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سفرنامههای چاپشده دربارة ایران به زبان اردو از  5111تا  5291میالدی
دکتر لیال عبدی خجسته

*

چکیده
نخستین سفرنامة چاپ شده به زبان اردو به نثر درباارۀ ایاران ،سافرح محمّدحساین آزاد باه ایاران
است که در ژوییه  1996در هفتهنامة رفیق هند از الهور منتشر شد .پس از آن تاکنون بی

از صاد

سفرنامه دربارۀ ایران به زبان اردو در روزنامهها ،نشریات یا به صورت کتابح مستقلی در هندوساتان
و پاکستان چاپ شدهاند .در این مقاله چند سفرنامة قدیمی و کامیااب (از  1996تاا  )1825در ایان
زمینه در شبهقارّه معرّفی میشوند.
کلیدواژه :سفرنامة اردو ،ایران ،شبه قارّه.

* .دکتری زبان و ادبیات اردو ،دانشگاه سِند ،حیدرآباد ،پاکستان)lailaabdikhojaste@gmail.com( .
تاریخ وصول89/18/15 :

تاریخ پ یر 89/11/16 :

مقدمه
نخستین سفرنامههای منثور چاپشده به زبان اردو از ساوی ساید فادا حساین و یوساف
کَمبَلپو نوشته شدهاند.
«سیّد فدا حسین عُرف نبایبخا اهال شااهجهانآبااد (دهلایح کناونی) باود و در دساتة
1

سوارهای تُرکِ انگلیسها سِمتِ جُمعداری (= فرماندۀ سربازان) را داشت .سیّد فادا حساین
در سال  1939برای شرکت در جنگی که بین افغانستان و هندوساتان درگرفتاه باود ،هماراه
یک فوج به کابل میرود .دولت انگلیس ،شاه شجاعالملک 2را برای نشاندن به تختِ کابال
جنگی را آغاز کرده بود .دستة فداحسین هم برای این مأموریت از پادگانح میرَت 3باه کابال
روانه شد .همراه لرد آکلند 4و سکندر برنس چندین دستة نظامی و فرمانده به کابال اعازام

 .1برای آگاهی از نخستین سفرنامههای منظوم به زبان اردو ر.ک :مثناوی نسان
دهلی به لَکنو که نسن

ناماه ،سافرح میرتقای میار از

نامه روستایی در بین است ،تاریخ تقریبح مثنوی 1796 :ا مثنوی نادر ،از :نواب اعظم

جاه (والیح اَرکات) که از مَدراس به ناگور برای زیارتِ مازارح عبدالحمیاد عبادالقادر گانجسارای رفتاه باود،
تاریخ تکمیل مثنوی1229 :ق - 1923 /گلزار عرب ،سفرنامة منظومح حاج ،از :قاضای عاارف در  ،1996ایان
سفرنامه هنوز چاپ نشده است .این معلومات از کتابح :اردو کا پهال سفرنامه گرفته شده است.
 .2شاه میارزا شاجاعالملاک ( )1942-1791امیار افغانساتان در کابال باود .دورۀ حکومات 1913 :تاا .1942
برادر

در جنگی او را از تخت برکنار کرد و به هندوساتان تبعیاد کارد .در  1914شاجاعالملاک از تبعیاد

رهایی یافت و الماس کوهِ ناور را باه رنجیات ساین

هدیاه داد .در  1939شااه شاجاع توانسات باه کماک

سیکها و انگلیس دوباره بر تخت شاهی بنشیند.
 .3میرَت ا امروزه شهری در ایالتِ اُتّرپَرَدی ح هندوستان و نزدیکِ دهلی است .قیامح 1957م مردمح هندوساتان
خالفِ انگلیس ابتدا از این شهر آغاز و همین سبب شهرت تاریخی این شهر شد.
 1948-1749( George Eden, earl of Auckland .4نایبالسلطنة انگلیس در هندوستان از  1936تا .1942
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شدند .آغاز سفر 15 :شعبان 1255ق 3 /نوامبر  11939وقتی باه فیروزپاور2رسایدند ،مَهاراجاا
رَنجیت سین

( 3حاکم الهور ،درگ شت 27 :ژو ان  )1938و فرزناد

کَارَک ساین

باا

بیست هزار لشکر از آنها استقبال کردند و به هر سرباز یک روپیه انعام دادند .خاودِ مَهاراجاا
اسبی همراه ساز طال و زنجیرح فیلی با عماری مغارق طالیای باه لارد داد .در  12ناوامبر 1941

قشون از کابل برگشت»( .علی عبّاس ،ژوییه  ،2118ص  )22این سافرنامه باا عناوانح :تااریخ
افغانستان از :سید فدا حسین عُرف نبیبخ حیادری البخااری باه زباان اردو در  87صافحه
چاپخانة سیّد محمّد خان در لیتوگرافیاک پاریس محارمالحارام 1258ق /فوریاه  1943باه
کتابت سید بوعلی رضوی سعی و اهتمام سید عبدالغفور در دهلی چاپ شد( .همان)
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سفرنامۀ دیگر
«یوسف کَمبَلپو

در حیدرآباد دکّن به دنیاا آماد .در جاوانی در  1929باه شاهرهای

مختلفِ هندوستان سفر نمود :عظیمآباد ،داکا ،مَچلی بَندر ،مَندراج ،گورکپاور ،اکبرآبااد،
شاهجهانآباد و شهرهای دیگر .پس از مدّتی در زمان محمّد علیشاه در لَکنو اقامت کارد و
توسط یکی از دوستان

در دربار نصیرالدین 5حیدر مشغول به کار میشاود .ساسس باا نظارح

عنایتِ شاه سلیمان جاه به سمتِ جُمَعداری گماشته میشود .از اینجا در اثر رفات و آماد باا
 .1در چاپ سنگی 25 :شعبان 1255ق 3 /نوامبر  1938نوشته شده است( .علی عبّاس ،ژوییه  ،2118ص )22
 .2امروزه شهری از توابع مُلتان در پاکستان و در کنار رودخانة سَتلج واقع شده است.
 .3مَهاراجا رَنجیت سین

( )1938-1791وی سیک ما هب باود و بار منطقاة پَنجااب در هندوساتان قادیم

حکمرانی میکرد و با قدرتی که داشت ،مانع حملة افغانها به هند باود .فرزنادِ وی مَهاراجاا کَارکَ ساین
( )1941-1911پس از وی بر تخت نشست.
 .4دکتر علی عبّاس (مدیر گروه اردو و فارسی دانشگاه پنجاب ،چَنادیگَر) براسااس نساخة خطّای تاازهیافتاه
شده در هندوستان کتابخانة اِی.سی.اَمَر چَند جوشی ،دانشگاه پنجاب ،شهر چَندیگَر ،هندوستان و با مقایسة
چاپسنگی ،این سفرنامه را تصحیح کردهاند که به امیاد خادا باه زودی در هندوساتان منتشار خواهاد شاد.

مشخصات نسخة خطّیح چَندیگَر :جن

نامة کابل ،به تاریخ  15شعبان 1255ق 3 /نوامبر  ،1939تألیف :سید

فدا حسین شامل  94برگ ،در هر برگ  15سطر( .علی عبّاس ،ژوییه  ،2118ص )22
 .5نصیرالدین حیدر ( )1937-1913از شاهان سرزمینح اَوَد در هندوستان.
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افسران انگلیسی ،زبان انگلیسی را فرا میگیرد و همین خود انگیزهای میشود برای مسافرت
او به اروپا»( .چغتایی؛ تدوین ،2114 ،ص  )11یوسف کَمبَلپو

در  31مارس  1937بارای

سیاحت راهی سفر میشود و  23مارس  1937به بمبئی میرساد .وی از  1937تاا  1939باه:
انگلستان فرانسه ،مصر ،پرتقال ،مالتا و کشورهای دیگر سفر کرد.
یوسف کَمبلپو

سفرنامها

را به زبان فارسی نوشت« .از سالح تاألیفِ آن  1943مااده

تاریخح چه حالح غریب برمیآید .نام مؤلف یوسف خان گلایمپاو

آماده اسات کاه در آن

کتاب به ملکه ویکتوریا تقدیم شده؛ امّا این نسخة خطّیح فارسی تاکنون چاپ نشده اسات».
(همان) سسس به زبان اردو ترجمه شاد .جالاب اینجاسات کاه «یوساف کَمبالپاو

1

ساسس

تصمیم میگیرد به ایران و مازندران ،استانبول و روس سفر کند که به دلیلح نداشاتن وساایل
مالی منصرف میشود»( .همان ،ص )12
تاااریخ یوساافی در سااالح  1947بااه زبااان اردو ترجمااه و از «مطبااع دارالعلااوم» در «دهلاای
کالج» 2شهر دهلی منتشر شد .در روزنامهها و نشریاتِ معاصرح آن دوره این کتاب باا عناوان:

سیر یوسفی یا سفر یوسف کَمبَلپو

نام برده شده است .این سفرنامه را «مطبع منشای نَاوَل

کِشور» در شهر لَکنو برای بار دوم در رمضاان 1315ق /فوریاه  1989چااپ کارد باا عناوانح

 .1مرحوم مشفق خواجه ( 1835ا  )2115از نسخهشناسان بزرگ پاکستان این نسخة خطّیح فارسی را از کلکتّه
تهیه کردند و به دکتر تحسین فراقی سسردند .این نسخة خطّای اکناون نازد ایشاان اسات( .چغتاایی ،تادوین،
 ،2114ص )42
 .2دهلی کالج در سال  1782مدرسة غازیالدین در شهر دهلی تأسایس شاد .در ساال  1925مجاوزۀ کاالج
برای آن صادر شد و از اینجا نام آن به «دهلی کالج» تغییر یافت و بهسرعت شهرت آنها در سراسر هندوستان
پیچید .کالجی که در آن باه تادریس علاوم و ادبیاات غربای و شارقی اهمیات داده مایشاد و دانشامندان و
مصلحان آیندۀ هندوستان از ایان کاالج بیارون آمدناد .مولاوی عبادالحق ( )1861-1971درباارۀ تاریخچاه،
استادان و کتابهای درسی این کالج ،کتابی با عنوانح مرحوم دهلی کالج نوشات کاه بارای نخساتین باار در
 1833از انجمن ترقی اردو ،اورن
شده است.

آباد هندوستان منتشر شد .پس از آن بارها در هندوستان و پاکستان چاپ

سفرنامههای چاپشده دربارة ایران به زبان اردو از  0881تا  0290میالدی

عجا بات فرن
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 1و پس از آن این سفرنامه به ایان ناام معاروف گردیاد( .هماان) ساسس در

شمارههای مختلاف مجلّاة مُحابح هناد( 2از شاهر دهلای ،مادیر :ماساتر رام چَنادَر) و مجلّاة
قِرانالسعدین( 3از دهلی کالج ،مدیر نخست :پَندَت دَرم نَرا ن باسکر) در ساالهاایح  1948و

 1951منتشر شد( .همان) در همان سالها عجا بات فرن

را هنری استورات رحیاد 4آن را باا

سفرنامة موریه مقایسه کرد( .همان ،ص )13
 .1سفرنامة یوسف کَمبلپو

 -عجا بات فرن

تصحیح و چاپ شده است:

 ،به تصحیح ،مقدّمه و حواشی :دکتر تحسین فراقی (براساس چاپ دوم مطبع نَول کِشور)،

 ،1894مکّه بُکس ،الهور.
 آقای محمّد اِکرام چغتایی براساس نسخة خطّی منحصر به فردِ فارسی (انجمن آسیایی بنگاال در کلکتّاه)،چاپ اول (دهلی کالج) موجود در کتابخانة برلین ،یخیرۀ اشسرنگر ،متن اردو را تصحیح و چاپ نمود که از
الهور در پاکستان منتشر شد( .ر.ک :به کتابنامه)

 -تاریخ یوسفی المعروف به عجا بات فرن

 ،به تصحیح :دکتر مظهر احمد (براساس چااپ دوم مطباع نَاولَ

کِشور) ،مطبع :نیو اِندیا آفست پریس ،دهلی.2112 ،
 .2ماهنامة علمی و ادبی مُحبح هند در یکم سستامبر  1957در دهلی بارای نخساتین باار چااپ شاد .مادیرح آن
ماستر رام چَندَر ( )1991-1921بود .این مجله ابتدا به نام خیرخواهِ هند بود که بعدها تغییر نام یافت.
 .3قِرانالسعدین هفتهنامهای مصوّر که دربارۀ علوم (پایه) ،ادبیات و مسایل سیاسی و اجتماعی مینوشت و از
دهلی چاپ میشد.
 .4هنری اِستورات رحید ( )Henry Stewart Reidنخستین سربازرسح مدارس هندوستان بود که از ساوی ادارۀ
استخدام دولتی هندوستان ( )Indian Civil Serviceدربارۀ کارکردِ هشت مکتب /مادارس کاه زیار نظار او
بود ،گزار

تهیه کرد« .از آثار  :ترجمة انتباهالمدرسین ()1959؛ منتخبات اردو؛ هندوستانی نظم و نثر (باا

همکاری محمّد کاریمبخا )1964 ،؛ عجا بااتِ محناتشاعاری ( ،1958آگارا)؛ جغرافیاایح جهاان (،1961
لَکنو)» (محمودحسین ،1897 ،ص « )346 ،161غالب دهلوی شاعر معروف اردو در نامهای باه ناامح تفتاه ،باه
تاریخ شانبه 1275ق 27 /ناوامبر  1959از هناری اساتورات ناام بارده اسات»( .انجام ،2116 ،ج  ،1ص )315
استوارت رید دربارۀ مکتبهای هندوستان در شهرهای :آگرا ،عَلیگَر ،بریلی ،اَتاوا ،فرّخآباد ،مِینپور ،مَتُرا و
شاهجهانپور که در آنها هندو و مسلمانان درس میخوانند ،گزار هایی تهیه کرد( .برگرفتاه از مقالاه :اردو
زبان آموزشی در هندوستان دورۀ بریتانیا←)2111 ،
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بعدها سفرنامههایی منثور به زبان اردو نوشته شدند که هندوستانیها شرم سافر خاود باه
داخلح یا خارج هندوستان را نوشتند و این سفرنامهها به صاورت کتااب یاا در روزناماههاا و

نشریات چاپ میشدند .ماننادِ سافرنامة الطااف حساین حاالی 1کاه در عَلیگار انساتیتیاوت
ی هندوساتان:
گَزت[ 2نشریة مؤسسة عَلیگَر] در  1991چااپ شاد .شارم ساف حر او باه شاهرها ح
عَلیگَر ،دهلی ،فیروزآباد ،اَتاوا ،مینپوری ،کانسور ،آگرا ،اَلوَر؛ 3سافرنامة ناوّاب حاماد علای
خان 4با عنوان سیرح حامدی شرم سفرح او به ژاپان ،آمریکاا ،مصار ،انگلساتان و چناد کشاور
دیگر از تاریخ  31مارس  1993تا  4ژانویه .1994

- Report on Indigenous Education and Vernacular Schools in Agra, Aligarh, Etawah,
Farrukhabad, Mainpur, Mthura and Shahjahanpur 1850-1851(Agra: Printed t the Secundra
Orphan Press, 1852).
 1851-1852(Agra: Printed t the Secundra Orphan Press, 1853).ـــــــــــــــــــــــــ -
 1853-1854(Agra: Printed t the Secundra Orphan Press, 1854).ـــــــــــــــــــــــــ -
- General Report on Public Instruction in the North Western Provinces of the Bengal
Presidency for 1853-1854 with Appendices by Henry Stewart Reid, Director General of
)Schools, NWP (Agra: Printed t the Secundra Orphan Press, 1854
, 1854-1855 …. (Agra: Printed t the Secundra Orphan Press, 1856).ـــــــــــــــــــــــــ -
- Report on the State of Popular Education in the North Western Provinces for 18561857 and 1857-1858 by Henry Stewart Reid, Director of Public Instruction NWP
(Benares: Published Under Authority of Government of the NWP: 1859a).

 .1موالنا الطاف حسین معروف به حالی ( )1814-1937شاعرح مشهورح کالسیکِ اردو و بازرگ تارین منتقادِ
ادبی هندوستان .در  1983وقتی دیوان

چاپ شد ،در ابتادای آن نقادِ دقیاق و بسایار تأثیرگا اری بار شاعر

کالسیکِ فارسی و اردو نوشت که بعدها با عنوانح مقدمة شعر و شاعری جداگانه چاپ شد؛ از معروفتارین
آثار  :حیاتِ ساعدی( -1995زنادگیناماة ساعدی شایرازی)؛ یادگاارح غالاب ( -1987زنادگیناماة غالاب
دهلوی)؛ حیاتِ جاوید ( -1811زندگینامة سرسیّد احمد خان).
 .2سر سیّد احمد خان ( )1989-1917برای ترجمه ،چااپ و نشار کتااب در شاهر عَلیگَار در  ،1964انجمان
علمی ( )Scientific Societyرا تأسیس نمود .این انجمن در  1966هفتهنامة علمی ا ادبی ا اجتماعی را منتشر
کرد با عنوان عَلیگَر انستیتیوت گَزت (.)The Aligarh Institute Gazette

 .3شهر اَلوَر امروزه در ایالتِ راجستان و بقیة شهرها امروزه در ایالتِ اُتّرپَرَدی
 .4نوّاب حامد علیخان ( )1831-1975از نوّابان رامسور در هندوستان.

در هندوستان قرار دارند.
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در قاارن نااوزدهم و آغاااز قاارن بیسااتم ماایالدی در هندوسااتان دربااارۀ حااج و ساافر بااه
کشورهای :مصر ،شام ،عراق ،چین ،انگلستان (و دیگر کشورهایح اروپاایی) و حتّای آفریقاا
(خوفناک دنیا ،از :دکتر شاه علی شیروانی) سفرنامههاایی باه زباان اردو چااپ شاده اسات.
برای اطالع بیشتر ر.ک :فهاارساالسافار ،باه کوشا  :ضایا اهلل کاوکر ،گوجراناواال ،ساال
چاپ.2114 :
در این مقاله به سفرنامههای منثور چاپشده دربارۀ ایران در هندوستان قدیم از  1995تاا
 1825پرداخته میشود.
سیر ایران :نخستین سفرنامة چاپ شادۀ باه زباان اردو درباارۀ ایاران سایر ایاران اسات.
محمّدحسین آزاد ( )1811-1931از الهاور در  23ساستامبر  1995باه ایاران سافر کارد و در
ژوییه 1996به هندوستان برگشت .به خواه

سر چاارلز اِچساون 1بخا

سافرح ایاران بارای

آگااهی ماردم هندوساتان از وضاعیتِ راههااایح تجااری و زیاارتی ایاران چااپ شااد( .آزاد،
گردآوری ،1866 :ص  )468محمد حساین آزاد در  24ژوییاه  1996درباارۀ سافرح خاود باه
ایران سخنرانی کرد که این سخنرانی در هفتهنامة رفیق هناد (تااریخ ژوییاه  ،1996انتشاار از

الهور) منتشر شد .این سخنرانی در کتاابح مقااالت آزاد هام شاامل اسات :مقااالت موالناا
محمّد حسین آزاد جلد اول ،به کوش  :آغا محمّد باقر ،مجلس ترقّای ادب ،الهاور ،چااپ
اول ،1866 :صفحة  469تا  .482به کوش

نبیرۀ محمّدحسین آزاد این ساخنرانی باه هماراه

یادداشتهای پراکندۀ آزاد از سفرنامها

بعدها با عناوان سایر ایاران از کریمای پاریس در

 1822در الهور منتشر شد.
حاجی بابا اصفهانی :جاساتی ناین جیماز موریاه (-1791 ،Justinian Morier James
 )1948به انگلیسی سرگ شتِ حاجی بابا اصفهانی (Hajji Baba of (The Adventures of

 )Isphahanرا در  1924و  1929در دو قساامت در لناادن منتشاار کاارد .ماااجرای فااردی
اصفهانی که به دربار قاجار راه مییاباد و از خرابای حااکم بار دساتگاه و اجتمااع گازار
 )1986-1932) Aitchison Sir Charlesumpherston .1در آن زمان استاندار پنجاب بود.
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می دهد .برای نخستین باار ایان کتااب را مارزا حیارت دهلاوی باا عناوا حن قصاة حااجی باباا
اصفهانی به زبان اردو ترجمه کرد که در  1981از مطبع نَوَل کِشور ،لکنو منتشر شد .ترجماة
این کتاب به فارسی و اردو در هندوستان و پاکستان چاپ شده است( .دراین بااره در مقالاة
جداگانهای در همین شمارۀ فصلنامة انجمن مفاخر پرداخته شده است).
سیر مقبول :برای بار نخست در  1972از مطبع نَوَل کِشور در شهر کانسور و باار دوم در
 1989از همین مطبع و شهر منتشر شد .در فهرست کتب  1986مطبع منشی نول کشور «سایر
مقبول ا فسانة نادر ا از :سید غالم حیدر خان» آمده است( .تدوین ،2112 ،ص )217
سفرنامة تاجری اصافهانی اسات کاه از زماان شااه عبّااس دوم (دورۀ حکومات-1152 :
1179ق) تا شاه سلطان حسین صفوی (دورۀ حکومت1116-1141 :ق) بود .سفرنامة خیاالی
است که بر پایة مشاهداتِ لُرد مایو و دیگران به زبان انگلیسی نوشته شده بود از اصافهان باه
یمن ،مکّة معظّمه ،مدینة منوّره ،بیتالمقدّس ،مصار ،طارابلس ،سیسایل( .جعفاری ،زمساتان
 1397ا بهار  ،1399شمارۀ )57
مااواد اصاالیح ایاان ساافرنامه را نایاابالسّاالطنة وق اتِ انگلاایس در هندوسااتان لُاارد مااایو

1

گردآوری نموده بود که در بندر بالیر به قتل میرسد .سیّد غالم حیدر خان بهاادر ا معااون
فرمانداریح اَوَد ا با یکپارچه کردن آنها ،کتاب را به زبان اردو ترجمه میکند.
زادالعارفین المعروف به معین الزائررین :در ساال  1811از مطباع یوسافی در دهلای
منتشر شد .مرزا قاسم علی ساکن شهرح لکنو از راه دریاا و خشاکی بارای زیاارت باه کاربال،
نجف ،کاظمین ،ساامرا مایرود ،از راه کرمانشااه و تهاران باه مشاهد مایرود ،ساسس از راه
هرات و قندهار به هندوستان برمایگاردد .تااریخ تکمیال سافرنامه 1319ق اسات .سافرنامه
شامل دو قسمت است .قسمت اول :با قطار از لکناو تاا بمئبای؛ باا کشاتی بخاار از بمبئای تاا
بصره؛ با تختروان ،کجاوه ،محمل و چهارپا از بصاره تاا ساامرا و کاربال و نجاف .قسامت

 .)1972-1922( Lord Mayo .1وی از  1968تا  1972نایبالسّلطنة انگلیس در هندوستان بود.
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دوم :از کاظمین به کرمانشاه ،قم ،تهران ،نیشابور ،سبزوار ،طوس و مشهد؛ هرات و گرشاک
و قندهار؛ بلوچستان و برگشت به لکنو در هندوستان( .قریشی ،1897 ،ص  115ا )114
خیابان فارس :لُرد کَرزن 1در پاییز  1998به عناوان نماینادۀ روزناماة تاایمز (لنادن) باه
ایران آمد .از اواخر سستامبر  1998تا اواخر ژانویه  1981در ایران بود و در این مادت تعاداد
 17نامه(خبر) فرستاد که از نوامبر  1998تا آوریل  1981در شمارههای مختلف تایمز منتشار
میشد( .مترجم خان ،1812 ،ص یک ،متنح ترجمه) مسیر سفر  :خراسان ،قوچان ،مشاهد،
شاهرود ،سمنان ،تهران ،اصفهان ،شیراز ،بوشهر ،محمّره (خرمشهر کنونی) ،کاارون ،اهاواز،
بغداد ،لندن .لُرد کَرزَن پس از برگشت به لندن با مطالعة بیشتر دربارۀ ایران در  1982کتاابی
در دو جلد همراه تصویر و نقشه با عنوان ایران و قضیة ایران 2در لندن منتشر کرد.

بخشی از جلد اول کتاب ،در سال  1812از سوی ظفر علیخان 3باا عناوانح خیاباان فاارس
به زبان اردو ترجمه شد و در مطبع شمسی در حیدرآباد دکّن به اهتمام محمّد اباراهیم خاان
اکبرآبادی چاپ شد .ترجمة این کتاب را مولوی عزیز مرزا 4باه ظفار علیخاان پیشانهاد داد.
سسس ظفرعلیخان این موضاوع را باا لُارد کَارزن در میاان گ اشات و او مشاتاقانه پا یرفت.
همچنین میر محبوب علیخان بهادر از این ترجمه استقبال کرد و با عنایات او کتااب چااپ
شد .از اینرو ،ترجمه به میر محبوب علی خان 5تقدیم شده است.
 .1لُااارد ناتانیااال کَااارزَن ( .)1825-1958 ،Lord George Nathaniel Curzonوی از  1988تاااا 1815
نایبالسّلطنه انگلیس در هندوستان بود .در  1988و  1813به ایران سفر کرد.
.2

Persia and the Persian Question, two volumes, by: George Nathaniel Curzon, 1892.

پیتر کین

خالصهای  211صفحهای از آن همراه با عکس برای مخاطبهایی که کمتر با ایران آشنا هستند،

به زیبایی چاپ کرد( .با سساس غا بانه از کانال تلگرامی دکتر مجید تفرشی)
Curzon's Persia, Edited: Peter King , Published by: Sidgwick & Jackson, London, 1986.

 .3موالنا ظفر علیخان ( )1856-1973شاعر ،روزنامهنگار و از فعّااالن سیاسای در هندوساتان قادیم .روزناماة
معروف زمیندار به سردبیریح او در الهور از  1821تا  1841منتشر میشد.
 .4مولوی عزیز مرزا ( )1812-1965از کارکنان عالی رتبه در وزارت امور داخلی در حیدرآباد دکّن بود.
 .5میر محبوب علی خان نظام نُهم ( )1811-1968از شاهان نظامشاهیان در حیدرآباد دکّن.
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سسس چند صفحهای از بخ ح تهرانح سفرنامة کَارزن باا عناوان طهاران در مجلّاة مخازن،
اوت ( 1814جلد  ،7شماره  ،5چاپ از الهور) از سویح ظفر علیخان به اردو ترجمه و چااپ
شد .ظفرعلیخان بنا داشت این کتاب را در چهار جلد منتشر کند؛ امّاا فقاط جلاد اول منتشار
شد( .مترجم :خان ،1812 ،ص  )5-4جلد اول تا پایان باب دهم ترجمه شده است با عناوان:
از مشهد تا طهران.
ظفرعلیخان در ترجمها

هر جا الزم بوده است ،حواشی هم نوشته اسات .اصال کتااب

انگلیسی دارای تصویر و نقشه است که از الن

1

مَنز گرین اَند کمسانی در لنادن تهیاه شاده

بود( .همان ،ص  6دیباچة مترجم) در ترجمه اردو ،این تصویر و نقشهها نیاماده اسات .فقاط
نقشااة ایااران از اصاالح انگلیساای گنجانااده شااده اساات .البتااه ظفاار علیخااان از خوانناادگان
ع رخواهی کرده است که به دلیل نبود وسایل مناسب در چاپ ،کیفیتِ آن از کیفیتِ نقشة

اصلی کمی پایینتر است .هم چنین ظفر علیخان از کتابح روسیه در آسیای مرکزی در سال
 1988و انگلوروسهاا 2نقشاة راه هاای ایاران کاه باه اروپاا و روسایه متصّال مایشاود را در
ترجمها

آورده است .در ترجمه تصویر لُرد کَرزَن هم در صافحة اول کتااب آماده اسات

ل
که ظفر علیخان توسط یک عکّاس در حیادرآباد دکّان تهیاه کارده باود .کَارزَن هار فصا ح
کتاب را با شعری انگلیسی دربارۀ سفر یا ایران شروع کرده بود .ظفر علیخان ترجمة منظاوم
این شعرها را آورده است .مثالً در متنح انگلیسی ،فصل پنجم که با عناوانح «از عشاقآبااد تاا
قوچان» است:
– Persia: Khorasan (Bactria) The Veiled Khorasan – By: Thomas Moore
)"Wild Warriors of the turquoise hills." (Curzon, 1892: 86

این عبارت انگلیسی آمده است که برگرفته از اللهرُخ رُمانح توماس ( 1778ا  )1952مور
به نظم و نثر است .این داستان در  1917با الهام از نامح دختر اورن

زیب ( )1717-1619ا از

پادشاهان مغولح هندوستان ا گرفته شده است .اللهرُخ چهار داستان اسات کاه یکای از آنهاا
1 .Longmans Green & Company.
 .Russia in Central Asia in 1899 and the Anglo-Russian Question .2این کتاب لُرد کَرزن در 1998

در لندن منتشر شده بود.
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پیامبر نقابپو ح خراسان است و این عبارتِ انگلیسی از این بخ
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گرفته شاده اسات .ظفار

علیخان آن را به اینصورت به زبان اردو ترجماه کارده اسات( :متارجم :خاان ،1812 ،ص
)196
وحشیانِ جنگجو غارتگرانِ تندخو  /آئے نیشاپور کے فیروزہ زا کہسار سے (خراساان
کا نقاب پو

مدعی نبوت).

سفرنامۀ پروفسور وامبری 1:آرماین وامباری ( )1813-1932شارقشناسای باود کاه باه
چندین زبان شرقی تسلط داشت .در ساال  1961از طارف فرهنگساتان علاوم مجارساتان در
بوداپست با هزینة آنها به آسیای مرکزی فرستاده شاد :قساطنطنیه ،تراباوزان ،تهاران ،تبریاز،
زنجان ،قزوین ،اصفهان ،شیراز ،خیوه ،بخارات ،سمرقند ،هرات ،مشاهد ،ارزروم ،تراباوزان،
قسطنطنیه ،لندن .وامبری در  1964برگشت و سفرنامها

را نوشت:

Travels in Central Asia: Being the Account of a Journey from Teheran
Across the Turkoman Desert on the Eastern Shore of the Caspian to Khiva,
Bokhara, and Samarcand Performed in the Year 1863, London. Second
Edition:1873.

این سفرنامة وامبری را منشی محبوب عالَم 2به زباان اردو ترجماه کارد کاه در  1813از
مطبعة خود

ا پَیسه اخبار ا در الهور منتشار کارد .در صافحة اول ،تصاویر وامباری آماده

است.
بوشهر؛ برگی از روزنامچۀ من 3:در دو شمارۀ مجلّاه مخازن ،چااپ از الهاور ،ژانویاه
( 1814جلاااد  ،6شاااماره  -4صااافحات 25 :تاااا  ،)31ناااوامبر ( 1814جلاااد  ،9شاااماره -2
صفحات 27:تا  )32مقالهای با این عنوان منتشر شد .چند صافحه از روزنامچاة مولاوی ساید
 .1عنوان اصلی کتاب :پروفیسر ویمبری کا سفرنامه؛ خیوا ،بخارا ،ایران ،کردستان و غیره.
 .2منشی محبوب عالَم ( )1837-1962مالکِ مطبع پَیسه اخبار و مدیرح روزنامة پَیسه اخباار .روزناماة معروفای
که به زبان اردو در هندوستان از شهر فیروز واال منتشر میشد .ابتدا در ژانویه  1997منتشر که بعدها از الهور
چاپ شد .محبوب عالَم سفرنامها

با عنوانح سافرنامة اروپاا باالدِ روم ،شاام و مصار را از مطابع

منتشر کرد.
 .3عنوان اصلی کتاب :میرے روزنامچہ کا ایک ورق.

در 1819
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علی سجّاد دهلوی عظیمآبادی به ترتیب 27 :فوریه  1999در بندرعبّاس 4 ،مارس  1999در
بوشهر .نگارندۀ این مقاله تاکنون دربارۀ این سافرنامه اطالعاات بیشاتری باه دسات نیااورده
است.
حاالت ایران :سر جان مَلکُم ( )1933-1768از افسارانح ارشاد کمساانی هنادِ شارقی در
هندوستان بود که در  1919و  1911به ایران سافر کارد .سافرنامها  1شارحی از ایاران باار
نخست به انگلیسی در  1929از جان موری ( )John Murrayدر لندن در دو جلد منتشر شد.
«بعد در یک جلد منتشر شد .کتابخانة ملی کاسِل (لنادن) 2آن را دوبااره در دو جلاد منتشار

کرد»( .ملکم ،ترجمه  ،1815ص  )7این کتاب از سوی کارخانة پَیسه اخبار با عنوان حاالت
ایران به زبان اردو در دو جلد ترجمه شاد و در  1815از اِساتیم پاریس در الهاور باه اهتماام
مدیر ا منشی محمّد عبادالعزیز منتشار شاد .در ابتادای ترجماه ،دیباچاه از ساید امجاد علای
اشهری ،مقدّمه ویراستار کتاب هنری مورلی ا هم شامل است.

3

در «حصة اول» کتابح جان مَلکم تا پایاان «بااب سایزدهم » باه اردو ترجماه شاده اسات.

البته در چاپ به اشتباه «باب هشتدهم» آمده است.
Chapter XIII: Travellers and Antiquaris / Wild Ass / Hawking/ Mader-eSulimen Akleed/ Mirrors/ Mehdee Khan/ Isfahan/ Persian Citizen and
Peasantry/ Shah Abbas the Great/ Haroon-oor-Rasheed/ Nethenz.

1. Sketches of Persia; this book is not written by Malcolm,but by one of his companions in his
mission to Iran ;the writer remains anonymous and has introduced himself as the traveler ;he
has referred to Malcolm in his text as ilchi ,which is a Persian word means envoy of a foreign
country , by : Sir John Malcolm, 1827.

 Cassell's National Library .2که از  1996تا  1998کتاب منتشر میکرد.
 .3سید امجد علی اشهری (زادروز1269 :ق درگ شت:؟) مدتی سردبیری روزنامة اَوَد اخبار (چااپ الهاور)
را برعهده داشت .در 1289ق 1991 /هفتهنامة دبیرالملک را منتشر کرد که هر هفته از بوپال منتشار مایشاد.
سسس به دربار والیح وقتِ بوپال ا نواب سکندر بایگم ( -)1969-1919راه یافات .در 1314ق باه حیادرآباد
دکن رفت .برخی از آثار  :لغات الخواتین ()1817؛ تیسو سلطان (( )1819صابری ،جلاد دوم ،قسامت اول،
 1372ق ،ص  115ا )114؛  )1984-1922( Henry Morleyاز ادیبان معروف ادبیات انگلیس.
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«س یاح اور ق دیچ زی کو ک ے محق  /ر ورخر /ش از م رار /م ا ر س /یآان /اق/ی د /آئین ہ/
مہدی خان /اص ہہان /ای ران ک ے م ہری شام ندے اور کام شرار /م اہ ظم اہ اظن چ /ارون
الرمید /شہشنک»«نطنز» اشتباه «شہشنک» چاپ شده است.

سررفرنامۀ ایررران 1:ساار توماااس اِدوارد گااوردن ( )1814-1932افساار انگلیساای در
هندوستان ،منشی امور شرقشناسی و دیسلمات بریتانیا در تهاران .گاوردن در  1985در سافر
خود به ایران ،پیشرفت و ترقی کشور را دید و باه نگاار

مشااهدات

پرداخات .در حاالح

نوشتن بابح ششم بود که خبر قتل ناصارالدین شااه ( 1247ا 1313ق 1931 /ا  )1986رساید.
گوردن دو بابح دیگر به کتاب

افزود و دربارۀ شاهِ کناونیح ایاران ،بارادران

و صادراعظم

نوشت 2.وی از نوشتههایح مَلکُم ،فریزر 3،واتسون 4و کَرزن هم استفاده کرده است .سافرنامة
گوردن با عنوان سفرنامة ایران در سال  1816توسّطِ کارپردازان وطن به زبان اردو ترجمه و
به اهتمام مولوی محمّد انشا اهلل در حمیدیة مشین پریس در الهور منتشر شد.
سفرنامۀ سیدعلی امیرالبحر :سیّدی علی کاتبی (درگ شت871 :ق) امیرالبحر عثماانی
بود که سفرنامهای با عنوان مرآتالممالک به زبان تُرکی نوشت .وی امیرالبحر عثماانی باود
و مأموریت داشت که تعدادی کشتیهایح عثمانی را که در بندر بصره بودند ،به پایگاه سو ز
در دریای سرخ بازگرداند .در راه با پرتقالیها کاه بار اقیاانوس هناد و دریاهاای آن مسالّط
بودند ،برخورد کردند و جنگیدند؛ امّا طوفانهای سخت ،کِشتیها را به سواحلح غربایح هناد

 .1عنوان کتاب به اردو :سفرنامة ایران مع حاالتِ اعلیحضرت شاه کج کاله مظرالدین قاچار خَلد اهلل مُلکَاه
و موجوده کوا ف ایران[ .در زبان اردو «قاچار» نوشته و خوانده میشود].

2. Persia Revisited (1895) With Remarks On H.I.M Mozuffer-ed-din Shah and the Present
Situation in Persia (1896), By: General Sir Thomas Edward Gordon, Published: Edward
Arnold, 1896.

 .3جیمز بیلی فریرز ،سفر زمستانی از قسطنطنیه تا تهاران و دیگار شاهرهای ایاران ،متارجم :مناوچهر امیاری،
[ . 1364این سفرنامه در  1999در لندن منتشر شده بود]
 .4رابرت گرانت واتسون ( 1982 ,Robert Grant Watsonـ  )1934کتابی به انگلیسی نوشت:
A history of Persia from the beginning of the nineteenth century to the year 1858, with a
review of the principal events that led to the establishment of the Kajar dynasty .
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کشاندند و چون راه دریا ممکن نباود ،از خلایجفاارس ،هناد ،مااورالنّهر و ایاران باه کشاور
خودشان بازگشتند( .ترجمه :تفضّلی؛ گنجهلی1355 ،

 ،ص )14

آرمین وامبری مرآتالممالک را از ترکی به انگلیسی ترجمه کرد:
The travels and adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis in India,
Afghanistan, Central Asia, and Persia, during the years 1553-1556, by:
r , 1899.
r in

در 1816به اردو ترجمه و از حمیدیة مشین پریس در الهور منتشر شاد( .کاوکر،2115 ،

ص  ) 213گویا از ترجمة انگلیسیح وَمباری باه زباان اردو برگرداناده شاده باود .در فهاارس
االسفار تعداد صفحات کتاب «هشتاد» نوشته شده است( .همان) نگارنادۀ ایان مقالاه باه ایان
کتاب دسترسی نداشت .از این رو نمیداند آیا تمام کتاب به زبان اردو ترجمه شاده باود یاا
فقط بخ

خاصی؟ مثالً ایران؛ چون در همان ساال  1816از حمیدیاه مشاین پاریس کتاابی

دیگری هم دربارۀ ایران منتشر شده بود.
روزنامچۀ سیاحت :خواجه غالمالثّقلین ( )1815-1972از دانشمندان برجستة هندوستان

بود .از کارمندانح دولتِ نظام دکّن؛ بازرس مدارس مختلفِ هندوساتان؛ مادیر نشاریة عصار
جدید؛ 1دادساتان کُال در ماالیر کاوتال 2.وی از اندیشامندانی باود کاه در آن زماان درباارۀ
بانکداری اسالمی و از سود بُردن سخنرانی میکرد و مقاله مینوشت.
غالمالثقلین از پانیپَت ا زادگاه

ا در  21می  1811سفرح خود را آغاز کرد و  3ژانویاه

 1812به پانیپَت برگشت .در تمام سفر ،یادداشت مینوشت و بالفاصله پس از برگشات باه
هندوستان یادداشتهای

را مرتّب کرد و باا عناوانح :روزنامچاة سایاحت منتشار کارد .ایان

کتاب در  17یی الحجّه  1331مطابق  29نوامبر 1812به قلمح محمّد حسان خوشانویس شاهر

 .1شمارۀ نخستِ ماهانة عصر جدید در ژانویة  1813در شهر میرَت در هندوساتان چااپ شاد .ایان مجلّاه باا
وقفههایی تا  1815منتشر شد.
 .2مالیر کوتال ،امروزه شهری در استانح پنجابح هندوستان.
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میرَت کتابت شد و در  1812از مطبع شمس االنوار در شهرح میرَت به چاپ رسید .روزنامچاة
سیاحت در چهار بخ
بخ

است:

اول سفر از هندوستان به عراق اسات :پاانیپَات ،دهلای ،بمبئای ،کراچای ،مساقط

بوشهر ،محمّره (خرمشهر کنونی) ،بصاره ،مادا ن ،بغاداد ،کااظمین ،ساامرا ،کاربال ،بغاداد،
نجف و کوفه؛
بخ

دوم سفر از عراق به ایران است :خانقین ،کرمانشاه ،قم ،تهاران ،قازوین ،رشات و

آستارا؛
بخ

سوم سفر از ایران به روس و قسطنطنیه است؛

بخا

چهااارم سافر از قسااطنطنیه باه بیااروت ،حیفاا ،اورشاالیم ،دمشاق ،مدینااه ،قاااهره و

برگشت به هندوستان است.
غالمالثقلین در این دیدار این اهداف را دنبال میکرد :دیدار با علماا و بزرگاان عاراق و
ایران برایح اصالم جامعة مسلمین و پیشرفت مسلمانان؛ ترویج علوم جدید؛ اصالم فرهنا
مسلمان ها؛ اصالم اخالق و نظم اماور؛ اتّحااد علماای نجاف و کاربال؛ هماراه کاردن افاراد
روشنفکر با علمای عتبات؛ زیر نظر علمای ایران انجمنی دایر شود که در همهجا شعبه داشته
باشد .این انجمن در راستای فرهن

و تعالیح اخالق ،مهیّا ساختنح کار بارایح بیکااران و رفاعح

نفاق ،کوشا باشد؛ از همه خصوصاً شیعیان و عموماً محبّان اهلبیت از هر خانوار ،دو روپیه و
هشت آنِه (یک تومان) 1گرفته شود تا از مشهد مقدّس تا خانقین ،راهآهان سااخته شاود .تاا
آنجایی هم که میشود ،درآمد این کار را صارف گساتر

علاوم دینای و اصاالم اخاالق

کرد .غالمالثّقلین در این سفر با شخصیتهاایح ما هبی ،سیاسای و روزناماهنگااران دیادار و

 .1آنِه واحد پول در هندوستان قدیم که هر  16آنِه =  1روپیه بود.
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گفت وگو داشته است .مثالً :در عراق 1:میرزا محمّدتقی شیرازی؛ شایخ محمّاد مازنادرانی؛
آخونااد خراسااانی؛ ثقةة االسااالم میاارزا عباادالرّحیم بادکوبااهای؛ هبةة الاادین در ایااران:
مؤتمنالملک( 2ر یس مجلس شورای ملی) و نمایندگان مجلس؛ ناصرالملک (نایبالسلطنة
ایران)؛ قوامالسّلطنه (وزیرداخله)؛ ستّارخان در قسطنطنیه :تقیزاده 3در بیروت :میارزا محمّاد
باقر 4سردبیر نشریة عربیح البالغ.
فغانِ ایران؛ داستانی خواندنی دربارة اختالفات اروپاییها و توطئههای شررقی:

ویلیام مورگان شوستر 5به درخواستِ دولتِ ایران برایح اصاالحاتِ ملای در  1811باه ایاران
آمد .اختیارات شوستر شامل جماعآوری مالیاات و رسایدگی باه هماة حساابهاای دولات
 .1میرزا محمدتقی شیرازی (1339 -1259ق) مرجعح تقلیدِ شیعه در عاراق؛ شایخ محمّاد حاا ری مازنادرانی
معروف به ابن الشیّخ (1351-1292ق) وی فرزندِ آیتاهلل زینالعابادین حاا ری مازنادرانی (1319-1224ق)
بود .آیتاهلل زینالعابدین مرجع تقلید شیعه در کربال بود و دارایح مقلّدان زیادی از هندوستان بود؛ ملّا محمّد
کاظم خراساانی مشاهور باه آخوناد خراساانی (1328-1255ق) .در کناارح شایخ عباداهلل مازنادرانی (-1256
1331ق) و میرزا حسین خلیلی تهرانی (1326-1231ق) سه مرجعح تقلیدی بودناد کاه از مشاروطه طرفاداری
میکردند؛ میرزا عبدالرّحیم بلبلهای بادکوبهای معروف به ثق االسالم (1837-1977م) طرفادار مشاروطه کاه
در نجف «کتابخانة مرتضوی» را تأسیس کرده بود.
 .2حسین پیرنیا ملقب به مؤتمنالملک (1365-1282ق) در دورههایح مختلف مجلس شاورایح ملّای ریاساتِ
وزارتخانههایح :تجارت و گمرکات ،وزارت فوا د عامه و تجارت ،علوم و معارف را برعهده داشت؛ احمد
قوام (1375 -1281ق) معروف به قوام السّلطنه فرمانح مشروطیّت به قلم و انشای او نوشاته شاد و مظفّرالادین
شاه امضا کرد .از 1325تا 1336ق وزارتِ عدلیه ،مالیه و داخله بود؛ ساتّارخان (1332-1284ق) معاروف باه
سردار ملّی .یکی از دو مدافع مشهور تبریز در مدّت قشون عظیم محمّدعلی شاه قاجار.
 .3سیّد حسن تقیزاده (1398 -1285ق) از رهبران مشروطه و از اعضایح حزب دِموکرات.
 .4میاارزا محمّاادباقر؛ سااردبیرح نشااریة الاابالغ در بیااروت .وی فرزناادِ میاارزا باااقر بواناااتی ابااراهیم جااان
معطّر(حدود1318-1241ق) بود.
 .5ویلیام مورگان شوستر ( .)1861-1977 ،William Morgan Shusterعنوانح کتاب :
The Strangling of Persia; A Personal Narrative- Story of the European Diplomacy And
Oriental Intrigue That Resulted In The Denationalization of Twelve Million Mohammedans .
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میشد .وی بهعنوانح خزانهدارح کُل در ماهِ می  1811شروع به کار کرد؛ امّاا روس و انگلایس
به شدّت مخالفت کردند .در دسامبر  1811شوستر خارج شاد .اولتیمااتومح روس قباول شاد.
روسیه دو نوبت باه ایاران اولتیمااتوم داد تاا شوساتر از ایاران خاارج شاود .شوساتر پاس از
برگشت به آمریکا کتابی با عنوانح :اختناق ایران نوشت.

این کتاب را در هندوستان اُمّ االعظم بحلگرامی 1به زبانح اردو ترجمه کرد با عناوانح :فغاانح
ایران؛ یورپین ساز و باز اور مشارقی سااز
کوش

کای ایاک دلچساو داساتان .کاه در  1813باه

سید علای ساخاوت از مطباع اختار ،حیادرآباد دکّان چااپ شاد .ترجماه باه زناان

هندوستان تقدیم شده است .تصویرهایی که در اصلح انگلیسای کتااب باود ،در ترجماه هام
آمااده اساات .هاام چنااین تصااویر شوسااتر در ابتاادای کتاااب آمااده اساات .در ترجمااة اردو
ضمیمههایح شوستر ح ف شدهاناد .سافرنامة شوساتر ساسس باا عناوانح :اختنااق در ایاران در
هندوستان چاپ شد :مترجم :ابوالحسن موسوی شوشتری جزایری ،با تقاریِِ :مؤیداالساالم،
1333ق ،1815 /مطبع حَبل المَتین ،کلکتّه.
سیاحتنامۀ ابراهیم بیگ :نامح سافرنامهای اسات باه فارسای از زیانالعابادین مراغاهای
( 1941ا  )1811در سه جلد .این کتاب برای نخستین بار در سالهاای  1816 ،1999و 1811
در استانبول چاپ شد .سفرنامة تاجرزادۀ ایرانی است که در مصار بازرگ شاده اسات و باه
ایران میآید .هر سه جلد در سالهایح  1817و  1818از مطبع حبلالمتاین و مطباع فردوسای
در کلکتّه چاپ شد.

این کتاب را مولوی عبداللطیف 2با عنوانح سیاحتنامة ابراهیم بی

به زباان اردو ترجماه

کرد که از نظام دکّن پریس در  1819منتشر شد .این ترجماة اردو ،جلاد اول تاا پایاان سافر
قزوین است .نگارندۀ این مقاله نمیداند آیا بعدها بقیة سافرنامه هام باه اردو ترجماه شاد یاا
 .1در پایان مقدمهای که مترجم نوشته است خود را اینطور معرّفی کرده است :اماالعظم ،همسرح سید محسن
بَلگرامی ،حسابدار وزارتِ راهآهن و معدن.
 .2در سرورق کتاب مترجم اینطور معرفی شده است :دارندۀ مدرکِ منشای فاضال ،مادرّس مدرساة اعازه
حیدرآباد دکّّن.
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خیر؟ همچنین آغا محمّد باقر 1متن فارسی را در سه جلد تصحیح کرد :سیاحتناماة اباراهیم
بی

 ،به فرمای ح :شیخ مبارک علی ،مطبع عالمگیر ،الهور ،تااریخح چااپ جلاد دوم1846 :؛

فرهن

سیاحتنامة ابراهیم بی

 ،ترجمه از فارسی به اردو در دو جلد ،متارجم :سایّد اوالد

حسین بحلگرامی.1835 ،

یک نکته دربارۀ سیاحتنامة ابراهیم بی  .گویا در ساال 1322ق در هندوساتان انجمان
کسب معا

تأسیس شده بود .در مجلة اصالم( 2شمارۀ سالح 1322ق) نام چند تان از بانیاان

این انجمن آورده شد .دربارۀ یکی از آنها چناین آماده اسات« :درباارۀ جنااب ناوّاب نصایر
حسین خان خیال فقط اینقدر میگویم که در این انجمن ،حضورح ایشان هم واجب بود .اثارح

نتیجه خیزح سیاحتنامة ابراهیم بیا

باعاث شاد کاه جنااب ناوّاب بخشای از مسائولیت ایان

انجمن را برعهده گیرد»( .نوّاب علی1322 ،ق ،ص )4
سفرنامۀ قسطنطنیه ،عراق و ایران :از سید حسن عسکری .تاریخ پایان سفرنامه دسامبر
 1825است .در سرورق کتاب ،نویسانده چناین معرّفای شاده اسات« :سایّد حسان عساکری
معاون فرماندار ،مترجم سابق کنسولگری [هندوساتان] در بغاداد ،ماأمور نظاامیح اعزامای باه
ایران و مشهد» .این کتاب به کوش

سیّد احمد حسین مالکِ تعلیمی پاریس در شاهر لَکناو

به چاپ رسید .چااپ عکسای ایان سافرنامه در شامارۀ  57تاا  62مجلّاة جَرنَال ،ساالح 1881

کتابخانة شرقی و عمومی خدابخ

شهر پَتنا ،هندوستان منتشر شد.

کتاب شاملح :دیباچه؛ از پاریس تا اسالمبول؛ حرکت از اسالمبول باه بیاروت؛ از بیاروت
تا بغداد؛ از بغداد تا تهران .از متن سفرنامه برمیآید که سیّد حسن عسکری پی

از این هام

 .1آغا محمّد باقر( )1872-1817از ادیبان زبان اردو که از آثار  :تاریخ نظم و نثر اردو (.)1863
 .2موالنا سیّد حکیم علی اظهر (1352 -1277ق1833-1961/م) از اهالی کَچوا ،ایالتِ بیهاار در هندوساتان.
وی در مناظره و طبابت چیرهدست بود .از چندین علما اجازۀ اجتهاد داشت :آیتاهلل شیخ حسین مازنادرانی،
آیتاهلل سیّد محمّد کاظم طباطبایی و آقایح صدر .وی در  15شعبان 1282ق در شهر کَچاوا ادارۀ اصاالم را
بنیان نهاد که منحصراً درباره تشیّع فعالیت داشت و در همین زمینه 15 ،شعبان 1315ق از همین اداره ماهناماة
اصالم به زبان اردو را منتشر کرد.
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به ایران سفر کرده است .بر نگارنده معلوم نیست که دوبار یا بیشتر؟ در جایی نوشاته اسات:
«یک مرتباه هماراه ساجاد حیادر 1و دوباار هماراه یاک پروفساور تُارک باه دارالفناون [در
قسطنطنیه] رفتم»( .عسکری ،1825 ،ص )33؛ «مشتاق بودم که [در بغداد] دوساتان قادیمیام
را ببینم ...به محلهای رفتم که به بغداد قدیم معروف است و با نواب احمد حسن خان دیادار
کردم ...او را همانطور شاد و زندهدل دیدم مثل بیستودو سال پی »( .هماان ،ص )54-53؛
(وقتی به نزدیکی تهران رسیدیم ،دوستان و آشانایا حن مان باه اساتقبال آنهاا آمدناد و مان هام
همراه آقا غالمحسن تبریزی به خانه شاان رفاتم ... .فاردا هماراه یاک آشانای قادیمی میارزا
علیاصغر کاشف به تیمچة صدراعظم رفتیم»( .همان ،ص )66
صفحة اول کتاب تصویر رضاخان 2است با ایان بیات فارسای« :آقاای رضااخان ،جدیاد
فرمانروای ایران ا آرای

سیف و قلم آقای سسهدار /دارای وطن ،عاقل و فرزانه رضا خان».

نویسنده  14سستامبر  1825با قطار از پاریس به قسطنطنیه میرود .سسس به بیروت ،ازمیار
لیموساال مرسااین اسااکندریه ،دمشااق ،بغااداد ،کاااظمین ،خااانقین ،قصرشاایرین ،کرمانشاااه،
طاقبستان ،همدان ،قزوین و تهران سفر میکند .نویسنده در پایان سفرنامه به خوانندگان راه
برگشت از ایران به هندوستان را توضیح میدهد .معلوم نیست آیا نویسانده در ایان سافر باه
اصفهان و مشهد هم رفته بود یا خیر؟ البته با توجه به توصایف نویسانده از اصافهان و مشاهد
مشخّص است که وی پیشتر به این دو شهر سفر کرده بود.

 .1سید سجاد حیدر یَلدَرم ( )1843-1991از داساتاننویساان زباان اردو باود .در  1811از اِم.اِی.او کاالج در
علیگَر لیسانس گرفت .سسس به مدت سه سال در سفارت بریتانیا در بغداد به عنوان مترجم ترکی کاار کارد.
و مقالههایی از آنجا برای نشریات مختلف هندوستان ارسال میکرد .یَلادَرم در  1821باه معاونات «دانشاگاه
اسالمی عَلیگَر» در هندوستان برگزیده شد .سفرنامة کوتاهی از وی چاپ شده است« :سفر بغداد؛ از کراچی
تا بغداد در  »1814در کتابح حکایات و احتساسات ،مسالم یاونیورساتی پاریس ،عَلیگار1345 ،ق-1826 /
 .1827البته بر نگارندۀ این مقاله روشن نیست که عسکری در چه سالی در بغداد با یَلدرم دیدار داشته است.
 .2رضا پهلوی معروف به رضا شاه ( )1844-1979 / 1333-1256نخستوزیر ایران ( 1312تاا ) 1314؛
شاه ایران و بنیانگ ار خاندان پهلوی در ایران ( 1314تا .) 1321
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سفرنامۀ میر والیت حسین
1

میر والیت حسین ( )1848-1961ر یسح خوابگاه اِم.اِی.او کالج در عَلیگار باود .از ایان
رو همااواره بااه درد دل دانشااجویان گااو

ماایداد کااه در غرباات بااه سااختی و در نهایاات

بیبضاعتی زندگی میکنند و آنها را مادام دلاداری مایداد .وی در ساالهاایح پایاانی عمار
تصمیم گرفت که زندگینامة خود

را بنویسد تا برای دیگار طالباانح علام انگیازهای باشاد

برای تحمّل در راه یادگیری دان  .مسوّدۀ این زندگینامة خودنوشت کاه باه تااریخح 1846
است را فرزند

گردآوری نمود و در  1871به چاپ رساند .یک بخ

از زندگینامة میار

والیت حسین با عنوان :سفر ایران است 2.او و سه تن از اعضاایح کاالج در  11اوت  1812از
عَلیگر به شیراز میآیند و در اکتبر  1812به هندوستان برمیگردند .دلیل سافر هام ایان باود
که مولوی عسکری حسن پی نماز شیعة این کالج در  1811به شیراز رفته بود و از آنجاا باه
مسئوالن کالج نامه نوشته باود کاه فهرساتی از درسهاایح کاالج باه فارسای ترجماه کنناد و
برای

بفرستند تا مولوی عسکری حسن ایرانیهاا را تشاویق کناد کاه فرزندانشاان را بارای

تعلیم به این کالج بفرستند .این چهار نفر هم به همین منظور برای فرستادن به شیراز انتخااب
شدند؛ امّا با مخالفت سرسخت مسئوالن کالج مواجه شدند که «ایران کشوری وحشی است

 .1سرسیّد احمد خان ( )1989-1917در هندوستان در شهرح عَلیگَر مدرسهای تأسیس کرد تاا علاومح شارقی و

غربی هم زمان در آن تدریس شود .ابتدا نامح آن مدرسة العلوم للمسلمین بود که بعادها باه مُحمّادَن اورینتَال
اینگلو کالج ( )Muhammadan Anglo Oriental Collegeتبدیل شد .رفته رفته به صورتِ مخفّف اِمح.اِی .او
کالج (College

 )M.A.Oمشهور شد .در  1825این کالج به دانشگاه تبدیل شد که امروزه با عنوانح دانشاگاهِ

اسالمی عَلیگَر ) (Aligarh Muslim Universityمیشناسیم.
 .2این قسمت با عنوانح :ایران کا سفر (سفر ایران) جداگانه منتشر شد :ویژهنامة بیست و پنجمین سالح ماهناماة
ته یب ،مارس ا آوریال  ،2119جلاد  ،25شاماره  3و  ،4دانشاگاه مهندسای و فانآوری سرسایّد ،کراچای،
صفحات 191 :تا .199
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و این افراد در خطر خواهند بود»( .والیت حسین ،1871،ص  )132امّا مدیر کالج ماریسون

1

اجازه داد و آنها به ایران رفتند و عدّهای دانشجوی ایرانی را هم باا خاود باه کاالج آوردناد.
پااس از حاادود دو سااال تحصاایل تعاادادی از آنهااا بااه ایااران آمدنااد و دیگاار بااه هندوسااتان
برنگشتند .بعد هم به دلیلای ایان اعازام دانشاجویان ایرانای دنباال نشاد .نگارنادۀ ایان مقالاه
نمیداند آیا سفرنامة میر والیت حسین به ایران آن زماان در نشاریهای در هندوساتان چااپ
شده بود یا خیر؟
نتیجه
در پایانح مقاله به دو نکته اشاره میشود:
 در بین ایان سافرنامهنویساان و مترجماانح هندوساتانی :محمّدحساین آزاد ،ساید غاالمحیدرخان 2،مرزا قاسم علی ،سید سجاد دهلوی عظیمآبادی ،خواجه غالمالثقلین ،سید حسن
عسکری ،میر والیت حساین همگای شایعه هساتند .البتاه شایعه باود حن یوساف کمبالپاو ،
فداحسین ،مرزا حیارت دهلاوی ،اُم االعظام بلگرامای معلاوم نیسات .شااید تصاور آن زماا حن
هندوستانیها از ایران ،کشوری شیعی باوده اسات تاا کشاوری بارای سایاحت و شااید باه
همین دلیل تعداد سفرنامههای نوشته شده از سوی هندوستانیها دربارۀ ایران در ایان دوره
اندک است.

 .1سر تئودور ماریسون ( )1836-1963 ،Sir Theodore Morisonکه از  1988تا  1815مدیر اِم.اِی.او کاالج
در عَلیگَر بود.

 .2دربارۀ غالم حیدر خان از روی تألیفاتشان میتوان به شیعه باودن آنهاا پای بُارد .در فهرسات کتاب 1986
مطبع نول کشور این کتابها از وی آمده است :مواعِ جعفریه ا مصنفة سید غاالم حیادر خاان (ص )216؛

منهجالنجاةمعدعایعاشورا ا از :سید غالم حیدر خان (ص )217؛ تحقیق جعفاری افتاراق ما هب مصانفة
سید غالم حیدر خان (ص.)231
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 مقایسهای میشود بین ترجمه و چاپح این سفرنامهها (که درمقاله به آنها پرداخته شادهاست) در زبان اردو در شبهقاره و فارسی در ایران ،از ایان رو ساال شمسای /مایالدی نوشاته
شده است .این مقایسه نشان میدهد که سفرنامههاای نوشاته شاده از ساوی اروپاایی ابتادا و
سالها پی

در هندوستان به زبانح اردو ترجمه و چاپ شده بودند.

برخی از این سفرنامهها در ایران به قلم مترجمان مختلف در سالهاای مختلاف از ساوی
ناشران مختلف چاپ شدهاند که در اینجا فقط چاپ نخست هر ترجماه و باه ترتیاب آورده
میشوند:
سفرنامۀ محمّدحسین آزاد :بخ ح سخنرانیح آن با همین عنوان سیر ایران به فارسی ،باه
ترجمة دکتر عارف نوشاهی :مجلّة آینده ،سال  ،16فروردین تاا تیار  ، 1368شاماره ،4-1
صفحات 99:تا  / 83سال  ،16مارداد تاا آباان  ، 1368شاماره  ،9-5صافحات.491-471 :
[1881 / 1368م]
سفرنامۀ جیمز موریره :در ساه جلاد ،میارزا حبیاب اصافهانی ،متارجم :احماد روحای
کرمانی1842-1841 / 1321 ،م ،بنگاه پروین ،تهران( .میرزا حبیب اصفهانی ترجمة آن را
در 1313
1349

به پایان برده بود که با تغییارات و مقدماهای از ساید محمادعلی جماالزاده در
منتشر شد).

سفرنامۀ لُرد کرزن با عنوانِ :ایران و مسئلة ایران ،متارجم :علای جاواهر کاالم ،چااپ

نخست 1869 / 1347 :یا 1868م ،ابنساینا ،تهاران .بعادها باا عناوان ایاران و مسائلة ایاران
تجدید چاپ شد.
سفرنامۀ وامبری :با عنوانهای مختلف چاپ شده است:

 -سیاحت دروی

دروغین در خانات آسایای میاناه ،متارجم :فتحعلای خواجاه نوریاان،

1858 -1859 / 1337م ،بنگاه ترجمه و چاپ کتاب ،تهران.
 زندگی و سفرهای وامبری :سایاحت درویشای دروغاین ،متارجم :محمّدحساین آریاالرستانی1884 -1883 / 1372 ،م ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
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 سیاحت ترکستان (سفرنامة وامبری) براساس ترجماة آواناس مسایحی فرزناد اباراهیمزرگر باشی ،2119 -2117 / 1386 ،مجمع یخا ر اسالمی ،قم.
سفرنامۀ ملکم با عنروانِ :نماهرایی از ایرران :از یادداشاتهاای مساافری در شارق،
مترجم :شهال طهماسبی2118-2119 / 1387 ،م ،ققنوس ،تهران.
سفرنامۀ کاتبی با عنوانِ :مرآتالممالک ،مترجمین :محمود تفضّلی و علی گنجاهلای،
1877-1876 / 1355م ،بنیاد فرهن

ایران ،تهران.

سفرنامۀ گوردن با عنوانِ :تاریخ ایران دورۀ قاجاریّاه ،از ابتادای قارن ناوزدهم تاا ساال
 1959با نظری اجمالی به وقایع عمده ای کاه باه اساتقرار خانادان قاجاار منجار شاده اسات؛
مترجم :غالمعلی وحید مازندرانی1862-1861 / 1341 ،م ،سخن ،تهران.
سفرنامۀ شوستر با عنوانِ :اختناق در ایران ،تصاحیح ،مقدّماه ،حواشای و افازودن اساناد

منتشر نشده از سوی فرامرز برزگر و اسماعیل رایین1865 -1864 / 1344 ،م ،از انتشارات
صفیعلیشاه ،تهران.
سفرنامۀ ابراهیم بیگ :سه جلد در یک جلد ،به کوش  :محمّدعلی ساسانلو/ 1394 ،
2116م اسفار ،تهران ،2116 / 1394 -ویرای

دوم ،آگاه ،تهران.

سفرنامههای دیگر :زادالعارفین المعروف به معین الزا رین ا بوشهر؛ برگی از روزنامچة
من؛ ترجمه و چاپ نشدهاند .روزنامچة سیاحت از اردو به فارسای ترجماه شاده اسات و باه
امید خداوند متعال به زودی منتشر میشود.

منابع

 آزا  ،موالنا محآد حسین آزا ( .مرتب6611 :ء) ،مقاالت موالنا محآد حس ین آزا ،ج/د اول ،مرتب:آغا محآدشاقر ،پہ/ی اماظت ،ال ور :مج/س ترقی ا ب.

 تفضّلی ،محماود؛ گنجاهلای ،علای( .ترجماه ،) 1355 :مارآتالممالاک ،تاألیف:سیدی علی کاتبی ،تهران :بنیاد فرهن

ایران.

 س جا ظن یچ آش ا ی ،مول وی س ید ظ /ی( .جن وری 6691ء) ،شن درظماہ؛ می رےروزنامچہ کا ایک ورق ،ال ور :مخکن ،ج/د  ،1نآمر .1
 -ــــــــــــــــــــ ( .نوممر 6691ء) ،شومہر؛ میرے روزنامچہ کا ایک ورق ،ال ور:

مخکن ،ج/د  ،8نآمر .2

 جعفری ،یونس( .زمستان  ،1397بهار  ،) 1399سایر مقباول :سافرنامة آقاا مقباولاصفهانی ،قند پارسی ،ویژهنامةسفرنامههای هند ،شاماره  ،44-43دهلایناو :رایازن فرهنگای
جمهوری اسالمی ایران.

 م یر،ر ،زن در – ظمدالرم ید (م رتمین)2962( .ء) ،فہرس ت کش ب 6861ء مطممنشی نول کشور/ ،ی :لی کشاب ر،ر.
 -ص اشری ،ام دا  ،)6732( .ت اریص ص حافت ار و ،ج /د و  ،ه ال الح ال ،ال ل ی:

پرن تانگ پریس.
 ظسرری ،سید حسن( .تاریص ترآیل6622:ء) ،سہرنامہ قسطنطنیہ ،ظراق و ای ران،لر،نؤ :تع/یآی پریس۔
 غال الثق/ین ،خواجہ6662( .ء) ،روزنامچہ سیاحت ،میرٹھ :مطم مآس االنوار. قریشی ،قدسیہ6683 ( .ء) ،ار و سہرنامے انیس وی ص دی م ی  ،لر،ن ؤ :نر رتپم/شرز ۔
 کآمل پوش ،یوسف خان( .تدوین2991 :ء) ،تاریص یوس ہی(ظجائم ات فرن گ) ،پ یلہظ،ترتی بِ ن و م کم ِ ظرس ی و فر ن گ :محآ د اک را ز ش ائی ،ال ور :س نگ می ل پم /ی
کیشنک.
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یاءاہ2992 ( .ء) ،فہ ارہ االس ہار؛ ظمدالآجی د ک ،وک،ر
 ک ،وک،ر،یا رارالئمریری روجرانوالہ می وسط 2992ء تک موجو 6799س ہرنامو ک ی فہرس ت،
روجرانوالہ :ظمدالآجید ک،وک،ر یا رار الئمریری.

 -مدخلح «حاجی بابا اصفهانی» ،سایت دان نامة جهان اسالم.

 مراغ ہ ای ،زی ن العاش دین6668 ( .ء) ،س ہرنامہ اش را یچ شی گ ،مش رجچ :مول ویظمدال/طیف ،حیدرآشا ( کن):ننا پریس۔
 م/رچ ،سر جان6690 ( .ء) ،حاالت ایران ،ج/د اول ،ال ور:اسٹیچ پریس۔ موریہ ،جیآک (.تاریص ندار ) ،حاجی شاشا اصہہانی ،مشرجچ :ت اجور نجی بآش ا ی ،وحرے ،ال ور:اتحا پریس۔
 نواب ظ /ی ،س ید 6722( .ج ری) ،انجآ ن کس ب مع اش ،م اہ نام ہ اص الح ،نآم ر،1ج/د  ،3ک،جوہ / ،سہارن پور :مطم اصالح ۔
 والیت حسین ،میر6639( .ء) ،آه شیشی :ایچ.او.کالج کالج ظ/ی رڑھ کی کہ انی می روالیت حسین کی زشانی ،تدوین :سیّد ا ی حسنین زیدی ،ظ/یرڑھ :پم/شر مولف.
- Curzon, George Nathaniel. (1892), Persia and the Persian Question, Vol: 1,
London: Longmans Green & Company.

معرفی نسخهخطّی فارسی سیر البالد خادم
*

دکتر عارف نوشاهی

**

مترجم :دکتر حسین تدین

چکیده
سیر البالد خادم نسخة خطّی به فارسی است که از سوی یک هندوستانی نوشته شده است .سیّد
امام بخ

عظیمآبادی در 1227ق1912 /م؛ 1228ق1914 /م و 1234ق1918 /م به عراق ،ایران،

عربستان و دُبیح امروزی سفر میکند و سفرنامها

را در سه جلد مینویسد .تنها نسخة خطّی

شناخته شدۀ سیر البالد خادم در کتابخانة مَلک عبدالعزیز (یخیرۀ عارف حکمت) است.

کلیدواژه :نسخة خطی فارسی ،سیرالبالدخادم ،امام بخ

عظیم آبادی ،عراق ،ایران و

کشورهای عربی.

* .استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی کالج دولتی گوردون ،راولسندی ،پاکستان.
** .عضو گروه دین و فرهن
تاریخ وصول89/18/15 :

پژوهشگاه فرهن

 ،هنر و ارتباطات)hossein.tadaion@yahoo.com( .

تاریخ پ یر 89/11/16 :

مقدمه
1

سیر البالد خادم نسخهخطّی به فارسی است که در مکتبة مَلک عبدالعزیز ،یخیرۀ
عارف حکمت به شمارۀ  812/79نگهداری میشود 2.این نسخة خطّی به خطِ مؤلف و
 .1پاورقیهای مقالة ترجمه شده از مترجم است.
 .2دکتر عارف نوشاهی از  15جمادیالثانی تاا  16رجاب 1426ق 21 /ژوییاه تاا  21اوت 2115م در مکاه و
مدینه بود .در این فرصت از نسخههاایح خطّای «مکتباة ملاک عبادالعزیز» دیادار کارد .گازار

دیادارح ایان

کتابخانه منتشر شده است:
 مقاله به زبان اردو با عنوانح« :مخطوکات مدینہ منورہ؛ شرص یر ک ے مر نہین ک ی تر انیف اور فارس یکے زند منشخب مخطوکات کا اجآالی ت ککرہ» ،نویسنده :عارف نوشااهی ،جلاد ،43شاماره  ،3ژانویاه ماارس
2116م ،صفحات 138 :تا  ،154مجلّة «فکر و نظر» ،اداره تحقیقات اسالمی ،اسالمآباد ،پاکستان.
 ترجمة مقالة باال به زبان فارسی با عنوانح« :نسخههایح خطّی مدینة منوّره؛ مختصری دربارۀ نسخههایح خطّایحآثار مؤلفانح شبهقارّه در کتابخانههایح مدینة منوّره» ،نویسنده :عارف نوشاهی ،مترجم :سید عبدالقادر هاشمی،
شماره  ،42مجلّه «آینه میراث» ،پاییز  ، 1397صافحات 258 :تاا  ،289مؤسساه پژوهشای میاراث مکتاوب،
تهران ،ایران.
در هر دو مقاله (اردو و فارسی) بهطور کوتاه به نسخة خطّی سیر البالد خادم اشاره شده اسات .ساسس دکتار
عارف نوشاهی در مقالهای به زبان اردو این نسخة خطّی را معرفی میکند:
 «سیر المال خا ؛ انیسوی صدی می ایک ندوسشانی کا سہرنامہ شال ظ رب و ظج چ» ،شاماره ،14ژانویه تا ژو ن 2118م ،صفحات 58 :تا  ،75مجلّة «بازیافت» ،گروه اردو ،دانشگاه پَنجاب ،الهور ،پاکستان.
 «سیر المال خا ؛ انیسوی صدی می ایک ندوسشانی ک ا س ہرنامہ ش ال ظ رب و ظج چ» .جلاد ،46شاماره ،4سال 2118م ،صفحات 138 :تا  ،154مجلّة «فکر و نظر» ،اداره تحقیقات اسالمی ،اسالمآباد ،پاکستان← .
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شامل  556صفحه ،سفرنامة یک هندوستانی است که ما دربارۀ نسخة دیگری از آن در
هندوستان و پاکستان اطالع نداریم .چطور در مدینة منوّره موجود است .پاسخح آن را خود
مؤلف داده است .مناسب است که پی

از معرّفی نسخة خطّی سیر البالد خادم این پاسخح

مؤلف آورده شود.
مؤلف در 1227ق برای حج به بیتاهلل رفته بود .در مکّه معظّمه توسّط کتابفروشی با
سیّد احمد عارف حکمت استانبولی مالقات میکند( .در 1234ق هم دوباره با وی دیدار
میکند) .مؤلف دربارۀ این مالقات مینویسد:

1

در این سفر پس از سعادت حج ،توسّط یک کتابفرو

با خانادان مصاطفی ...

ص عاالی بفرماییاد.
مالقات کردم .عرض کردم کاه درباارۀ ناام مباارک و تخلا ح
ایشان چنین فرمود :اسم من سیّد احمد عارف ،تخلّص حکمت است که در شهر
استانبول شبح  27محرّم الحرام سال 1211ق باه دنیاا آمادم .پادرم ،سایّد اباراهیم
عصمت در استانبول ،عالمی بزرگ ،ر ایسالعلماا و نقیابالسّاادات باود .دو باار
قاضایح قشااون دولتاای شااد .دیااوانی بااه سااه زبااانح عرباای ،فارساای و ترکاای دارد.
پدربزرگم ،سیّد را ف اسماعیل پاشا ،دارای دیوانی به فارسی و ترکی است .من
رسالهای به نام استغفاریه معیدالنعم و مبیدالنقم تألیف کردهام .کتاابح دیگاری باا

→ همچنین در سال 2119م برخی از مجموعه مقاالت دکتر عارف نوشاهی با عنوانح« :پنجاب م ی فارس ی
ا ب» (=ادبیات فارسی در سرزمین پنجاب) از مجلس ترقی ادب ،الهور،پاکستان منتشرشاد .مقالاة «انیس وی

صدی می ایک ندوسشانی کا سہرنامہ شال ظرب و ظجچ» در این کتاب آمده است .بابت ارساال صافحات
این مقاله از سرکار خانم مهرین (از کارمندانح محترم مجلس ترقی ادب ،الهور) بسیار سساسگزارم.
 .1درمتن اصلیح مقاله هم عبارت فارسی آمده است.

نامه انجمن مفاخر

11

عنوانح :مجموعه التراجم تدوین کردهام که شاملح حاالتِ علماا و شاعرایح عارب
زبان است که در سفرها با آنها مالقات کردهام.

1

سسس خادم عظیم آبادی قصیدۀ فارسیح سرودۀ خود

را به عارف حکمت تقدیم نمود

و انعام نقدی دریافت کرد .در مالقاتِ بعدی هم غزلی پُر از صنایع ادبی به شیخ عارف
تقدیم نمود .سسس خادم عظیمآبادی از مکّه به جدّه رفت1234( .ق) اتّفاقاً شیخ عارف
حکمت هم به آنجا رفت و آنها دوباره با هم مالقات کردند 2.خادم عظیمآبادی غزلی در
مدمح وی سرود ،در مدمح عارف حکمت به صنعتِ توشیح «احمد عارف»:
 .1در مقالة دکتر عارف نوشاهی« :نسخههایح خطّی مدینة منوّره؛ مختصاری درباارۀ نساخههاایح خطّایح آثاار
مؤلفانح شبهقارّه در کتابخانههایح مدینة منوّره ،آینه میراث ،پاییز  ، 1397صفحة  »267این متن فارسی به این
صورت آمده است:
در سفر ه ا بعد حصول نمودن سعادت حج بوسیلة کتابفروشی از خالصة خاندان مصطفی
 ...مالقات گردید  ...عرض نمودم که از اسم مبارک و تخلّاصح عاالی سارفراز فرمایناد .از
اینجا عبارت آنجناب است :السید احمد عارف المتخلّص بالحکمت در بلدۀ اساالمبول در
شب بیست و هفتم محرّم الحرام  1211یک هزار و دو صد و یک هجری تولد یافتم و ناام
پدرم السید ابراهیم عصمت است .در اسالمبول ر یسالعلما شد ونقیابالساادات و بسایار
عالِم کالن بود و دوبار قاضی عسکر ملی شد .از سه زبان مرکّب دیوان دارد و جدّم الساید
را ف اسمعیل پاشاست .از فارسی و ترکای مرکّاب دیاوان دارد و یاک رساالة اساتغفاریه
دارم .معیدالنعم و مبیدالنقم و مجموعة التراجم یک کتاب جماع کاردم .مالقاات افتاادگی
همه عالم و شاعر را در رهرَوی به زبان عربی ترجمه کردم.
 .2سیّد احمد عارف حکمت بن اباراهیم بان عصامت بان اساماعیل را اف پاشاا حساینی (1275 -1211ق/
س شاریف ،مصار و مدیناة مناوّره باه قضااوت
 1959 -1797م) در ترکیه (عثمانی قدیم) به دنیا آمد .در قاد ح
میپرداخت .در 1262ق1946 /م در مقامح آستانه به عنوان شیخاالسالم تعیین شد و تا 1271ق1954 /م در این

سِمت بود و در همانجا درگ شت .از آثار :االحکامالمرعیة یة االراضة االمیرةة رعر)ة تکلکم ة 

کشفالظنون ،دیوان چاپ شده به عربی ،فارسی و ترکی است .زندگینامة عارف حکمت نوشته شده اسات:
هدة العاریین  ،از :اسماعیل پاشا بغدادی( ،چاپ بیروت ،بدون تاریخ؛ چاپ اساتانبول ،عکاسح ساالح 1851م)،
جلد ،1صفحة  199با عنوان :احمد عارف حکمت .هم چنین در االعالم ،از :زرکلی (چاپ بیاروت ،ساال ←
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ای آماااااادنت باعااااااثِ آبااااااادیح مااااااا
حکاااامح تااااو شااااده زمزمااااة شااااادیح مااااا
ماااا را چاااه بُاااوَد کاااه تاااا نثاااارت ساااازم
دامح تاااااااو بُااااااوَد باعااااااثِ آزادیح ماااااااا
عاااالم کاااه باااه مااادمح تاااو کتاااابی گفتناااد
آنساااااات مُاااااادام یکاااااارح اورادیح مااااااا
رحمااااااان تاااااارا ماااااادام شااااااادان دارد
فضااااالح تاااااو دوام بااااااد دلشاااااادیح ماااااا
عارف حکمت در جواب ،یک مثنوی و چند شعر به خادم عظیمآبادی تقدیم کرد تا
بهطورح یادگار در سیرالبالد خادم بنویسد .بیتِ نخست مثنوی:
زهااااااای آییناااااااة اساااااااکندر راز
کاااازو حیاااارت نشااااانه رهباااار راز
مقطع غزل این است:
ز باا اس باااایمح تعلّااااق داشاااات روحااااانیتم «حکماااات»
نگااااه باااار چیااااده داماااان ماااایرود از خااااار مژگااااانم
یک غزل دیگر:
هااااار ساااااخت هاااااوس ،هنااااار نااااادارد
هااااار سااااان

باااااه دل ،گُهااااار نااااادارد

جااااااااز بااااااااادِ فااااااااراقح آشاااااااانایی
قاصااااااااد خباااااااارح دگاااااااار ناااااااادارد
زاهاااد دلح تااااو باااه جااااایح عشاااق اساااات
هااااار سااااان

ِ سااااایه ،گهااااار نااااادارد

→ 1881م ،ج ،1صفحه  ،141با عنوان« :احمد عارف حکمت»( .خالصاه از مقالاة نوشااهی ،پااییز ، 1397
ص )266
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آماااااااااادۀ منااااااااازلح فناااااااااا باااااااااا
ایاااااااان ره ،خبااااااارح ساااااااافر ناااااااادارد
غلطیاااده چاااو گاااوهر اسااات «حکمااات»
در راهِ تاااااااو ،پاااااااا و سااااااار نااااااادارد
رباعی:
اندیشااااه بااااه قیااااد وهاااام یکساااار اینجااااا
جهااااال عرفاااااا ز علااااام بهتااااار اینجاااااا
عرفااااان مشااااناس قیاااال و قااااال وهماااای
معنااای دگااار اسااات و فهااامح دیگااار اینجاااا
وقتی خادم میخواست از جدّه به مخا روانه شود ،شیخ عارف حکمت خواست که
یک نقل از سیرالبالد خادم هم به او داده شود .مؤلف در جواب گفت که هنوز مسوّده
درست و کامل نیست و دیباچه ای هم ننوشته است .در این سفر ،نوّاب عبّاس قلی خان
بهادر نصرت جن
به خواه

ا امیر ابن امیر ا از عظیمآباد هم ،همسفر او بود و در اصل این سفرنامه

او نوشته شده بود .از این رو مؤلف میخواست که هنگام برگشت به هندوستان

ابتدا این نسخه را به او تقدیم کند .بعد اگر جناب نوّاب پسندید و ایفایح عهد نمود (شاید
مؤلف توقّع صلهای از او داشت) در آن صورت ،خطبة کتاب را به جناب نواب موشّح کند
و کتابح او را چاپ کند .در غیر این صورت ،خطبة کتاب را به نام دوستان و آشنایان
موشّح میکرد و کتاب به همین دوستان تقدیم میشد .شیخ عارف حکمت گفت که همین
مسودّه بدونح خطبه را رونویسی کرده به او بدهد .مؤلف از این کار مع رت خواست که
کتاب ضخی می است و در دوران اقامت در جدّه ،رونویسی آن محال است .شاید بتواند
یک نسخه از آن را از مخا برای

ارسال کند .شیخ پ یرفت .مؤلف از عارف حکمت

کاغ درخواست کرد ،به این شرط که پس از رسیدن به مخا وقتی کار رونویسی تمام شد،
اجرت کتابت را به او پرداخت کند؛ وگرنه این کاغ برای او مبام خواهد بود .شیخ
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پ یرفت .پرداختِ اجرت کتابت ،به حاجیالحرمین آقا محمّد شریف سسرده شد و بستههایح
کاغ به مؤلف تحویل داده شد .مؤلف در مخا آن را رونویسی کرد ،نزد شیخ فرستاد و
اجرت کتاب

را هم دریافت نمود .مؤلف به شیخ عارف حکمت این قول را هم داده بود

که پس از حرکت از مخا ،اگر اتّفاقات دیگری هم پی

آمد آنها را هم کتابت نموده،

برای او ارسال خواهد کرد.
ماجرایح رسیدن نسخة سیرالبالد خادم در کتابخانة شیخ عارف حکمت این بود .این
نسخة خطّی ،با کیفیتِ بسیار خوبی در این کتابخانه هنوز هم موجود است.
زندگینامۀ مؤلف
از شواهد داخلی موجود در سیرالبالد خادم برمیآید که نام مؤلف سیّد امام بخ
متخلّص به خادم است .از اهالی عظیمآباد [پَتنا] در هندوستان .تقریباً در 1177ق به دنیا آمد.
جعفری م هب بود .وی خود را «خادم آل عبا» مینامد .هرگز متعصّب نبود .فارسیگویح
مسلّمی بود و در همین نسخة خطّی قطعه ،غزل و قصیدههایی از او آمده است .به دربارح
نوّابح عظیمآباد عبّاس قلیخان بهادر نصرت جن

وابسته بود .نواب در سفر حجاز همسفر

او بود .به ظاهر مؤلف تنگدست بود و در دورانح سفرح ایران ،او به امیران و حاکمان نامه
نوشت ،با آنها مالقات کرد و از آنها برای زادِ راه کمک خواست .از ممدوم خود ا جناب
نوّاب ا هم همین توقّع را داشت که در ازای نوشتن سیر البالد خادم به او صله عطا کند.
نسخهای را هم که برای شیخ عارف حکمت نقل کرد ،اجرت آن را دریافت نمود.
خادم عظیمآبادی سه سفر به عرب و عجم نمود .نخستین بار1227 :ق1912 /م؛ دومین

بار1228:ق1914 /م؛ سومین بار1234 :ق1918 /م .شرم این سه سفر را در سه جلد در سیر
البالد خادم نوشته است .نگارندۀ این مقاله [عارف نوشاهی] در کتابخانة شیخ عارف
حکمت تا آنجایی که وقت داشتم ،یادداشتهای کوتاهی دربارۀ این سه جلد نوشتم که در
اینجا تقدیم می کنم .با توجّه به مطالبح جالب مندرج در سفرنامه ،موضوع تشنهای است؛ امّا
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آیا همین خود

کم است که مردمان شبهقارّه با یک کتاب ناشناخته ا که شاید برای

نخستین بار معرّفی میشود ا آشنا میشوند.

1

جلد اول 2زمان سفر 22 -1227 :شوال 1229ق:
دیباچه

باب اول :دربارۀ سفر دریایی .شاملح چند فصل ،یک مقدّمه و خاتمه:
فصل اول :از عظیمآباد تا کلکتّه با قایق؛
فصل دوم :از کلکتّه تا مسقط با کِشتی .این فصل شامل چهار مقدّمه است:
مقدّمه اوّل :سوار شدن کِشتی؛ مولف سوارح کِشتی به نام «فیض عالم» شد؛ نامح
کِشتیها و قایقهایح دیگر را هم مینویسد که در دریای شور حرکت میکردند.
مؤلف از کِشتی و همسفران

ناراضی است و از آنها به خوبی یاد نمیکند؛ مقدّمة

دوم :نکوه ح دریایح شور؛ مقدّمة سوم :حرکت قطار و جز یات راههای مسیر؛ مقدمة
چهارم :اوضاع شهر مسقط .
فصل سوم :از مسقط تا بوشهر راههای مسیر اوضاع بندرگاه بوشهر.
باب دوم

فصل اول :از بوشهر سفرح خشکی داخل ایران ا از بوشهر تا شیراز (مؤلف  8جمادی-
االول 1227ق وارد شیراز شد) ،اوضاع شیراز که درباره مقبرۀ شیخ سعدی اینطور نوشته
است:
«از باغ دل گُشا به فاصلة یک کروه یا کم ،مقبرۀ شیخ سعدی رحمهاهلل علیه
است ،آن نیز بی مرمّت است .مکانی دارد .بر پشت مقبره حوضی است که
ماهی «نام» دارد  3...و قبر موصوف از سن

است در داالنی و هر چهار

 .1دکتر عارف نوشاهی به کتابهای استوری ،مارشل و منزوی مراجعه کرده است( .نوشاهی ،ژانویه ا ژو ن
2118م ،ص )74
 .2عنوانح فصلها و بابها از روی ترجمه اردو است .عینح عبارت فارسی نسخة خطّی نیست.
 .3در خود مقاله این نقطهچینها آمده است.
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دیواری است به قدر یک دست بلند از قبر متوصّل است

و آن دیوار را از آیة شریف و سورای [ک ا :سورهها /شعرها] و غیره کنده
کردهاند و آن ،جابجا شکسته است .بنا بر [آن] 1کتابة مزاران کتابت
نگردیده و حدّ این در ده بُرج و دو گوشه دارد .2»...
مؤلف ،به «حافظیه» هم رفته بود و جز یات مزار و شعرهای مندرج در آن را هم نوشته
است؛
فصل دوم :مسیر یزد و اوضاع شهر یزد .مؤلف در  6شعبان 1227ق وارد یزد شد؛
فصل سوم :مسیر مشهد مقدّس و اوضاع شهر مشهد؛
فصل چهارم :سفر از مشهد تا طهران ،3منزلهای راه و اوضاع شهر طهران.
مؤلف علما ،فضال ،شعرا ،حفّاظ ،منجّمان ،قاریان ،رمّاالن و جفّاران آنجا را توصیف
میکند و مینویسد که افرادِ خوبی هستند .فاضلی که مجتهد هم است ،نام

شیخ محمّد

حسن و پی نماز مسجدشاه است .فتحعلی خان [صبا] ملکالشعرا است .میرزا موسی ،منجّم
است .این سه آقایان ،در علم خود مهارت دارند .مؤلف با این سه نفر از درباریان فتحعلی
شاه قاجار مالقات کرد و از آنها استفاده نمود .مؤلف میگوید طبیبان این شهر مجرّب
نیستند .در شفاخانهها همیشه ازدحام بیماران است .مؤلف که یکماه آنجا اقامت کرده بود،
هیچ نشانههایی از آرام

در بیماران نمیدید .مؤلف بهعنوان یک خارجی به شفاخانهها

میرفت و بدون معرّفی خود یا مالقاتِ طبیب ،خود

بهطور پنهانی با بیماران صحبت

میکرد و دربارۀ بیماریشان پرسوجو میکرد .از اینکه مؤلف با چنان اشتیاقی از
شفاخانهها بازدید میکرد ،میتوان حدس زد که مؤلف خود

طبیب بوده است .مؤلف

 .1نوشتههای هر دو قلّاب از دکتر عارف نوشاهی است.
 .2دکتر عارف نوشاهی این متن فارسیح نسخه خطّی را به زبان اردو ترجمه کرده اسات کاه در اینجاا آورده
نشده است.
 .3دکتر عارف نوشاهی نوشته است که در نسخه خطّی با این امال نوشته شده است.
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نتوانست با رمّاالن و جفّاران مالقات کند .البتّه نامههایی به نامح اشراف و امرایح تهران
فرستاده بود که یک نمونه از آن 1را در سفرنامه آورده است .نامهای آنان:
نوروزخان (ایشیک آقاسی باشی)؛ میرزا محمّدصادق (وقایعنویس)؛ میرزا یوسف
(مستوفی)؛ میرزا یوسف (منجّم)؛ میرزا موسی (وزیر شاهزاده حاکم تهران)؛ میرزا عبدالعلی
(نوّاب یزد)؛ امیراالمرا حاجی محمّد حسین مَروی (دو نامه به او فرستاده بود)؛ میرزا
عمدةالدول ؛ حاجی محمّد حسین خان امینالدوله اصفهانی؛ وزیراعظم ممالکِ

عبدالوهّاب
عجم؛ سلطان فتحعلی شاه قاجار.
مؤلف در هر نامهای از بزرگان شهر تهران برای ادامه سفر

تقاضای کمک مالی

نموده بود .در ابتدای هر نامه ،ویژگیهای آن فرد را توصیف کرده است .مثالً در نامة نهم
دربارۀ میرزا عبدالوهاب عمدةالدوله نوشته است:
«صاحب لیاقت ،اهل فضیلت ،شاعر و نثرنگار و دارای اخالقپسندیده است.
هر صبح از خانه بیرون می رود تا ظهر و بی

از آن ،به درس و تدریس

مشغول است .روزی که به مالقات او رفتم ،به تصحیحح کتابهای لغت:
صحام ،قاموس ،صرام و  ...مشغول بود .بسیاری از اهل غرض نزد
بودند .به جز سخنشیرین ،گو ح هو

آمده

نیو ح او چیزی نمیشنید .من

دوسهبار اجازه مرخصی خواستم ،فقط «بله» و «خوب» گفت .از اینجا متوجّه
شدم که در خانة این بزرگ ،چیزی نیست .پول با یک دست
دست دیگر

میآید و با

بیرون میرود .بهظاهر آراسته و پیراسته است؛ امّا در باطن

خالی و تهی بود .شاید گرفتارح عادتِ مُلکِ خوی

بود .واهلل اعلم .در

دولتخانة او به جز قلیان چیزی به من ندادند ،حتّی یک قطره آب.
 .1دکتر عارف نوشاهی نوشته است که مؤلف یک نامه را در سفرنامها

2

آورده است؛ اما در ادامه مقاله

ترجمة «نامة نهم» را هم آورده است.
 .2این متن نامه از روی ترجمه اردو است .عینح عبارت فارسی نسخة خطّی نیست.
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فصل پنجم :از طهران تا قم ،حاالت شهر قم( .مؤلف  28ییالقعده 1227ق تهران را
ترک کرد)؛
فصل ششم :از قم به کرمانشاهان [ک ا :کرمانشاه] ،منازل ،اوضاع شهر کرمانشاهان.
(مؤلف  6ییالحجه 1227ق ،از قم حرکت کرد) در اینجا مؤلف از همسفرح خود ا میرزا
جعفر علی فصیح لکنوی ا سخن میگوید که از محبّان اهل بیت است .به فارسی ،ریخته و
هندی شعرهای خوبی میسراید و صاحبان یوق از شنیدن

بسیار لطف میبرند .او 1دربارۀ

برف و سرمای شدید و در ایران و مشکالت سفر ،یک مثنوی به اردو سروده است ،با این
مطلع:
ے س ہر خ وب ،م /کِ ای را ک ا
لی ک ،موس چ ن ہ و ،زمس شا ک ا

2

فصل هفتم :مسیر بغداد شریف ،اوضاع شهر بغداد .مؤلف دربارۀ برخی از مزارهایی
نوشته است که تقدّسح آنها برای سنّی و شیعه یکسان است و هر دو این مزارها را طواف
میکنند .بیشتر جاها طوری است که آنجاها را فقط شیعهها طواف میکنند و سنّیها جلو
نمیروند یا برعکس .مؤلف همة مزارها را زیارت میکرد( .به یاد داشته باشید که او شیعه
است) او مینویسد که بغداد ،محلح زیارت هر دو فرقه است و هر کدام به زیارت مکانهای
مقدّس خود میروند و بنا به عقیدهشان فیض میبرند؛
فصل هشتم :اوضاع بغداد قدیم؛ مؤلف دربارۀ لباس برخی از زنان و مردان بغداد
مینویسد:
«زنان آنجا ،به سر دستمال رنگی میبندند ،دو کُرتا 3یا سه کُرتا ،زیرجامه و
کف

میپوشند .صورتشان را با مقنعه میپوشانند که از هر رن

و از هر

پارچهای میتواند باشد .چادر بلندی میپوشند از سر تا پا.
 .1میرزا جعفر علی فصیح لکنوی.
 .2سفر به کشور ایران خوب است ،بهشرط آنکه زمستان نباشد.
 .3کُرتا :پیراهنی که از زیر بغل از دو طرف دوخته است ،یقه و سرآستین را به آن نمیدوزند.
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معموالً مردهای عرب لباسشان اینطور است :رومال یا لیکی(؟) 1یا شال ،بر
سرشان میبندند ،دوکُرتا میپوشاند که تا قوزک پا است .روی
زیرجامه نمیپوشند .کف

عبا یا

پوشیدن ضرورتی ندارد.

زنان عرب برای زیباتر کردن خود ،تمام بدن خود را خالهاای سایاه و آبای
میکنند .به جای مِسای 2روی لاب ،تاکخاالی روی لابهایشاان خاالکوبی
میکنند که برای زیبایی است .در صورتیکه [به نظر ما] زشتتر مایشاوند؛
امّا مردهای عرب خوششان میآید ،وگرنه زنان میدیدند که باا خاالکوبی
زشتتر به نظر میآیند ،هرگز این کار را نمیکردناد .زیورهاای زناان هام
زیبا نیست.
یهودیها درست مانند عربها ،عربی و فارسی مینویسند و صحبت
میکنند .بهطوریکه اگر اینها [یهودیان] به هندوستان بروند ،بهخاطر مهارت
در عربی و فارسیدانیشان هندوستانیها اشتباهی آنها را عرب میدانند.
فصل نهم :مسیر بغداد قدیم به کاظمین ،اوضاع شهر کاظمین (1229ق)؛
فصل دهم :مسیر کاظمین تا کربالی معلّی ،اوضاع شهر کربال؛
فصل یازدهم :رویداد مسیر رفت و برگشت کربال ،نجفاشرف؛
فصل دوازدهم :مسیر کاظمین تا سرمن رای؛
فصل سیزدهم :مسیر برگشت سفر از بصره به هندوستان .اوضاع این مسیر و شهر بصره؛
فصل چهاردهم :حرکت از بصره به مسقط 22 .شوال 1229ق به بندر کلکتّه رسید.
جلد اول اینجا تمام میشود .ترقیمة نسخة خطّی:

 .1دکتر عارف نوشاهی عالمت سؤال را گ اشته است.
 .2مِسّی :نوعی پودر که از چند گیاه حهندی :مازوپهل ،لوه چون ،طوطیا و غیاره درسات مایشاد و در قادیم
زنان هندوستان پس از ازدواج تا زمانی که شوهرشان زنده بود و باا او زنادگی مایکردناد ،ایان پاودر را باه
عنوان آرای

به لبهای خود میزدند( .دهلوی2111 ،م ،ج  ،4ص )354
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«به اتمام رسید جلد اول سیرالبالد خادم بعون الهی من تصنیف خادم ،به خط
خادم که موسوم به سیّد امام بخ

عظیمآبادی من بالد هند است ،به موجب

ارشاد  ...احمد عارفالحسینی متخلّص به حکمت ،ر یس خاص بلدۀ
اسالمبول  ...تحریر یافت به کمال استعجال ،در سفر دریای شور که از حج
سعادت حصول نموده از سمت مخا به هند میرفت ،این رساله را کتابت
نموده ،لیکن از باعث تنهایی و سبب نوشتن دیگر جلدها که فرمای

سیّد

موصوف بود ،مقابله نگردید و به صحّت نرسید  ...دهم ربیعالثّانی .»1235
جلد دوم ،مدّت سفر  3یوالحجة 1228ق ا  17شوال 1231ق.
مؤلف مینویسد دوباره زیارت انبیا و هفت معصوم نصیب

شد و از همان دریای شور

که در جلد اول گفته بود راهی شد« :درین رساله آنچه تازه روی داد و واقع گردید و
معاینه نموده و تجربه کرده از آن آگاه سازد».
این سفر از  3ییالحجه 1228ق آغاز شد .جز یات این سفر:
مقدّمه اول :سفر دریایی:
فصل اول :حرکت از عظیمآباد ( 3ییالحجه 1228ق)؛
فصل دوم :از کلکتّه تا مسقط.
مؤلف  17رمضان 1231ق به بغداد قدیم رسید .تا  13شوال در خانة شیخ
علیبخ

هندی اقامت کرد .مؤلف در این هنگام  53سال داشت .با این حساب ،او

تقریباً در 1177ق1763-1764 /م به دنیا آمده بود.
مقدّمه دوم :سفر خشکی:
فصل اول :اوضاع بغداد؛
فصل دوم :از بغداد قدیم تا کاظمین؛
فصل سوم :از کاظمین تا کربال؛
فصل چهارم :از کربال تا نجفاشرف؛
فصل پنجم :از نجف تا کوفه؛
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فصل ششم :از کاظمین تا سرمن رای؛
فصل هفتم :حرکت به سوی بصره .مؤلف در  12جمادیالثّانی 1231ق به بصره رسید.
مقدّمه سوم :برگشت به هندوستان از راه دریای شور:
فصل اول :حرکت از مُلک عرب به مُلک هند؛
فصل دوم :از بوشهر تا کنکون؛
فصل سوم :از کنکون تا جسم؛
فصل چهارم :حرکت به سوی مسقط؛
فصل پنجم :از مسقط به منبئی[ .مؤلف اینطور نوشته است] مؤلف  17شوال 1231ق به
منبئی (بمبئی /ممبئی) رسید 22 .مسجد آنجا را یکر کرده است:
 .1مسجد جامع ،نزد مزار اولیا شیخ مومن .مؤلف این مسجد را زیارت کرده است؛
 .2مسجد پیر یعنی چاه ،در محلّة حافِ نظامالدّین؛
 .3مسجد بهوسارداره ،بانیح این مسجد روغنگر(تیلی) 1بود؛
 .4مسجد حافِ ا عبدالسّالم ا پی نماز حافِ محمّداسماعیل ،مویّن محمّدحسین و
مهتمم محمّد یونس صوبهدار 2بود .مؤلف این مسجد را دیده و هفتروز در آنجا مقیم بود،
 .5مسجد بنگاال پورا؛

3

 .6مسجد سیّد عبدالرحمان؛
 .7مسجد مهمن پورا؛

4

 .9مسجد محلّة خَرت خرک؛
 .8مسجد محلّة دوتار در محلّة دو درختِ تار بود؛

 .1تیلی در زبان هندی به معنای روغن گیراست .دکتر عارف نوشاهی برای توضیح واژه هندی را هم آورده است.
 .2به معنی حاکم صوبه (ایالت) و افسر سساه پیاده است.
 .3به هندی «شنگال پورال» نوشته میشود.
 .4به هندی «م،آن پورال» نوشته میشود.
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براس؛

 .11مسجد نزد درگاه حسامالدین؛
 .12مسجد بنگاال پورا اللی دونکر؛
 .13مسجد سات تار که ابتدا «جامع» بود؛
 .14مسجد مانی ،محلّة سات تار که در هفت درختِ تار بود؛
 .15مسجد قاضی صاحب؛
 .16مسجد در بازار صدر؛
 .17مسجد نوّاب صاحب؛
 .19مسجد جابلی محلّه؛
 .18مسجد تیمکر (با تای هندی مسکوره و یای مجهول و میم ساکن و کاف تازی
مفتوم و رای مهمله ساکن)؛
 .21مسجد قصای پورا؛

2

 .21مسجد محلّه کاندی؛

3

 .22مسجد اندری.
فصل ششم :سفر از منبئی تا کلکتّه:
این جلد [دوم] در اینجا تمام میشود .خاتمه و ترقیمه« :خاتمة جلد دوم سیرالبالد خادم
بحمد و نعت گردید الحمدهلل  ...به تاریخ بیست و دوم ربیعالثانی  ،1235یک هزار و دو
صد و سی و پنج هجری در سفر دریای شور ،در بدر حدید ،به خطّ سید امام بخ
عظیم آبادی ،مؤلف و مصنّف ...این رساله را به سرعت بر سواری کشتی به کمال
 .1به هندی «ڈھونڈپوری» نوشته میشود.
 .2به هندی «قصای پوره» نوشته میشود.
 .3به هندی «ک،انڈی» نوشته میشود.
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بیحواسی نوشته است و از باعث تنهایی صحیح و سالم مقابله هم نشد .العفو عند
کریمالنّاس مأمول».
نسخة خطّیح جلد دوم با این عبارت آغاز میشود« :سساس بیقیاس خلّاقی را سزاست
که این بندۀ فانی را از کتمح عدم به ظهور آورده».
جلد سوّم ،مدّ سفر  6ربیعالثّانی 1235-1234ق.
رویداد سفر حج است که از کلکتّه به مکّه و تا مدینه از راه خشکی و دریا طی شده
است .مؤلف  6ربیعالثّانی 1234ق از کلکتّه بیرون آمد .این جلد سوّم نسخهخطّی شامل دو
باب است:
باب اول :سفر دریای شور:
 فصل اول :از کلکتّه تا الفئی [السئی]؛ -فصل دوم :از الفئی تا کالی کوت؛

1

 فصل سوم :از کالی کوت تا جزیرۀ امین؛ فصل چهارم :از جزیرۀ امین تا مخا؛ فصل پنجم :مخا تا جدّه.باب دوم:

فصل اول :منازل مسایر خشاکی ،از جادّه تاا مدیناه ،مؤلاف  14شاعبان 1234ق از جادّه
حرکت میکند.
فصل دوم :از جدّه تا مکّه و مقامات مقدّسة مکّاة مکرّماه .مؤلاف درباارۀ مولادِ مباارکِ
پیامبر (ص) نوشته است که این خانة عبداهلل ،عبدالمطلّب و عبدمناف بود .ماردم ایان مکاانح

 .1به هندی «کالی کوٹ» نوشته میشود.
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شریف را زیارت میکنند .جایی آراسته و شاندار اسات .زا اران اینجاا را مساح مایکنناد و
میبوسند .نماز زیارت و فاتحه میخوانند .مؤلف هم این اعمال را به جا آورده بود.
ت خاود باا شایخ عاارف حکمات نوشاته اسات:
در پایان این ف صل ،مؤلف دربارۀ مالقاا ِ
«حقیر در مکّه معظّمه یکی از نادرات در مُلک عرب و عجم دیده» .پیشتر دراین باره نوشاته
شد.
جلدِ سوم نسخةخطّی با این عبارت آغاز میشود« :الحمدهلل کل نعمایه که رشاتة حیاات
در گردنم انداختاه و رزق گونااگون مقارّر سااخته ...ای جلاد ساوم از سایرالبالد خاادم ،در
احوال سیاحت من خادم آل عبا است».
نتیجه
مؤلف خالصة سفر

را اینطور بیان کرده است که او ده سال است که در راه زیارت

مقاماتِ مقدّس است .شیوها

همیشه مدمگویی بوده است ،نه قدمگویی .به هر کشوری

که سفر میکرد با مدمگویی باب سالم و آشنایی را با بزرگان آنجا باز میکرد .این افراد
از صاحبمنصبان و قدرت مندان کشور بودند .بسیاری از آنها عالِم ،شاعر ،فاضل ،نثرنویس
و حاکم و درباری بودند؛ امّا از این افراد به جز شنیدنح «خو

آمدی»« ،صفا آمدی»« ،دماغ

شما چاق است» و جمالتِ این چنینی ،یکی دو ساعت به قلیان پُک زدن و یکی دو قطره
چای خوردن و در کنار آنها غ ا خوردن ،هیچ چیزی عاید

نشد.

مؤلف در هر سه جلد سعی کرده است که کتیبههایح مزارها ،مسجدها ،بقعهها را ببیند و
آنها را نقل کند .هنگام زیارت مزارها ،از طرف خود
در کتاب

قطعاتِ تاریخی به فارسی سروده و

نوشته است .مؤلف برای بهتر ساختن کِشتیهای مسافرتی و در اختیار گ اشتن

امکانات بهتر برای زا ران خانة خدا ،چندین پیشنهاد و توصیه کرده است.
این سفرنامه در آغازح قرنح 13ق18 /م دربارۀ مسیر سفر به کشورهایح :عربستان ،عراق و
ایرانح فعلی نوشته شده است .دربارۀ اوضاعح روستاها و شهرهای این کشورها ،شیوۀ زندگی
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و اخالق مردم آنها ،جاهایح معروف (بهویژه مکانهایح مقدّس) ،اطالعات جغرافیایی و
مطالب خواندنی .نویسندۀ آن یک شیعة هندوستانی غیرمتعصّب است که شاعر و نویسندۀ
فارسی بوده است .در دوران سفر ،از درک تاریخی برخوردار بوده است.
نسخة خطّیح به دست آمده از این سفرنامة مهم به خطّ مؤلف نقل شده است که به
شیخ عارف حکمت داده بود و همین نسخه خطّی در کتابخانه عارف حکمت در مدینة
منوّره است.
نسخةخطّی سیر البالد خادم که مؤلف میخواست پس از رسیدن به عظیمآباد (پَتنا) به
ممدومح و مربّی خود نوّاب عبّاس قلیخان بهادر نصرت جن

تقدیم کند ،یقیناً نزدِ اخالفِ

نوّاب یا مؤلف باید باشد .البتّه نگارنده (عارف نوشاهی) از وجودِ نسخة خطّی دیگری
اطالع ندارم.
شایسته است که این سفرنامه تصحیح و چاپ شود یا دستکم ،عکسی از نسخة خطّی
گرفته شود و در کتابخانههایح شبه قارّه نگهداری شود .به نظرم بزرگترین نگاهبانح میراثِ
عظیمآباد (پَتنا) و نسخههایح خطّیح جنوبح آسیا که کتابخانة شرقشناسی و عمومیح
خدابخ

است ،باید این خدمت را انجام دهد.

منابع

 احآد /وی ،منشی سید2969( .ء) ،فر نگِ آصہیہ ،زوت،ی ج/د ،ز،ٹیاماظت(ظرسی) ،ال ور :ار و سائنس شورڈ.

 نوشاهی ،عارف( .پاییز  ،) 1397نسخههایح خطّی مدینة منوّره؛ مختصری دربارۀنسخههایح خطّیح آثار مؤلفانح شبه قارّه در کتابخانههایح مدینة منوّره ،مترجم :سید عبدالقادر
هاشمی ،شمارۀ  ،42آینه میراث ،تهران :مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب.
 ااااااااااااااااااا ( .جنوری۔جون 2996ء) ،سیر المال خا ؛ انیسوی صدی میایک ندوسشانی کا سہرنامہ شال ظرب و ظجچ ،شازیافت ،ال ور :معمہ ار و ،پنجاب یونی
ورسٹی.

فهرستی از  15سفرنامة چاپ شده در پاکستان دربارة ایران سا هایِ
 9555ت  5299میالدی
*

دکتر سمیع اهلل

چکیده
محمّدحسین آزاد ( )1811-1931از  22سستامبر  1994تا ژوییه  1996به ایران رفت .او دربارۀ
سفرح ایران در الهور سخنرانی کرد که بعدها به صورت کتابی مستقل با عنوانح سیر ایران در سال
 1822از کریمی پریس در الهور منتشر شد .سیر ایران نخستین سفرنامة چاپ شدۀ در شبه قارّه
دربارۀ ایران است .پس از آن سفرنامههای بسیاری در هندوستان قدیم و پاکستانی کنونی نوشته و
چاپ شدند.
مردمانح هندوستان و پاکستان وقتی به مسافرت ایران میروند ،معموالً دربارۀ سفرح خود
مینویسند ،به صورت مقاله در مجالت یا کتاب .امروزه هم از رسانههای مجازی استفاده میکنند و
شرم سفر خود را با عکسها در وبالگ و سایتهای خبری منتشر میکنند .برخی از این افراد
برای سیاحت به ایران می آیند که معموالً شهرهای اصفهان ،شیراز ،مشهد ،قم و تهران را میبینند.
برخی هم برای زیارتِ شهرهای مشهد و قم به ایران میآیند .برخی هنگام سفر به کشورهای دیگر
از ایران هم بازدید میکنند.
کلیدواژه :سفرنامه ،ایران ،پاکستان ،مسیر و انگیزۀ سفر ،شهرهای بازدیدشده.

* .استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه جی .سی .فیصل آباد ،پاکستان)drsamiullah@gcuf.edu.pk( .

تاریخ وصول89/18/15 :

تاریخ پ یر 89/11/16 :

مقدمه

عنوانح پایاننامة کارشناسی ارشد نویسنده ،کتابشناسی سفرنامههای ایران (از
نویسندگان شبه قارّه) بود که در سال  2112به راهنمایی روانشاد استاد دکتر نجمالرشید

( 1)2116-1869درگروه زبان و ادب فارسی ،اورینتَل کالج ،دانشگاه پنجاب ،الهور دفاع
 .1شادروان دکتر نجام الرشاید در نزدیکای الهاور در پاکساتان باه دنیاا آماد .از دانشاگاه پَنجااب در 1881
کارشناسی ارشد را در رشاتة ادبیاات فارسای دریافات نماود .در دانشاگاه بلوچساتان (شاهر کویتاا) مشاغول
تدریس فارسی شد .سسس برای بورسیه دانشگاه تهران پ یرفته شد و در سال  2111دکتری خود را در رشاته

ادبیات فارسی اخ نمود .عنوان رسالة دکتریشان :نقدِ شعرح فارسی شبه قارّه در قرن دوازدهم هجاری قماری.
پس از برگشت از ایران ،در گروه فارسی دانشگاه پَنجااب کاار تادریس را آغااز نماود .در  2115باا درجاة
ی پاکستان قبول شاد و بارای فاوق دکتاری باه انگلساتان رفات.
دانشیاری در بورسیة کمیسیون عالی آموزش ح

موضوع تحقیقح وی یکی از تاریخح نامههای فارسی پنجاب بود .وی برای دانشنامة ادب فارسای در شابه قاارّه
(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) مقاله مینوشت .ایشان نسخههاای خطّایح فارسای را تصاحیح کارده اسات:
خوشدلنامه (تاریخ چاپ را نمیدانم) ،خُلدینامه ( ،) 1394دیاوان ناور الهای (باا همکااری محمّاد اقباال

شاهد ،)2117 ،مناظرۀ گُل و نرگس ( ،) 1393سه رساله در نقد ادبای :احقااقالحاق ،ابطاالالباطال ،اعاال
الحق ( ،)2113بزمیة ارجمند بی

قباول ( ،)2114مثناوی عیشساتان ( .) 1383کتاابهاای چااپ شادۀ او:

مطالعات فارسیح شبه قارّه در ایران ( ،)2116مصدرنامه و لغتنامه (با همکااری :محمّاد سالیم اظهار ،محمّاد
صابر ،)2116 ،فارسیح گفتااری (باا همکااری محمّاد صاابر ،)2117 ،غنیمات کُنجااهی (مجموعاه مقااالت،
 ،)2118دیوان احمد یار یکتا خوشابی :غزلیات ،مثناوی گلدساتة حسان و مثناوی هیار رانجهاا (باهمکااری:
محمّد سلیم مظهر ،محمّد صابر( .)2111 ،نوشتة دکتر عارف نوشاهی با عنوان« :دکتر نجمالرشید حیف شد»،
در سایت موسسة پژوهشی میراث مکتوب) شایان یکر است که در این مقالة دکتر نوشاهی آماده اسات کاه

مرحوم نجمالرشید دو رسالة تحقیقالسّداد فی م له اآلزاد (از :سخنور بحلگرامی) و تادیبالزّندیق فی تکا یب
الصدیق (مهربان اورن

آبادی) را هم تصحیح کردهاند .در حالی که این دو رساله در نقد ادبی را دکتر سیّد

حساان عبّاااس تصااحیح کردنااد کااه از کتابخانااة رضااا رامسااور در هندوسااتان در  1886منتشاار شااد( .ر.ک:
نجمالرشید ، 1392 ،ص )52
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شد .در این مقاله فهرست  51سفرنامة چاپ شده ،دربارۀ ایران آمده است که در فاصلة
سالهای  1822تا  2111در پاکستان چاپ شده است .مشخّصات هر سفرنامه به این صورت
آمده است :نویسنده یا مترجم ،ناشر یا چاپخانه ،محلح نشر یا چاپ ،سال چاپ ،نوبت چاپ،
تعداد صفحات ،تاریخ سفر ،مسیر سفر ،شهرهای بازدید شده در ایران ،محلهای بازدید
شده در ایران ،موضوعات پرداخته شده در سفرنامه دربارۀ ایران .برخی از موارد که در
سفرنامه یکر نشدهاند ،در این فهرست هم نیامدهاند .این فهرست به ترتیب سال چاپ تنظیم
شده است.
 .0سیر ایران
1

نویسنده :محمّد حسین آزاد ،مطبع :کریمی پریس ،الهور ،سال چاپ ،1822 :تعداد
صفحات.182 :
تاریخ سفر 22 :سستامبر  1994تا ژوییه .1996
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،آسیای میانه برای جمعآوری نسخههای خطّی و کتاب برای
تألیف فرهن

و انجام مأموریت.

شهرهای بازدید شده :بوشهر ،شیراز ،اصفهان ،قم ،تهران ،دامغان ،شاهرود ،تربتجام،
بسطام ،سبزوار ،نیشابور ،مشهد ،هرات ،بندرعبّاس.
محلهای بازدید شده :در اصفهان :زایندهرود ،پُل خواجو ،سیوسه پُل ،مقبرۀ میرباقر،
مزار مال محسن کاشانی؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س) ،مقبرۀ ابن بابویه ،مقبرۀ
محمّدشاه ،مقبرۀ فتحعلیشاه؛ در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،موزه و کتابخانة آستان قدس،
مقبرۀ هارون الرشید ،مقبرۀ نادرشاه ،مقبرۀ شیخ بها الدین عاملی ،مسجد گوهرشاد ،مقبرۀ
شیخ حُر عاملی ،مقبرۀ شیخ طبرسی؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی ،مقبرۀ اسدی طوسی؛ در
شیراز :مقبرۀ سعدی و حافِ.

 .1موالنا محمّدحسین آزاد ( )1811-1931ادیب و زبانشناس اردو .مهمترین تألیفات  :آب حیات (ت کره،

چاپ اول1991 :؛ چاپ دوم باا تجدیاد نظار ،)1993 :نگارساتان فاارس (چااپ اول ،)1822 :جاامعالقواعاد
فارسی (.)1995

نامه انجمن مفاخر

01

موضوعات پرداختهشده :آب و هوای گرم بوشهر ،فراوانی خُرما ،مردم شیراز ،لباس و
اوضاع مردم ،غ ا ،علم و ادب ،فرهن

و تمدّن.

 .9ایران (دو جلد)

نویسنده :فریدون زمان محمّد شجاع منعمی 1،ناشر :اتّحاد پریس ،الهور ،سال چاپ:
 ،1837تعداد صفحات.272 :
این سفرنامه جزو نادر سفرنامههای چاپ شده در شبه قارّه است که دارای تصویر و
نقشه است.
در جلد اول نقشههایح :جادّۀ سفر؛ شاهراههای ایران؛ مقبرۀ سعدی و حافِ؛ تصویرهایح:
مقبرۀ سعدی و حافِ؛ شعر عمر خیّام؛ نقاشی ایرانی؛ نقاشی در دیوار چهلستون؛ مزار
کمال اسماعیل؛ مزار خواجوی کرمانی؛ قصر شاه طهماسب صفوی و همایون ،چهلستون،
ورز خانة شیراز؛ مراز باباکوهی؛ منار جُنبان.

 .1دکتر یکا الملک خواجه فریدون محمّد شاجاع منعمای ،معاروف باه اِف.اِم .شاجاع منعمای ماتخلّص باه
«منعماای» و بعاادها «ناااموس» )1891-1989( .دارای کارشناساای ارشااد در زبااانهااایح :اردو ،فارساای ،عرباای،
پنجابی؛ مدرکِ مولوی فاضل در زبان عربی؛ مدرکِ ادیب فاضال در زباان اردو ،مادرک اِی.پای در زباان
پشتو (که در آن زمان باالترین مدرک برای پشتو محسوب میشد) کارشناسی ارشد در رشتههاای فیزیاک،
شیمی ،داروهای گیاهی و علوم اسالمی؛ کارشناسی ارشد علوم پزشکی از آمریکا و دارای مدرک دکتری.
از سِمتهای  :استاد ارشدِ «کالج حبیبیه در علوم پایه»؛ مأمور ادارۀ آب و هواشناسی دولاتِ هناد در منطقاة
شمال؛ استاد «کالجح اِس.ای»؛ استاد «کالج ایجرتن در علوم پایه» در بَهاوَلسور؛ کتابدار «قرا تخانة صاادق» در
بهاولسور؛ مدیر ماهنامة علمی ا ادبی محقّق که از بَهاوَلسور منتشر مایشاد .دکتار شاجاع منعمای در عکّاسای،

اخترشناسی و موسیقی مهارت داشت .برخی از آثار  :عکّاسی ( ،)1831دهلی (چاپ دوم )1838؛ خدماتِ
اسالم به اروپا (تاریخ چاپ را نمیدانم) ،راج کَنوَر (چاپ دوم )1838؛ نصیحت حضرت امیرخسرو دهلاوی
به دختر

( ،)1838بزمح فردوس (شاعرۀ تمثیلای ا تااریخ چااپ را نمیادانم)؛ صابح ازل (مجموعاة شاعری،

)1847؛ در آستان حضرتِ حق (تصوف ،مثنوی طویل به زبان پنجابی ،تااریخ چااپ را نمایدانام)( .شاجاع
منعمی ،1838 ،سرورق)
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در جلد دوم ،نقشههایح :عمارت های اطراف حرم حضرت معصومه (س) ،شهر تهران،
کنارههای دریای خزر از تهران تا تبریز؛ تصویرهایح :عهدنامة دستنویسح حضرت علی (ع)،

قرآن کریم دستنویسح امام حسین (ع) ،مزار خیّام ،حرم امام رضا (ع) ،قرآن مجید
دستنویس امام زینالعابدین (ع) ،مؤلف در لباس ایرانی.
تاریخ سفر 13 :ژوییه تا  8اکتبر .1831
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :شیراز ،اصفهان ،تهران ،قم ،رشت ،قزوین ،مشهد ،بیرجند.
محلهای بازدید شده :در شیراز :مسجد شیرالملک ،مسجد کریمخان (مسجد وکیل)،
مسجدجامع ،مسجدنو ،حرم شاهچراغ ،آرامگاه سیّد عال الدین حسین ،دارالسّالم ،حمّام
وکیل ،تن

اهللاکبر ،مزار شاه علیحمزه ،مزار باباکوهی ،مقبرۀ سعدی و حافِ؛ در

اصفهان :چهار باغ ،سیوسه پُل ،پُل خواجو ،پُل اهلل وردیخان ،پُل شاه ابوالقاسم ،پُل
گبرستان ،چهلستون ،قصر تیموری ،میدان شاه ،مسجدشاه ،عالی قاپو ،مسجد شیخ
لطفاهلل ،قصر هشت بهشت ،مسجد علی ،مسجد جامع ،قلعة تبره ،مزار کمالالدین ،منار
جنبان؛ در تهران :باغ ملّی ،شمران ،شمسالعمارة ،میدان نق

جهان ،حرم عبدالعظیم (ع)،

میدان تجری  ،قصر قلهک؛ در نیشابور :مقبرۀ خیّام ،امامزاده محمّد محروق؛ در مشهد:
حرم امام رضا (ع) ،مسجد گوهرشاد ،مقبرۀ نادرشاه در باغ نادری.
موضوعات پرداخته شده :عادات ،آداب و رسوم ،مهماننوازی ،غ ا ،خو اخالقی،
لباس ،شیوۀ گفتوگو ،عمارتهای تاریخی ،مزارها ،پیشرفت کشور.
 .1سفرنامۀ مقاماتِ مقدّس

نویسنده :الحاج خان سیّد حسینشاه ،ناشر ندارد ،سال چاپ ندارد ،تعداد صفحات.49 :
تاریخ سفر 22 :اوت  1851تا  31اکتبر .1851
مسیر و انگیزۀ سفر :عراق ،ایران ،سوریه ،فلسطین برای زیارت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،دشت لوط ،بیرجند ،مشهد ،تهران ،قم ،کرمانشاه.
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محلهای بازدید شده :در مشهد :حرم امام رضا (ع)؛ در تهران :خیابان تخت جمشید،
حرم عبدالعظیم (ع)؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س).
موضوعات پرداخته شده :صرّاف در زاهدان ،بازرگانان سیکم هب در زاهدان ،غ ا،
زیبایی تهران ،نظافت ،جمعیت تهران ،رواج لباس غربی ،فراوانی میوه ،دشت لوط ،سیگار
کشیدن زنان.
 .4زائر حسین کا روزنامچه (= روزنامچۀ زائر حسین)

نویسنده :علی اختر ،چاپخانه :ایجوکیشنل پرنتن

پریس ،کراچی ،سال چاپ :ندارد،

تعداد صفحات.176 :
تاریخ سفر 5 :آوریل تا  29می .1852
مسیر و انگیزۀ سفر :عراق ،ایران ،کویت برای زیارت.
شهرهای بازدید شده :خرّمآباد ،آبادان.
موضوعات پرداخته شده :اهمیت آبادان ،کارخانة بزرگ نفت.
 .0ایران جاگ ُاٹھا (= ایران بیدار شد)

1

نویسنده :انعاماهلل خان ،ناشر :اردو آکادمی سِند ،کراچی ،سال چاپ ،1852 :تعداد
صفحات.88 :
تاریخ سفر :اوت.1851
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،به عنوان نمایندۀ مؤتمر عالم اسالمی.
شهرهای بازدیدشده :قم ،تهران.
محلهای بازدید شده :در تهران :دانشگاه تهران ،موزۀ ملی ایران ،کتابخاناة ملای ایاران،
کاخ گلستان ،مجلس شورای ملی ،کوه دربند؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س).

 .1علی سردار جعفری ( )2111-1813از شااعران مشاهور شاعرح ناو دردورۀ معاصار در هندوساتان .در ساال
1851نظم بسیار بلندی به زبان اردو سرود با عنوانح :ایشیا جاگ اٹ،ا (= آسیا بیدار شد).
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موضوعات پرداختاهشاده :سیاسات و مجلاس ،اساتانهاا ،تاریخچاة نفات و مساا ل آن،
آمااوز

و پاارور  ،جمعیاات ،آب و هااوا ،کشاااورزی و غا ا ،روابااط ایااران و شاابه قاااره،

مهماننوازی ،عالَم اسالم ،فعالیتهای مؤتمر عالم اسالمیه.
 .1سفرنامۀ صارم
1

نویسنده :قاضی عبدالصمد صارم ،ناشر :ادارۀ علمیه ،الهور ،ساال چااپ ،1855 :تعاداد
صفحات.161 :
تاریخ سفر :ژوییه .1838
مسیر و انگیزۀ سفر :مصر ،شام ،فلسطین ،عراق ،ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران و آبادان.
موضاااوعات پرداختاااه شاااده :آماااوز

و پااارور  ،مطبوعاااات ،حجااااب ،صااانعت،

خو برخوردی ،فراوانی میوه ،اهمیت دانشگاه.
 .1پاکستان سے دیار حَرم (= از پاکستان تا دیارِ حرم)

نویسنده :نسیم حجازی 2،ناشر :پَبلشن

کلب ،گوجرانواله ،سال چاپ اول،1861 :

تعداد صفحات( .167 :چاپهایح دیگر :صدیقی اَند کمسانی ،دهلی1861 ،؛ جهانگیر بُک
دِپو ،کراچی.)2115 ،
تاریخ سفر :نوامبر .1861

 . 1ابوالکمال قاضی عبدالصمد صارم ابن قاضی ظهورالحسن ناظم .عبدالصمد صاارم ،دارای مادرکِ فاضال
دیوبند و مولوی فاضل ،فاضل جامعة االزهر مصر ،از اعضای ادارۀ علمیه در حیدرآباد دکن ،هندوستان بود.

از آثار به اردو :اربعین اعظم (چهل روایت از ابوحنیفه) ،حسانات االخباار المعاروف باه تااریخالحادیث،
سودیشیح اردو ،داستان های مفیاد ،محماود و فردوسای ،الادّرر المکناون فای تفسایر ساورة المااعون ،تااریخ
الحدیث ،نگارستان کشمیر ،خلق عظیم (بخ

دوم) ،زبان و قلم .به زبان عربی :البثایر.

 .2شریف حسین معروف به نسیم حجازی ( .)1886-1814رماننویس معروف پاکستانی که بیشتر رمانهاای
تاریخی اسالمی مینوشت .برخی از آثاار  :قیصار و کسارا (چااپ اول)1864 :؛ قافلاة حجااز (چااپ اول:
)1871؛ خون مسلمان (چاپ اول.)1872 :
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مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،عرب ،ترکیه برای زیارت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،مشهد ،اصفهان ،شیراز.
محلهای بازدید شده :در تهران :شمران ،کرج ،کوه البرز ،تختطاوس ،خیابان اللهزار؛
در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،موزه و کتابخانة آستان قدس ،مسجد حرم؛ در اصفهان:
زایندهرود ،مسجدشاه ،چهلستون ،پُل خواجو ،سی وسه پُل؛ در شیراز :مقبرۀ سعدی و
حافِ ،تختجمشید ،حرم شاهچراغ.
موضوعات پرداخته شده :زیبایی کشور ،نظافت ،غ ا ،عمارتهای تاریخی ،صنعت،
خو لباسی ،ظروفسازی ،مهماننوازی ،مناطق سرسبز ،قالیبافی.
 .8مشاهدات بالد اسالمیه

نویسنده :محموده عثمان حیدر ،ناشر :اداره علم مجلسی ،کراچی ،سال چاپ،1862 :
تعداد صفحات.234 :
تاریخ سفر :از  1828تا .1833
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،ترکیه ،عراق ،بیروت ،بیتالمقدّس ،بیتاللّحم ،شام ،دمشق
برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،اصفهان ،شیراز ،رشت ،کرمانشاه ،محمّره ،آبادان.
محلهای بازدید شده :در تهران :مجلس شورای ملی ،کاخ شاه ،دانشگاه تهران،
بیمارستان شاهی ،خیابان اللهزار؛ در اصفهان :پل خواجو ،سیوسه پُل ،مسجد شیخ
لطفاهلل ،مسجد شاه ،منار جنبان ،دانشگاه اصفهان؛ در شیراز :مقبرۀ سعدی و حافِ ،باغ
سعدی ،سروح ناز ،هزار باغ ،باغ ارم ،مسجد ارم ،باغ مصلّی.
موضوعات پرداخته شده :لباس ،ایام محرّم ،ادارهها ،حمّام ،آموز
میوه ،مسجد.

و پرور  ،فراوانی
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 .2جهاننما

نویسنده :ممتاز احمد خان ،چاپ اول :مکتبة اقدام ،الهور ،سال چاپ اول :آوریل
 ،1862تعداد صفحات( .214 :چاپ دیگر :آت فشان پبلیکیشنز ،الهور ،مارس .)1884
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،عراق ،ترکیه ،هلند ،آلمان ،فرانسه برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،مشهد ،زاهدان ،سیستان ،بیرجند ،طوس ،نیشابور ،رشت.
محلهای بازدید شده :در تهران :خیابان اللهزار؛ در مشاهد :حارم اماام رضاا (ع) ،مقبارۀ
نادرشاااه؛ در نیشااابور :مقباارۀ خیااام؛ در شاایراز :مقباارۀ سااعدی و حااافِ ،آب رُکاانآباااد،
تختجمشید؛ در رامسر :قصر رامسر ،هتل شاهی.
موضوعات پرداخته شده :لباس ،آداب و رسوم ،فرهن

و تمدّن ،مهماننوازی ،درگ شات

رضاشاه ،عزیمت شاه.
 .01ارض خیّام و حافظ

نویسنده :منظور ممتاز ،ناشر :منظور پبلیکیشنز ،الهور ،سال چاپ ،1863 :تعداد
صفحات.97 :
تاریخ سفر.1863 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،مشهد مقدّس ،طوس ،نیشابور ،تهران ،اصفهان ،شیراز.
محلهای بازدید شده :در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،مزار خواجه اباصلت ،مقبرۀ
نادرشاه؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی ،باغ فردوسی ،زندان مأمون؛ در نیشابور :مقبرۀ خیّام،
مقبرۀ عطّار ،مقبرۀ کمالالملک؛ در تهران :تختطاوس ،خیابان اللهزا؛ در اصفهان :مسجد
شیخ لطفاهلل ،مسجدشاه ،منار جُنبان ،چهلستون ،سیوسه پل ،پل خواجو؛ در شیراز :مقبرۀ
سعدی و حافِ ،حوض رکنآباد ،باغ ملی ،دانشگاه پهلوی.
موضوعات پرداخته شده :غ ا ،لباس ،صنعت ،ساختمان ،فراوانیح میوه ،آداب و رسوم،
مهماننوازی ،ظروفسازی ،قالیبافی.
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 .00ایران

نویسنده :هِلِن هِکلی ،ترجمه به زبان اردو :عبدالسالم خورشید ،ناشر :غالمعلی اَند سَنز،
الهور با همکی مؤسسة مطبوعات فرانکلین ،الهور ،سال چاپ ندارد ،تعداد صفحات.162 :
مسیر و انگیزۀ سفر :مسیر سفر ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :اصفهان ،تهران ،آبادان ،مشهد ،شیراز.
محلهای بازدید شده :در اصفهان :میدان شاه ،مسجدشاه ،عالیقاپو ،سیوسه پُل،
چهلستون؛ در تهران :کاخ گلستان ،خیابان فردوسی ،بانک ملّی؛ در مشهد :حرم امام رضا
(ع)؛ در شیراز :مقبرۀ سعدی و حافِ ،تختجمشید ،مقبرۀ کور

بزرگ.

موضوعات پرداخته شده :تاریخ ،دین ،ورود اسکندر به ایران ،جشنهای دینی ،دخالت
بیگانگان ،غ ا ،لباس ،هنرهای زیبا ،آداب و رسوم ،نظافت ،حمام ،مهماننوازی ،کمبود
پزشک.
 .09میرا ایران کا سفر (= سفرِ من به ایران)

نویسنده :شیخ حشمتاهلل قریشی 1،ناشر :ایجوکینشل پریس ،کراچی ،سال چاپ،1867 :
تعداد صفحات.56 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،افغانستان برای آگاهی از زندگی بهاییان در ایران.
شهرهای بازدید شده :مشهد ،دامغان ،تهران ،همدان.
 .01جب میں نے شاہ کا ایران دیکھا (= وقتی شاه ایران را دیدم)

نویسنده :سیّد وجاهت علی 2،ناشر :ایجوکیشنل پریس ،کراچی ،سال چاپ،1871 :
تعداد صفحات.121 :
 .1وی بهایی بود و برای باخبر شدن از وضعیت بهاییان در ایران سفر کرده بود .هنگام مسافرت باه ایاران 75
سال داشت.
 .2سیّد وجاهت علی در  1841در شهر بریلی (هند) باه دنیاا آماد و در الهاور باه تحصایل پرداخات .در 24
سالگی به ایران و آمریکا رفت .ساسس باه اروپاا و روسایه هام سافر کارد .یادداشاتهاای سافرح خاود را در
روزنامهها و مجلّات هندوستان به چاپ میرساند.
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تاریخ سفر.1864 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،عراق ،کویت برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،مشهد ،تهران ،اصفهان ،شیراز.
محلهای بازدید شده :در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،باغ نادری ،مقبرۀ نادرشاه؛ در تهران:
میدان ثریّا ،میدان اَرک ،آبعلی ،دانشگاه تهران؛ در اصفهان :میدان شاه ،مسجد شیخ
لطفاهلل ،بازار اصفهان ،چهلستون ،چهارباغ؛ در شیراز :باغ ارم ،مقبرۀ سعدی و حافِ.
موضوعات پرداخته شده :ساختمان ،نظافت ،صنایع دستی ،راهآهن ،فر  ،سبک زندگی،
بازار ،مهماننوازی ،آب و هوا ،غ ا ،محافل موسیقی ،تجارت سیکم هبهای هندوستانی
در ایران.
 .04سفر ہے شرط =( 0شرط است سفر را)

نویسنده :جمیل صبا ،ناشر :آکادمی الحمرا ،الهور ،سال چاپ ،1871 :تعداد صفحات.86 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،عراق ،ترکیه برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،کرمان ،یزد ،اصفهان ،تهران.
محلهای بازدید شده :در کرمان :مسجد خواجه اتابک ،مسجد جامع ،بازارشاه؛ در
اصفهان :مسجد شیخ لطفاهلل ،مسجدشاه ،مدرسة چهارباغ ،عالیقاپو ،میدان شاه؛ در تهران:
شمران ،خیابان بویرجمهری ،خیابان ناصر خسرو ،فروشگاه فردوسی ،کاخ گلستان.
موضوعات پرداخته شده :تاریخ ،نظافت ،غ ا ،قالی بافی ،لباس ،خو گفتاری،
مهماننوازی ،اتوبوس ،ترشی و شیرینی ،ساختمان ،صنعت ،خیابان.

 .1برگرفته از مصرعی از خواجاه حیادر علای آتا  )1949-1779( ،معاروفتارین شااعر کالسایک اردو.
مصاارع دوم ایاان شااعر بااه صااورت ضااربالمثاال در هندوسااتان و پاکسااتان معااروف اساات :س ہر ے م ر

مسافرنواز شہشیرے /کار ا مجر سایہ ار راہ می ے ترجمه :مسافر خیلیها هستند .اول شرط ،سافر اسات.
هزاران شجرح سایهدار در راه است.
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 .00سفرنامۀ حج و زیارت

نویسنده :محمّد شفیع صابر ،ناشر :یونیورستی بُک ایجنسی ،پیشاور ،سال چاپ،1872:
تعداد صفحات.721 :
تاریخ سفر :ژانویه .1871
مسیر و انگیزۀ سفر :افغانستان ،ایران ،عراق ،کویت ،عربستان برای زیارت.
شهرهای بازدید شده :مشهد ،طوس ،زاهدان ،تهران ،قوچان ،بجنورد ،جوزق،
گنبدکاوس ،شاهپسند ،گرگان ،شاهی ،شمران ،آبعلی ،قم ،کرج ،قزوین ،همدان ،کرمانشاه،
قصرشیرین ،دامغان ،سبزوار ،نیشابور.
محلهای بازدید شده :در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،موزه و کتابخانة آستان قدس،
صحنح کهنه ،صحنح نو ،مهمانخانة حرم ،شفاخانة حرم ،مقبرۀ نادرشاه؛ در تهران :خیابان
اللهزار ،راهآهن ،مجسمة رضاشاه ،مجسمة فردوسی ،کاخ گلستان ،تختطاوس ،موزۀ آثار
قدیمه ،موزۀ هنرهای زیبا ،مسجد سسهساالر ،مسجدشاه ،شمسالعمارة ،مجلس شورای ملّی،
باغ ملت ،باغ وح  ،سد امیرکبیر ،حرم عبدالعظیم (ع) ،بیبی شهربانو ،امامزاده قاسم بن
حسن ،مقبرۀ رضا شاه؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س)؛ در اصفهان :زاینده رود،
سی وسه پُل ،پُل شهرستان ،پُل خواجو ،میدان شاه ،مسجدشاه ،باغ ملّی ،باغ سیاه ،مسجد
شیخ لطفاهلل ،مسجد جامع ،چهارباغ ،چهلستون ،منار جُنبان؛ در قزوین :بازار مولوی ،هتل
کارون ،هتل کاروان ،امامزاده شاهزاده حسین؛ در همدان :مقبرۀ بوعلی سینا ،مقبرۀ باباطاهر،
شیرسنگی ،گنبد علوی ،گنجنامه ،مصلّی؛ در کرمانشاه :طاق بستان ،طاق کسری ،کوه
بیستون ،مجسمة هرکولیس؛ در نیشابور :امامزاده محمّد محروق ،امامزاده ابراهیم بن موسی
کاظم ،مقبرۀ خیّام ،مقبرۀ کمالالملک ،امامزاده احمد بن قاسم ،آرامگاه خواجه نصیرالدین
طوسی؛ در طوس:مقبرۀ فردوسی ،مقبرۀ ابوالنصر سراج ،مقبرۀ غزالی.
موضوعات پرداخته شده :خو

اخالقی ،جشن والدت امام رضا (ع) ،نان ،غ ا ،احترام

سادات در ایران ،حمّام ،ماشین و اتوبوس ،ساختمان ،جمعیت مشهد ،شیعة اثناعشری،
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مردمی عاشقح گل و باغ ،شعر و ادب ،فروشگاههای تهران ،بازار ،زورخانه ،جشن
نوروز ،زاهدان شهر بزرگ و مرکز بازرگانی ،پولهای ایرانی ،نظافت ،نفت ،تهران ژنو
شرق ،ترافیک ،اتوبوس های عمومی ،تهران پاریسح آسیا ،روحیه خوب ایرانی ،نفت در
ایران ،ایران سرزمین گُل و الله.
 .01ایران میں دَس روز (= ده روز در ایران)

نویسنده :حافِ محمّد ظهورالحق ،ناشر :مکتبة انواراالسالم ،اسالمآباد ،سال چاپ:
 .1873تعداد صفحات.64 :
تاریخ سفر 11 :تا  21ژوییه .1873
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،مشهد ،زاهدان ،اصفهان ،شیراز ،طوس ،نجفآباد.
محلهای بازدید شده :کاخ گلستان ،مجلس شورای ملّی ،موزۀ ایران باستان ،مدرسه و
مسجد سسه ساالر ،سعدآباد ،میدان شاه ،پارک نیاوران ،موزۀ بانک ملی ،فروشگاه فردوسی؛
در اصفهان :عالی قاپو ،چهلستون ،مسجد شیخ لطفاهلل؛ در شیراز :طاق قرآن ،مقبرۀ
سعدی و حافِ ،مزار باباکوهی؛ در مشهد :پارک آریا مهر ،حرم امام رضا (ع)؛ در طوس:
مقبرۀ فردوسی.
موضوعات پرداخته شده :علم و ادب ،عمارتهای تاریخی ،مسجد ،مزار ،عالقة ایرانیان
به شعر و ادب ،تاریخ.
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 .01دریائے کابل سے دریائے یرموک تک =( 0از دریای کابل تا دریای یرموک)

نویسنده :موالنا سیّد ابوالحسن علی نَدوی 2،ناشر :دارالهالل ،ترکیه ،سال چاپ اول:
 -1874تعداد صفحات( .312 :چاپهای دیگر :مجلس تحقیقات و نشریات اسالم ،لَکنو،
1876؛ ناشر :همان1879،؛ ناشر :همان2114 ،؛ مجلس نشریات اسالم ،کراچی.)1876 ،
تاریخ و انگیزۀ سفر 4 :ژو ن تا  31اوت .1873

 .1این کتاب ابتدا به عربی با عنوانح :من نهر کابل الی نهر الیرماوک؛جول فای غارب آسایا از دارالهاالل در
آنکارا (ترکیه) منتشر شد .سسس به خواه
به ترجمة :نورعظیم نَدوی؛ بخ

خوانندگان این کتاب به زبان اردو ترجمه شد :بخا

ایران به ترجمة :ن رالحفیِ نَادوی؛ بخا

افغانساتان

لبناان ،دمشاق ،بغاداد ،اردن باه

ترجمة :مولوی محمّد اجمل ایّوب اصالحی نَدوی .کتاب به زباان اردو بارای نخساتین باار  1874از مجلاس
تحقیقات و نشریات اسالم در شهر لَکنو منتشر شد.
 .2موالنا سیّد ابوالحسن علی نَدوی ( )1888-1813از دانشمندان و عالمان هندوساتان باود .پادر

دانشامند

برجستة هندوستان  -عبدالحی بن فخرالدین ( )1823-1968نویسندۀ کتااب مهامح نازهة الخاواطر(در هشات
جلد) .وی زندگینامة پدر

را با عنوانح :حیات عبدالحی (به همراه ضمیمهای دربارۀ برادر بزرگ

مولوی

حکیم دکتر سید عبدالعلی حسنی) در سال  1871از ندوةالمصنّفین در دهلی به چاپ رساند .موالنا ابوالحسن
نَدوی کتابهای زیادی به زبان عربی و اردو نوشته است .برخی کتابهاای وی باه زباانهاایح اردو ،عربای،
انگلیسی ،مَرهتهای و فارسی ترجمه شدهاند .کاروان زندگی ،زندگینامه ایشان اسات کاه در هفات جلاد از
مکتبة اسالم در شهر لَکنو بارها چاپ شده است .از مهمترین کتااب موالناا ابوالحسان نادوی کتاابح تااریخ
دعوت و عزیمت است که در  5جلد به زبان اردو نوشته شد و بارهاا در هندوساتان و پاکساتان منتشار شاده
است .این کتاب به زبان فارسی با عناوان تااریخ دعاوت و اصاالم در  4جلاد ترجماه و چااپ شاده اسات:
مترجمین :محمدابراهیم دامنی ،محمد قاسم قاسمی ،ناشر :صدیقی ،زاهدان ،سال چاپ . 1393 -1361 :از

دیگر آثار ترجمه شدۀ ابوالحسن نَدوی از اردو به فارسی :ترجمة خاطرات موالنا ابوالحسن نَادوی راجاع باه
ایران ،شهر لکنو. 1356 ،

فهرستی از  01سفرنامۀ چاپ شده در پاکستان دربارة ایران...

11

مسیر و انگیزۀ سفر :افغانستان ،ایران ،لبنان ،شام ،عراق ،شرق اردن ا نویسنده در رأس
هیئتِ کنفرانس جهان اسالم به کشورهای :افغانستان ،ایران ،لبنان ،سوریه ،عراق ،اردن
سفرکرد.

1

شهرهای بازدید شده :طوس ،اصفهان ،قم ،شیراز ،مشهد ،تهران.
محلهای بازدید شده :در طوس :آرامگاه فردوسای ،آرامگااه غزالای ،آرامگااه هاارون
الرشید؛ در اصفهان :مهمانسرای شااه عبااّس صافوی؛ در شایراز :هتال کاوور  ،آرامگااه
ساااعدی ،آرامگااااه حاااافِ ،تخاااتجمشاااید؛ در قااام :حااارم حضااارت معصاااومه (س)،
دارالتبلیغاسالمی؛ در مشا هد :حارم اماام رضاا (ع) ،مساجدجامع ،مساجد گوهرشااد ،مقبارۀ
نادرشاه افشار؛ در تهران :مسجد سسهساالر ،مسجدشاه ،خیابان فردوسی ،دانشگاه تهران.
موضوعات پرداخته شده :مالقات با وزیران ایران ،تاریخ ،برادری ،تاریخ و فرهن

،

غیرت دینی ،آثار اسالمی ،شعر و ادب در ایران.

 .08دنیا میرے آگے =( 2دنیا در برابرم)

نویسنده :جمیلالدین عالی 3،ناشر :شیخ غالمعلی اَند سَنز ،الهور ،سال چاپ،1875 :
تعداد صفحات( .349 :چاپهای دیگر :چاپ سوم از همان ناشر)1881 ،
 . 1موالنا ابوالحسن علی ندوی پی

از این ،به کشورهایح مصر ،سودان ،شام ،شرق اردن ،فلسطین سفر کرده

بود و مشاهدات خود را بهصورت سلسله سخنرانی به زبان عربی از رادیو سراسری هندوستان در دهلای بیاان

نمود؛ سسس با اجازه این رادیو ،این سخنرانیها به زبان اردو ترجمه شده و چااپ شادند :م رق اوس ط م ی
کیا یر ،ا (= در خاور میانه چه دیدم) ،مترجم :مشیرالحق بحرآبادی ،مکتباة تعلیماات اساالمح ،لَکناو ،چااپ
اول.1853 ،
ی میارزا اساداهلل غالاب دهلاوی ( )1968-1787اسات:
 . 2عنوان سافرنامه برگرفتاه از مصارعی از غازل اردو ح
شازیچہ اکہال ے نیا مرے آرے /وتا ے شب و روز تماشا مرے آر ے :ترجمه :دنیا در برابرم بازیچة اطفال
است .گرد

شب و روز برایم محض تماشاست.

 .3جمیاالالاادین عااالی ( )2115-1825شاااعر و نویسااندۀ پاکسااتانی کااه ماادتی ریاساات انجماان ترقاای اردو
(پاکستان) شهر کراچی را برعهاده داشات .در ساال  1898از ساوی حکومات پاکساتان «تمغاا بارای حُسان
کارکردگی» به ایشان اهدا شد.
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تاریخ سفر.1861 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،عراق ،مصر ،هند ،روسیه برای سیاحت.
محلهای بازدید شده :در تهران :خیابان پهلوی ،خیابان فردوسی ،فروشگاه فردوسی،
شمران ،کوه البرز ،کوه زاگرس ،سعدآباد.
موضوعات پرداخته شده :آداب و رسوم ،خو اخالقی ،خیابان ،ساختمان ،ترافیک،
بازار ،اقتصاد.
 .02تحفةالزائرین و احکام حج

نویسنده :الحاج ملک صادق علی عرفانی ،چاپخانه :شیعه جنرل بُک ایجنسی ،الهور،
سال چاپ معلوم نیست ،تعداد صفحات.129 :
تاریخ سفر :حج .1877
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،عراق ،شام ،عربستان برای زیارت.
شهرهای بازدید شده :مشهد ،خانقین ،خسروی ،قصر شیرین ،کرمانشاه ،قم ،ری،
همدان ،تهران ،دامغان ،سبزوار ،نیشابور ،بیرجند ،زاهدان ،میرجاوه.
محلهای بازدید شده :در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،سن

محک ،مقبرۀ پیر پاالندوز،

مسجد گوهرشاد ،موزه و کتابخانة آستان قدس ،امامزاده خواجه ربیع ،امامزاده خواجه
اباصلت ،مقبرۀ شیخ طوسی ،مقبرۀ شیخ بها الدین عاملی ،مقبرۀ نادرشاه ،مقبرۀ موالنا سیّد
محمّد؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س) ،امامزاده علی بن امام جعفر ،امامزاده حمزه بن
موسی کاظم؛ در ری :حرم عبدالعظیم (ع) ،امامزاده طاهر بن زینالعابدین ،مقبرۀ ناصرالدین
شاه قاجار ،بیبی شهربانو؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی.
موضوعات پرداخته شده :قالیبافی ،مزار ،م اهب ،فراوانی هتل و قهوهخانه ،تنوّع میوه،
صنعت و نفت ،اهمیت قم ،بازارهای قدیمی ،باغ.
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 .91سرزمین حافظ و خیّام

نویسنده :مقبول بی

بدخشانی 1،ناشر :غالب پَبلشرز ،الهور ،سال چاپ ،1878 :تعداد

صفحات.264 :
مسیر و انگیزۀ سفر :مسیر ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :مشهد ،زاهدان ،طوس ،نیشابور ،تهران(ری ،شمران ،نیاوران و
دربند) ،رامسر ،قزوین ،قم ،کاشان ،همدان ،کرمانشاه ،اصفهان ،شیراز ،اهواز ،آبادان ،یزد.
محلهای بازدید شده :در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،مسجد گوهرشاد ،دارالحفّاظ،
دارالسیّادة ،موزۀ آستان قدس ،مهمانخانة امام رضا (ع) ،دانشگاه فردوسی؛ در شیراز :بازار
وکیل ،هفتتنان ،موزه ،مسجدجامع ،حرم شاهچراغ ،مسجد نو ،مقبرۀ سعدی و حافِ ،طاق
قرآن ،تختجمشید ،قصر تاچارا ،قصرآپادانا ،کاخ صدستون ،نق

رستم ،استخر،

پاسارگاد ،تخت سلیمان ،آرامگاه کورو ؛ در اصفهان :میدانشاه ،عالیقاپو ،مسجد شیخ
لطفاهلل ،چهلستون ،چهارباغ ،مدرسة چهارباغ ،هشتبهشت ،سیوسه پُل ،پُل خواجو؛ در
نیشابور :مقبرۀ خیّام ،امامزاده محروق ،مقبرۀ عطّار؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی طوسی؛ در
تهران :کوه البرز ،میدان توپخانه ،کاخ گلستان ،موزۀ ایران باستان ،موزۀ مردمشناسیح،
مسجد سسهساالر ،فروشگاه فردوسی ،بلوار کرج ،خیابان اللهزار ،خیابان ناصر خسرو،
خیابان منوچهری ،خیابان حافِ ،حرم عبدالعظیم (ع) ،آرامگاه رضاشاه؛ در قزوین:
مسجدجامع ،میدان توپ ،کاخ گلستان ،مقبرۀ حمداهلل مستوفی ،قلعة الموت؛ در قم :حرم
 .1مرزا مقبول بی

بدخشانی ( )1883-1815از لغتنویسان و پژوهشگران پاکستانی که کتابهاایی درباارۀ

ایران و ادبیات فارسی نوشته است .کارشناسی ارشد خود را در رشتة زبان و ادبیات فارسی از اورینتل کالج،
دانشگاه پَنجاب (الهور) دریافت نمود .سسس در دانشکدۀ دولتی الهور به تدریس فارسای پرداخات .ایشاان
مدیر اردو دا رةالمعارف اسالمیه بود .از آثار

دربارۀ ایران :ادب نامة ایران (چااپ اول1865 :؛ چااپ دوم:

)1882؛ تاریخ ایران ،دو جلد ،ماد تا ساسانیان /ظهور اسالم تا عصار حاضار) ()1871-1867؛ تااریخ ادبیاات
پاکستان و هند ،جلد چهارم :ادب فارسی ،)1871( ،فرهن
(توسلی ، 1383 ،ص )142

فارسی اردو فیروزاللغات؛ فرهن

اردو فارسی.
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حضرت معصومه (س) ،مدرسة فتحعلیشاه؛ در همدان :مزار ابوعلیسینا ،مزار باباطاهر
عریان؛ در کرمانشاه :طاق بستان؛ در یزد :آتشکدهها.
موضوعات پرداخته شده :روابط ایران و پاکستان ،خو اخالقی ،تاریخ و جغرافیا،
لباس ،هنرهای زیبا ،قالیبافی و ظروفسازی ،فر

ایران ،قهوهخانه ،حمّام ،خوشنویسی و

نقّاشی ،بازار ،فراوانی میوه ،قبیلهها ،ساختمان در ایران.
 .90سفرنامۀ ایران

نویسنده :سیّد اسعد گیالنی 1،ناشر :مکتبة تعمیر انسانیت ،الهور ،سال چاپ،1893 :
تعداد صفحات( .272 :چاپهای دیگر :فوریه  ،1894آوریل  ،1894چاپ چهارم :مکتبة
اردو دا جست ،الهور)1895 ،
تاریخ سفر :فوریه .1893
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای شرکت در مراسم دهة فجر.
شهرهای بازدید شده :تهران ،قم ،مشهد.
محلهای بازدید شده :در تهران :هتل آزادی ،بهشتزهرا؛ در قم :مدرسة فیضیه ،حرم
حضرت معصومه (س)؛ در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،کتابخانه و موزۀ آستان قدس ،بهشت
رضا.
موضوعات پرداخته شده :شاهنشاهی و فلسفة انقالب ایران ،مجلس شورای ملی ،زنان و
دادگستری ،عمارات تاریخی ،آموز

و پرور  ،دانشگاه ،سخنرانی آیتاهلل خمینی ،غ ا،

انقالب و عالم اسالم ،مستضعفین ،ایران و افغانستان ،ایران و هند ،شیعه و سنّی ،جن

ایران

 .1سیّد اسعد گیالنی ( )1882-1822ادیب ،روزنامهنگار ،عضاو مجلاس پاکساتان و ر ایس حازب جماعات

اسالمی در پاکستان ،مدیر هفتهنامة جهان نو (چاپ از کراچی) .کتاب وی با عنوانح :درایاتِ انقالبایح رساول
اکرم ص در سال  1893از طرف ر یس جمهور پاکستان جایزه دریافت نمود .از آثار وی دربارۀ ایاران :اماام
خمینی (.)1884
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مساجد در انقالب ،کمونیست ،علمای ایران و پاکستان ،صدا و

سیمای ایران و پاکستان.
 .99انقالب ایران اور اُس کی اسالمیت (= انقالب ایران و اسالمی بودنش)

نویسنده :موالنا عتیقالرّحمان سَنبَلی ،ناشر :دین و دنیا ،فیصلآباد ،سال چاپ،1893 :
تعداد صفحات.91 :
تاریخ سفر :فوریه .1892
مسیر و انگیزۀ سفر :مسیر ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،قم ،شو .
محلهای بازدید شده :در تهران :بهشتزهرا ،هتل استقالل؛ در قم :حرم حضرت
معصومه (س)؛ در شو  :مزار حضرت دانیال (ع).
موضوعات پرداخته شده :انقالب اسالمی ایران ،جن

ایران و عراق ،رسوم ناپسندیده،

شیعه و سنّی ،امام مهدی (ع).
 .91کرة ارض کی سیرگاهیں (جلد دوم) (= سیرگاههای کرة زمین)

نویسنده :بیگم اشرف ایّوب ،ناشر :مکتبة فیضاالسالم ،راوَلپَندی ،سال چاپ ،1893 :تعداد
صفحات.323 :
تاریخ سفر 17 :دسامبر  1873تا  2مارس .1874
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :مرو ،تایباد ،بجنورد ،رشت ،قزوین ،قصرشیرین ،شاهپسند ،کرمانشاه
(کوه بیستون) ،همدان ،مشهد(حرم امام رضا ع).
 .94سفرنامۀ ایران

نویسنده :سیّد نسیم علیرضا ،ناشر :مؤلف ،الهور ،سال چاپ ،1898:تعداد صفحات.72 :
تاریخ و انگیزۀ سفر 8 :تا  31مارس .1898
مسیر و انگیزۀ سفر :مسیر ایران برای زیارت.
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شهرهای بازدید شده :زاهدان ،مشهد ،طوس ،تهران ،قم ،نیشابور.
محلهای بازدید شده :در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،مقبرۀ نادرشاه ،امامزاده خواجه
مُراد ،امامزاده خواجه اباصلت ،امامزاده خواجه ربیع ،امامزاده حاجی شیخ احمد ،کتابخانه و
موزۀ آستان قدس ،مهمانسرای حرم ،مسجد باالسر ،مسجد گوهر شاد؛ در طوس :مقبرۀ
فردوسی ،موزۀ طوس ،هارونیه؛ در تهران و ری:حرم عبدالعظیم (ع) ،امامزاده حمزه بن
موسی کاظم ،امام زاده عبداهلل بن عبّاس ،امامزاده قاسم ،سعدآباد؛ در قم :حرم حضرت
معصومه (س) ،امامزاده علی بن جعفر ،بهشتزهرا ،امامزاده ابراهیم بن احمد ،مسجد
جمکران؛ در نیشابور :مقبرۀ خیّام ،امامزاده محمّد بن زید ،امامزاده ابراهیم ،قدمگاه امام
رضا (ع).
موضوعات پرداخته شده :خو اخالقی ،مهماننوازی ،مجسّمهسازی ،نظافت ،لباس،
غ ا ،نوروز و تعطیالت  ،عمارتهای تاریخی.
 .90دیکھ لیا ایران (= ایران را دیدم)

نویسنده :افضل علوی ،ناشر :پنجاب بُک سِنتر ،الهور ،ناشر :الحروف ،الهور ،سال
چاپ اول :می  ،1893تعداد صفحات( .381 :چاپ دوم :پنجاب بُک سنتر ،الهور ،سستامبر
.)1881
تاریخ سفر 7 :اکتوبر  1877تا ژانویه .1879
مسیر و انگیزۀ سفر :مسیر ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،قم ،اصفهان ،آمل ،گرگان ،مشهد ،بجنورد ،نیشابور،
طوس ،رامسر ،شیراز.
محلهای بازدید شده :در تهران :موزۀ مردمشناسی ،پارک پهلوی ،مسجدشاه ،میدان
خراسان ،بُرج شهیاد ،کاخ گلستان؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س)؛ در اصفهان :مسجد
شیخ لطفاهلل ،مسجدشاه ،عالیقاپو ،مسجدجامع ،چهلستون ،دانشگاه اصفهان ،میدان شاه،
منار جُنبان؛ در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،مقبرۀ نادرشاه؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی ،مقبرۀ
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غزالی؛ در شیراز :طاق قرآن ،مقبرۀ سعدی و حافِ ،حمام وکیل ،باغدلگشا ،دانشگاه
پهلوی ،مسجد وکیل ،بازار وکیل ،نق

رستم ،تختجمشید ،آب رکنآباد ،حوض ماهی،

مزار باباکوهی.
موضوعات پرداخته شده :نظافت ،انواع نان ،جای ایران ،لباس ،صنعت ،قالیبافی،
آموز

و پرور

در ایران.

 .91آتشکدة ایران

نویسنده :اختر کاشمیری ،ناشر :ندیم بُک هاوس ،الهور ،سال چاپ ،1894 :تعداد
صفحات.144 :
تاریخ سفر 22 :دسامبر  1892تا ژانویه .1893
مسیر و انگیزۀ سفر :مسیر ایران برای شرکت در کنگرۀ سیرت و مراسم دهة فجر.
شهرهای بازدید شده :میرجاوه ،زاهدان ،تهران (بهشتزهرا) ،مشهد (حرم امام رضا
(ع)) ،قم ،خرّم ،آبادان ،هویزه ،اهواز.
موضوعات پرداخته شده :سخنرانی در حوزۀ علمیة زاهدان ،مجلس ملی گنبد
افراسیاب ،مالقات با آیت اهلل خمینی ،جماران ،نماز جمعة دانشگاه تهران ،تاریخ ایران پی
از انقالب ،مقایسة بین شاه و آیتاهلل خمینی ،استکبار ستیزی.
 .91انقالب ایران

نویسنده :ارشاد احمد حقّانی ،آیینة ادب ،الهور ،سال چاپ ،1894 :تعداد صفحات.237 :
تاریخ سفر :نوامبر .1893
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،قم.
محلهای بازدید شده :بهشت زهرا ،کاخ سعدآباد ،مجلس شورای اسالمی ،مدرسة
فیضیه ،حرم حضرت معصومه (س).
موضوعات پرداخته شده :انگیزه های بروز انقالب ،مالقات با ر یس بانک ملی ،مجلس،
بهشت زهرا ،بنیاد مستضعفان ،هادی غفّاری ،آموز

و پرور

در ایران ،مالقات با
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مجروحان جنگی ،مقایسة بین پاکستان و ایران ،رسانهها در گستر

انقالب ،ادارههای

جدید انقالبی ،جایگاه رفیع آیتاهلل خمینی در ایران.
 .98سفرنامۀ جهان اسالم ایران

نویسنده :یعقوب علی رازی ،ناشر :یعقوب علی رازی ،پیشاور ،سال چاپ ،1895 :تعداد
صفحات.124 :
تاریخ سفر 15 :تا  31اکتوبر .1894
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
محلهای بازدید شده :در تهران :کاخ سعدآباد ،موزۀ ملی ،قصر مادر شاه ،کاخ
سعدآباد ،خیابان ولیعصر ،بهشت زهرا ،حرم حضرت عبدالعظیم (ع)؛ در اصفهان :پُل
خواجو ،سیوسه پُل ،مسجدجامع ،مسجد شیخ لطفاهلل ،چهلستون ،دانشگاه اصفهان،
پوالد شهر ،میدان امام ،میدان انقالب ،گنج شهیدان؛ در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،مسجد
گوهرشاد؛در طوس :مقبرۀ فردوسی؛ در نیشابور :مقبرۀ خیام ،امامزاده محمّد محروق،
امامزاده محمّد ابراهیم ،مقبرۀ عطّار ،مسجد عظیم.
موضوعات پرداخته شده :ساختمانسازی ،شوق شهادت ،صنعت ،فعالیت زنان ،گرانی
در ایران ،زندانها ،آموز

در زندان ،جن

ایران و عراق ،نظافت ،جن

ایران و عراق،

انقالب ایران.
 .92یادوں کے نقوش (= نقشِ خاطرهها)

نویسنده :سیّد سرور حسین گیالنی ،ناشر :مکتبه میری ال بریری ،الهور ،سال چاپ:
 ،1896تعداد صفحات.142 :
تاریخ سفر :سستامبر .1871
مسیر و انگیزۀ سفر :افغانستان ،ایران ،عراق برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :مشهد ،تهران ،طوس ،همدان ،کرمانشاه ،قصر شیرین.
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محلهای بازدید شده :در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،مسافرخانة شهسوار ،مقبرۀ نادرشاه،
مسجد گوهرشاد ،خیابان نخریسی؛ در تهران :کاخ گلستان ،پارک پهلوی ،میدان خراسان،
میدان شاه ،بانک ملی ،پستخانه ،میدان شهناز ،میدان فردوسی ،خیابان فردوسی ،خیابان
اللهزار ،فروشگاه فردوسی ،مسجد سسهساالر ،مسجدشاه ،خیابان بویرجمهر؛ در طوس:
مقبرۀ فردوسی.
موضوعات پرداخته شده :اتوبوس و تاکسی ،گمرک ،فرهن
ساختمان ،بازار ،مغازه ،کوچه های تن

و تمدنح کهنح ایران،

جنوب شهر ،زیبایی شمال تهران ،پارک ،لباس،

مسجد ،مجسمّههای شخصیتهای برجسته ،غ ا ،فیروزه در ایران.
 .11سرزمین انقالب

نویسنده :خادم حسین لغاری 1،ناشر :امامیه اُرگنا زیشن پاکستان ،الهور ،سال چاپ:
 ،1897تعداد صفحات.112 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،قم ،مشهد ،طوس ،اصفهان ،اهواز.
محلهای بازدید شده :در قم :حرم حضرت معصومه (س) ،امامزادگان چهل اختران،
امامزاده محمّد بن برقعه ،امامزاده زیدبن علی ،امامزاده علیبن جعفر ،مسجد جمکران؛ در
اصفهان :چهلستون ،مسجد امام ،مسجد لطفاهلل ،علیقاپو ،گلستان شهدا ،مقبرۀ آیتاهلل
اشرفی؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی ،موزۀ طوس؛ در تهران :بهشت زهرا ،مزار آیتاهلل
خمینی.

 .1پروفسور خادم حسین لُغاری (درگ شت )2117 :ر یسح شیعه علما کونسل پاکستان ،از کارشناساان زبادۀ
آموزشی و فعال اجتماعی بود.
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موضوعات پرداخته شده :غ ا ،گرانی ،آموز

و پرور  ،سیاست ،دادگستری،

اقتصاد ،خیابان ،حجاب و لباس ،تأثیر انقالب بر مردم ،جن

ایران و عراق ،شهیدان در

ایران.
 .10گِردباد

نویسنده :منیر فاطمی 1،ناشر :نقشبندی فاوندیشن ،وقف سادات ،مُلتان ،سال چاپ:
 ،1897تعداد صفحات.144 :
تاریخ سفر :ژوییه .1896
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،مشهد ،طوس ،نیشابور ،تهران ،ری ،قم ،اصفهان.
محلهای بازدیدشده :در زاهدان :مهمانخانة سلمان فارسی ،مسافرخانة اسالمی ،هتل
ابویر غفّاری؛ در مشهد :حوض نادری ،حرم امام رضا (ع) ،صحن انقالب ،صحن آزادی،
صحن خمینی ،مسجد گوهرشاد ،مقبرۀ نادرشاه ،مزار شیخ بهایی ،دارالشفای امام رضا(ع)،
مهمان سرای حضرت ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،موزۀ باغ مَلِک آباد ،موزه و کتابخانة
حرم امام رضا (ع) ،گنبد حاتم خانی ،گنبد الهوردی خان ،دارالحفّاظ ،توحیدخانه ،مسجد
باالسر ،راهآهنح مشهد ،خیابان رضا؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی ،مقبرۀ غزالی؛ در نیشابور:
مقبرۀ خیام ،مقبرۀ عطّار؛ در ری :حرم عبدالعظیم (ع) ،امامزاده طاهر بن جعفر صادق ،مزار
امام رازی ،مزار بیبی شهر بانو؛ در تهران :میدان شو  ،میدان خراسان ،میدان امام خمینی،
میدان فردوسی ،شمران ،بهشت زهرا؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س) ،مدرسة فیضیه؛
در اصفهان :عالی قاپو ،مسجدشاه ،چهارباغ ،پُل خواجو ،سیوسه پُل ،زاینده رود ،میدان
انقالب ،بازار ،منار جنبان ،مسجد شیخ لطفاهلل ،چهلستون ،مزار بیبی زینب ،مسجد جامع.

 .1در هندوستان و پاکستان «مُنیر» نام آقایان است.
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موضوعات پرداخته شده :نظافت ،ساختمانهای قدیم و جدید ،مغازه ،احترام به سادات
در ایران ،بازار ،دربارۀ دکتر علی شریعتی ،دربارۀ خیّام ،ترمینال اتوبوسهای مسافربری،
غ ا ،تاریخ شهرح ری ،بلویها ،خو اخالقی ،حمّام ،گرانی ،تعداد زیاد سیکم هبها در ایران.
 .19سیاحتنامۀ ممالک اسالمیه؛ نوّاب بهادر یار جنگ کا روزنامچه

نویسنده :نوّاب بهادر یار جن
یار جن

0

 2،به کوش  :شاهد حسین رزّاقی ،ناشر :آکادمی بهادر

 ،کراچی ،سال چاپ ،1899 :تعداد صفحات.456 :

تاریخ سفر 28 :مارس تا  27اکتبر .1831
مسیر و انگیزۀ سفر :حج ،مصر ،فلسطین ،شام ،لبنان ،ترکیه ،عراق ،ایران ،افغانستان
برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :همدان ،قزوین ،تهران ،اصفهان ،قم ،نیشابور ،مشهد ،طوس،
کرمانشاه ،شاهآباد.
محلهای بازدید شده :در تهران و ری :کاخ سعدآباد ،خیابان امیری ،خیابان چراغ برق،
خیابان الله زار ،چشمة علی ،برج یزید ،باغ ملی ،حرم عبدالعظیم (ع) ،مسجد سسهساالر،
بازار ،شمیران ،مجلس شورای اسالمی؛ در اصفهان :مسجد جامع ،مسجدشاه ،مسجد شیخ
لطفاهلل ،مسجد و مدرسة چهار باغ ،چهلستون ،میدان شاه ،عالی قاپو ،تاالر اشرف؛ در قم:
حرم حضرت معصومه (س)  ،مزار شاه عبّاس صفوی ،مزار سلطان حسین شاه طهماسب،
مزار شاه اسماعیل صفوی ،مقبرۀ خیّام ،امامزاده محمّد محروق؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی،
مقبرۀ غزالی ،مسجدشاه ،امامزاده خواجه ربیعبن هیثم؛ در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،مقبرۀ
نادرشاه؛ در کرمانشاه :کوه بیستون.
موضوعات پرداخته شده :فراوانیح میوه و نهر ،عمارتهای تاریخی ،بازار ،غ ا ،فرهنا
و تمدّن ایران ،لباس ،خو اخالقی ،قالیبافی و ظروفسازی ،نظافت در ایران.
 .1روزنامچة نوّاب بهادر یار جن

.

 .2محمّد بهادر خان نوّاب بهادر یار جن

 )1844-1815( .از رهبران مسلمان در حیدرآباد دکن هندوستان.
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 .11خمینی کے دیس میں (= در سرزمینِ خمینی)

نویسنده :افضاال شااهد ،ناشار :منازّه پبلای کیشانز ،الهاور ،ساال چااپ ،1898 :تعاداد
صفحات.183 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای شرکت در کُنگره دفاع و جن

.

شهرهای بازدید شده :تهران ،قم ،اصفهان ،مشهد.
محلهای بازدید شده :در قم :حرم حضرت معصومه (س) ،حوزۀ علمیة قم؛ در اصفهان:
مهمانسرای عبّاسی ،مسجد امام ،زایندهرود ،مسجد شیخ لطفاهلل ،مسجد جامع ،مسجد
جعفر ،چهلستون ،گلستان شهدا؛ در مشهد :حرم امام رضا (ع).
موضوعات پرداخته شده :جن

ایران و عراق ،گرانی ،خو اخالقی ،فرهن

جدید

ایرانی ،قالیبافی ،اسکناس ،کُشتیگیری و پهلوانی ،فراوانی میوه ،ماشین ،صنایعدستی ،غ ا،
قلیان در قهوهخانه ،عمارتهای باستانی ،مالقات با علمای حوزۀ علمیة قم.
 .14مشاهدات ایران

نویسنده :عبدالقدّوس ،ناشر :دارالکتاب ،الهور ،سال چاپ ،1881 :تعداد صفحات.147 :
تاریخ سفر 2 :تا  16فوریه.1881
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،مشهد ،طوس ،زاهدان ،قم.
محلهای بازدید شده :در تهران :نمایشگاه هنرهای زیبا ،دانشگاه امام صادق (ع) ،کوه
البرز؛ در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،موزه و کتابخانة آستان قدس؛ در طوس :مقبرۀ
فردوسی؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س) ،مزار آیتاهلل خمینی ،بهشت زهرا.
موضوعات پرداخته شده :ایران پی

از انقالب ،آثار آیتاهلل خمینی ،شخصیتهای

برجستة ایران ،صنعت ،مالقات با آیتاهلل خامنهای ،عمارتهای تاریخی در ایران.
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 .10به سالمت روی
1

نویسنده :محمّد خان ،ناشر :غالب پَبلشرز ،الهور ،سال چاپ ،1882 :تعداد صفحات:
( .314چاپهای دیگر :اِستودنتس ایجنسی ،راوَلپحندی ،چاپ هفتم؛ الفیصل ناشران و
تاجران کتب ،الهور ،نوبت و سال چاپ معلوم نیست)
مسیر و انگیزۀ سفر :بیروت ،ژنو ،لندن ،فرانسه ،آلمان ،ترکیه ،ایران برای سیاحت.
شهر و محلهای بازدید شده :تهران :خیابان سعدی ،خیابان فردوسی ،کوه الوند ،دربند،
کاخ گلستان.
موضوعات پرداخته شده :هتل ،گرانی ،لباس ،خو اخالقی ،نظافت ،مهماننوازی،
ساختمان.
 .11دیکه لیے ایران میں تین حرم (= در ایران سه حرم مطهر دیدم)

نویسنده :امیر حمزه 2،ناشر :مرکز الدعوة و االرشاد ،الهور ،سال چاپ ،1882 :تعداد
صفحات.69 :
تاریخ سفر :فوریه .1882
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای زیارت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،بندرعبّاس ،جزیرۀ درگهان ،قم ،شیراز ،اصفهان ،تهران،
مشهد ،طوس.
محلهای بازدید شده :در شیراز :مقبرۀ سعدی و حافِ ،مسجد جامع ؛ در اصفهان :کوه
آتشگاه ،هشتبهشت ،مسجد شیخ لطفاهلل ،مسجدشاه ،پُل خواجو ،سیوسه پُل؛ در تهران:
مزار آیتاهلل خمینی ،فرودگاه بینالمللی امام خمینی؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س)؛
در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،موزه و کتابخانة آستان قدس.
 .1تیمسار محمّد خان )1888-1811( ،تیمسار ارت

پاکستان ،نویسندۀ طنزنویس اردو بود .ماهنامة طنزی باه

نام اردو پَنچ از شهر کراچی منتشر میکرد .از دیگر آثار  :به جن
(چاپ اول.)1891 :
 .2وی مدیر مجلّة الدعوة و االرشاد بود.

آمد (چاپ اول ،)1877 :بازم آراییاان
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موضوعات پرداخته شده :تاریخ ایران ،گرانی ،نظافت ،استکبارستیزی ،فرهن

جدید

ایرانی ،آیندۀ انقالب ایران.
 .11ایران میں چودہ روز (= چهارده روز در ایران)

نویسنده :آغا سهیل ،ناشر :پاکستان بُکس اَند لِتریری ساوندز ،الهور ،سال چاپ،1883 :
تعداد صفحات.131 :
تاریخ سفر 31 :ژانویه تا  13فوریه .1881
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای شرکت در مراسم دهة فجر.
شهرهای بازدید شده :تهران ،مشهد ،طوس ،اصفهان.
محلهای بازدید شده :در تهران :بهشت زهرا ،مزار آیتاهلل خمینی ،موزۀ ملّی ایران،
کاخ سعدآباد ،خیابان آزادی ادارۀ معارف اسالمی ،کارخانة خودرویح پیکان؛ در مشهد:
حرم امام رضا (ع) ،موزۀ آستان قدس ،مقبرۀ نادرشاه؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی؛ در
اصفهان :چهلستون ،موزۀ اصفهان ،مسجدشاه ،مسجد شیخ لطفاهلل.
موضوعات پرداخته شده :ایران بعد از انقالب ،برف ،غ ا ،سخنرانی فرزند آیتاهلل
خمینی ،سخنرای آقای ابطحی ،مقبولیت آقای رفسنجانی ،تئاتر ،فرهن

و تمدن ایران،

فروشگاه ،عمارتهای تاریخی ،مراسم 22بهمن  ،فعالیتهایح ادارۀ معارف اسالمی.
 .18سعید سیّاح تہران میں (=سعید سیّاح در تهران)

نویسنده :حکیم محمّد سعید 1،ناشر :همدرد فاوندیشن پریس ،کراچی ،سال چاپ:
 ،1883تعداد صفحات.123 :
 .1حکیم محمّد سعید ) 1889-1821( ،حکیم سرشناس پاکساتان کاه در زمیناة طاب سانّتی متخّصاص باود.
دانشگاه همدرد و ادارۀ خیریة همدرد در کراچی را تأسیس نمود .از این اداره مجلة ویژۀ کودکان باا عناوان
«نونهال» منتشر میشود .حکیم سعید کتابهای زیادی دربارۀ طاب سانّتی و داروهاای گیااهی منتشار کارده

است .وی به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده که سفرنامة آنها منتشر شده است .برخی از آنها :یک مساافر
چهار کشور؛ روزنامچة سفر به استرالیا ،فرانساه ،ساو د و انگلساتان (چااپ اول)1891 :؛ آن ساویح اقیاانوس
()1881؛ سعید سیّام در تونس ()1882؛ سعید سیّام در فنالند ()1882؛ سعید سیّام در عمّان ()1883؛ ساعید
سیّام در شیراز ( -1883وی از  13تا  19نوامبر  1882در شیراز بود)؛ سعید سیّام در ژاپن (.)1885
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تاریخ سفر 2 :تا  7اکتوبر .1882
مسیر و انگیزۀ سفر :برای شرکت در کنگرۀ بینالمللی تاریخ پزشکی در ایران.
شهر و محلهای بازدید شده :تهران :دانشگاه تهران ،کوه البرز ،مجسمة فردوسی ،باغ
نونهال ،مؤسسة رازی ،موزۀ ملّی ،کاخ گلستان ،مسجد امام ،مسجد مطهّری ،مسجد
سسهساالر ،بهشت زهرا ،موزۀ ایران باستان ،موزۀ فر  ،موزۀ رضا عبّاسی ،موزۀ آبگینه،
موزۀ آرایشی فنون ،هنرهای معاصر ،مزار آیتاهلل خمینی.
موضوعات پرداخته شده :فرودگاه ،تاریخ ایران ،دانشگاه تهران ،غ ا ،جمعیت ،مالقات
با دانشمندان ،کتابخانة محمّد اقبال الهوری ،نمایشگاه گیاهان دارویی ،مالقات با
دکترعارف نوشاهی و دکتر نور محمّد ،نفت ،صنعت ،کشاورزی.
 .12یادِ یار مهربان
1

نویسنده :یوالفقار علی بوتّو ،ناشر :ابالغ ،الهور ،تعداد صفحات.263 :
تاریخ سفر 31 :سستامبر  1875تا  27ژانویه .1867
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران به عنوان نخستوزیر پاکستان ،دیداری غیر رسمی از ایران.
شهرهای بازدید شده :تهران ،قم ،مشهد ،نیشابور ،همدان ،قزوین ،اصفهان ،شیراز،
تختجمشید.
محلهای بازدید شده :در تهران :کاخ گلستان ،تختطاوس ،بانک ملی ،خیابان آزادی؛
در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،کوهِ سنگی؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی ،مقبرۀ غزالی؛ در
نیشابور :امامزاده محمّد محروق ،مقبرۀ عطّار ،مقبرۀ خیّام؛ در همدان :مقبرۀ بوعلی سینا،
مقبرۀ باباط اهر؛ در اصفهان :منار جنبان ،امامزاده عبداهلل ،میدان شاه ،چهلستون ،عالی قاپو،
میدان نق

جهان ،مدرسة چهارباغ ،مسجدشاه ،مسجد جامع ،مسجد شیخ لطفاهلل ،پُل

خواجو ،سیوسه پُل؛ در شیراز :خیابان بزرگ زند ،بازار وکیل ،حمّام وکیل ،مسجد وکیل،
 .1یوالفقار علی بوتّو )1878-1829( .وی از  1863تاا  1866وزیار اماور خارجاه ،از  1871تاا  1873ر ایس
جمهور و از  1873تا  1877نخستوزیر کشور پاکستان بود .وی در تیار  / 1355ژوییاه  1876بارای یاک
دیدار غیر رسمی سه روزه ،به ایران سفر کرد.
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باغ نظر ،آب انبار وکیل  ،باغ ارک ،طاق قرآن ،حرم شاهچراغ ،مقبرۀ سعدی و حافِ ،مزار
باباکوهی.
موضوعات پرداخته شده :ایران معاصر ،نظافت ،خیابان ،ترافیک ،خو اخالقی،
مهماننوازی ،غ ا.
 .41سعدی اور اتاترُک کے دیس میں (= در سرزمین سعدی و آتاتُرک)

نویسنده :عزیز علی شیخ ،ناشر :فِکشِن هاوس ،الهور ،سال چاپ ،1884 :تعداد
صفحات.169 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،ترکیه برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،مشهد ،تهران ،قم ،اصفهان ،شیراز ،تبریز.
محلهای بازدید شده :در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،مسجد گوهرشاد؛ در تهران :خیابان
آزادی؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س) ،بازار؛ در اصفهان :خیابان و مدرسة چهار باغ،
مسجدشاه ،میدان شاه ،مسجد شیخ لطفاهلل ،چهلستون؛ در شیراز :مقبرۀ سعدی و حافِ.
موضوعات پرداخته شده :عمارتهای تاریخی ،مزارها ،لباس ،بازار ،حمّام ،نظافت ،غ ا،
قالیبافی ،فرهن

و سنّت ،غ ا ،ترافیک ،چای.

 .40ایران اور تُرکی (= ایران و ترکیه)

نویسنده :امیر حمزه ،ناشر :داراالندلس ،مُریدکِی ،سال چاپ ،1885 :تعداد صفحات.129 :
تاریخ سفر :فوریه .1882
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران و ترکیه برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،بندرعبّاس ،جزیرۀ درگهان ،شیراز ،اصفهان ،تهران،
قم ،مشهد.
محلهای بازدید شده :در شیراز :مقبرۀ سعدی و حافِ ،مسجد جامع؛ در اصفهان :هشت
بهشت ،مسجد شیخ لطفاهلل ،مسجدشاه ،پُل خواجو ،سیوسه پُل؛ در تهران :ری ،مزار
آیتاهلل خمینی؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س)؛ در مشهد :حرم امام رضا (ع).
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موضوعات پرداخته شده :م هب شافعی در بندرعبّاس ،نظافت ،حجاب ،بلویهای ایرانی،
خیابان ،گرانی ،تأثیر انقالب.
 .49سرزمین انقالب

نویسنده :سیّد علی اکبر رضوی ،ناشر :ادارۀ ترویج علوم اسالمیه ،کراچی ،سال چاپ:
 ،1885تعداد صفحات.252 :
تاریخ سفر :از  15اکتبر تا  28نوامبر .1883
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای زیارت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،طوس ،مشهد ،نیشابور ،ری ،قم.
محلهای بازدید شده :در تهران :بیبی شهربانو ،مسجد شهربانو ،موزۀ ایران باستان،
موزۀ بانک ملّی ایران ،کاخ نیاوران ،تختطاوس؛ در مشهد :حرم امام رضا (ع) ،صحن
انقالب ،صحن جمهوری اسالمی ،صحن قدس ،صحن خمینی ،صحن آزادی ،مقبرۀ
نادرشاه ،نقّارخانه ،سقّاخانه ،دفتر امور بینالملل ،موزۀ قرآن ،بازار رضا ،امامزاده اباصلت
هروی ،امامزاده خواجه مُراد ،امامزاده محمّد ،مقبرۀ پیر پاالندوز ،گنبد سبز ،مسجد هفتاد و
دو تن ،مصالی مشهد ،امامزاده یحیی ،ساختمان هارونیه ،مسجد گوهرشاد ،دارالحفّاظ،
توحیدخانه ،دارالسیّادة ،مسجد باالسر ،رواق دارالوالة  ،رواق دارالرحم  ،پارک ملّت،
پارک جنگلی وکیلآباد ،کوه سنگی ،بندگلستان ،چشمة گیالس چناران؛ در طوس :مقبرۀ
فردوسی؛ در نیشابور :قدمگاه امام رضا (ع) ،مقبرۀ کمالالملک ،مقبرۀ عطّار ،مقبرۀ خیّام،
امامزاده محمّد محروق؛ در ری :حرم عبدالعظیم (ع) ،مقبرۀ ناصرالدین شاه؛ در قم :حرم
حضرت معصومه (س) ،مزار آیتاهلل خمینی ،مسجد امام حسین ،مسجد جامع ،مسجد
جمکران ،امامزادگان چهل اختران.
موضوعات پرداخته شده :فرهن

 ،م هب ،صنعت ،جمعیت ،آموز

پاانج ،انقااالب ایااران ،زکااوة و خمااس ،آمااوز
خو اخالقی.

دین ،اهمیت عدد

و پاارور  ،حجاااب ،آیااتاهلل خمیناای،
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 .41لوحِ ایّام

نویسنده :مختار مسعود ،ناشر :فیروز سنز ،الهور ،سال چاپ اول :ژانویه  ،1886تعداد
صفحات( .484 :چاپهای دیگر :از همان ناشر ،چاپ دوم :فوریه  ،1886چاپ سوم :می
 ،1886چاپ چهارم :ژو ن  ،1886چاپ پنجم با ویرای  :نوامبر  ،1886چاپ هفتم :ژوییه
)1887
تاریخ سفر :ژوییه .1879
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،پاریس ،واشنگتن ،لندن ،ژنو ،استانبول ،قاهره برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،مشهد ،قم ،اصفهان ،تبریز.
محلهای بازدید شده :در تهران :خیابان فردوسی ،کاخ سعدآباد ،موزۀ بانک ملّی،
دانشگاه تهران ،کوه البرز ،پارک شاهی ،خیابان سعدی.
موضوعات پرداخته شده :ایران قدیم ،تاریخ و جغرافیا و فرهن

 ،عوامل انقالب ،روابط

ایران و پاکستان ،فشار دولت ،عزیمت شاه ،ورود آیتاهلل خمینی ،شهدای انقالب.
 .44سرزمین فارس

نویسنده :شفیع حیدر دان  ،ناشر :مولف ،کراچی ،سال چاپ ،1887 :تعداد صفحات.89 :
مسیر سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،یزد ،اصفهان ،رشت ،شیراز.
محلهای بازدید شده :در تهران :میدان آزادی ،کوه دماوند ،سعدآباد ،بهشت زهرا،
مزار آیت اهلل خمینی؛ در یزد :زندان اسکندر ،آرمگاه دوازده امام ،مسجد امیر چخماق یزد،
بقعة سید رکن الدین ،مسجد مال اسماعیل؛ در اصفهان :پُل خواجو ،پُل شهرستان،
چهلستون ،مسجد شیخ لطف اهلل ،نق

جهان ،مسجد امام ،عالی قاپو ،منار جُنبان ،هشت

بهشت؛ در شیراز :مقبرۀ سعدی و حافِ ،آرامگاه سیّد عال الدین حسین ،طاق قرآن ،مزار
باباکوهی ،حضرت شاهچراغ ،مسجد نصرالمُلک ،تختجمشید ،موزۀ نارنجستان.
موضوعات پرداخته شده :مهماننوازی ،عمارتهای تاریخی.
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 .40سفر زندگی ہے (سفر زندگی است)

نویسنده :داود طاهر ،ناشر :فیروز سنز ،الهور ،سال چاپ اول ،1889 :تعداد صفحات:
( .394از همان ناشر ،چاپ دوم)1888 :
تاریخ سفر.1882 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :زاهدان ،مشهد ،طوس ،نیشابور ،تهران ،قم ،اصفهان ،شیراز.
محلهای بازدید شده :در زاهدان :کوی کاریگری ،چهار راه رسولی؛ در مشهد :حرم
امام رضا (ع)  ،موزه و کتابخانة آستان قدس ،بازار ،مقبرۀ نادرشاه؛ در طوس :هارونیه ،مقبرۀ
فردوسی؛ در نیشابور :مقبرۀ خیّام ،مقبرۀ عطّار ،مقبرۀ کمالالملک؛ در تهران و ری :حرم
عبدالعظیم (ع) ،چشمة علی ،بیبی شهربانو ،کاخ سعدآباد ،مسجدشاه ،مزار آیتاهلل خمینی،
مسجد سسه ساالر؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س) ،بازار قم؛ در شیراز :تن

اهلل اکبر،

امامزاده شاه میرحمزه ،مقبرۀ سعدی و حافِ ،طاق قرآن ،تختجمشید ،نق

رستم؛ در

اصفهان :زایندهرود ،پُل خواجو ،سیوسه پُل ،مسجد شیخ لطفاهلل ،مسجدشاه ،چهلستون،
عالی قاپو ،میدان شاه ،چهار باغ ،پل شهرستان.
موضوعات پرداخته شده :تاریخ و فرهن

ایران ،خو اخالقی ،مهماننوازی ،بازار،

عمارتهای تاریخی ،چای ،غ ا ،اتوبوس ،خیابان ،هنردوست ،عادات ،حمّام ،جن

ایران

و عراق.
 .41ایران یاترا (= سفرِ ایران)

نویسنده :علی سفیان آفاقی ،ناشر :سارن  ،الهور ،سال چاپ ،1888 :تعداد صفحات.417 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،شیراز ،اصفهان.
محلهای بازدید شده :در تهران :کاخ سعدآباد ،خیابان فردوسی ،بازار بزرگ ،موزۀ
مردمشناسی ،کاخ گلستان؛ در شیراز :مقبرۀ سعدی و حافِ ،طاق قرآن ،آب رکنآباد،
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تخت جمشید ،نق

رستم ،کوه رحمت ،حمّام وکیل ،مسجد وکیل؛ در اصفهان :مسجد

شیخ لطفاهلل ،مسجد شاه.
موضوعات پرداخته شده :فرودگاه جدید ،نظافت ،ترافیک ،سرعت ماشینها،
جهانگردان اروپایی ،آداب و رسوم ،غ ا ،لباس ،حجاب ،ایران پی

از انقالب،

خو اخالقی ،چای.
 .41حدیث عشق

نویسنده :سید علی اکبر رضوی ،ناشر :ادارۀ ترویج علوم اسالمیه ،کراچی ،سال چاپ:
 ،1888تعداد صفحات.266 :
تاریخ سفر 28 :ژوییه تا  3اوت .1884
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران ،سوریه ،ترکیه برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،قم.
محلهای بازدید شده :در تهران:کوه البرز ،کاخ نیاوران ،حرم عبدالعظیم (ع) ،مزار
آیتاهلل خمینی؛ در قم :حرم حضرت معصومه (س).
موضوعات پرداخته شده :ارزانی کتاب ،غ ا ،نان ،چای.
 .48آجیل

نویسنده :کوکب خواجه 1،ناشر :جهانگیر بُک دِپو ،الهور ،سال چاپ ،2111 :تعداد
صفحات.214 :
 .1خانم کوکب خواجه دارای لیسانس تاریخ است .وی از  1881در تلویزیون پاکستان برنامة آشسزی را اجرا
میکرد .به عنوان کارشناس تغ یه ،مدتی با یونیسف همکاری میکرد .به مدّت ده سال ،دورههاای مختلاف
درمان بیماریهای روانی را گ رانده است و اکنون در پاکستان کلینک خصوصی دارد و به درماان بیمااران
میپردازد .کوکب خواجه به شهرهای مختلف جهان سفر کرده و سفرنامههای زیادی نوشته است .برخای از
آنها :در سرزمینح امیرتیمور (سفرنامة سمرقند و بخار) و پشتِ پردههای آهنی (سفرنامة روسایه) ،ساال چااپ

 2117؛ نی هاو[به چینی :خو
سال چاپ.)2119 :

آمدید] (سفرنامة چین ،سال چاپ)1881 :؛ سالم آمریکا (سافرنامة آمریکاا،
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تاریخ سفر.1885 :
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :تهران ،طوس ،مشهد.
محلهای بازدید شده :در تهران :سعدآباد ،مزار آیتاهلل خمینی ،پارک ملّت ،وزارت
کشور ،چشمة کرج ،راه آهن ،موزۀ عبرت ،میدان فردوسی؛ در طوس :مقبرۀ فردوسی؛ در
مشهد :حرم امام رضا (ع)  ،بازار ،امامزاده خواجه مراد ،امامزاده خواجه ربیع ،زندان هارون
رشید.
موضوعات پرداخته شده :ترافیک ،نظافت ،تاریخ ،ایران و کشورهای بزرگ جهان،
روحیه ایرانیها ،خو گفتاری ،عالقة به گل و باغ ،نوروز ،مراسم تدفین ،انقالب اسالمی،
دهة فجر ،بازار ،مغازه ،آداب و رسوم ،رفتار کارمندان دولتی ،غ ا ،نان ،آجیل.
 .42صدر خاتمی اور انقالب (= رئیس جمهور خاتمی و انقالب)

نویسنده :ارشاد احمد حقّانی 1،ناشر :جهانگیر بُک دِپو ،الهور ،سال چاپ ،2111 :تعداد
صفحات.143 :
ت اساالمی در
 .1ارشاد احمد حقّانی ( )2111-1829روزناماه نگاار پاکساتانی باود .وی عضاو حازب جماعا ِ
پاکستان بود و در نشریة تسنیم وابسته به این حزب کار میکرد .در  1856برای همیشه از این حزب جدا شد

و در کالج دولتی شهر قصور به کار تدریس پرداخت .در  1891روزنامة جن

در الهاور تأسایس شاد .وی

مدیرح ارشد این روزنامه شد و ستونی با عنوان حرفِ تمّنا مینوشت .در کابینة نخستوزیر مَلک معراج خالاد
( )2113-1816وزیر اطالعرسانی بود .پس از انقالب ایران ،ارشاد احمد حقّاانی ،هشات باار باه ایاران سافر
کرد .پس از برگشت از سفر اول ،کتابی نوشت که چنان مقبول شد که چندین بار چاپ شد و این کتاب باه
زبان فارسی هم ترجمه شد :تحلیلی دربارۀ ایران و انقالب اسالمی ( ، 1371ساازمان فرهنا
اسالمی ،ادارۀ کل فرهنگی آسیا و اقیانوسیه) .در طی سفرهای

و ارتباطاات

به ایران با :سایّد محمّاد خااتمی ،علایاکبار

هاشمی رفسنجانی ،مهدی کروبی ،مهدی بازرگان ،ابوالحسن بنایصادر ،سایّد حسان خمینای (ناوۀ آیاتاهلل
خمینی) ،عطا اهلل مهاجرانی و دیگر شخصایتهاا مالقاات کارد .در ساال  2115درباارۀ پاروژۀ گااز ایاران ا
پاکستان ،ارشاد احمد حقّانی به همراه ر یس جمهور وقت پاکستان ،سردار فاروق احمد خان لُغاری (-1841
 )2111به ایران آمد.
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مسیر و انگیزۀ سفر :ایران برای سیاحت.
شهرهای بازدید شده :اصفهان ،مشهد ،شیراز ،قم ،تهران.
محلهای بازدید شده :در تهران :خیابان آزادی؛ در اصفهان :مسجد امام ،چهل ستون؛
در مشهد :حرم امام رضا (ع)؛ در شیراز :مقبرۀ سعدی و حافِ؛ در قم :حرم حضرت
معصومه (س).
موضوعات پرداخته شده :ر یسجمهور جدید ،انتخابات مجلس ،آیندۀ انقالب ،نظریة
والیتفقیه ،والیت فقیه و اصالمطلبان ،شخصیتپرستی ،تغییر در افکار برخی از
قدامتاندیشان ،آیتاهلل خامنهای ،سالگرد آیتاهلل خمینی.
 .01کشور کسری تا سونار دیس (= از کشور کسرا تا سرزمین زرگرها)

نویسنده :ابواالمتیاز ع .س .مسلم 1ناشر :القمر اِنتِر پرا زرز ،الهور ،سال چاپ،2111 :
تعداد صفحات.188 :
تاریخ سفر :سفر اول به ایران فوریه  ،1853سفر دوم به ایران .1896
مسیر و انگیزۀ سفر :ایران و بنگالد

برای بازرگانی.

شهرهای بازدید شده :تهران ،خرّمآباد ،آبادان.

 .1ابواالمتیاز عبدالستار مسلم )2117 -1822( .دانشمند پاکستانی مقیم امارات متحده عربی .وی در  1861در
رشتة اقتصاد از دانشگاه کراچی لیسانس دریافت نمود .تجارت وی در دبی -کراچی باود .در  1861ماهناماة
نیاراهی (= راهیح جدید) را منتشر کرد .از یاران نزدیک محمّد علی جناام ( )1849-1976باود .کتاابهاای

زیادی به زبان پنجابی ،اردو و انگلیسی نوشته است .زندگیناماة خودنوشات وی باا عناوانح :لمحاه باه لمحاه
زناادگی ( )2115منتشاار شااده اساات .از سااال  2112درساای بااا عنااوانح« :ع-س-م» [عبدالسااتار مساالم] جاازو
کتابهای درسی دانشگاه االزهر مصر است .در شهر کراچی به یاد مادر

«رحمات وقاف»« ،بیمارساتان و

زایشگاه رحمت» را تأسیس کرد .ابواالمتیاز مسلم کتابهای زیاادی منتشار کارده اسات کاه یکای از آنهاا:
پانصد سال تاریخ مرثیه در ادبیات اردو (.)1861

فهرستی از  01سفرنامۀ چاپ شده در پاکستان دربارة ایران...
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محلهای بازدید شده :در تهران :موزۀ ایران باستان ،بازار ،خیابان بویرجمهر ،خیابان
فردوسی ،دربند.
موضوعات پرداخته شده :اوضاع داخلی ،ایران پس از انقالب ،دوری از بیگانگان ،اقتصاد
در ایران ،زیبایی کشور.
نتیجه
باتوجّه به در نظر گرفتن حجم مقاله برای مجلّه ،این  51سفرنامه فهرستنویسی شدهاند
تا نمای کلّی از سفرنامههایح گردشگرانح عادی و شخصیتهای علمی ،سیاسی و فرهنگیح
پاکستانی دربارۀ ایران ترسیم شود .سال پی

متوجّه شدم که یکی از پژوهشگران ایرانی هم

دربارۀ سفرنامههای ایرانی چاپ شده در شبه قارّه تحقیق میکند ،از این رو با همکاری هم
در حال تهیّة کتابشناسی توصیفیح این سفرنامهها هستیم .بنا بر منابع یافت شده ،تاکنون
تقریباً  121سفرنامه دربارۀ ایران در هندوستان و پاکستان به زبان اردو در روزنامهها،
مجالت یا به صورت کتابی مستقل چاپ شدهاند.
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معرّفی یک رسالۀ دکتری در هندوستان
دکتر فیضان حیدر (زادروز )1896 :در «پورا معروف» از توابعح میو در ایالت اُترپردی
هندوستان به دنیا آمد .تحصیالت خود را در عربی ،فارسی ،اردو ،اصول فقه ،منطق و فلسفه
در «مدرسه بابالعلم» (شهر مبارک پور)« ،سلطانالمدارس» و «جامعه ناظمیه» (شهر لکنو)
به پایان رسانید .سسس در  2113برای ادامة تحصیل در رشتة زبان فارسی وارد «دانشگاه
لکنو» (شهر لکنو) و در « 2119دانشگاه جواهر لعل نهرو» (شهر دهلی) شد .دکتر فیضان
حیدر از «دانشگاه هند و بَنارس» (شهر بنارس) دکترای ادبیات فارسی دریافت نمود.
برخی از کتابهای دکتر فیضان حیدر :اظهار نظر (مجموعه مقاالت دربارۀ زبان و ادب
فارسی و اردو)2115 ،؛ تصحیح رباعیات خیّام با مقدمه و ترجمه به زبان اردو ()2116؛
تصحیح ،مقدمه و حواشیح تاریخ گورکسور()2116؛ انتخاب کالم پروین اعتصامی (.)2117
دکتر فیضان حیدر در حال حاضر مدیر «ادارۀ تحقیقات اردو و فارسی» در زادگاه

(پورا

معروف) است که با مدیریت ایشان فصلنامهای دو زبانه فارسی اردو به نام فیضان ادب
منتشر میکند.
عنوان رسالة دکتریح دکتر فیضان :سفرنامه نویسیح فارسی در هند .این رساله به راهنمایی
دکتر سیّد حسن عبّاس (مدیر کنونیح کتابخانة رضا رامسور ،هندوستان) و به مشاورۀ دکتر
محمّد عقیل (مدیرح گروهِ فارسی دانشگاه هندو بنارس) در سال  2119دفاع شد .دکتر فیضان
در رسالها

دربارۀ این سفرنامههای فارسی در هندوستان تحقیق کرده است:

 «مسافرنامه»؛ تألیف :سیّد جاللالدین محمّد بخاری؛ «فتومالحرمین»؛ تألیف :مال محیالدین الری؛ «ج بالقلوب الی دیارالمحبوب»؛ تألیف :عبدالحق محدّث دهلوی؛ «انیسالحجاج»؛ تألیف :صفیالدین اردبیلی؛« -ت کرة االحوال»؛ تألیف :حزین الهیجی؛

فهرستی از  01سفرنامۀ چاپ شده در پاکستان دربارة ایران...

 «سفر وسی الظفر»؛ تألیف :رفعت رامسوری؛ «سفرنامة مخلص»؛ تألیف :آنند رام مخلص؛ «شگرفنامة والیت»؛ تألیف :اعتصامالدین؛ «بیان واقع»؛ تألیف :عبدالکریم؛ «مسیر طالبی فی بالد افرنجی»؛ تألیف :ابوطالب اصفهانی؛ «مرات االحوال جهاننما»؛ تألیف :آقا احمد بهبهانی؛ «احوال منازل بخارا»؛ تألیف :محمّد فاضل خان؛ «زبدةاالخبار»؛ تألیف :حاجی علی میرزا مفتون؛ «مثنوی مسافر»؛ تألیف :عالمه محمد اقبال؛ «سخنان چند به برادران دینی»؛ تألیف :ابوالحسن علی نَدوی؛« -ایرانی که من دیدم»؛ تألیف :ریحانه خاتون.
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منابع
 توسلی ،محمّدمهدی؛ گراوند ،بهروز ،) 1383( .مطالعات ایرانی در پاکستان ،قام:مجمع یخا ر اسالمی ا تهران :بنیاد ایرانشناسی.
 -سجّاد ظهیر؛ نگار شفق؛ محماد ساهیل( .جاوال ی۔ دسامبر  ،)2111پنج اب ک ے زن د

کشب خانے ،االیّام ،مجلس برای تحقیق اسالمی تاریخ و ثقافت ،کراچی.
 منعمی ،شجاع؛ زمان ،فریدون ،)1838( .دهلی ،چاپ دوم ،اتّحاد پریس ،الهور. نجمالرشید ،) 1393( .سیر نقاد شاعر فارسای در شابه قاارّه ،کتااب مااه ادبیاات وفلسفه ،تهران :خانة کتاب ایران.
- http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/5820.

( -این منابع عالوه بر سفرنامههای فهرست شده در متن مقاله است).

خاطرات سیّد علی ظهیر ،شاعرِ هندوستانی از ایران
ترجمه و تدوین :دکتر لیال عبدی خجسته

*

چکیده
سیّد علی ظهیر ( )2113-1847از شاعران حیدرآباد هندوستان بود .وی از  1874به عنوان
مهندس معماری به ایران آمد و تا  1891در ایران زندگی کرد .یکی از مجالت هندوستان به نامح
«شاعر» ویژهنامة او را منتشر کرد که در آن زندگینامة خودنوشتِ او در دو صفحه چاپ شد.
جالب اینجاست که تقریباً تمام زندگینامه دربارۀ خاطرات او از ایران است .در اینجا این ترجمة
زندگی نامه به همراه معرّفی و ترجمة شعرهایح سید علی ظهیر دربارۀ ایران آورده شده است.
کلیدواژه :سید علی ظهیر ،شاعر هندوستانی ،زندگینامه خودنوشت ،شعر.

* .دکتری زبان و ادبیات اردو ،دانشگاه سِند ،حیدرآباد ،پاکستان)lailaabdikhojaste@gmail.com( .

تاریخ وصول89/18/15 :

تاریخ پ یر 89/11/16 :

مقدمه
سید علی ظهیر ( ) 2113 -1847شاعر معروف در شهر حیدرآباد هندوستان به دنیا آمد.
اجداد وی در دورۀ شاهجهان ( )1666-1582از ایران به هندوستان آمده ،ابتدا در شهر لکنو
سکونت گزیدند؛ سسس در حیدرآباد مقیم شدند .وی در رشتة مهندسی راه و ساختمان در
«دانشگاه عثمانیه» دان آموخته و به عنوان مهندس معمار مشغول به کار شد .سسس برای
کار در همین رشته به ایران آمد و از  1874تا  1891در ایران بود .پس از برگشت به
حیدرآباد به ساختمانسازی مشغول شد و دفتری برای خود تأسیس نمود .به آمریکا ،کانادا،
امارت متّحدۀ عربی و لیبی سفر کرد .طی سالهای  2117تا  2118مشاورح «ادارۀ قومی
کونسل برای فروغ زبان اردو» در جنوب هندوستان بود .نمای نامهای رادیویی با عنوان
«حافِ» در  1898نوشت .در سیزده قسمت ،سیزده حکایت سعدی را برای تلویزیون نوشت
که با عنوانح «گلستان» پخ

شد .معاونح مدیر در مجلّة معروفِ حیدرآباد «شعر و حکمت»

و دبیرح «آکادمی میرزا فرحتاهلل بی

» در حیدرآباد بود .در  1897جایزۀ بهترین نویسندۀ

اردو را از انجمن ادبیات اردو ،ایالتِ آندراپَرَدی
منتخبی از شعرهای

دریافت نمود.1

با عنوانح «هزار مشعل بهکف ستاره» از سوی دکتر بی

احساس

گردآوری و منتشر شد :استعاره پبلیکِیشنز ،حیدرآباد ،هندوستان .2115 ،همچنین دکتر
ناهیده سلطانه برای پی دکتری ،این پایاننامه را نوشت« :شخصیت و شعر علی ظهیر»،
 .1این قسمت از زندگینامة خودنوشت سید علی ظهیر ،برگرفته شده است که در سال  2112از مجلّة
«شاعر» در بمبئی منتشر شد.
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گروه اردو ،دانشگاه عثمانیه ،حیدرآباد ،هندوستان .2118 ،که با همین عنوان از
ایجوکیشنل پَبلشن

هاوس ،دهلی در  2114منتشر شد.

مجلة «شاعر» در بمبئی سلسله شمارههایی برای شهر حیدرآباد منتشر کرد که نخستین
شمارۀ آن «ویژهنامة سیدعلی ظهیر» در ژانویه  2112منتشر شد و مصاحبه و زندگی
خودنوشتِ او در آنجا چاپ و منتشر شد .در اینجا این خودنوشت به فارسی ترجمه شده و
هر جا الزم بوده از متن مصاحبة با علی ظهیر هم استفاده شده است.
سید علی ظهیر در  1874برای پیدا کردن شغل مناسب به پیشنهاد یکی از دوستان
ایران آمد و تا  1891در اینجا زندگی کرد« .در  1873ازدواج کرد و همسر

به

را با خود به

ایران آورد»( .سلطانه ،2114 ،ص )62
نخستین مجموعة شعری او به زبان اردو با عنوانح« :رات کے کار اتھ» (= هزار دستِ
شب) در ژوییه  1877از «سیاست آفست پریس» در حیدرآباد هندوستان منتشر شد .این
زمانی بود که وی در ایران بود .در ابتدای کتاب از دوستان

در هندوستان تشکر کرده

است که در چاپ این کتاب از راه دور به او کمک کردهاند و در پایان تاریخح « 12ژو ن
 ،1876تهران» را نوشته است« :اولین مجموعة شعریح من با عنوانح :هزار دستِ شب در سال
 1876منتشر شد وقتی من در ایران بودم .در چاپح من خیلیها کمک کردند :مرحوم
محبوب حسین جگر (معاون روزنامة سیاست) 1،دوستم زاهد علیخان (سردبیرح فعلیح
روزنامة سیاست) ،پروفسور حسن عسکری (مدیرح گروه جامعهشناسی دانشگاه اسالمی
عَلیگَر) بر آن مقدمه نوشت .مسودۀ من برای کتابت به شهر علیگر فرستاده شد و از آنجا
برای دوستم محبوب حسین جگر ارسال شد .او از من پول گرفت و از فردوسی پبلیکیشنز
منتشر کرد .همچنین لطف بیشتری کرد و به نام من در ادارۀ پُست حساب باز کرد و با
فرو ح یکی از دامهای

آنها را به نام جمع کرد .به این ترتیب من  411روپیه به دست

 .1معروفترین روزنامة شهر حیدرآباد هندوستان است.
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آوردم .تمام دوستانم در حیدرآباد این مجموعة شعری را خریدند و من خیلی خوشحال
شدم»( .مجلة شاعر ، 2112 ،ص )12

1

زندگینامۀ خودنوشت
سفرح تخلیقیح من از  18فوریه 1847شروع شد ،زمانیکه به این دنیا فرستاده شدم .برخی
از دوستانم دو سه سالگیشان را هم به یاد دارند؛ امّا من تا حدودی چهار پنج سالگیام را به
یاد میآورم .از بین انبوه خاطرات ،دو خاطره در یهنم است که به نظرم بخشی از سفرح
تخلیقیح من است .یکی پدربزرگِ مادریم ا مرزا احمد علی بی

 .او آدم بسیار با هیبت و

باج بهای بود؛ چون ر یس پلیس بود .در همان کودکیح من ،از حُسنح خدمت بازنشسته شد.
در خانه به جُز من ،همه از او میترسیدند .او به من ایان یاد داد و هر روز صبح ،به من
میگفت که ایان بدهم .خیلی خوشم میآمد ،وقتی هر روز پُشتِ او نماز میخواندم.
خاطرۀ دیگر از آن روز در یهنم نق
دخترح مثلح عروسک

بسته است که یکی از دوستان صمیمیح مادرم با

به خانهم ان آمده بودند .خیلی از آن دختر کوچولو خوشم آمد و

زیرچشمی به او نگاه میکردم .مادرم گفت« :جناب اینطوری به چی نگاه میکنی؟» گفتم:
«چشمان

چقدر قشن

است» .دوستِ مادرم گفت« :میخواهی با او عروسی کنی؟».

گفتم« :آره عروسی میکنم» .آن خانم خیلی خندید .االن نمیدانم آن دختر کجاست؛ امّا
تا مدّتها خواهر برادرهایم ،از این بابت مرا دست میانداختند.
 .1در ابتدای مجموعة شعری

«هزار دست شب» از دوستان دیگر

هم نام برده است « :نیّر مساعود ،عمیاق

حنفی ،علی محمّد نقوی (مقیم تهران) ،حیدر طباطبایی (مقیم تهران) ،ندا فاضلی ،آغا یوالفقار مهدی (عّرف
محمود آغا) ،عابد علی خان (سردبیر روزنامة سیاست ،حیدرآباد دکّن) ،علی جاواد زیادی (مقایم تهاران)».
(ظهیر ،1877 ،پی لفِ)
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زمانح ما در حیدرآباد مدرسة مهمی بود به نامح« :مدرسة عالیه» که نوههای پسریح
نظامشاهی 1مُکرم جاه و مفخم جاه ا هم به آن مدرسه میرفتند .من در آن مدرسه درس
خواندم .معلّمان و شاگردان این مدرسه ،پاسبانح سنّتهایح این منطقه بودند و به ما هم
اهمیت پاسداری از این سنّتها را یاد دادند.
سیزده سالم بود و در کالس نهم درس میخواندم .روز آخر سال تحصیلی ،همة
همکالسیها به یکی از کالسهای طبقة باالی منزل رفتیم و از پنجره منظرۀ وسیع بیرون را
تماشا میکردیم .پایین شاگردانح تازهوارد بازی میکردند و آنجا بود که شاید من اولین
شعر زندگیام را سرودم« :در مدرسة من /بچههای دیگر بازی میکنند /و من کنار پنجره
ایستادهام» .بعضی از همکالسیها به من «شاعر» گفتند .اگر آن روز آنها مرا مسخره
میکردند ،نمیدانم آیا دوباره به شعرگویی روی میآوردم یا خیر .این دوستانم االن در
آمریکا زندگی پُرسکونی را میگ رانند .در  2116در شیکاگو یکی از آنها به نام میر حامد
علی یان را دیدم .او ماجرای آن روز را تعریف کرد.
وقتی در کالس دهم بودم ،مادرم به سرطان مبتال شد و پدرم هر چقدر سعی کرد،
نتوانست او را نجات دهد .2بیشتر از مرگِ مادرم ،لحظه به لحظه جدایی مادرم ،چنان
وح شتی در دل و یهن من ایجاد کرده بود که هنوز هم آن وحشت را نتوانستهام از خود
دور کنم .بعدها یک شعری نوشتم با عنوانح« :ترس از اینکه او میآید» که شاید بهطور
غیرارادی اثرح این ترس باشد .اندوهِ مرگِ مادرم و اوضاعح آشفتة خانه چنان مرا نابود کرد
که اگر شاعر نبودم ،شاید خودکشی میکردم؛ البته عالوه بر شاعری ،م هب هم دستگیرم
شد .به یادگیری قرآن عالقه پیدا کردم .به یک مسجد میرفتم و از پی نمازح آنجا و

 .1نظام شاهیان حیدرآباد یا آصفجاهیان که از  1724تا  1849در دکن جنوب هندوستان زندگی
میکردند .نوادگانح نوابان نظامشاهی هنوز هم در هندوستان به ویژه حیدرآباد به احترام نگریسته میشوند.
 .2مادر

طیب بیگم (درگ شت )1861 :و پدر  :سیّد محمّدحسین لکنوی (درگ شت( .)1878 :سلطانه،

 ،2114ص )52
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مولوی ،قرآن را همراه معنی یاد میگرفتم .کالس دوازدهم را با نمرات خوبی قبول شدم.
در ریاضی از  ،111نمرۀ  89آوردم .همها

نتیجة زحمتهای پدرم بود .دلم میخواست

لیسانس علوم اجتماعی و ادبیات اردو بگیرم؛ امّا پدرم صاف به من گفت اگر میخواهی
رشتة علوم انسانی بخوانی ،ازین خانه بیرون برو .خیلی فکر کردم؛ امّا جرات

را نداشتم .به

ناچار دانشکدۀ مهندسیح دانشگاه عثمانیه رفتم .پدرم خیلی خوشحال شد و بعد از کتابخانة
کالجح خودشان برایم کتابهایح آب حیات 1و غیره امانت میگرفت تا بخوانم .در این
کالج ،معلم ادبیات اردو بود که خواهرزاده یا برادرزادۀ حسرت موهانی بود .2او گاهی
میآمد و [شعر] اقبال درس میداد؛ امّا من یکی دیگر از دوستان پدر را دوست داشتم که
معلم فارسی بود .3خود

صوفی بود و وقتی به خانة ما میآمد ،خودم از او میخواستم که

به من حافِ شیرازی درس دهد .4او خیلی خوشحال میشد و میگفت که اگر میخواهی
حافِ را بفهمی باید ایران بروی .تا گلشتِ مصلّی و آبح رکناباد را نبینی ،نمیتوانی حافِ
را بفهمی .اتفاقاً در سال  ،1874به عنوانح مهندسح معماری به ایران رفتم .5وقتی شیراز رفتم،
این بیت حافِ را فهمیدم:
بده ساقی می بااقی کاه در جنّات نخاواهی یافات
کناااارح آبح رُکنابااااد و گُااال گشاااتِ مصااالّی را

 .1آب حیات ت کرۀ شاعران اردو است که محمّدحسین آزاد ( )1811-1927نوشته است.
 .2سید فضلالحسن حسارت موهاانی ( )1851-1991از شااعران معاروف کالسایک اردو در دورۀ معاصار،
روزنامهنگار و فعّال سیاسی در مخالفت با استعمار انگلیس در شبه قارّه.
 .3نام او فرید پاشا بود که در دارالعلوم حیدرآباد فارسی تدریس مایکارد .البتاه ساید علای ظهیار از شاوهر
عمها

هم فارسی میآموخت( .سلطانه ،2114 ،ص )59-58

 .4در مجموعة موج صد رن
 .5یکی از دوستان
 ،2114ص )58

سیّد علی ظهیر شعری دارد با عنوانح :تقدیم به حافِ شیراز( .ص  28ا )27

به نام ظهیرالدین به او پیشنهاد داد که در ایران کار خوب میتواند پیادا کناد( .سالطانه،
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«دربارۀ کار در ایران خیلی فکر کردم .در سال  1874در حیدرآباد در ادارهای دولتی
مهندس بودم .برای رفتن به آمریکا ،کانادا و انگلیس فرصتهای خوبی بود .عشق به زبان و
شعر فارسی من را به ایران کِشاند .1در آن زمان ما دربارۀ اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران
کم میدانستیم .من هم نمیدانستم که آنجا خیلی راحت در شرکتی برای مشاورۀ مهندسی
معماری میتوانم کار پیدا میکنم .نمیدانستم که در شعرم انقالبی به وجود خواهد آمد یا
نه .دفعة دوم در سال  1882برای گرد

به ایران رفتم 2و میزبانح سید علی قلی قرایی بودم.

او پسرعمهام و برادر زن وحید اختر بود»( .مصاحبه با سید علی ظهیر ،مجلّه شاعر،2112 ،
ص )13-14
در ایران اتّفاق دیگری افتاد که شاعری را در من محکم کرد .چند سال پی

از انقالب

من و دو دوستِ هندوستانی برای گ راندنح تعطیالت نوروز که از  21مارس شروع میشود،
به خراسان رفتیم« .خراسان از نظر عرفان اهمیت ویژهای دارد .از هر جایح این خاک ،بویح
خو ح عشقح الهی میآید»( .مصاحبه با سید علی ظهیر ،مجلّة شاعر ،2112 ،ص  )15در
مشهد اول به زیارتِ شاه خراسان ا حضرت امام رضا (ع) ا مشرّف شدیم .بعد متوجه شدیم
که مزار نادرشاه هم در این شهر است .به آنجا رفتیم .مجسمة نادرشاه را دیدیم که روی
اسب سوار است و شمشیر به دست در حال حمله است .زیر مجسمه هم نوشته شده است:
نادر شاه افشار ،شاه ایران و  . ...احساس عجیبی بود .فردی که در تاریخح ما قاتل و راهزن

« .1پی

از رفتن به ایران در سالهای  1872-1873یا حتّی کمای قبال از آن ،ترجماة انگلیسای نیکلساون و

آربری از مثنوی را خوانده بودم»( .مصاحبه با سید علی ظهیر ،مجلّة شاعر ،2112 ،ص )15

 .2در مجموعة موج صد رن

سیّد علی ظهیر شعری دارد با عنوانح :بیسات ساال بعاد در ایاران ساال .1885

(ص)31 - 32
ترجمة فارسی آن این است :پنبههای برف /در خیابانها /پروازکنان فارود مایآیناد /شاهر نگااران /پوشایده
است /لباس عروسی /بین فصل پاییز و زمستان /یک شب است ،شب یلدا /که از همه شبها بزرگتر است/
وقتی نخستین قدم در آن گ اشتم/صدا کرد /و گفت« /کسی آمده است /رفیقح جدا شادۀ زماان /کسای کاه
دیده بود این شهر نگاران را رنگارن

» /برف آرام آرام میبارید /و دوباره در خیابانها سرما وزید.
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است ،در خانة خود

پادشاه واجبالتعظیم است که ایران را از فقر و بدبختی نجات داد و

شهنشاهیت را مستحکم کرد .آنجا بود که من شعری گفتم با عنوان« :در قبرح نادر شاه افشار»
که در مجموعة شعریام «خون از انگشتان» 1شامل است.
نزدیک مشهد دو شهر دیگر هستند :طوس و نیشابور .در طوس قبرح امام غزالی و
فردوسی و در نیشابور مزارح حضرت فریدالدین عطار و عمر خیّام .ما اول به نیشابور رفتیم.
چون اجداد من از این شهر بودند و از همین شهر در دورۀ شاهجهان به هندوستان آمده
بودند .اول مزار عمر خیّام را دیدم .گویا وارد باغی از باغهای بهشت شدم .اولین بار بود که
بلبلح ایرانی را اینجا میدیدم .روی زمین ،ردیفهایی از گلهای رز و الله بود .درختهای
صنوبر و چنار سر به فلک کشیده بودند .منظرهای حیرتانگیز بود .از اینجا رباعیات عمر
خیّام را خریدم؛ 2امّا عمر خیّام به عنوان یک ریاضیدان و فیلسوف بیشتر مشهور است و
برای همین به او حکیم میگویند .به فاصلة یک یا یکونیم مایلیح اینجا ،مزارح مقدّسح
حضرت فریدالدین عطّار است .بین هر دو یک بلوار است .کنارح خیابان طوری سنگفر

شده است ،گویا عمر خیّام را به فریدالدین عطّار پیوند میدهد .آستان مقدّس حضرت
فریدالدین عطّار هم خیلی زیباست؛ البته زیبایی داخلح مزار دو چندان است .داخل مزار
فضای خیلی کمی است .دوستانم بیرون روی چمنها نشستند و من شعرهای نوشته شده
روی دیوارهای داخل مزار را میخواندم .هیچکس به غیر از من نبود .ناگهان آقایی
تشریف آور د .قد متوسط ،سبزه رن

 ،الغر اندام .از لباس

 .1در  1896جایزۀ آکادمی ایالتِ آندراپَرَدی

برای شعر را دریافت نمود.

 .2در ابتدای مجموعة موج صد رن

متوجّه شدم که پاکستانی

سیّد علی ظهیر این رباعی از خیّام را نوشته است:

ایاااااان قافلااااااة عماااااار عجااااااب ماااااایگاااااا رد
دریااا ااب دمااا ای کاااااه باااااا طااااارب مااا ایگااا ا رد
سااااااقی غااااامح فاااااردای حریفاااااان چاااااه خاااااوری
پااااای آر پیالاااااه را کاااااه شاااااب مااااایگااااا رد
همچنین در این مجموعه شعری دارد با عنوانح :تقدیم به عمر خیّام( .صفحات )39-38
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است .وقتی فاتحه خواند ،از او پرسیدم شما که هستید و از کجا آمدهاید؟ حدسم درست
بود او پاکستانی بود .سسس او دربارۀ من پرسید .تا خواستم حرفی بزنم ،او گفت در این
مکان [مقدّس] نباید حرف بزنیم ،بیرون حرفهایمان را میزنیم .سسس او به مراقبه مشغول
شد .من دربارۀ حضرت فریدالدین عطّار از او پرسیدم .او خیلی خوشحال شد و گفت که
وقتی هالکوخان به خراسان لشکر کشید ،مردم اینجا را قتلعام کرد و فریدالدین عطّار به
دست یک سرباز معمولیح مغول اسیر شد .یکی از مریدانح ثروتمندِ عطّار به سرباز گفت که
هزار دینار به تو می دهم ،او را آزاد کن .عطّار به سرباز گفت که حماقت نکن ،اگر بیشتر
صبر کنی ،میتوانی پول بیشتری بگیری .سرباز این پول را قبول نکرد .کمی بعد یک
خارکن از آنجا رد شد .عطار را شناخت .به سرباز التماس کرد که او را رها کن ،هر چه
درآمدِ امروزم است ،به تو میدهم .این پُشتههای خار را .عطار به سرباز گفت ببین این ،بهتر
است .چون این همة سرمایة شخص است .سرباز آت
بدن

گرفت و همانجا سرح عطّار را از

جدا کرد.
آن پاکستانی این قصه را تعریف کرد ،بلند شد و از مزار بیرون رفت .کمی به همان

حال آنجا نشستم .سسس فکر کردم که بروم و نام و نشانی

را بسرسم .وقتی از داخل مزار

بیرون رفتم ،او را ندیدم .دوستانم بیرون روی چمنها نشسته بودند ،از آنها پرسیدم .آنها
گفتند نه کسی را در حال رفتن دیدهاند و نه کسی را در حال آمدن .در حالیکه آن
پاکستانی جلویح مزار نشسته بود .شاید دوستانم مشغول حرفزدن بودند و به رد شدن انسانح
خیلی معمولی دقّت نکرده باشد؛ امّا این ماجرا را هرگز نتوانستم فرامو

کنم .من آنجا

شعری گفتم« :تا زمینهای دورافتادۀ شهرح شعر /زنجیر مغناطیس است».
در تهران ،آپارتمان من نزدیک خیابان تختجمشید بود .از بالکن ما سفارت آمریکا
کامالً دیده میشد .در این آپارتمان محافلح ادبیح ما برگزار میشد که شاعرانح جوانح ایرانی
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هم شرکت میکردند .در نشستی ،نیّر مسعود 1،به عنوان استاد فارسی از طرف دولت ایران
دعوت شده بود ،او هم در این محفل ادبی بود .شاعرانح ایرانی خالفِ شاه خیلی شعر
گفتند .یکی از آنها تخلّص
بعدها وقتی نیّر مسعود گزار

«پروانه» بود .هنگام شعر خواندن اشکهای
این سفر

میریخت.

را نوشت ،از این محفل ادبی هم یکری کرد.

2

انقالب ایران ( )1879-1878جلوی چشمانمان رخ داد .آن شب ،شب خیلی شلوغ و
پرهیجانی بود که آیتاهلل خمینی از فرانسه به تهران میخواست بیاید .در ایران هنوز
حکومت رضاشاه بود .شاه ،بختیار را که ایرانیها او را «بیاختیار» میگفتند ،نخستوزیر
کرده بود و از ایران فرار کرده بود .تمام فرودگاههای ایران را بسته بودند .فقط فرودگاهِ
تهران ا مهرآباد ا را باز گ اشته بودند .پُر از نیروهای ارت

بود .من بعدها دربارۀ انقالب

ایران شعری گفتم« :خون از انگشتان».
«پنج شعر من دربارۀ انقالب ایران است 3که وقتی در تهران زندگی میکردم ،آنها را
سرودم .این انقالب تأثیرح عمیقی بر من گ اشت .رسانهها و غرب میگویند که بعد از 11

 .1مجموعه شعری

«انگ/یو سے خون» را به دکتر نیّر مسعود تقادیم کارده اسات .ایان کتااب در  1895از

حیدرآباد لبرتی فورم (حلف) منتشر شد.
 .2آقای دکتر نیّر مسعود ( )2117-1831استاد فارسای دانشاگاه لَکناو باود .وی در ژانویاه  1877باه دعاوت
وزارت فرهن

و هنر به ایران آمد و پس از بازگشت به هندوستان سفرنامها

را باه زباان اردو نوشات کاه

چندبار چاپ شد :مجلّة اظهار بمبئی ،هندوستان ،کتاب چهارم 4 ،اوت ( 1879صفحات 427 :تا )453؛ مجلة

آج ،کراچی ،پاکستان ،شمارۀ  ،26زمستان ا بهار ( .1887صفحات 375 :تا )411؛ در کتابح منتخب مضامین؛
بیستوپنج مقاله از دکتر نیّر مسعود( ،صفحات 391 :تاا  ،)416آج کای کتاابین ،کراچای ،پاکساتان.2118 ،
دکتر نیّر مسعود در سفرنامها

دربارۀ این نشست ادبی در منزل سیّد علی ظهیار نوشاته اسات کاه پرواناه

نیکخص ال و عامری (ع.م.حامد کرمل) شعر خواندند .شعر پرواناه نیاکخصاال در سافرنامة نیّار مساعود
آمده است.
 .3این پنج شعر در مجموعه شعری

«انگ/یو سے خ ون» چاپ شاده اسات باا عناوانح :پانج شاعر تقادیم باه

مجاهدان انقالبی ایران .هار شاعر عناوانح جداگاناهای دارد« :الاف» 12فوریاه 1878؛ «ب»؛ «ت »؛ «ث» ←17

خاطرات سیّد علی ظهیر ،شاعرِ هندوستانی از ایران

011

سستامبر دنیا برای همیشه عوض شد .حقیقت این است که در  2سستامبر (سال  )1878دنیا
برای همیشه تغییر یافت .در رخداد این انقالب ،من هم سهمی داشتم .وقتی انقالب شد،
وجودم را شادمانیح معنوی فرا گرفت که حس

هنوز در من باقی مانده است .این شعر را

من برای مجاهدان گفتم .منظورم انقالبکنندگان است ،نه آن مجاهدین خلق ،یعنی ضد
انقالبها که بعدها بدنام شدند»( .مصاحبه با سید علی ظهیر ،مجلّة شاعر ،2112 ،ص )13
انقالب پیروز شد .به هیچ خارجی زیانی وارد نشد؛ البته چون تمام شرکتهای
آمریکایی و اروپایی بسته شدند ،ما هم کارمان را از دست دادیم .من برای پیدا کردن
مهارت بیشتر در کارم ،میخواستم روزنامهنگاری را دنبال کنم که هر روز پُر از خبر است.
در قم ،یکی از فامیلهایمان ا علی قلی قرایی ا زندگی میکرد که در رشتة مهندسی از
آمریکا تحصیلکرده بود .او هم با روزنامهنگاریح من موافق بود .ما یک ماهنامهای به
انگلیسی به نام  The Message of Peaceمنتشر کردیم .1علی قلی چون شهروندِ ایرانی
بود ،توانست مجوّز نشریه را برایمان بگیرد .تقریباً یک سال آن را چاپ میکردیم ،بعد
چون خانوادۀ من در هندوستان بودند و ارسال ارز با مشکل مواجه شد ،به حیدرآباد
برگشتم.
من خیلی خوشحالم که در آن زمان با شخصیتهای مهم انقالب ،مالقات کردم .با امام
خمینی مصاحبه کردم .هنوز هم تمام آن لحظات جلوی چشمانم ،زنده هستند .تا مدتها
یادِ ایران در حیدرآباد همراهم بود .در حال حاضر ،رهبر روحانی ایران ،آیتاهلل سید علی
خامنهای است که در سال  1896به عنوان نمایندۀ ویژه امام خمینی به کنفرانسی در
حیدرآباد تشریف آوردند .در آن زمان من برای خودم دفتر مشاوره داشتم .از کنسولگری
ایران در حیدرآباد تلفن زدند که لطف کنید و فالن روز به اینجا تشریف آورید .وقتی آنجا

→شهریور  1357هجری شمسی ،تهران ،روز جمعة سیاه که در آن روز هزاران مجاهدِ آزادی جام شهادت
نوشیدند؛ «ج».
 .1این نشریه از  1891تا  1891در قم ،ایران منتشر میشد.
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رفتم ،متوجّه شدم که آقای علی خامنهای تشریف آوردهاند و دو روز اینجا خواهند بود و
در تمام دیدارهای عمومی ،من مترجم ایشان خواهم بود .دو روز همراه ایشان بودم و اینجا
در وادی هدا ،سخنرانیح ایشان را مستقیم از فارسی به اردو ترجمه کردم .در سینماها این
جلسه را نشان دادند .خیلی از این کارم ل ت بردم.
با گ رح از نشیب و فرازهای زندگی من هنوز هم در سفر هستم و خواهم بود .چیزهای
خواهم اندیشید و خواهم نوشت.
شعر
«زندگی گ شت و گ شت تا اینجا رسیدیم
کِی از مدینه جدا شدیم
کِی از بغداد بیرون آمدیم
کِی به خراسان رفته بودیم
و چه ساعتی به هند وارد شدیم
با رسیدن به اینجا چه شد؟
هیچ خبری از دلّی ،اَوَد و دکن نیست
امّا هنوز بوی خوشی میوزد
بویح خو ح عرقجبین
بویح خو ح زحمت
بویح خو ح مشقّت».

منابع
 سلطانه ،ناهید ( ،)2114علی ظهیر شخص اور شاعر ،دهلی :ایجوکیشنل پَبلشنهاوس.
 -ظهیر ،سید علی ،)1877( .رات کے کار اتھ ،حیدرآشا  :سیاست آفسٹ پریس.

 -اااااااااااااااااا  ،)2118( .موج صد رن

 ،دهلی :ایجوکیشنل پَبلِشن

هاوس.
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معرفی و تحلیل محتوای نسخة خطی تاریخ جدید ،سفرنامه منشی
اسماعیل از بنگا به انگلستان (5511ق5775 /م)
دکتر امید سپهری راد*
دکتر نجیبه عارف**

چکیده
فارسیگویان شبهقاره هند از قرن 19م 12/ها.ق ،پس از نبرد پالسی ،به گونهای مستمر در پیوند
با اروپا قرار گرفتند .فتح بنگال باعث برقراری روابط نزدیکتر ،بین هندیها و انگلیسیها شد .با
فراهم شدن فرصت و امکان سفر فارسینگاران هند به اروپا و مشاهدۀ تمدن غرب از نزدیک،
فصل جدیدی از آشنایی فارسیگویان با فرن گشوده شد.
نخستین پیشگامان سفر به اروپا در قرن 19م ،منشیان مسلمان منطقة بنگاله در شبه قاره هند
بودند که به دالیل گوناگون به انگلستان سفر کردند و نوشتههایی دربارۀ اروپا یان برجای نهادند.
یکی از اولین سفرنامههای موجود به زبان فارسی درباره انگلستان ،سفرنامة تاریخ جدید نوشته
منشی اسماعیل است .مسافرت او به انگلیس از 1193ها .تا 1195ها .ق به طول انجامید.
تاریخ جدید حاوی اطالعات مهمی دربارۀ تکاپوهای کمسانی هند شرقی انگلیس در شبهقاره
هند و بهویژه بنگال میباشد .منشی اسماعیل همچنین آگاهیهای دستاولی از مشاهدات از
جامعه انگلستان در خصوص انتشار روزنامه ،نظم و ترتیب اجتماعی ،قوانین شهری ،حقوق فردی،
نظام قضایی و ...ارا ه داده است .تاریخ جدید به عنوان اولین «سفرنامه فرن » و «کهنترین»
دستنوشتة فارسی دربارۀ مدنیت غربی در قرن 19م حا ز اهمیت فراوانی در نزد پژوهشگران
عرصه غربپژوهی می باشد .این مقاله برآن است تا با رو توصیفی ،ضمن تحلیل متن و محتوای
نسخه خطی سفرنامه تاریخ جدید به تبیین وجوه اهمیت آن بسردازد .
کلیدواژه :سفرنامه ،شبه قاره هند ،زبان فارسی  ،تاریخ جدید ،انگلستان.
* .استادیارگروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد)omidsepehri1346 @gmail.com( .

بابت ترجمة بخ هایی از مقالة اردو از سرکار خانم دکتر لیال عبدی خجسته تشکر و قدردانی میکنیم.
** .مدیر و استادگروهِ اردو ،دانشگاهِ بین المللیح اسالمی ،اسالم آباد ،پاکستان)najeeba.arif@gmail.com ( .

تاریخ وصول89/18/15 :

تاریخ پ یر 89/11/16 :

مقدمه
روابط شبه قاره هند با اروپا یان از قرن 16م با ورود بازرگانان دولتهای غربی به
سواحل جنوبی آن آغاز گردید و در قرن 17م با افزای
اخ امتیازات تجاری ،افزای

نفوی اقتصادی غربیها از طریق

یافت .در قرن 19م با ضعف حکومت مرکزی هند و فعالیت

نیروهای گریز از مرکز ،ا روپا یان در یک روند تدریجی و خزنده و به کمک شرکتهای
سهامی موسوم به «کمسانی هند شرقی» اکثر مناطق شبه قاره را به تسخیر خود در آوردند.
(بهار ،1355 ،ص )241
به رغم همه آثار و تبعات منفی فعالیتهای استعماری کمسانی هند شرقی ،این پدیده
تأثیرات ژرف و تعیینکنندهای در مناسبات هندیها با اروپا یان برجای گ اشت .بدین
صورت که تکاپوهای استعماری کمسانیهای هند شرقی هلند ،فرانسه و انگلیس در هند،
این دو گروه را درکنار هم قرار داد و الجرم باعث برقراری مناسبات نزدیکتر ،رفت و
آمدهای بیشتر و ج ب و اقتباسهای نه چندان متقابل شد.
فارسینویسان و فارسینگاران شبهقاره هند 1از نیمة دوم قرن 12ق19 /م به دنبال
شکست سراجالدوله حاکم بنگال به سال 1756م در نبرد پالسی ( )Plasseyبه گونهای
مستمر در پیوند با اروپا یان قرار گرفتند و دامنة آشنایی آنان با فرن

و فرنگیان گستر

یافت .در این زمان دو واقعه عمده رخ داد :نخست ،انعقاد معاهده اهلل آباد و دوم ،اعطای
امتیازات دیوانی از سوی شاه عالم بهادر ،پادشاه گورکانی هند ،به کمسانی هند شرقی
انگلیس .این دو واقعه ،طلیعه یک دوره از تغییرات اساسی در هند بود که تا قرن 18م به

 .1منشیانی بودند که به زبان فارسی مینوشتند؛ اما لزوماً و اصالتاً فارسیزبان و فارسیگوی نبودهاند.
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طول انجامید .بدین ترتیب،کمسانی انگلیس از یک نیروی صرفاً منطقهای ،به قدرت برتر
سیاسی ارتقا یافت و پس از یک سری زدوخوردها با حکومتهای محلی به قویترین
نیروی ،سیاسی ،اقتصادی و نظامی در هند مبدل گردید( .گلفشان خان ،1883 ،ص )413

متعاقب گستر

نفوی و سلطة کمسانی هند شرقی انگلیس در بنگال ،بسیاری از نخبگان هندی

به خدمت آنها درآمدند( .نهرو ،1361 ،ص  454ا 83؛ آنتوانوا.ک ،1361 ،ص  26ا  )25این
تعامالت با کارگزاران کمسانی سبب میشد که آنها شناخت بیشتری از تمدن جدید و افکار
و اندیشه های مدرن غرب به دست آورند .این آشنایی و شنیدن اوصاف فرن

 ،انگیزه

های زیادی در نخبگان هندی ایجاد میکرد و آنها را تشویق می نمود تا بار سفرح فرن
بر دو

را

ببندند و از نزدیک این سرزمین عجایب را ببینند ( .جعفریان ،1382 ،ص )151

با فراهم شدن فرصت و امکان سفر فارسینگاران هند به اروپا و مشاهدۀ تمدن غارب از
نزدیک ،فصل جدیدی از آشنایی فارسیگویان با فرن

گشوده شد .مشاهدۀ مستقیم تمدن

غرب و دستاوردها و محصوالت آن عالوه بر اینکه فرایند ورود اطالعاات از جواماع غربای
را گستر

داد ،درک و دریافت فارسیگویان شبه قاره از شارایط ایجااد شاده در اروپاا را

وضوم و عمق بیشتری بخشید .سیاحان مسلمان و فارسینگاران هندی که ایناک باه واساطه
سفر به اروپا امکان آشنایی با بسیاری از دستاوردها و ج ابیتهای جدید غرب نظیار :رفااه،
نهادهااای ماادنی ،قااانون ،پارلمااان ،عدلیااه و بساایاری از دسااتاوردها و اختراعااات عظاایم
تکنولوژیک را بهدست آورده بودند ،به انجام مقایسه یهنی میان شرایط جامعه خود و غرب
پرداختند ( .فیروزبخت ،1397 ،ص )144
به هر روی ،در پی ایان تعاامالت باه دلیال توساعه قابال مالحظاه اروپاا در عرصاههاای
مختلف علمی ،صنعتی ،سیاسی و اجتمااعی ،سایاحان مسالمان هنادی در اولاین برخاورد باا
جلوههای مدنیت مغارب زماین و مشااهده اروپاای مترقای ،متوجاه عقابمانادگی ماادی و
اجتماعی خود و مبهوت پیشرفتهای صنعتی غرب شدند .مشاهدۀ ایان هماه تفااوت ماابین
هندوستان و اروپا کنجکاوی توأم با حیارت آناان را برانگیخات .مهامتارین پرسشای کاه از
سوی آنان مطرم شاد ،ایان باود کاه :چگوناه مثال غارب شاویم و چگوناه باه ابتکاارات و
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اکتشافات و اختراعات و پیشرفتهای غرب دست یابیم؟ (رجاایی ،1371 ،ص  )17آرزوی
اخ و اقتباس شیوۀ حکومتداری ،رویه قضایی ،نظام پارلمانی و اسلوب نظامی اروپا و امید
به دستیابی اختراعات و صنایع ،نظیر صنعت چاپ و روزنامه و ...این سایاحان را واداشات تاا
دست به قلم برده و درصدد معرفی این پیشرفتها به مردم و مقایسه و سنج

آن باا جامعاه

خود برآیند و «سفرنامه»هاایی را بارای آشانایی سیاساتمداران وقات و جامعاه کتاابخاوان
بنگارند( .رایت ،1364 ،ص )111
طرح مسأله
سفرنامههای فرن

یکی از غنیترین منابع برای ارزیابی غربشناسی محسوب

میشوند .آگاهیهای سودمندی که دربارۀ سازمان اداری ،شیوۀ مملکتداری و ظرایف
زندگی مردم اروپا ارا ه دادهاند ،مجموعه قابل توجهی از منابع ما در باب شناخت فرهن
و تمدن غربی را تشکیل میدهند( .توکلی طرقی ،1391 ،ص )134
نخستین پیشگامان سفر به اروپا در قرن  19م دو تن از منشیان مسلمان منطقة بنگاله در
شبهقاره هند که هر یک به نوعی در خدمت کمسانی هند شرقی بودند و یکی پس از
دیگری بنا به دالیل خاص خود ،به فرنگستان رفته و از نزدیک با تمدن جدید اروپایی آشنا
شدند (گلفشان خان ،1883 ،ص  )78و حاصل دیدهها و شنیدهها و مطالعات خود را در
قالب دو سفرنامه ارزشمند ،به زبان فارسی ،به رشته تحریر کشیدند.
اولین فرد ،منشی اعتصامالدین تاج پوری در سال 1191ق1767 /م به اروپا سفر کرد.
وی نخستین منشی بود که قدم بر خاک قاره اروپا نهاد .سفر اعتصامالدین به اروپا و «والیت
انگلند» به مناسبت بردن نامهای از طرف شاه عالم دوم ،پادشاه گورکانی هند به جرج سوم،
پادشاه انگلستان و به همراه یکی ازکارگزاران کمسانی هند شرقی انگلیس صورت گرفت و
از سال 1191ق تا 1193ق1767-71/م حدود دو سال و نه ماه به طول انجامید .وی بعدها
به سال 1181ق1797 /م زمانیکه اصرار دوستان

برای ثبت مشاهدات

از حد و اندازه
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را به زبان فارسی تنظیم

کرد( .سسهری ،1392 ،ص  )31از آنجا که مشاهدات خود را از مقولة «نوادر حاالت»
میدانسته ،عنوان این یادداشتها را شگرفنامه والیت گ اشته (منشی اعتصامالدین،
شگرفنامه والیت ،نسخه دستنویس فارسی ،کتابخانة بریتانیا ،بخ

شرقی ،شماره ،211

برگ 3b؛ اعتصامالدین ،1387 ،ص )4؛ زیرا آنچه در این یادداشتها آمده شرم
چیزهایی است که کامالً برای او تازگی داشته و شگفتآور بوده است.
دومین سیام ،منشی اسماعیل بود که در سال 1771م به انگلستان سفرکرد (Gulfishan

 )Khan, 1993, p79و سفرنامها

به نام تاریخ جدید درکنار شگرفنامه والیت ،از

نخستین گزار های سفر به اروپا به زبان فارسی محسوب میگردد .منشی اسماعیل در
تاریخ  1193ق1771 /م هنگامی که در جستوجوی شغل مناسبی بود به همراه یکی از
کارگزاران کمسانی انگلیسی به نام «کلود راسل» با کشتی و «جهاز والیتی» هندوستان را
ترک کرد و پس از یک سفر دریایی ش

ماه و شانزده روزه و توقفهای کوتاه در کیو

گود هوپ ،جزیره سنت هلنا و یک جزیره دیگر سر راه به «والیتِ صاحبانح انگریز» وارد
شد( .منشی اسماعیل ،تاریخ جدید ،نسخه دستنویس فارسی ،مجموعه سا من دگبی ،شماره
 ،117برگ )31a
البته ممکن است که فارسیگویان دیگری پی

از منشی اعتصامالدین و منشی اسماعیل

به اروپا سفر کرده باشند وگزار هایی که در اغلب موارد جنبة سیاسی داشته بر جای
گ اشته باشند؛ اما گزارشی مکتوب به زبان فارسی از مشاهدات آنان منتشر نشده است.
(توکلی طرقی ،1391 ،ص )136
دو کتاب شگرفنامه والیت و تاریخ جدید ،به قلم منشیان حرفهای نوشته شده است و
آن دو در سمت نویسنده و مترجم ،همراه مقامات عالی رتبه «کمسانی هند شرقی انگلیس»
به اروپا سفر کردهاند.
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پیشینۀ پژوهش
نسخههای فراوانی از شگرفنامه والیت درکتابخانههای جهان موجود است .تاکنون
بی

از  11دستنوشته از آن در ایران ،هند و انگلستان شناسایی شده است .این سفرنامه

اندکی پس از نگار

آن توسط اعتصامالدین ،مورد توجة انگلیسیها واقع شد و در سال

1927م توسط جیمز ادوارد الکساندر به زبان انگلیسی ترجمه و در لندن منتشر شده است.
( )Shigurf namah i Velaet, London, 1827پس از آن نیز چند بار دیگر با ضمیمه

ترجمه اردو به چاپ رسید .عالوه بر این ،دو ترجمة دیگر نیز از متن دستنویس شگرف
نامه والیت انجام گرفته است :نخست ،ترجمة کاملی از متن فارسی شگرفنامه به زبان

بنگالی توسط پروفسور عبدالبرکت محمّد حبیباهلل ،با عنوان والیتنامه

Vilayetnama

صورت گرفته است )Vilayetnama, Muktadhara,1981( .دوم ،ترجمة انگلیسی جدید
شگرفنامه که درسال  2112میالدی در بنگالد

توسط قیصرالحق انجام شده است.

()Wondersof Vilayet, United Kingdom, 2002

برغم اشتهار شگرفنامه والیت ،اما تاریخ جدید و نویسندۀ آن منشی اسماعیل گمنام
مانده و اطالع چندانی از سرنوشت تنها نسخه این سفرنامه ،که در مجموعه شخصی سا من

دگبی نگهداری میشد ،در دست نبود .تاکنون فقط دو مقاله دربارۀ معرفی کتاب تاریخ
جدید و شرم مسافرت منشی اسماعیل به انگلستان ،تدوین شده است .نخست سا من دگبی
خالصه ای از روی سفرنامه منشی اسماعیل به شرم ییل انجام داده که در دانشگاه پنسیلوانیا
ارا ه گردیده؛ ولی تاکنون منتشر نشده است)Gulfishan Khan, 1993,p79( .
Simon Digby.Changing Horizons of Thought in Eighteenth Century
Muslim India (Unpublished), read at the University of Pennsylvania, 1971.

دومین مقاله را نجیبه عارف در سال  2114تحت عنوان :ایک هندوستانی کا اولین
سفرنامه انگلستان :تاریخ جدید به زبان اردو منتشرکرده است( .عارف2114 ،م ،ص
)117-172
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سفرنامه تاریخ جدید متنی است سرشار از اطالعات تازه دربارۀ شبهقاره هند و یخیرهای
است با ارز

که هنوز ارز

آن به درستی آشکار نشده و محتوای

مورد بحث قرار

نگرفته است .این سیاحتنامه را از سمت و سوهای مختلف میتوان مورد مطالعه قرار داد.
این مقاله که به رو

توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای مبتنی بر ارا ه

شواهد از اثر مورد نظر نوشته شده است ،به دنبال پاسخ به این سوال خواهد بود که :تاریخ
جدید شامل چه مطالب ،موضوعات و نکات برجستهای میباشدکه آن را شایسته پژوه
قرار داده است.
شناخت و معرفی نسخه خطی ،تبیین ساختار کتاب ،زندگینامه نویسنده ،یکر
مندرجات متن و بررسی برخی از دریافتهای منشی اسماعیل از مظاهر تمدن جدید غربی،
موضوع اصلی این مقاله است.

معرفی نسخۀ خطی تاریخ جدید
از کتاب تاریخ جدید تنها یک نسخه منحصر به فرد موجود است ،و آن هم متعلق به
مجموعه شخصی دکتر سا من دگبی ( )1832-2111شرقشناس انگلیسی میباشدکه به
شمارۀ ( 117نخست در مجموعه سر توماس فیلیو به شماره  )192ثبت است .برای نخستین
بار دکتر نجیبه عارف استاد گروه زبان اردو در دانشگاه بین االقوامی اسالمی اسالم آباد
پاکستان در سال  2115فهرست مخطوطات مجموعه سا من دگبی را که شامل 291نسخه
نادر و نایاب به زبانهای اردو ،فارسی ،عربی ،ترکی ،سنسکریت وگجراتی است ،در
شمارۀ  29مجلة جرنل آف ریسری (اردو) منتشر کرد .یکی از نسخی که در میان انبوه
نسخههای نایاب ،مورد توجه وی قرارگرفت ،تنها نسخه شناخته شده تاریخ جدید بود .با
توجه به ارز

و اهمیت سفرنامه انگلستانح منشی اسماعیل ،نسخه اسکن شدهای از آن

فراهم نموده تا به زبان اردو ترجمه نماید.

1

 .1نامبرده ،اسکن م کور را جهت بازخوانی و تصحیح برای نگارندگان مقاله حاضر ارسال نمودند.
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مشخصات این نسخه به قرار زیر است:
اسم کتاب :تاریخ جدید؛
نویسنده  :منشی اسماعیل؛
تاریخ نگار

 1195 :هجری قمری؛

خط :نستعلیق پخته خو

و خوانا؛

صفحات 21 :برگ ( 41صفحه)؛
تعداد سطور :هر برگ  11سطر (برگ اول  4سطر ،برگ پایانی  9سطر)؛
کاتب :غالم حسن ساکن بندر هوگلی؛
نثر :ساده و روان عاری از تکلفات نثر فارسینویسان شبه قاره ،مندرج در متون
تاریخی و ادبی.
مهمترین خصایص نثری و رسمالخطی نسخه
از آنجا که منشی اسماعیل ،تاریخ جدید را در هند نوشته است ،نثر ساده ،زیبا وگیرای
او نمونهای فاخر از زبان و ادبیات فارسی در شبهقاره هند میباشد .انشای کتاب در عین
سالست و استواری ،حاوی اصطالحات و ترکیبات فارسی رایج در هند است و همچنین
بنمایههایی از لهجة فارسیگویان هند را در بردارد.
عالوه بر نثر استوار کتاب ،تمثیلها و اشعاری که منشی اسماعیل در خالل مطالب برای
اثبات نظرات خود و تضمین مطالب آورده ،مالحت خاصی به نوشتههای او داده است.
یوق ادبی و محفوظات شعری منشی اسماعیل موجب شده که گاه اشعاری مناسب مقام ،از
اشعار خود و یا دیگر شاعران از جمله سعدی شیرازی ،بیاورد.
در سراسر سفرنامه فقط سه بار آیاتی از قرآن کریم را درج کرده« .واهلل المستعان علی
ما تصفون»؛ «امّا السّایل فال تنهر»؛ «ان اهلل الیضیع اجر المحسنین» .چندین بار هم برخی امثله
مشهور فارسی را آورده است :بر کرم معلول دل نتوان بست؛ از عطسه زکام فال نتوان
گرفت؛ اظهار بد از بدکردن بدتر؛ جو فروشان گندم نما.
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ترکیبات در خور توجهی در نثر وی دیده میشود که از اصطالحات فارسی رایج در
هند یا از گفتار فارسیزبانان آن سرزمین بوده است .نمونههایی از این ترکیبات و واژگان
در اینجا نقل میشود :اوقات گ اری ،معامله رس ،قضاکار ،کش
معا  ،هفه

آب و دانه ،تال

(هفت و هشت) ،شب با  ،خسیساالوقات ،متالشی بر آن شدن ،گرم

جوشی ،سختهکاری ،مسایرت ،اتفاق مبیت ،چاالکدستی ،مجرا کردن و. ...
برخی از اصطالحات خاص فارسیزبانان هند در این سفرنامه بدین قرارند :جهاز،
مباهجت ،حویلی ،دوپهر ،چهار پاس ،باورچیخانه ،غلوله ،معاً ،خورمی ،تضایع ،خبرگیری،
مرافقت ،روانگی ،کوچه گردی ،لطمهخور.
در انشای منشی اسماعیل استعمالهای دستوری خاص متأثر از لهجة فارسی ساکنان هند
نیز وجود دارد که میتوان به این موارد اشاره کرد :یات ،نویسانیدن ،مسایرت ،خودها،
قدمبوسی.
یکی از ویژگیهای دیگر نثر تاریخ جدید وجود واژگان فرنگی است مثل :کوی
(کالسکه) وکوی بان (کالسکهران) ،مستر (آقای) .همچنین یکر القاب و عناوین نظامی
مثل :راسخ جن

 ،مظفر جن

 ،دالور جن

.

برخی از ویژگیهای رسمالخطی تاریخ جدید از جهت وصل و فصل کلمات به
صورت زیر است:
 جز فعلی «ب» تقریباً در تمام موارد به صورت «به» نوشته شده است:برفت به صورت به رفت.
 نشانه «ن» نفی در اول فعل به صورت «نه» نوشته شده است:نبیناند به صورت نه بیناند.
 در کلماتی که به «ه» ختم شده و با «ها» جمع بسته شده« ،ه» ح ف گردیده است:کوچههای به صورت کوچهای؛ خوشهها بهصورت خوشها؛ خطهها بهصورت خطهای.
 -در اکثرموارد حرف «گ» به صورت «ک» نوشته شده است:
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گرا ید به صورت کرا ید؛ منشیگری به صورت منشیکری؛ گردآوری به صورت
کردآوری.
گاهی «پ» به صورت «ب»:پادشاه به صورت بادشاه؛ اسب به صورت اسو.
 متصل و پیوستهنویسی:بباغم کور به جای به باغ م کور؛ بهمرسانیدن به جای به هم رسانیدن؛ ازینممر به جای
از این ممر؛ باینمرتبه به جای به این مرتبه؛ بآ ین به جای به آ ین؛ حینیکه به جای حینی که.
ساختار اثر ،محتوا ،اهمیت و ارزش علمی آن
منشی اسماعیل در تنظیم تاریخ جدید ،فصلبندی خاصی را مد نظر قرار نداده و بدون
ارا ه عناوین و موضوعات مورد عالقه خود ،یکسره به شرم زندگانی ،فعالیتهای شغلی و
نقل خاطرات سفر دریایی خود به انگلستان پرداخته است .در یک نگاه کلی سفرنامه او را
میتوان به سه بخ
بخ

کامالً متمایز تقسیم کرد:

نخست در شرم احوال و تکاپوهای وی برای یافتن شغل مناسب در دستگاه

دیوانی بنگال و نهایتاً دستگاه اداری کمسانی هند شرقی است؛
بخ

دوم در شرم ماجراهای سفر ش

ماه و شانزده روزۀ وی به همراه کلود راسل در

کشتی و توقف و دیدار وی از سه جزیره سر راه یعنی کیو ،سنت هلنا و یک جزیره دیگر
میباشد؛
بخ

سوم در شرم ورود او به انگلستان و اقامت وی در چند شهر انگلیس از جمله

لندن ،پورت اسموث و ولج و در واقع شرم مشاهدات عینی و مستقیم او از جامعه انگلستان
است.
بخش نخست :زندگینامه نویسنده
از جز یات شرماحوال منشی اسماعیل اطالع کاملی در حال حاضر در دست نیست.
یگانه منبع پیرامون زندگی و شرم احوال او همین سفرنامها

میباشد .منشی اسماعیل
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کتاب دیگری به نام مفتاماالصول در فنون منشیگری دارد .شاید بتوان جز یات بیشتری از
شرم احوال وی را از این کتاب استخراج کرد.
از یادداشتهای منشی اسماعیل ،چنین بر میآید که وی ساکن شهرگنج کُلنا از منطقة

بنگال بوده و در یک خانواده متوسطالحال به دنیا آمده است .نگار کتاب مفتام االصول
در آداب دبیری و منشیگری و نیز ترجمة اسناد و مکاتبات از فارسی به انگلیسی و
بالعکس و یکر اشعاری از شعرای مختلف و سرودن اشعاری فیالبداهه از سوی وی ،در
خالل سطور سفرنامها  ،نشاندهندۀ قابلیّت و توانایی او در فنون نویسندگی ،شاعری و
مترجمی است .با این همه استعدادی که در وجود او بود ،متأسفانه آنگونه که از منشی
اسماعیل انتظار میرود ،به شرم و بسط خاطرات و مشاهدات عینی سفر خود نسرداخته
است .وی همچون اعتصامالدین با دیدی تاریخی و کنجکاوانه امور را بررسی نکرده و
بیشتر تحت تأثیر قریحة شاعرانها

به شرم و توصیف مناظر طبیعی جزایر سر راه و

شهرهای انگلستان بسنده کرده است .منشی اسماعیل اصالً در مورد پدیدههای اجتماعی و
سیاسی اظهار نظر نکرده و هرگز درصدد مقایسة یهنی وضعیت پیشرفتة انگلستان با شبهقاره
هند بر نیامده است .وی میگوید که :در سن «سی و هفت سالگی» به همراه یکی
ازکارگزاران کمسانی هند شرقی به نام کلود راسل عازم «سفر والیت صاحبان حانگریز» یعنی
انگلستان شده است .او در این سفر مأموریت داشت تا «خواندن کتبهای فارسی» را به
راسل بیاموزد .در این مسافرت راسل به او پیشنهاد کرد که ضمن «استکتاب» و نسخهبرداری
از کتاب منشی اسماعیل که از آن تحت عنوان مفتاماالصول یاد شده و مشتمل بر «قانون
منشیگری و فواید ضروری» آن بوده ،شرم احوال خود

را نیز از «ابتدای نوکری این

سرکار و کیفیت این دیار» تا «مراجعت بنگاال» به عبارت سلیس و ساده برای «خواندن آقای
خود» بنویسد .پیشنهادی که باعث نگار

و تنظیم سفرنامه جالب و منحصرح منشی اسماعیل

به انگلستان تحت عنوان تاریخ جدید شد( .تاریخ جدید ،برگهای )3a-3b
منشی اسماعیل و خانوادها

در قحطی ،گرانی و کمبود سال  1193ق که به واسطة

«عدم باریدن باران» رخ داده بود ،دچار مشکالت اقتصادی شدند .منشی اسماعیل به کلکته
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رفت و مدت  3ماه در آنجا سکونت کرد و نامههایی برای «معروفان عمده روزگار» جهت
یافتن شغل مناسب فرستاد؛ ولی به رغم «الحام و زاری» وی هیچ وقعی به تقاضای او
گ اشته نشد .با پشیمانی و ناچاری به مرشد آباد رفت و «چندی به کار مختصر ،اوقات بسر
کرد» .سسس به جهانگیرنگر رفت؛ ولی در آنجا هم نتوانست شغل دلخواه خود را به دست
آورد.
منشی اسماعیل پس از ناکامی در یافتن شغل مناسب در نظام اداری و دیوانی نظام بنگال
به این صرافت افتاد که شانس خود را برای استخدام و «نوکری» در کمسانی هند شرقی
بریتانیا امتحان کند .چه به زعم او «صاحبان انگریز نوکرپرورند» و نسبت به رفاه حال
مستخدمان خود توجه زیادی دارند .کمکهای مالی کمسانی به «نوکران» خود در قحط و
غالی سال  1193ق و وضعیت خوب اقتصادی استخدام شدگان درکمسانی ،او را بر آن
داشت تا «در سلک نوکران یکی از صاحبان» کمسانی درآید( .تاریخ جدید ،برگهای
)3a-5b
بدین منظور به شهر موتی جیل رفت و به نزد «مستر داوید اندرسن» که از او به عنوان
«صاحب کرم و عطا و جود و سخا ،مرجع مکارم اخالق حمیده ،مجمع خوبیهای اشفاق
پسندیده» یادکرده ،رفت .اَندرسون مسئول «ترجمهنویسی نوشتجات معامالت نظامت جنت
البالد بنگاله» بود و منشی اسماعیل مدتی در دستگاه او به عنوان منشی انجام وظیفه نمود؛ اما
از آنجایی که تصور میکرد اَندرسون آنگونه که باید و شاید ،قدر و قیمت او را نسبت به
سایر منشیان درک نکرده و التفات چندانی به او و امور او نداشته است ،قصد داشت آنجا را
ترک گوید؛ اما در این بین یکی ازکارگزاران کمسانی به نام الکساندر صاحب «کالن
مرشدآباد» به همراه اَندرسون که همه کاره و «نفس ناطقه» الکساندر بود و نواب مظفر
جن

و چند تن دیگر از صاحبمنصبان انگلیسی جهت مشورت در امری ،در باغ

چوانپور تشکیل جلسه داده بودند ،به دلیل عدم حضور منشی مخصوص اَندرسون ،به
خاطر بیماری ،منشی اسماعیل به جای او برای انجام امور مربوطه پیشنهاد شد .منشی
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اسماعیل از این فرصت استفاده کرد و سرعت ،دقت و مهارت خود را در ترجمة نامههای
فارسی به انگلیسی و همچنین نقل و ترجمة اسناد انگلیسی به فارسی به الکساندر نشان داد.
ل ا شانس و اقبال به منشی اسماعیل روی خو

خود را نشان داد و «از آن به بعد صاحب

موصوف را متوجة احوال خود بیشتر میدید» و همچنین «نوشت و خواند معاملت» بیشتر به
او ارجاع داده میشد( .همان ،برگهای )6a-9b
بنا به نوشتة منشی اسماعیل پس از گ شت دو ماه ،کلود راسل از کلکته به موتی جیل
آمد و در اثنای سخنان

با الکساندر ،از او خواست که یک نفر منشی که «پاره لیاقت»

داشته باشد ،برای همراهی و «مرافقت» او تا انگلستان پیدا کند .الکساندر منشی خود را به
نزد اسماعیل فرستاد تا این درخواست و پیشنهاد را به او منتقل و نظر وی را جویا شود.
منشی اسماعیل صادقانه اعتراف میکند که :ابتدا از قبول این پیشنهاد به دالیل مختلف
از جمله؛ داشتن پدر پیر ،دو برادر خردسال و یک نوزادی که مادر

فوت شده بود ،طفره

رفته است؛ اما نهایتاً بهدلیل اینکه قبالً پیشنهاد مشابهی از طرف «قرنیل بیج» به او شده بود و
او به دلیل ترس از یک سفر دریایی دور و دراز و از «هراس اینکه تا مندراج باالی جهاز
رفتن خواهد شد» نس یرفته بود و شخص دیگری به جای او رفته و بعد از دو سال با پول و
ثروت فراوان به کلکته مراجعت کرده ،ابراز افسوس و ندامت نموده ،در قبول یا رد این
پیشنهاد دچار تردید و دو دلی شده است.
اَندرسون مجدداً او را احضار و موکداً خاطر نشان او کرد که« :مستر کیالد رسل راسخ
جن

یک کس منشی میخواهد که حین نهضت سمت والیت مرافقت نماید .نوکری

بهدرجه مناسب و معقول است و شما را الیق کار این سرکار میدانم ،بایدکه مالزمت
ایشان به جا آرید» .منشی اسماعیل مینویسد :نظر به اینکه کارد «بیکاری و قرضداری» به
استخوان

رسیده بود ،رفتن به این سفر مخاطرهآمیز را پ یرفت و «بهعرض رسانید که در

صورت توجه فرمودن و قابل این خدمت متصور شدن بنده ،حاضر است» .منشی اسماعیل
پس از دریافت مبالغی پول و تهیة زاد و توشة سفر و پس از کسب اجازه از پدر و وداع با
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«جمیع بزرگان واالتبار و خویشان یویاالقتدار و برادران غمگسار» عازم «سفر والیت»
گردید( .تاریخ جدید ،برگ های )9a-14a
بخش دوم :شرح ماجراهای سفر شش ماهه دریایی
منشی اسماعیل در تاریخ بیست و دوم ماه شعبان سال 1195ق برابر با اول ماه دسامبر
1771م سوار «جهاز والیتی» شد و پس از دو روز توقف ناخدای کشتی «برای برداشتن
اسباب صاحبان و سرانجام جهاز» در روز  25شعبان 1195ق عازم انگلستان گردید( .همان،
برگ )15a
پس از دوماه و دوازده روز به منطقه کیو گودهوب که متعلق به هلندیان «ولندیزان»
بود رسیدند .کلود راسل به اتفاق همراهان از کشتی پیاده و «بهخانه یکی از اراکین
ولندیزان» رفتند و منزلی «مصفا و مخال» هم برای منشی اسماعیل در نظر گرفتند .منشی
حدود  12روز در این شهر اقامت و به همراه کلود راسل که از او به کرات با عنوان
«خداوندِ نعمت» یاد کرده در «باالی کوی سوار شده» به گشت و گ ار در شهر کیو
پرداخت( .همان ،برگ )16b
شرم مشاهدات منشی اسماعیل از این شهر مختصر و منحصر به یکر چند نوع میوه که
در این منطقه یافت میشده و نیز لباس و «پوش » جالب مردمان بومی این منطقه است .وی
مینویسد ،مردمان ساکن اینجا« :بهجای ازار یک خریطه پوست پشموار به طول یک وجب
و یک پوست دیگر که گندگی
بسته میآویزند .پوش
«خور

دماغ انسانی را پراکنده میسازد ،از طرف پشت در گلو

ایشان همین است و بس» .در مورد خوراک آنان هم مینویسد:

ایشان شیرخام و گوشت ناگوار» است و به عنوان رعایای هلندیان به «کار و

خدمت» مشغول هستند .منشی اسماعیل از یکر جزییات سایر «عجایب و غرایب» آنجا به
دلیل نگرانی از طوالنی شدن مطلب ،صرفنظر کرده است( .همان ،برگهای )16b-19a
کشتی حامل راسل و همراهان  ،پس از پایان یافتن مهلت توقف در کیو ،به ادامه مسیر
پرداخت و پس از 14روز به جزیرۀ سنت هلنا رسید و در آنجا لنگر انداخت .راسل و
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همراهان از کشتی پیاده و به منزل «مستر پول» داروغة قلعة سنت هلنا رفتند و منشی اسماعیل
نیز روز بعد ازکشتی پیاده و در منزلی که برای اقامت او در نظرگرفته بودند ،ساکن شد .در
سنت هلنا به دلیل بروز اختالف بین «کستان جهاز» و مسافران ،کشتی مزبور بدون کلود
راسل و همراهان روانه انگلستان گردید و «صاحبان» که وسایل خود را ازکشتی برداشته
بودند به انتظار «بازگشت جهازات بنادر» نشستند .منشی اسماعیل دالیل بروز این اختالف
نظر و دلیل ترک کشتی از سوی مسافران را به دلیل حرکت ناشایست «کستان جهاز» دانسته،
ولی از شرم و توضیح «حرکات یمیمه کستان» خودداری کرده و علت آن را نه «عجز و
قصور خامه» خود ،بلکه از باب «شعار رازداری» که نزد عقال «عموماً و خصوصاً سنجیده و
پسندیده است» میداند( .تاریخ جدید ،برگ های )19b-18a
آنچه از دیدنیهای سنت هلنا توجة منشی اسماعیل را جلب کرده ،قلعة مستحکم آن
بودکه « توپها بآ ین پسندیده زیر و باالی قلعه برچیده وحصانت آن هرچه باید تمامتر کرده»
به طوریکه «احدی از جهازیان بیحکم قلعهدار گ رکردن ممکن نیست» .منشی اسماعیل
میگوید تمام درآمد آن جزیره به «سرکار کمسنی» تعلق دارد .همچنین درآمد و ممر
زندگی ساکنین جزیره « موقوف برآمدِ جهازات والیت و بنگاال و بنادر دیگر است».
(همان ،برگ )21a
پس از چند روز اقامت در جزیره ،با پهلوگرفتن یکی ازکشتیهایی که از «بندر چین»
عازم انگلستان بود ،انتظار مسافرین به پایان رسید .با وجود مملو بودن کشتی از امتعه و
کاالهای مختلف از جمله «ظروفات و چای و مصری و پارچه و غیره» منشی اسماعیل موفق
به یافتن مکانی خلوت و «علیحده و بی شراکت غیر» شد .کاپیتان کشتی نیز سفار

وی را

به ابواب جمعی خود کرد تا آب شرب ،گوشت و سایر مایحتاج وی ازجمله روغن و آرد
و انواع میوه را به هنگام نیاز فراهم نموده ،در اختیار خدمتکار او بگ ارند .مسافران بعد از
ش

روز به جزیرۀ دیگری رسیدند .منشی نام این جزیره را یکر نکرده است .از توصیفات

او از این جزیره ،معلوم میشودکه خالی از سکنه و «مسکن جانوران آبی» بوده است.
کشتیهایی که در این جزیره پهلو میگرفتند ،از آن به عنوان شکارگاه استفاده میکردند.
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(همان ،برگ های  )22b-24aدر ادامه منشی اسماعیل از مواجه شدن با یک کشتی جنگی
اسسانیایی سخن رانده که سایه به سایه کشتی آنان در حرکت بوده و باعث ترس و وحشت
عمله و مسافران کشتی شده است .کشتی حامل منشی ،آرای

جنگی به خود گرفت و

آماده شلیک توپهای جنگی شد .نهایتاً با م اکراتی که صورت گرفت ،مشکلی برای
کشتی آنان بهوجود نیامد و آنان به راه خود به سمت انگلستان ادامه دادند .بعد از گ شت
«زیاده بر یک ماه» و پشت سر گ اشتن خطرات بارانهای سیلآسا ،در روز اول ماه
ربیعاالول سال 1195ق سیاهی سواحل انگلستان از طریق دوربینها رویت شد که باعث
خوشحالی مسافرین کشتی گردید( .همان ،برگهای )24b-27b
بخش سوم :ورود منشی اسماعیل به انگلستان ،شرح مشاهدات عینی او و
بازگشت به هند
سرانجام کشتی حامل منشی اسماعیل در ساحل شهر ولج ( )Woolwichپهلوگرفت و
او پس از ش

ماه و شانزده روز پا به خاک انگلستان نهاد .محلی که برای اقامت وی در

نظرگرفته شده بود ،در محلة «هی مارکت» قرار داشت و «مستر ولیم» به عنوان مهماندار و
راهنمای وی معرفی شد.
منشی اسماعیل بر خالف منشی اعتصامالدین ،آدم کنجکاوی نبوده و تمایلی به گشت
و گ ار در شهر و دیدن اماکن و مؤسسات آنجا نداشته است .وی در این خصوص
مینویسد« :اما کوچهگردی که شعار این خاکسار نیست ،گاهی متوجه این کار نمیشدم و
برای دیدن تماشای شهر و بازار نمیرفتم»( .همان ،برگهای )29b-31a
نویسندۀ تاریخ جدید میگوید که :به هنگام ورود به این شهر «به هیچ وجه از احدی
موانست نمیداشت ،حواس انسانی بهصورت انتشار و حیرانی درآمد» .نهایتاً بعد از یک
هفته ،به انجام امور محوله از سوی کلود راسل و پاسخگویی به مکاتبات و «نوشتجات
فارسی که از بندر سورت و دیگر ممالک محروسه به اراکین سرکار کمسنی میآمد» و
ترجمة مفادنامهها برای راسل پرداخته است( .تاریخ جدید ،برگ )32b
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معرفی لوازم و پدیدههای جدید شهری با کارکردهای درخور توجه که از زمره ظواهر
مادی مدنیت جدید غربی محسوب میشدند ،از نخستین بازتابهای این سفرنامه است .از
شاخصترین «قوانین» شهری که توجه او را به خود جلب نموده ،میتوان :زن

درب

منازل یا «حلقه آهنی» ،پالکِ خانهها« ،چراغهای فانوسدار» و «پل»های رودخانه تایمز را
نام برد .منشی سسس به توصیف معماری خانههای شهرکه هر یک پنج طبقه به نظر
میرسیدند ،پرداخته و خاطرنشان میسازد که به خاطر شباهت منازل به یکدیگر،تشخیص و
تمیز خانهها از هم برای تازهواردین دشوار است؛ مگر اینکه قادر باشد «نام محله و
صاحبخانه» و شماره پالک منزل را که «بر تخته برنجی مربع مستطیل» همانند «کتابه مساجد
و مقابر» بر سر در خانهها نصب کردهاند ،قرا ت نمایند .در غیر اینصورت «بیداللت
غیری» راه به جایی بردن ،ممکن نیست( .همان ،برگهای )31b-32a
منشی در ادامة گزار
و با توجه عالقها

سفر خود ،ایعان می داردکه :پس از کسب اجازه از کلود راسل

به سیر و سیاحت کوه و دشت به همراه مستر ولیم روزها «متوجه سیر

بوستان دلگشا و گلستان رومافزا و تصاویر عجیبه و تماشای غریبه میشد» و شبها در
«خانه رقص دلس یر و عشرتگیر میگردید»( .همان ،برگهای  )32a-32bمنشی اسماعیل
از یکر جز یات سیر و سفر در باغ و بوستانها و خصوصیات خانههای رقص خودداری
کرده است.
چاپ روزنامه یا «صورت اخبارنویسی» یکی از موارد قابل تأملی است که توجة منشی
را در یک کافه یا به تعبیر او «قهوهخانه» به خود جلب کرده است .وی بدون اینکه عنوان
«روزنامه» یا هر واژۀ متداول و مشهور دیگری را در این خصوص بیاورد ،در این باره
مینگارد « :بقرینه کار و باقی زبانی دیگران عنداالستفسار چنین مفهوم و معلوم گردید که
در شهر و والیت چند خانه قهوه فرو

است درجه بدرجه و هرکس از سکنا و واردین

شهر نظر به درجه و مراتب خود بهخانه هر یک ازین قهوهفروشان میروند و مجلس آرا
میشوند .صاحبخانه اسباب قهوه نوشی پی

آورده و از هر نوع سخن پیوسته ،بمکالمه در

میآید .ایشان نیز آنچه از حقیقت شهر و بازار و شارع و کوچه و دیهات و بنادر و

091

نامه انجمن مفاخر

مواضعات و ممالک دیده و شنیده باشند ،نقل مجلس میسازند» .صاحب قهوهخانه فوراً این
سخنان را «بقید قلم آورده» حواله «بسمه ساز» مینماید و نیز شب و روز «هر چه اخبار شهر
و دیار باین اطوار مسموع میگردد ،آن خبر را بقید مخبر و تاریخ و روز و ساعت بر روی
کاغ سفید» مینویسد .سسس روزنامه م کور را برای «ندمای پادشاهی و سکنای آن شهر»
که آبونمان شدهاند« ،هر روز صبح ،فرستاده و وجه مقرری آن را» طی هفته و ماه دریافت
میکند .وی خاطرنشان میکند که هر روز شمارههایی از این روزنامهها برای راسل
«میرسید و خبر روزمره مالحظه میفرمود»( .تاریخ جدید ،برگهای )32a-34a
یکی از نکات جالب که توجة منشی اسماعیل را به خود جلب کرده ،حضور بزرگان و
اعیان در قهوهخانهها و نقد و بررسی و بحث و تبادل نظر دربارۀ مسایل مختلف است .منشی
اسماعیل این اجتماعات را همانند رفتار «بازاریان پویگو» میداند که «به افشای راز
دیگران» میپردازند و به زعم او «مرتکب امرکریه ،اَلغِیبهُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنا» میشوند.
منشی اسماعیل که از درک و دریافت فلسفة این موضوع عاجز است ،مینویسد« :این
قسم بی اختیاری از طلسم آن مکانست یا حکم حاکم چنین عدالت خواهد بودکه در
اظهار دیده و شنیدۀ خود ناچاراند» .در خاتمه چنین اظهارنظر میکند که« :الحاصل
صورت اخبارنویسی شهر والیت چنین است و استماع یافتن خاص و عام چنان»( .همان،
برگ )34b
از چیزهای دیگری که توجة منشی را جلب کرده« ،کوچهها» و «شارع عام» سنگفر
شده شهر لندن و تعبیه پیادهروهای آراسته است که به عقیده او به این دلیل ساخته شدهاند
تا «پیادهپایان را آسیب سواران نرسد» .همچنین نصب چراغهای فانوسدار شیشهای در
فواصل معین در معابر است که از «سرح شام» روشن و تا «چهار پاس شب برای هر یک از
غنی و غریب چه شب ماه و دیجور شمعهای پرنور فرا راه ساخته که سالکان آن طریق را
مشعل ضرور نمیکند»( .همان ،ورق  )35aموضوع دیگری که توجة منشی اسماعیل را
بهخود جلب و موجب تحیّر وی شده ،تکنولوژی سیستم آبرسانی شهر لندن است .وی
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مینویسد« :از حکمت لقمانی چرخهای چوبی قایم گردانیدهاند که شب و روز از کش
جزر و مد درگرد

است و آب دریا از کاریزها به هر خانه رسانید ،احتیاج بودن از

آبکشان بینیاز میسازد»( .همان ،برگ  )35aموضوع دیگری که منشی را متعجب کرده
«کثرت اسبان» شهر بود که به نظر او تعدادشان «از گاوان ضلع بنگاال» بیشتر است .سسس از
دکاکین و مغازهای شهرکه در «دو رو ه شهر» قرارداشته و مملو از اجناسی بودند که
«مردمک دیده را از خریداری تماشای

به هیچ وجه ،سیری نی» یاد کرده است( .همان،

برگ )35b
منشی اسماعیل پس از دو ماه اقامت بنا به در خواست کلود راسل به وسیلة کالسکه
«کوی» عازم شهر بارث گردید و در منزلی که خود کلود راسل «بنفس نفیس از تبعه و
لحقه تشریف میداشتند» مکانی جداگانه در طبقه چهارم برای سکونت وی در نظر گرفته
شد .در مدت اقامت وی در این شهر ،برادر کوچک کلود راسل که از صاحب منصبان
«کوتهی ترکستان» بود ،از مأموریت مراجعت و در این منزل ساکن شد و چون به زبان
عربی مسلط بود و منشی اسماعیل نیز بنا بر حرفه منشیگریا

قادر به مکالمه و نگار

عربی بود ،به بحث وگفتوگو میپرداخت و مفهوم فارسی آن را برای راسل بازگو
میکرد( .همان ،برگهای )35b-37a
نکتة دیگری که منشی اسمعیل در صفحات پایانی یادداشتهای سفر خود به آن
پرداخته است و بیان آن در زمان خود

بسیار حا ز اهمیت بوده ،توصیف و سخنان موجز

و در خور توجة او از نظم و قانون ،محدودیت اختیارات پادشاه ،نظام قضایی ،حقوق فردی
و تکثر قدرت و ثبات حکومت انگلیس است.
یکی از نکات اساسی که منشی اسماعیل به آن اشاره کوتاه و گ رایی دارد ،بیان نظم و
ترتیب انگلیسیها در اخ مالیات و عوارض توسط مأمورین دولتی بدون استفاده از زور و
قوه قهریه است« :مامور پادشاهی در امور ملکی ،که عبارت از اخ و جر و تع یر و تشهیر
رعایاست» حق زورگویی به مردم را ندارد و هنگام نیاز به جمعآوری مالیات اضافی ،که
ممکن است به دلیل افزای

مخارج دولت پدید آید ،در صورتی که دو گروهِ «امرای
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عالیقدر» و «وکالی زمیندار» که به زعم او قدرت واقعی در دست آنهاست ،متفقاً بس یرند
و «البدی و الزمی حکم پادشاهی» را منظور دارند ،میتوانند مبلغ درخواستی یا «زر مطلوبه»
را از زمینداران تحصیل کرده «خزانه عامره معمور میسازند» .در غیر این صورت با زور و
اجبار امکان پ یر نیست و «تَجبُّر ممنوع» است( .تاریخ جدید ،برگهای )37b-39a
همچنین وی در خصوص تساوی حقوق و رعایت حال رعایا مینویسد :زمینداران
نمیتوانند هیچگونه مجازاتی را در مورد کسی اعمال کنند و هیچگونه حق و اختیاری در
اعمال مجازات و «مراتب تع یر و تشهیر» رعایا را بدون تصویب و اجازه از «ارکان دولت»
ندارند .منشی اسماعیل تأکید میکند که رعایای اینجا «مجبور و لطمهخور زمیندار نیستند».
به زعم منشی اسماعیل همگان در برابر عدالت پادشاهی «برای خود ،مختاراند و بجهت
دیگران بیاختیار».
نگاه تحسین آمیز منشی اسماعیل به نظم و ترتیبی که توسط انگلیسیها اعمال شده
است ،نشان میدهد که وی این طرز حکومتداری را پسندیده است و نتیجه میگیرد:
«تسلسلی معقول مقررگردیده که پادشاه از وزیر و زمیندار از رعایا و رعیت از عدالت
میترسد و بمیان آمدن این سررشته سالمت روی ،هریک بر سر حساب و شمار میباشند و
احدی ع اب و اضرار نمیرساند»( .همان ،برگهای )39a-39b
منشی اسماعیل پس از فرا رسیدن زمستان به خاطر شدت «برف و برودت» و نیز دلتن
شدن برای شهر و دیار  ،بنگاله ،از کالود راسل اجازه گرفت که به هند مراجعت کاند.
لا ا در تاریخ  5ماارس 1772م از آنجا به باندر پورت اسموث ( )Port Smouthرفت و
منتظر شد تا «کستان بیلی» که ناخدای کارکشته و با تجربهای بود به عزم هند حرکت کند.
نهایتاً در 21مارس سوار کشتی شد .پس از چند روز به «جزیره پرتکال» رسید و به گشت
وگ ار در آنجا پرداخت .منشی مشاهدات خود از این جزیره را که در قالب چند بیت در
وصف طبیعت آنجا سروده بود ،جهت «گزار
درج کرده است.

خدمت» برای کلود راسل در سفرنامه خود
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کشتی پس از چند روز به جزیره موسوم به «جوانه» ( )Joannaرسید و منشی اسماعیل
به همراه «گرانته صاحب» یکی از دوستان انگلیسیا

که «سلوکهای شایسته» با او

داشت ،از کشتی پیاده شد و به مدت بیست روز در آنجا اقامت گزید و به گرد

و تفریح

در این جزیره پرداخت .منشی اسماعیل بنا به دالیلی که از یکر آن خودداری کرده ،در
آنجا از ادامه سفر با «جهاز والیت» منصرف و به «جهاز یک کس فرنکسیس که خرمهره
بود» سوار شد و بعد از گ شت دو سال به کلکته مراجعت نمود( .تاریخ جدید،

فرو

برگهای )39b-41b
نتیجه
مروری بر نوشتههای منشی اسماعیل نشان میدهد که مؤلف تاریخ جدید هرچند،
سطوری از یادداشتهای سفر خود را به موضوعاتی همچون :روزنامه ،نظم و ترتیب،
قوانین شهری ،حقوق فردی ،نظام قضایی و بیان اطالعات سطحی از جامعة انگلستان
اختصاص داده و حتی سیاحتنامه خود را پی

از سفرنامة منشی اعتصامالدین نگاشته

است؛ اما از حیث اهمیت و مرتبة ادراک و همچنین به لحاط کمی و کیفی قابل قیاس با آن
نیست .منشی اسماعیل باریکبینی و موشکافی مؤلف شگرفنامه را ندارد .منشی اسماعیل
در مورد بسیاری از ویژگیهای مدنیت غرب با بیاعتنایی برخورد کرده است .به عنوان
نمونه :پارلمان و تشکیالت آن ،نظام تعلیم و تربیت ،آموز

عمومی ،تأسیس مدارس و

مراکز علمی ،اختراعات،کارخانهها ،صنایع نظامی ،نظام دادگستری و قضایی ،تشکیالت
کمسانی هند شرقی و شرم مشاهدات

از بسیاری از نهادهای اجتماعی و اماکن مهم و

تاریخی انگلستان در سفرنامها  ،بازتاب نیافته است .به رغم این کاستیها ،تاریخ جدید
تهی از ارز

نیست و به عنوان اولین «سفرنامه فرن

» و «کهنترین» دستنوشتة فارسی

دربارۀ مدنیت غربی در قرن 19م حا ز اهمیت فراوانی در نزد پژوهشگران عرصه
غربپژوهی میباشد.
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خُنُک شهرِ ایران
(خاطرات سفر به ایران در سا )5311
*

دکتر نیّر مسعود

**

مترجم :دکتر محمّد قمر عالَم

چکیده
آقای دکتر نیّر مسعود ( ) 2117 -1831از استادان فارسی دانشگاه لَکنو هندوستان برای شارکت
در سمینار و دیداری از ایران به دعوت وزارت فرهن

و هنر به ایران آمد .در برگشت سفرنامها

را به زبان اردو نوشت با عنوانح :خُنُک شهرح ایران .در اینجا ترجماة ایان سافرنامة کوتااه باه فارسای
آورده شده است .پاورقیها از مترجم است.
کلیدواژه :نیّر مسعود ،استاد فارسی ،هندوستان ،سفر به ایران.

* .استاد بازنشسته گروه فارسی دانشگاه لکنو هندوستان.
** .استادیار ،گروه فارسی دانشگاه اسالمی عَلیگَر ،هندوستان(qamaralamalig@gmail.com) .

تاریخ وصول89/18/15 :

تاریخ پ یر 89/11/16 :

مقدمه
آقای دکتر نیّار مساعود ( )2117 -1831فرزنادِ نساخهشاناس هندوساتان و مرثیاهشاناسح
برجستة اردو ،دکتر سید مساعود حسان رضاوی ادیاب ( )1875-1983کاه کتابخاناة بسایار
نفیسی از نوادر داشت .دکتر نیّر مسعود در  1865در «کالج گانادی فایض عاام اساالمیه» در
شهر بریلی کار تدریس را آغاز نمود و سسس در گروه فارسی «دانشگاه لکنو» مشغول شد و
از  1867تا زمان بازنشستگی سالح  1886در گروه فارسی تدریس مایکارد .وی در  1865از
«دانشگاه الهآباد» دکتری زبان اردو و در  1866از «دانشگاه لکناو» دکتاری فارسای دریافات
نمااود .عنااوان رسااالة دکتااری فارسایح وی« :تصااحیح و تاادوین دیااوانی مااال محمّااد صااوفی
مازندرانی و ت کرها

بتخانه» به راهنمایی دکتر ن یر احمد 1.این رسالة دکتری ارزشامند

هنوز چاپ نشده است.
دکتر نیّر مسعود همچنین از نویسندگان معروف داساتان کوتااه اردو باود .وی برخای از
داستانهای کوتاه فارسی را به اردو ترجمه کرده و به خاطر خدمات وی در زباان فارسای و
اردو جایزههای مختلفی به وی اهدا شده اسات .برخای از آنهاا :پَادَم شِاری جاایزۀ ریاسات
جمهوری هندوستان برای فارسی در سال 1878؛ جایزۀ آکادمی ادبیاات هندوساتان (سااهتیا
آکادمی) در سال 2111؛ جایزۀ سَرسوَتّی سَمان در ساال  .2117هامچناین فصالنامة «فیضاان
ادب» که از ادارۀ تحقیقات اردو و فارسی در پورا معاروف (ایالاتِ اُتّرپَارَدی  ،هندوساتان)

 .1صوفی مازندرانی کتابی دارد به نام بتخانه که در آن ،شعر شاعران پارسیگو را گردآوری نموده اسات.
در این کتاب ،دیوان صوفی مازندرانی هم شامل است .در کتابخانة شخصیح دکتر نیّار مساعود نساخة خطّای
این ت کره بود که در آن انتخابات حسن غزنوی و مسعود سعد سلمان هم شامل بود( .حسن عبّااس ،آوریال
تا دسامبر  ،2119ص )35
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منتشر میشود ،شمارۀ آوریل ا دسامبر  2119را «ویژهنامة پروفسور نیّر مسعود» منتشار کارده
است که سال شمارح آثارح وی را چاپ کرده است:
در زمینۀ فارسی آثار دکتر نیّر مسعود:

 مقاله به اردو« :آغاز و ارتقاای نثار متکلّاف در فارسای» ،مجلّاة معاارف ،اَعظامگَار،نوامبر 1865؛
 مقاله به اردو« :خواجاه نصایرالدین محقاق طوسای و دورۀ او» ،مجلّاة ثقافات ،الهاور،دسامبر 1865؛
 ترجمة حکیم نباتات ،سرگ شت موسی ژوردان است که از برقی پریس در لکنو سال 1867منتشر شد .نمای نامة مرزا فتحعلی آخوندزاده است که میرزا جعفر قراچه داغای آن
را به فارسی ترجمه کرده بود و در کتابهای درسی هندوستان بود .دکتر نیّار مساعود بارای
رفع نیازهای دانشجویان ،این نمای نامه را از فارسی به اردو ترجمه کرد؛
 مقاله به اردو« :ترجمه و شرم کوتاهی از رباعیات خیّام» ،مجلّة انجمان اردو-فارسای،دانشگاه لکنو1867 ،؛
 «صبر خدا ،ترجمة شعرح رحیم معینی کرمانشاهی از فارسی به اردو» ،مجلّة شابخاون،الهآباد ،ژو ن 1867؛
 مقاله به اردو« :شعر جدید فارسی :فروغ فرخزاد» ،مجلّة کتاب ،لکنو ،ژانویه 1869؛ مقاله به اردو« :قاطع برهان» ،مجلة نَیا دور ،لکنو ،ویژهنامة غالب ،فوریه 1868؛ «جواببه اعتراضاتِ این مقاله» ،شبخون ،الهآباد ،فوریه 1868؛
 «بهایح عشق ،ترجمة داستان کوتاهِ شین .پرتو از فارسی باه اردو» ،مجلاة کتااب ،لکناو،می 1868؛
 «پنجرهها ،ترجمة داستان کوتاهِ رضا بابا مقادّم از فارسای باه اردو» ،مجلاة شابخاون،الهآباد ،فوریه 1871؛
 مقاله به اردو« :یک شعر عرفی و شرمح غالب» ،مجلة شایرازه ،سَارینگَار ،ساال معلاومنیست؛
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 مقاله به اردو « :ادبیاتِ فارسیح معاصر» ،مجلة جامعه ،دهلی ،دسامبر 1875؛ «فقیر ،ترجمة داستان کوتاهِ غالمحسین ساعدی از فارسی به اردو» ،مجلّاة شابخاون،الهآباد ،مارس -آوریل 1877؛
 مقاله به فارسی « :مسایلی مرباوط باه تادریس زباان و ادبیاات فارسای در هناد» ،مجلاةعبارت ،کالجح ممتاز دِگری ،ژوییه 1891؛
 مقاله به اردو« :نمای نامة رستم و سهراب» ،خبرنامة آکاادمی اردو ایالاتِ اُتّرپَارَدی ،لکنو ،نوامبر 1891؛
 مقاله به اردو« :میر و خاانآرزو (تضااد و انکاارح شااگردی)» ،مجلاة زباان وادب ،پَتناا،اکتوبر -دسامبر 1893؛
 «تصحیحح دیوان فارسی میر تقی میر» ،مجلّة نقو  ،ویژهنامة میر تقی میر ،بخا ح ساوم،الهور1893 ،؛
 «باران و اشک ،ترجمه داستان کوتاهِ رضاا باباا مقادّم از فارسای باه اردو» ،مجلاة آج،کراچی ،پاییز 1881؛
 «زوزۀ بااد ،ترجماة داساتان کوتاا ِه جماال میرصاادقی از فارسای باه اردو» ،مجلّاة آج،کراچی ،سستامبر 1881؛
 «مرگ ،ترجمة داستان کوتااهِ مناوچهر خسروشااهی از فارسای باه اردو » ،مجلّاة آج،کراچی ،سستامبر 1881؛
 «زندانیح فرانسوی ،ترجماة داساتان کوتااهِ صاادق هادایت از فارسای باه اردو» ،مجلاةنَیادور ،لکنو ،فوریه 1881؛
 «گُربهام را کُشتم ،ترجمة داستان کوتاهِ فریده رازی از فارسی باه اردو» ،مجلّاة شااعر،بمبئی ،می 1882؛
 «کَنِه ،ترجمة داستان کوتاهِ فریدون تنکابنی از فارسی باه اردو» ،مجلاة نَیاا دور ،لکناو،سستامبر 1882؛
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 «خوابهای عجیبح آقای ماضی ،ترجمة داستان کوتااهِ محسان داماادی از فارسای باهاردو» ،مجلة نَیا دور ،لکنو ،ژانویه 1883؛
 «الشة مار ،ترجمة داستان کوتاهِ رضا بابا مقدّم از فارسی به اردو» ،مجلة آج ،کراچای،تابستان 1884؛
 «این سوی تَلهایح شن ،ترجمة داستان کوتااهِ جماال میرصاادقی از فارسای باه اردو»،مجلة آج ،کراچی ،تابستان1884 ،؛
 «خواب ،ترجمة داستان کوتاهِ اسماعیل فصیح از فارسی به اردو» ،مجلة آج ،کراچای،تابستان 1884؛
 «والدت ،ترجمة داستان کوتاهِ اسماعیل فصیح از فارسی به اردو» ،مجلة آج ،کراچای،تابستان 1884؛
 مقاله به اردو« :داستان کوتاه در فارسی» ،مجلة آج ،کراچی ،تابستان 1884؛ «نعتِ فارسیح میرزا غالب دهلوی» ،مجلّة غالبنامه ،دهلی1884 ،؛ «فارسای باین :انتخااب شااعرح فارسای میارزا غالااب دهلاوی» ،مجلّاة اردو ادب ،دهلاای،ژانویه -مارس 1889؛

« -صد رن

ِ سخن؛ انتخاب شعرح فارسی میرتقی میار» ،مجلّاة اردو ادب ،دهلای ،ژانویاه

2112؛
 مقاله به اردو« :معرّفی نسخة خطّی بحرالمنافع؛ کتابح یادگاری از تیساو سالطان» ،مجلاةمخزن ،الهور2114 ،؛
 کتاب :داستانهایح ایرانی ،ترجمه از فارسی به اردو ،آج کی کتابین ،کراچی2112 ،؛ کتاب :داستانهایح ایرانای  ،ترجماه از فارسای باه اردو ،یکای سانز پرنتارز ،کراچای،.2113
دکتر نیّر مسعود ،در ژانویه  1877باه دعاوت دولات ایاران باه ایاران آماد .در برگشات
سفرنامها

را به زبان اردو نوشت .ابتدا در مجلّة «اظهار» بمبئی ،هندوستان ،کتاب چهارم4 ،
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اوت  1879منتشر شد (صفحات 427 :تا  .)453سسس در ماهناماة «آج» ،کراچای ،پاکساتان،
شمارۀ  ،26زمستان -بهار ( .1887صفحات 375 :تا  )411سسس در کتابح« :منتخب مضامین؛
بیستوپنج مقاله از دکتر نیّر مسعود»( ،صافحات 391 :تاا  ،)416آج کای کتاابین ،کراچای،
پاکستان.2118 ،

متنِ ترجمۀ خُنُک شهر ایران
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سڑک پار رخت ی رخت ت،ے ،آسآان صاف مہاف ت،ا
تنہا رخت اپنے اپنے سرو کو آسآان می ز،پائے ک،ڑے ت،ے
وہ کب آسآان می ت،ے!
می نے ان،ی پرارا:
«از،ے رخشو ،سہید اور اونچے رخشو ،مہرشانو رخشو،
آسآان تک ش/ند ،آزا رخشو!
میرا اتھ ت،امورے؟»

شاعر :پروانه نیک خصال

2

 25ژانویه  5[ 1877بهمن ] 1355
«دوستان عزیز کمی بعد هواپیمای ما در فرودگاه مهرآباد فارود خواهاد آماد .امیادوارم
سفر خوبی برایتان بوده باشد .هوای تهران معتدل است .هوا کمی ماهآلاود ،درجاه حارارت
هشت درجه زیر صفر است .متشکرم*».
ما مردمی که در هوای هشت درجه باالی صفر ،میلرزیم در این هوای تهران ،در حاالی
که حسابی خود را پوشانده بودیم ،از هواپیما پیااده شادیم .انگاار کاه در کاورهای از بارف
افتاده باشیم.

« .1خُنُک» در زبان اردو به همین صورت تلفِّ میشود .در پاورقی هر جا * آمده اسات ،یعنای ایان واژه یاا
عبارت در خود متنح اصلی به فارسی است.
 .2دکتر نیّر مسعود با این شاعر مالقات کرده بود و در ادامه اصلح فارسیح شعر آمده است.
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داخل فرودگاه گرم بود .نمایندۀ وزارت فرهن

 ،برای استقبال آمده بودند .افرادی کاه

مسئول معاینة گواهینامة سالمت بودند ،جلو آمدند که نماینادگان در گاو ح آنهاا گفتناد:
«مهمانانح دولت*».
و مسأل ة سالمتی ما کامالً برطرف شد .در گمرک هم این جادو به کار آمد و وسایل ماا
را نگشتند .از همین جا ،فایدههای مهمانح دولتی بودن را متوجّاه شادیم .زیاانهاای

را بعاد

پیبُردیم .عکّاسح دولتی در همان فرودگاه از ما با همان ژاکات و شاال و کااله باافتنی یاک
عکسح دستهجمعی گرفت که حسرت دیدن

بر دلمان ماند.

شب بود و بازار بسته بود .قافلة تاکسیها پشت سرهم حرکت میکردند و در ایان شابح
اول ،آن واژه شنیده نشد که در تهران بعد از «متشکرم» و «خواه

میکانم» بسایار اساتفاده

میشود« :شلوغ» .تاکسیها جلوی هتل ایستادند ،جایی که محلح «اقامات» ماا در نظار گرفتاه
شده بود«( .قیام» 1نمیگوییم .چون در فارسی «قیام» به معنای «شور » است) در هتال هماه
جا شوفاژ بود .به خاطر خستگی سفر و کمی هم بهدلیالح سارمایح هاوا ،هماه بادنمان عطا ح
چای داشت .به کارکنان هتل گفتیم؛ اما آنها با سراسیمگی گفتند« :متأسفانه چای .*» ...
آنها در این تعجّب بودناد کاه آدمهاایی پیادا مایشاوند کاه سااعتِ یاازده شاب چاای
میخواهند و ما در این حیرانی بودیم که روی زمین هتلی است که ساعت یازده شب چاای
ندارد و آسمان همچنان پابرجاست.
«هتل رزیدانس رودکی» 2هتل سه ستاره است .اتااق ،تخاتخاواب و امکاناات

خاوب

بود .همه به ناچار خوابیدیم .صبح زود همین که چشمانمان باز شد ،از پنجاره ،البارزح سراسار
برفی را دیدیم که جلوی چشمان از نظرها پنهان شد .تا دوردستها روی بامح خانهها و کناارح
خیابانها با پنبه پوشیده شده بودند .پی

از این که ایان منظاره از جلاوی نگااههایماان محاو

 .1در زبان اردو «قَیام» که به همین صورت تلفِّ میشود ،به معناایح «مانادن ،اساکان ،اقامات کاردن» اسات.
مثالً« :آپ کا قَیام کَب تَک هوگا؟» یعنی شما تا چه زمانی خواهید ماند؟
 .2در تهران ،خیابان انقالب است.
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شاود ،صاابحانه آمااد بااا مخلفااات  :لیااوانهااای آب پرتقااال بااا یااخهااای لاارزان کااه بااه هاام
میخوردند.
[با دیدنح این یخها] یکی دو تا از رفقا شاروع کردناد باه نِاق زدن؛ امّاا توکلات علای اهلل
تعالی گفتیم و همگی لیوانها را به لبهایمان نزدیک بردیم و اعتراف کردیم کاه باا توجاه
به هوای این وقت سال ،نوشیدنی بهجایی است.
کمی بعد نمایندۀ وزارت [فرهن

] تشریف آورد که سرپرساتیح میزباانهاا را بار عهاده

داشت .رگبار سؤال هایمان از او شروع شاد .ایشاان هار ساوال را فاوری باه انگلیسای پاساخ
میداد .جدولح پاسخ و پرس

به شرم زیر است:

سوال

جواب

 .1برنامه چیست؟

I Don't know

 .2فقط در تهران میمانیم یا شهرهای دیگر هم میرویم؟

همان

 .3سمینارح انجمنح استادان فارسی کجا برگزار میشود؟

همان

 .4در سمینار از چه کشورهایی شرکت کردهاند؟

همان

 .5مهمانهای دیگر کجا اقامت کردهاند؟

همان

پس از این جوابهای تسلّیبخ  ،فایدهای ندیدیم که اسمشاان را بسرسایم .بعاد معلاوم
شد که آقای مزیّن هستند؛ البته به نظر میرسید که ایشان به جای سرپرستی ما ،برای رهباری
کشور مناسبتتر هستند ،اما واقعیت این است که بیچاره حقح سرپرست بودن را ادا کارد .در
واقااع او همااان قاادر ماایدانساات کااه بااه او گفتااه بودنااد و بیشااتر از ایاان هاام از باااالتریهااا
نمیتوانست بسرسد .یعنی دستوری نداشت.
به غ اخوری هتل رفتیم .منو را دیدیم ،انگار کارخانة انگلیسای باود .چاون غا ایح ملای
ایرانیها «چلوکباب» 1نبود .موقع غ ا آب خواستیم ،در آن هم یخ بود .آب ساده خواساتیم،
 .1امروزه هم مردمان هندوستان و پاکستان «چُلُوکَباب» را بسیار دوست دارند.
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آنها به سختی تهیه کردند .به این ترتیب گارسونها این را به یهن سسردند که اینها ،چای با
شیر میخورند 1و آب هم بدون یخ .گارسونها همدیگر را خوب متوجّه کردناد« :چاای باا
شیر ،آب بدونح یخ»*.
اینجاا باه یااد دوساتی افتاادم کاه مایگفات در زباان اردو بارای  iceو  snowواژگاان
جداگانهای نیست .2من عرض کردم که اگار اردو گیارح  snowمایافتااد ،یقینااً واژهای پیادا
میشد که با  iceمختلف باشد .در ایران بارای « snowبارف*» و بارای « iceیاخ*» اساتفاده
میکنند و هیچکدام هم قاطی پاتی نمیشود.
پس از ناهار سرپرست ما برایمان تاکسای گرفات .از او پرسایدیم کاه کجاا مایرویام؟
جواب آمد« :موزه*» .سسس فرمود که اگر آنجا را زود بازدید کنیم ،فرصات مایکنایم کاه
به «کاخ مرمر» هم برویم .پرسیدیم که در «کاخح مرمر» چیست؟ جواب آمد« :موزه*».
در آن وقت نمیدانستیم که در تهران چند تا موزه است .حتّای ایان را هام نمایدانساتیم
که میزبان ما در این دورۀ کوتاه آماده است که همة موزهها را به ما نشان دهد .یکی دو روز
بعد وقتی برنامة چاپ شده به دستمان رسید ،فهمیدیم که اینجا امکان مالقات با زندهها چند
درجه پایینتر از صفر است.

 .1در هندوستان و پاکستان شیر را با چای و شکر در ظرف دستهدار روی گاز میجوشانند و آن قادر تکاان
میدهند ،تا رن

ِ آن به قهوهای پُررن

درآید و آن را بهترین چای درست کردن میدانناد .معماوالً هام از

مهمان هنگام پ یرایی با چای سوال میکنند که چای چطور اسات؟ .بناابراین یاک هندوساتانی ،پاکساتانی،
وقتی چایح ایرانی ا که فقط چای و آب ا است را میخورد ،اصالً به او مزه نمیدهد .اصل این چای باا شایرح
باز درست میشود .امروزه از شیر خشک استفاده میکنند .یعنی به تعداد افراد با قاشق متوسط شایر خشاک
میریزند ،شکر و کمی آب به آن اضافه کرده و به همان رو

چای درست میکنند .این نوع چای درسات

کردن معموالً در مواقع اضطراری و سریع و به ناچاری است .اصلح چای برای این مردمان همان است کاه باا
شیرح باز درست شود .البته قومهای مختلف بنا به رسمح خود ،در همین چای پسته و بادام و هِل هم میریزند.
 .2در زبان اردو برای «یخ« واژۀ «بَرَف» به کار برده میشود و برایح «برف» واژۀ «بَرَف» .به همین صورت هام
تلفِّ میکنند« .بَرفباری» به معنایح «باریدنح برف» است.
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القصه ،با دیدنح «موزۀ هنرهای ملیح ایران» سیرح ایران آغاز شاد .ماوزهای اسات از صانایع
دستی ایران ،امّا فقط ماوزه نیسات ،کارگااه هام اسات .در بخشای وساایل موسایقی سااخته
میشد (بیشتر ویالون و گیتار) .از نزدیک سنتور ،قانون ،چن
را دیدیم .بخ

دیگر روی دار قالی ،فر

 ،چن

بافته میشد .با دیدن فار  ،قاالی و پتوهاایی از

حریر و سنجاب گُل از گُلمان شکفت؛ امّا جالبتار از هماه ،بخا
خاتمکاری در دورۀ صفویه شکوفا شد .شاخههای رن
که خیلی نازک به شکل سهگو

ِ قدیم ،طاوس و غیاره

باه رنا

بریده شده از چوبهای رنگارن

خااتمکااری باود .هنارح
تراشایده شادۀ حیواناات
ِ نارنج ،عنّاب ،آبناوس

و غیااره یااا اسااتخوان شااتر ،عاااج فیاال و فلاازات هسااتند ،آنهااا را بااهترتیااب گ اشااته طااوری
میچسبانند که تبدیل به یک چوب باریکی میشود .با این چوب ،تکههای باریک باریاک
میبرّند که روی آنها مطاابقح ترتیاب شااخههاا ،مثلاثهاای رنگایح کوچاک و ریاز درسات
میشود .این تکّههای مختلف و به این شکل را روی سطح همواری سفت میکنند تاا نقا ح
آن قالب درست شود .استاد علی نعمت 1ا که به تازگی فوت کرده اسات ا در حاال حاضار
بهترین خاتمکار است .در موزه یک کارگر کار

را کنار گ اشته بود و درباارۀ ایان هنار،

به ما توضیح میداد .او یک تکة به اندازۀ چَوَنّی 2نشان داد که در آن سیصد شااخه [حیاوان]
استفاده شده بود .او گفت که با مجموعة شاخهها ،چوبح باریاک درسات کاردن و باا آنهاا
تکهها را بریدن ،کارح بسیار مشکلی اسات و دقّات زیاادی مایخواهاد .ماا پرسایدیم چارا از
ماشین [دستگاه] استفاده نمیکنید .او گفت «از ماشاین نمایشاه*» چاون باا ماشاین کاار باه
ظرافت دست بیرون نمای آیاد .شااید بارای هماین آن عزیاز در ماوزۀ ایارا حن بیادا حر در حاال
پیشرفت گ اشته شده بود.

 .1استاد علی نعمت ( ) 1355 -1317دربارۀ ایشان :مقاله با عنوان« :هنار خااتمکااری و یاادی از شاادروان
استاد علی نعمت یکی از بزرگترین خاتمسازان معاصر» ،مجلّة یادگار ،تهاران :دورۀ  ،14شامارۀ  ،169مهار
سال  ،1355ص .37-45
 .2سکة چهار آنِهای که امروزه در هندوستان استفاده نمیشود.
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از روی عکسهای داخل «کاخ مرمر» ،تاریخ ایران ا بهویژه دورۀ رضاا شااه کبیار (پادرح
شاهِ فعلی) ا نشان داده شد .روی دیوارها مرقعاتی از وقایعح مهمح زندگی او کنده شده بودناد.
روی زمین تختخواب او گ اشته شده بود .دو نفر از کارکنان موزه به ما نگاه میکردناد و
چیزهایی پچ پچ میکردند .همین که خواستیم از موزه بیرون بیااییم ،آنهاا نتوانساتند طاقات
بیاورند .یکی از آنها جلو آمد و پرسید که شما مسلمان هستید یا هندوساتانی؟ وقتای درباارۀ
جمعیت مسلمانهای هندوستان و مطالب دیگر به آنها گفتیم و اطمینان دادیم کاه یاک نفار
در آن واحد هم میتواند مسلمان باشد و هندوستانی و این ،از محاالت نیست ،در این وقات
بود که در چهرۀ آنها آثار حیرت و شادمانی هویدا شد .یکی از آنهاا در حاالی کاه باا نگااه
دیگران را قانع میکرد به ما گفت« :االن همین صحبت میکردیم*» ( .چ اش،ی یہی شاتی کر

ر ے ت،ے)
وقتی از «کاخ مرمر» برگشتیم  ،دوباره برنامة چاپ شده را با دقت خواندیم« :موزۀ کااخ
گلستان»« ،موزۀ جواهرات سلطنتی»« 1،موزۀ مردمشناسی»« ،موزۀ شاهیاد» 2،در ایان باین ساه
روز «جلسات انجمن زبان و ادبیات فارسی» ،نیم روز «گرد

در بازار» ،یک روز «کتابخاناة

مرکزی دانشگاه تهران».
پیشتر به اختیارات مهمان بودنح دولت پی برده باودیم و االن از مجباوریهاای آن آگااه
میشدیم .در همان ابتدا این را هم حس کردیم که میزبان ما ،کاامالً مایخواهاد کاه ماا در
اختیار

باشیم .کار ما فقط این است که در تاکسیهایی که او برایمان مایگیارد ،بنشاینیم،

هر جا او میبرد ،برویم و هر چه او نشان میدهاد ،ببینایم تاا ایان مادت تماام شاود و ماا در
تاکسی بنشینیم و به فرودگاه برویم .االن دیگر من به دنبال آزادی بودم.
در تهران چند دوستِ هندوستانی داشتم .میخواستم به آنها تلفن بازنم؛ اماا دا ریکتاری
پیدا نمیشد .فهمیدم که اینجا تلفن دا ریکتری معموالً در دسترس نیسات و ایان رو

 .1امروزه« :موزۀ جواهرات ملّی ایران».
 .2امروزه« :موزۀ برج آزادی».

را از
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روسها یاد گرفتهاند .به هر حال شمارۀ برخی از دوستان را نوشته بودم .علی ظهیار شااعری
«رات ک ے کار ات ھ» باه تاازگی

از اهل حیدرآباد [هندوستان] اسات .مجموعاه شاعریا
چاپ شده است .1اول به او تلفن زدم .او سریع خود

را به هتل رسااند و بعاد هام باه ایان

دوستان خبر داد :هادی طباطبایی -فرزندِ مرحوم احسن طباطبایی 2ا دوست ایرانی

ا ساعید

نجفی (داستاننویس کوتاه در اردو) ،علی محمّد نقوی ا فرزند سید العلما موالناا ساید علای
نقی.

3

همة اینها میدانستد که ما عازم تهران هستیم .با اینکه خیلی پیگیری کردناد؛ اماا درباارۀ
تاریخ دقیق رسیدن ما نتوانستند ،باخبر شوند( .ظااهراً سافارت هندوساتان [در ایاران] هام از
برنامة ما بیخبر بود) .میزبانی وزارت فرهن

و هنر و دعوت پرخلوص این دوستان ،خاطرۀ

خوبی از آن دوره برجای گ اشت.
بیشترین ارتباط ما با ایرانیها با رانندگان تاکسی بود .برنامه هم اینطور ایجاب مایکارد
که ما صبح و شب با این آقایان در ارتباط بودیم .خیابانهای طوالنی تهران کاه هار طارف
صفهای بیانتهای ماشین بود ،چراغ قرمزهای چهارراههاا را طاوالنیتار مایکارد و کمای
بینظمی ،فوراً راهبندان مایآورد و راننادگان تاکسای شاروع مایکردناد باه غار زدن« :اوه

 .1سید علی ظهیر ( ،)2113 -1847نخستین مجموعة شعری او که ترجمها

به فارسی :هزار دستِ شاب در

ژوییه  1877از سیاست آفست پریس در حیدرآباد دکّن منتشر شد .سید علی ظهیر در ابتدای ایان کتااب از
دوستان

سساسگزاری کرده و در پایان امضا محلح سکونت فعلیا

را تهران یکر کارده اسات ( 12ژو ان

 :)1877دکتر حسن عسکری (مدیر گروه جامعهشناسی دانشگاه اسالمی عَلیگَر ا مقدّماهای بار کتااب نوشاته
است) ،زاهد علیخان (مدیر اجرایی روزنامة سیاست در حیادرآباد دکّان) ،نیّار مساعود ،عمیاق حنفای ،علای
محمّد نقوی (مقیم تهران) ،حیدر طباطبایی (مقیم تهران) ،ندا فاضلی ،آغاا یوالفقاار مهادی (عّارف محماود
آغا) ،عابد علی خان (سردبیر روزنامة سیاسات ،حیادرآباد دکّان) ،محباوب حساین جگار (معااون روزناماة
سیاست) ،علی جواد زیدی (مقیم تهران).
 .2احسن طباطبایی مجلّة ادبی به زبان اردو به نام «خیابان» از شهر لکنو منتشر میکرد.
 .3سید العلما سید علی نقی نقوی نجفی ( )1899 -1815از عالمانح دینی مشهور شهر لکنو در هندوستان.
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شلوغ*» ،امّا موتور را خامو
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نمیکردند .چون بنزین لیتری  75پیسه 1است .شااید باه دلیال

شلوغی است که تاکسیها کرایهاشان را به حساب مسافت نمیگویند؛ بلکه به حساب وقات
میگیرند .یک ساعت یا کمی بیشتر از آن  25تا  35تومان( .هر توماان معاادل یاک چهاارم
روپیه است) واحد پول اصلی ایران «ریال» است .تومان واحد پول نیست .ده ریاال را توماان
میگویند .بهخاطر این شلوغی ،مردم فاصلههای کوتاه را پیاده مایروناد .برخای از دوساتان
موقع پیادهروی ،شمارۀ پالک تاکسیح روبهرویشا ن را حفِ میکردناد و واقعااً مایدیدناد
که پس از دو و نیم کیلومتر ،هنوز آن تاکسی از آنها عقبتر بود.
الغرض در این اوضاع ،به جز فیض باردن از صاحبتهاای راننادگان تاکسای ،چاارهای
نبود .بیشتر آنها جوان و تحصیلکرده بودند .بعضی از آنهاا روزهاا باه دانشاگاه مایرفتناد و
شب مسافر کِشی میکردند تا پول جمع کنند و برای ادامه تحصیل به غرب بروند .معموالً با
موضوع یکسانی سر صحبت با آنها باز میشد :اسمشان را میپرسیدیم ،او میگفات .بعاد او
اسم ما را میپرسید .وقتی اسمهایمان را می گفتایم کاه هماراه
است :سید فالن علی؛ محمد فالن؛ فالن حسین ،راننده میپرسید:

ناام یکای از اکاابر اساالم
2

 «م هبتان چیست؟» «مسلمان هستیم». «شما مُردههایتان را میسوزانید؟» «نه آقای راننده .مُردههایمان را بعد از خواندن نماز جنازه دفن میکنیم». «خیلی خوب .گاو میپرستید؟» «نه .ما نماز میخوانیم .روزه میگیریم .قرآن کریم تالوت میکنیم».« -گاو را میخورید؟»

 .1یک شانزدهم روپیه که امروزه در هندوستان استفاده نمیشود.
 .2در هندوستان و پاکستان ،مسلمانان بر فرزندان (دختر و پسر) نام ترکیبی میگ ارند کاه یاک ناام از ا ماه
اطهار یا صحابه است .مثالً :فدا حسین ،اویس احمد.
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 «نه .گاو هم نمیخوریم».با شنیدن این حرف ،نگاههای آقای راننده عادی میشد .البته کمی بعد دوباره باید باه او
میقبوالندیم که ما مسلمان هستیم .اینجا بود که او ناگزیر سوال دیگر میپرسید:
 «آقا شیعهاید یا سنّی؟» «دو تا از ما شیعه است و دو تا سنّی».«فرقی ندارد .هر م هبی برابر است .عیسی به دین خاود ،موسای باه دیان خاود» و بعادشروع میکرد دربارۀ رواداری م هبی کوتاه سخنرانی کردن.
یک روز به «موزۀ کاخ گلستان» رفتیم و چون وقت اضافی داشتیم ،آقاای سرپرسات ماا
را به بازار بزرگ در سبزه میدان برد .موقع برگشت ،دیدیم تاکسیح که من و سه نفر دیگر باا
آن آمده بودیم ،منتظرمان نمانده رفته بود .به ناچار یک تاکسی دیگر گرفتیم و به او گفتایم
کااه هتاال رودکاای باارو .او گفاات« :پونصااد ریااال*» و درح تاکساای را باااز کاارد .تمااام راه از
حرفهای جالبی میزد .حدود پنجاه رباعی از بابا طاهر عریان ،ابوساعید ابایالخیار و دیگار
شاعران را مثل بلبل خواند ا که بیشتر در مدم پنجتن باود ا بعاد گفات« :حااال شاما چیازی
بخوانید» .یکی از دوستان این شعر غالب را خواند:
اگاااار بااااه دل نخلااااد آن چااااه در نظاااار گاا ا رد
زهاااای رواناا ایح عمااااری کااااه در ساااافر گاااا رد
راننده خیلی حال
او به نشانة تأیید سر

گرفته شد .از او پرسیدیم« :شعر را فهمیدی؟».
را تکان داد .پرسیدیم« :چطاور باود؟» گفات« :چیازی نفهمیادم».

گفتیم« :یک کم که فهمیدید» .دوبااره باه نشاانة تأییاد سار

را تکاان داد و گفات« :هایچ

نفهمیدم*»( .میری سآجھ می قطعاً نہی آیا)
این قضیه را هم ما نفهمیدیم که با زبان

انکار میکرد و با سر

اقارار .اینجاا باود کاه

یادم آمد که اینجا برای نفی ،سر را با حالتِ تأیید تکان میدهند و از تأییدِ سارح ایان رانناده،
نفی تراو

میشد.
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راننده نامح شاعران مورد عالقها
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را گفت که یکی از آنهاا ،ایارج باود .پرسایدم« :ایارج

میرزا را میگویی؟»
گفت« :نه نه ایرج میرزا که پوی است*».
اینجا بود که مطمئن شدم که در آغاز این قرن ،آن شاعران ایرانی که شعر حماسایشاان
موجی از بیداری سیاسای و آزادیخاواهی را در ماردم باهوجاود آوردناد و در کتاابهاای
درسیح بیشتر دانشگاههایح ما شعر جدیدِ فارسی با آنها شروع و با آنها پایاان مایپا یرد ،ایان
دسته از شاعران ،دیگر [در ایران] چندان مقبول نیساتند .چاون اسااسح شعرشاان موضاوعاتِ
موقّتی بود که اکنون دیگر تقریباً آن زمان سسری شده بود.
به هتل که رسیدیم ،قبل از اینکاه کرایاة تاکسای را بادهیم از هتال پرسایدیم کاه پنجااه
تومان کرایه زیاد نیست .آنها حسابی به راننده توپیدند .او بیست و پانج توماان گرفات و در
حالی که رباعی ابوسعید ابوالخیر را زمزمه میکرد ،رفت.
در تهران نوع دیگری از رانندگان تاکسی هساتند کاه شااملح اساتاد دانشاگاه ،کارکناان
ادارات ،تاجران میلیونر و این قبیل افرادند .تقریباً در کنار خیابانها عدّهای ایساتادهاناد و هار
ماشینی که از جلویشان رد میشود ،سرشان را نزدیک شیشه میکنند و داد میزنند :حاافِ،
فردوسی ،شاه رضا ،مولوی.
بعضی از ماشینها بیتوجّه به صدای آنها ،به راه خود ادامه میدهند .بعضی هم با شنیدن
نامح خاصی میایستند .در ماشین را باز میکنند و به داد بزن ،میگویند کاه ساوار شاود .اگار
شما نمیدانید که حافِ ،فردوسی و  ...نام خیاباانهاایی در تهاران اسات ،معلاوم اسات کاه
سردرگُم شدهاید؛ امّا دادبزن با اطمینان در ماشین مینشیند و باه خیاباان مقصاد
پی

مایرود.

از پیادهشدن هم به دست صاحب ماشین دو سه تومان میگ ارد« .متشکرم*» میگوید

و پیاده میشود .به این ترتیب صاحبانح ماشینهای شخصی ،مساافر ساوار مایکنناد و خارج
بنزینشان را درمیآورند .برخی آقایان هم در اوقات فراغت فقط به این دلیل خیاباانناوردی
میکنند که قسط ماشینشاان را بتوانناد ،پرداخات کنناد .قانونااً ماشاینهاای شخصای اجاازۀ
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مسافرکِشی ندارند؛ امّا حکومت چشمپوشای مایکناد .چاون در تهاران تاکسای و اتوباوس
کافی نیست.
یکم فوریه 1877
در این تاریخ سمینار استادان زبان و ادبیاات فارسای در «باشاگاه باناک ساسه» در تهاران
برگزار شد .ابتدا دکتر عبدالحسین زرینکاوب مقالاه خواناد .وی از بزرگاان ادبیاات ایاران
است و کتاب

نقدِ ادبی 1از شاهکارهای نقدِ ادبی در فارسی به شمار میرود ،چون از نظریة

نقّادان غربی استفاده شده است .زرّینکوب پاهای

درد داشت و باه هماین خااطر باا عصاا

روی سِن رفت؛ امّا در ابتدای مقاله تالزمة رستم و سهراب را به تصویر کِشید .خود را رستم
و دانشجویان را سهراب خطاب کرد و با لحنح پُردردی گفت که استادانح دو ساه نسال قبال،
برای دانشجویانشان اشعار فرخی[سیستانی] ،خاقانی و کتابهایح راح الصّادور ،جهانگشاای
جوینی و غیره را میخوانند ،معنایح کلماات را تشاریح مایکردناد و دانشاجویان را مطمائن
میکردند .االن وقتی استاد اینطور تدریس کند ،دانشجویان از کالس که بیارون مایآیناد،
سینما یا تئاتر میروند یا رمانهای خارجی میخوانند.
ادبیات یک چیز است و درسح ادبیاات چیاز دیگاری .اماروزه دانشاجویح ادبیاات آن را
«چیزی بیفایده*» میداند .باید فرق بین نسل قادیم و جدیاد را درک کارد .ماثالً پادران و
پسران اثر تورگنیف و دیگر کتابها« .مسألة ماا در حاال حاضار عباارت اسات از برخاوردِ
رستم با سهراب*».ما ناخواسته سهرابهای خود را به قتل میرسانیم .علم و ادبیاات ماا را از
سهرابهایمان دور کردهاند« .این یک مسألة حسّاس است*» .ادبیاتِ قدیم ،یهانح کنجکااوح
سهرابهایح ما را جوابگو نیست .اگر ما بین قدیم و جدیاد ،پُال درسات نکنایم ،از هام دور
خواهیم شد و سهرابهایمان از ما گرفته خواهند شد ... .نسل جدید با ایران و علوم ایرانی و

« .1نقد ادبی؛ جستجو در اصول و رو ها و مباحث نقّادی با بررسی در تاریخ نقد و نقّادان ا دو جلد» ،چاپ
اول ،امیرکبیر ،تهران. 1354 ،
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ِ آن ،نیاز به ارتباطی نمیبیند  ...نباید خیال کنیم که تدریسح شعرح ساعدی «دونح شاأن

استاد*» است . ...
زرّینکوب گاهی از روی مقالها

میخواند و گاهی صحبت مایکارد .خیلای دلکا

صحبت میکرد .در حالی که او مشغول حرف زدن بود« ،مسألة حسّااس*» او در یهانح مان
مجسّم میشد که رستم به چشمان

عینک زده است ،دیوان قدیمی زیر بغل گرفته و منتظارح

سهراب است که از راه برسد و سهراب کتابح اولمسیا پریس را باه ساینها

گ اشاته رقّاصاة

تاالر رودکی را میبیند و آواز میخواند.
سسس دکتر زرّین کوب از نقاادان و محققاان اماروزی گِلاه کارد .وی وظیفاة نقّاادان را
یادآوری نمود که همواره ادبیات را بایاد مطاابقح فضاا و زماناة خاود

درک کارد .ایشاان

شکایت کرد که نقادان امروزی ،قلم محققانه باه دسات گرفتاه و از هامجانسباازیح رواباط
جاللالدین رومی و شمس تبریز بحث میکنند .من پی

خودم فکر کردم که ایان حرکاتِ

ناشایستِ نقاد یا محقق ،نتیجة درک آن زمان اسات؛ زیارا در زماناهای باود کاه ایان مساأله
بسیار نمایان بود.
در پایان دکتر زرّینکوب دربارۀ مسا ل گفته شده ،راه حلهایی ارا ه داد که لابح لبااب
آنها این بود که« :طرز ادبیات کهن*» به درد جوانهای ما نمیخورد .الزم است که ادبیاات
قدیم را به روشی جالب و «شورانگیز*» به جوانها بیان کرد .سسس دربارۀ مقالة ایشان بحث
شد .کم وبی

همانهایی بود که در متن مقاله بود .البته یک نفار باه زریانکاوب اعتاراض

کرد که او فرّخی [سیستانی] را متملّق و چاپلوس نامیده است .نقد به جای شاعر باید به شاعر
او باشد .وقتی دیدم که از این پیشنهاد استقبال شد که نثرهای مشکلی مانندِ تاریخ وصّاف را
باید به زبانی ساده و آسان نوشت و داخل کتابهای درسای گنجاناد ،زماین از زیار پاهاایم
خالی شد[ .حیرت کردم]
در سمینار مقالههای دیگر هم خوانده شدند؛ امّا بهتارین مقالاه بارای دکتار زریانکاوب
بود .در پایان نشست ،یک نشست شعری هم برگزار شد .معلوم شد کاه تقریبااً هماه حضّاار
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شاعر هستند .با نشستِ شعری که در اردو برگزار مایشاود ،چنادان فرقای نداشات کاه هار
اجتماع ادبی این چنین پایان مییابد.
یعنی هر شاعر پی

از خواندن شعر  ،تمهیدی بیخود و غیر ضروری به نثر میگفات.

به هر حال این نشست شعری ،فضای سمینار را تغییر داد و همة رساتمهاا باا ساهرابهایشاان
بیگانه شدند.
امّا سهراب باا ادبیاات و فرهنا

م خاود
قادیم خاود بیگاناه نیسات .او در واقاع از رسات ح
1

شکایت دارد .ایرانح کنونی در گَنگایح نفت شناور است .مطابق آمار دولتی ،این نفت تقریباً
ن ساهراب ،ایان یخیاره خیلای زیااد باشاد ،تاا
ق تخمای ح
برایح سی سال آینده خواهد بود .طبا ح
ده دوازده ساال آیناده خواهااد ماناد .ایاران هنااوز از نظار صانعتی و کشاااورزی دساتنگارح

2

کشورهای غربی است( .ایران از کشورهای دیگر فقاط  12511111روزاناه ماواد خاوراکی
وارد میکند) جوانهای ایرانی میگویند که فردا که ثروتِ نفت تمام شد ،چه کار خاواهیم
کرد؟ آنها از اجداد خود شاکی هستند که شما عی تان را کردید و بهایح این عی ح شاما را
ما و نسل ما باید بسردازند .جوانها میترسند که مثلح قا م چاند پوری 3مجبور شوند بگویند:
ظ وب ک رب ک ے رکم شو ک ی چ ن ے غ چ ک،ینچ ا
م راب اورو ن ے پ ی اور خآ ار

چ ک،ینچ ا

ترجمه :عوضح طربح گ شتهها ،غم میخوریم .دیگران شراب خوردند و خمااریا

را

ما میکِشیم.
کسی نمیداند که بهایح عی ح امروزی را چرا باید آیندگان پرداخت کنند .باهایان دلیال
جوانهای ایرانی بهویژه گروهی از دانشجویان ،مُادام در حاال اعتاراض هساتند و زیار نظار

« .1گَنگا» رودِ مقدّس هندوها.
 .2یعنی نیازمند.
 .3قا م چاندپوری ( )1783-1722از شاعران معروف اردو .این بیتِ اردو مطلاع غزلای از او اسات( .کلیاات
قا م چاندپوری ،تصحیح  ،1865جلد اول 24 ،متنح کلیات)
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پولیس دانشگاه تهران هستند .دانشجویان یک شعر حماسی ساختهاناد کاه هار از گااهی در
خوابگاهِ دانشگاه خوانده میشود« :برخیز برخیز ای همنشین» ...
همینکه ایان تراناه خواناده مایشاود ،پاولیس وارد خوابگااه مایشاود .دانشاجویان باه
اتاقهایشان پنهان میشوند ،از گوشهای که تصویر شاه ایران افتاده است ،آن را برمایدارناد
و بااه دیااوار آویاازان ماایکنناد و بااا جاادیت بااه مطالعااه مشااغول ماایشااوند .برخاای از آنهااا
«تروریست*» هستند که شاه را زیرنظر دارند و هر روز نشانة گلولهها میروند .بارای برخای
از آنها این نن

غیر قابل تحمّل است که در عصر جدید ،هنوز رعیت پادشاه هستند .برخای

دیگر از نفوی آمریکا در ایران ناراضی هستند ،چون حس میکنند که رومح عجمی بودنشاان
جریحهدار میشود .از طرفی باا ایان نفاوی مقابلاه هام نمایتوانناد کنناد .آشاکارا کااری از
دستشان برنمیآید .بهدلیلح همین نفویِ آمریکا ،زبان انگلیسای بار زباان اصالیشاان برتاری
یافته است.
این حرف را خیلی ها به من گفتند که آسانتارین راهِ مرعاوب کاردن ایرانایهاا ،ایان
است که جلویح آنها انگلیسی صاحبت کنیاد .جاوانهاای ایرانای هام مجباور هساتند کاه
انگلیسی یاد بگیرند .در حاال حاضار در ایاران کسای کاه بااد باه غبغاب مایانادازد و راه
میرود ،آمریکاییها هستند.
من در دو جا دربارۀ آنها شنیدم و هر دو موقع هم به جای «آمریکایی» از «پادر ساوخته»
استفاده شده بود .یک بار در «هتل رودکی» برای ما چای آوردند .رویح کیسة چای «لستاون»
نوشته شده بود .یکی از رفقا گفت که این چای هندوستانی اسات .گارساون خام شاد و در
حالیکه به یک زوجح آمریکایی اشاره میکرد ،آرام گفت« :نخیر .ایان ماال آن پدرساوخته
است» .یکبار دیگر دربارۀ آمریکاییها گفته شد کاه ایان «پدرساوختههاا» بارای راحتای و
آرام

به ایران آمدهاند و برای خودشان دفتر دستک باز کردهاند.

یک روز در بازار دنبال اشیای قیمتی [عتیقه] بودیم .باا زباانح فارسایح کتاابی و دسات و
ابرو در حالیکه فصاحت و بالغت را به اوج میرساندیم ،نمونههایی از ایجاز و اطنااب را
ارا ه میدادیم:
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 «چند؟» (ابرو باال ،بعد پایین) «آقای فروشنده ،این قاشقها(» ...با انگشت افقی اشاره میکنیم) «قیمتِ یک عادد» ...(با انگشت عمودی اشاره میکنیم) «چقدر است؟ ( » ...با دست عالمت سوال)
در این حال صدای شیرینی شنیده شد:
 «اونا ،اونا یه دونه چنده؟»و آقای فروشنده گفت« :بیس پنزاری».
در واقع بیشتر از فارسیح جدید ،تلفِِّ جدید ایرانیها ،هندوستانیها را سردرگم میکناد.
«ی» به جای «ک»؛ «غ» به جای «ق»؛ «واو نون» به جای «الف نون» یاا حتّای فقاط «ناون» .باه
جای «واو مجهول» و «یای معروف» این قدر «واو معروف» و «یای معروف» استفاده میکنند
که واژگان مأنوس هم نامأنوس میشود.1
«پریشون» و «ساامون» باه جاای «پریشاان» و «ساامان» حتّای «پریُشان» و «ساامُن» و غیاره
کلمات جدیدی است که شاید به دلیلح مرکزیتِ تهران بیشتر متاداول شاده باود .اصافهان و
شیراز از مراکزح قدیمیح زبان فارسی هستند؛ امّا زبان فارسی تهران مساتند اسات .بارای هماین
کسی با عصبانیت گفت« :زبان مردم تهران ،زباون اسات» .ساسس در لهجاههاای محلّای هام
مأنوس و نامأنوس میشود« .ای» به جای «است»« .یه اور شه» به جای «یک» و «شه» به جاای
«شود» «یک و شود» و «را» چنان خامو

ادا میکنند که کسی که فارسی کتابی بلاد اسات،

گیج میشود.

 .1در اینجا آقای دکتر نیّر مسعود دربارۀ دشواری یادگرفتن زبان شکستة فارسی صاحبت مایکناد کاه ماثالً
«نان» را «نون» تلفِّ میکنند .هنوز هم بارای ماا هندوساتانی ،پاکساتانی ایان دشاواری در یاادگیری فارسای
گفتااریح جدیااد وجااود دارد و عجیاب اینجاساات کااه قاعادۀ خاصاای ناادارد ،ماثالً «درختااان» را «درختااون»
نمیگویند .مشکل دیگر در یادگیری فارسیح ایرانی همین است که فرقح تلفِّ در حروفِ مجهول و معاروف
دیگر در فارسیح امروزی نیست و همه به صورت معروف تلفِّ میشوند .در حالیکه در هندوستان ،پاکستان
این تمایز هم چنان برقرار است .مثالً ما «دوست» را «دُست»؛ «شیر» را «شِر» تلفِ میکنیم.
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صادق هدایت بزرگترین داستانکوتاهنویس ایران است که داساتانی باه فرانساه نوشاته
است با عنوانح دارالمجانین.
داستان در بمبئی اتّفاق افتاده است .هدایت در این داستان چند گفتوگو به اردو نوشاته
است که در ترجمة فارسی آن (هوسباز) این طور آمده است:
«طبیعت تیک هی؟» (طبیعت ٹھیک ےہ) [= حالت خوب است؟]
«صاحب سالم ،پارماتما تامارا باال کره .بال بچاه ساو کیارا کار» (ص احب س ال پرماتآ ا

تآہارا ش،ال کرے شال شچے سر،ی رک ،ے ) [= آقاا خادا باه شاما خیار دهاد ،بچاههایتاان را
خو

بدارد]
«باگوان مرگیا ،باگوان مرگیا» (ش،گوان مرریا ،ش،گوان مرریا) =[ 1خُدا مرد .خُدا مرد]
در «بنیاد فرهن

ایران» با آقای [احمد علی] رجایی مالقاات کاردیم .ایشاان در سامینار

سخنرانی جالبی و بامزهای کرد .دربارۀ زبان اردو با او گفتوگو کردیم .معلاوم شاد کاه او
کمی اردو میداند .اشعاری به اردو خواند که دو بیت

را خیلی میپسندید و این طور تلفِ

میکرد:
بااااوی گُاااال ،نالااااه یح دل ،دودِ چااااراغح محفاااال
جاااو تاااری بااازم سااای نچاااال ساااو پریشُااان نچاااال

2

 .1در اینجا آقای دکتر نیّر مسعود مقایسه میکنند که فارسیح که ما هندوستانیها با توجّه باه دساتگاه آوایحای
خودمان در ایرانح امروزی صحبت میکنیم ،مانندِ اردویی است که ایرانیها در هندوستان ،پاکستان صاحبت
میکنند .چون دستگاه آواییح آنها نمیتوانند برخی واجهای اردو ،هندی را تلفِّ کند.
 .2این شعر از میرزا غالب دهلوی ( )1968-1787است که به ایان صاورت اسات :ش وئے ر ل ،نال ہء ل ،و ِ

زراغِ محہل /جو تری شک س ے نر ل ،س و پریش ا نر ال (دیاوان غالاب نساخة عرشای 163 :1859 ،غزلیااتِ
دوم) .معنی :بویح گُل ،نالة دل ،چراغ محفل هرچه از بزم تو بیرون آمد ،پریشانی بود.
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چناااد تصاااویر با اتُن ،چناااد حساااینُن چااای خطاااوط
بعااد مرناای چاای مااری گاار ساای یااه سااامُن نچااال

1

نه تنها با شنیدن این اشعارح میرزا غالب از زبان رجایی ،کسی متوجه نمایشاود کاه اصالح
اردویح آن خااراب شااده اساات؛ بلکااه لطافاات بیشااتری احساااس ماایشااود .خااو گفتاااری،
شایستگی و نفاستِ یوق ایرانیها در برخورد با هر ایرانی دیده مایشاود .اینجاا مصارعی از
اقبال به یاد میآید ا البته با کِشیدن آه ا که برای کشمیریها سروده بود« :آه یه قومح نجیب و
چربدست و تَر زبان».
فرهن

2
3

قدیمح پُر تکلّفِ لکنو هنوز در اینجا با آبوتاب جلوهافروزست .در لکناو دورۀ

شاهی تأثیرات عجمی بیشتر در رسم و رواج ،شیوۀ ساخت عمارتها و غیره دیده میشوند؛
امّا با آمدن به ایران احساس میشاود کاه تاأثیرات عجمای در لکناو بای

از هماه در آداب

محفل و اخالق رسمی است.
 .1زند ترویر ششا  ،زند حسینو کے خطو  /شعد مرنے کے مرے ر،ر س ے ی ہ س اما نر ال .ایان شاعر از
معروفترین شعرهای زبان اردو در هندوستان و پاکستان است که زبانزد مردم اسات .ترجماه :چناد تصاویر
بُتان ،چند نامة حَسینان ،پس از مرگِ من این سامان از منزل بیرون آمد.
این بیت سالها در بین نسخهشناسان و ادبیان ممتاز اردو مورد بحث بود .چون به میرزا غالب دهلوی منسوب
است؛ امّا در تصحیحاتِ مستند دیوانح غالب (مانندِ تصحیحح امتیاز علی عرشی) این بیت نیست ،امّا در دو ساه
دیوان چاپشدۀ سال های اخیار اسات .یاک نکتاه الزم باه یکار اسات ،در  19اوت  1811در بوپاال محفال
مشاعرهای از ساعت ده شب تا پنج صبح برگزار شد که در آن  69شاعر شاعر خواندناد و حادود  1111نفار
حضور داشتند .گلدستة این مشاعره با عنوان« :آیینة مشاعره» باه کوشا

سارور بَادایونی از ساوی «عزیزیاه

پریس» در آگرا در هندوستان منتشر شد .در مشاعره این مصرعح غالب دهلوی طرم شده باود :ج و تی ری ش ک

سے نرال وہ پریشا نر ال (تال گانوی ،1896 ،ص  )18ممکن است این بیت را یکی از این شاعران خواناده
باشد و از آنجایی که مصرع اول از غالب دهلوی است ،بیت بعدها به غالب منسوب شده باشد.
 .2مصرعح فارسی از عالمه محمّد اقبال ( )1839-1977است .از بند سوم شعریح اردو با عنوانح مال زاده ضایغم
لوالبی کشمیری کا بیاض»( .ارمغان حجاز ،1839 ،ص )258
 .3در هندوستان همواره فصاحت زبان ،ادب و تعارفات پُرتکلّف مردمان لَکنو مشهور بوده است.
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سعید نجفی برایم مجسمة حُسن اخالق ایرانیان بود .چون سالهاا در هندوساتان زنادگی
کرده بود ،خیلی خوب اردو میدانست و به اردو هم داستانکوتاه مینوشت .وی از دوستان
نزدیکِ طباطبایی و علی محمّد نقوی است .به محض خبرآمدن من ،از دفتار خاود

را باه

هتل رساند .سسس هر سه دوست من را دوره گرفتند و از غ ایح انگلیسیح هتال رودکای هام
نجات دادند .چون هر کدام از آنها برای ناهاار یاا شاام مان را دعاوت مایکردناد و غا ای
ایرانی با یا قه [هندوستان] درست میکردند و همگی می خوردیم .البتاه هتال رودکای هام
به خاطر ما هر از گاهی منو را عوض مایکارد :چلوکبااب ،مارغح تناوریح پاکساتانی ،کباابح
مخصوصح هندی درست میکرد.
سعید نجفی ماشین

را وقفِ ما کرده بود .اگر بهدلیلی ماشینح او نبود ،خاود

تاکسی میگرفت و این را وظیفاها

برایماان

مایدانسات .باه لطافِ او باه ساه زیاارتگااهِ مشاهور

نزدیکِ تهران مشرّف شدیم :حضرت عبدالعظیم ،امامزاده صالح و حرم حضارت معصاومه.
هنگام رفتن به حرم عبدالعظیم بین چهاارراه سایروس و چهاارراه مولاوی در جاای خرابای،
نجفی تاکسی را نگه داشت .ما پیاده شدیم و داخلح عمارتِ دکااننماایی شادیم کاه ظااهراً
خالی بود .سمت راسات زیار زماین چناد پلاه مایخاورد .پرسایدم« :نجفای صااحب ،اینجاا
کجاست؟»
جواب داد« :موزه».
با خودم گفتم« :نجفی صاحب ،دستکم از شما چنین توقعی نداشاتیم» .کاه او خاود
گفت« :اینجا غ ا میخورند .جلوتر برویم» .چناد پلاه پاایین رفتایم .دنیاا عاوض شاد .یاک
پیرمرد ری دار به قدِ دو و نیم فوت از کنار سماورها سینیح آت
و خو آمد گفت .بعد چند دانه اسفند روی آت

آورد .خم شاد ،ساالم داد

ریخت ،برای رفع نظر .نجفی باه او انعاام

داد .ما چند پله پایینتر رفتیم .ناگهان احساس کردیم که پایین دهانة جهنم بااز شاده اسات.
خوب که دیدیم تنور قدیمی بود که نانهای بزرگی در آن گ اشاته شاده باود کاه راحات
میشد ،برای تشک از آنها استفاده کرد .باالخره پلهها تمام شدند و ما به «موزۀ مهمانسرایح
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آبانبار» رسیدیم .1به اطراف نگاه کردیم .معلوم شد که تازه از ماشاین زماان پیااده شاده و
داخلح ساختمانی از دورۀ قاجار شدهایم .هر طرف مسند ،پشتی ،متکا ،دیوان به شایوۀ قادیم،
میز ،ظرفهای کاشیکاری ،فانوس ،در تمام ساختمان از دیوار تا سقف مرقع بود .اسلحه و
مجسّمه هم بود .در یک طرف عزاخانهای قدیمی بود .در طرف دیگری فاالگویی باا لبااسح
قدیمی ایرانیها ،کاله بلندی گ اشته بود و قسمت ماردم را پای بینای مایکارد .از اناواع و
اقسام قلیانها دود بلند میشد .در طاق بلندی بین پشتیها ،پیچوانی 2در حال افاروختن باود.
به دهانة قلیان پیرمردی تکیه داده بود که معلوم شد مسئولح این چراغانی اوست.
اینجا در اصل ،عمارتی از یخیرۀ آبیح زیرزمینی قدیمی (آب انبار) است که حاج حسان
آقا جانی گالب گیر آنها را جمع کرده ،با عتیقاههاا آراساته و تبادیل باه رساتوران و ماوزه
کرده است .باال در خیابانهای تهرانح جدید موتور و ماشین در حال حرکت بود و ماا پاایین
با اشتیاق پلو مرغ ،باقال پلو ،جوجهکباب و غیره میل میفرمودیم .در باین ماوزههاای دولتای
که در تهران دیدیم ،این مهمانسرای از همه بهتر بود .بیشک ،بهترین خاطرۀ سفرح ایرانح ما،
همین بود.
وقتی از زیارت برگشتیم ،به دیدن آقای علی محمّد ا استاد عالماه یحیای ناوری ا رفتایم
که از علمای طراز اول ایران است .3در گفتوگو با ایشان بود که فهمیادیم کاه یاک عاالِمح
دینح روشنفکر و صاحبنظر چطور باید باشد .استاد نوری عمر چندانی ندارد؛ امّاا اطالعاات
عمومی زیادی دارد و تسلّط حیرتانگیزی در فتوا دادنح مسا ل مختلف دارد .ایشان با چاایح
 .1آبانبار سید اسماعیل در 1351

به دستور امیرعباس هویدا ( ) 1359-1287ا نخستوزیر وقات ا باه

حاج حسن آقا جانی معروف به حاجی گالبگیر با نظارت اوقاف واگ ار شد و او با زحمت و عشاق بسایار
آنجا را به قهوهخانه و رستوران تبدیل کرد کاه پُار از صانایعدساتی ایرانای باود و محلای بارای گردشاگران
خارجی بود .در سال 1357

ساخت بزرگترین قرآن کریم را طرم داد که نیمهتمام ماند( .ساایت روزناماة

ایران ،سهشنبه  27بهمن )1399
 .2قلیانی با نِی بسیار بلند و پیچدار.
 .3شیخ یحیی نصیری معروف به عالمه یحیی نوری ( ) 1396-1311از عالمان دینی تهران.
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پرتکلّفی از ما پ یرایی کرد .فردای آن روز ،همراه آقای علی محمّد به «مدرسة چهلستون»
رفتیم .مطبوعات اینجا مرتب به من فرستاده میشد و به همین دلیال معلاوم باود کاه ادارهای
فعّال است.
1

حاجی حسن سعید کتابهایح این اداره را به سراسر دنیا ارسال مایکناد و خاود

هام

چندین کتاب نوشته است که :همه در انتظار اویند؛ در ظهور مهدی آخرالزماان 2قابال یکار
هستند .ایشان چنان به گرمی از من استقبال کرد ،گویا مدتها منتظر من باوده اسات .حسان
سعید پیرمردی هیکلی است؛ امّاا انساانی باا ویژگایح سایمابوشای خاصای اسات .هارکس
میآید ،چنان ایستاده از او استقبال میکند که آدم حیرت میکند .همین که مرا دید پرسید:
«انگلیسی هم بلد هستید ماشا اهلل؟» و خاواه

کارد کاه کتاابهاای ایشاان را باه انگلیسای

ترجمه کنم .گفتم من این قدر انگلیسی نمیدانم که بتوانم کتابهایتان را ترجمه کنم؛ البتاه
به اردو ترجمه کردن برایم راحتتر است .فوراً گفت «عیبی ندارد» و از من خواست کاه باه
اردو ترجمه کنم .او نمیتوانسات هماة کتاابهاای

را باه مان بدهاد .او ترجماة انگلیسای

نهجالبالغه را هم چاپ کرده است که تاکنون هشتبار چاپ شده است .یک نسخه هام باه
من عنایت کرد .سسس یک دسته از این نهجالبالغه را جلویم گ اشت که هر چقدر دوسات
دارم ،برای دوستان بردارم .خیلای اصارار کارد کاه غا ا بخاوریم و ماا باا شارمندگی زیااد
مع رت خواستیم و خداحافظی کردیم.
«یا قا م آل محمّد دنیا در انتظار تُست»* در تهران شاید جایی نباشد کاه ایان عباارت در
آن نوشته نشده باشد .انتظار ویژه قوم ایرانای اسات .پاس از قباول اساالم ،ظهاور [حضارت]
مهدی با سرشت ایرانی مطابقت داشت و انتظارح آخرین نجاتدهنده از آن زمان تا کناون در
 .1آیتاهلل شیخ حسن سعید تهرانی چهل ستونی ( ) 1374 -1286بنیانگ ار کتابخانة مسجد چهلستون در
مسجد جامع تهران نامهها،کتابها ،سخنرانیها و مطبوعاتِ این کتابخانه که درباارۀ اساالم و تشایّع باود ،باه
سراسر دنیا ارسال میشد.
 .2در جستوجوهایم کتابی با عنوان از آیتاهلل حسن سعید ندیدم .ممکن است آقای دکتر نیّر مسعود کتابی
دیگری ازیشان را به این عنوان نوشته باشد.
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این قوم پیوسته است .البته شدّتِ انتظار به دلیل اوضاع زمانه ،کمتر و بیشتر میشاده اسات و
به همین تناسب قدرت روحانیون (علمای دین) افازای
انتظار مهدی موعود به شدّت افزای

و کااه

ماییافتاه اسات .اماروزه

یافته است و مرجعیت علما هام بیشاتر شاده اسات .در

ایران روابط گروههای م هبی و شاه تیره شده است .یک گروه جدیدی به نام مارکسیسات
اسالمی به وجود آمده است که هم از اسالم تأثیر یافته است و هم از مارکسیسم .علمایح هار
دو گروه مورد عتاب و سزا واقع میشاوند .ایان گاروههاا باهطاور ویاژه از مان چناد ساوال
پرسیدند« :آیا خانم ایندرا گاندی 1واقعاً در هندوستان خیلای مقباول اسات؟»؛ «آیاا ماردم از
حکومت نظامی او راضی هستند؟»؛ «در هندوستان آزادی بیان تا چه حاد سالب مایشاود و
عکس العمل مردم چیست؟»؛ «آیا مردم با رضایت خاطر به تنظیم خانواده عمل میکنند؟».
وقتی درباارۀ آزادی بیاان در هندوساتان گفاتم کاه االن ماردم مایترساند کاه آشاکارا
اظهارنظر کنند .یک نفر زیر لب گفت« :راست مثلح ما»( *.بالکل هماری طرم)
قصة عقیدت والهانة شاه به امام رضا علیهالسالم کامالً مشهور است .مثالً هنگامی کاه باه
حرم وارد میشد (در آن هنگام بقیه مردم را بیرون میکردند) صدای گریة او تاا دوردسات
شنیده میشد .شاه خود را جزوح کفشدارهای حرم کرده بود و با این شغل ماهاناه باه او پاول
پرداخت میشد و با همین پول ،غ ایح شخصیح او تهیه میشد .شااه در زنادگیناماها

هام

گفته است که در مواقع مختلف به زیارت حضرت علی ،حضرت عبّاس و اماام آخرالزماان
مشرّف شده است و پیاروزیهاای

را فایضح ایان برگزیادههاای هساتی دانساته اسات؛ امّاا

گروهی می گویند کاه ایان اظهاار عقیادت بارای دلخاو

کاردن ماردم اسات ،وگرناه در

 .1ایندرا گاندی ( )1894-1817نخستوزیر هندوساتان .وی دختار جاواهر لعال نهارو ( )1864-1998باود.
ایندرا گاندی طی سالهای  1866-1877و  1891-1894نخستوزیار هندوساتان باود .وی دو باار باه ایاران
سفر کرد1338 :
شکست مواجه شد.

و  ، 1353طرم وی برای کنترل جمعیت هند که با سختگیری زیاد اجرا مایکارد باا
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حقیقت شاه هیچ عالقهای به اسالم ندارد .اطراف

مسیحی ،یهودی و بهاایی را جماع کارده

است و بیشتر از مسلمانها به آنها اعتماد دارد.
***
«آقا کلیات موالنا اقبال الهوری دارید؟»
«نخیر».
روبهروی دانشگاه تهران بازار[کتاب] بسیار خوبی اسات کاه از مغاازۀ هفاتم هشاتم ایان
سوال را پرسیدم .وقتی جواب منفی شنیدم ،ناامید شدم .کلیاات فارسای اقباال 1از تهاران در
اندازۀ بزرگ و خیلی خوب چاپ شده است و هشت بار منتشر شده است .همین کاه برناماة
سفرم به تهران جور شد ،با خودم تصمیم گرفتم که از تهران حتماً از این چااپ یاک نساخه
بخرم؛ امّا پیدا نمیشد .وقتی این صاحب مغازۀ جوان «نخیر» گفات خواساتم جلاوتر روم ،از
او پرسیدم« :آیا جای امیدی است که در این سه چهار روزه باقیمانده کتاب پیادا شاود؟» او
سر را به حالتِ اثباتی به معنی انکار تکان داد و گفت« :اون کتاب که جمع شد».
این معنی «جمع شدن» را نفهمیدم و پرسیدم« :کجا جمع شاد؟» او گفات« :دولات جماع
کرد».
« -دولت چرا جمع کرد؟»

 .1چاپ نخست با عنوان کلیات اشعار فارسی موالنا اقباال الهاوری شااملح مجلّاداتِ :اسارار و رماوز ،زباور
عجم ،جاویدنامه ،پیام مشرق ،مثنوی پس چه باید کرد ،ارمغان حجاز ،با مقدّمه و شرم احوال و تفسیر کامل
احمد سرو  ،انتشارات کتابخانة سنایی ،تهران« . 1343 ،این کلیات در تهران بهوسیلة کتابخانة سانایی در

سالهای  1873 / 1352و  1891 / 1358به اضافة چند عکس عیناً تجدید چاپ شد .پیام مشارق و زباور
عجم خالف ترتیب چاپ اول متن قرار گرفته و مقدم و مؤخر شدهاند .گردآورنده چاپ نخست زبور عجام
را در  1823دانسته و پیام مشرق را  1827در صورتیکه کار برعکس است .ناشر کتاب آقاای داود شایرازی
است و گردآورندۀ آن شادروان احمد سرو

که با ارادت زیاد نسبت به عالمه اقباال ،مقدّماهای مفصال در

شرم حال او نوشته است .ایان کلیاات در شناسااندن اقباال در ایاران خادمت بزرگای انجاام داد»( .ریااض،
 ، 1364ص )159
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 «انقالبی بود ...ضد شاهی »...من دنبال یک کتاب دیگر به نام پرندگان ایران بودم که تا اینجا در هر دکاان کاه رفاتم

عنقا بود .در مغازۀ بعدی دیدم که پرندگان ایران 1کنار چاپ جدیاد کلیاات اشاعار فارسای
موالنا اقبال الهوری میدرخشد.
سر در نیاوردم .با اشخاص مختلف که صحبت میکردم ،حرفهای مختلف میشانیدم.
مثالً حکومت نمیخواهد که اقبال زیاد در ایران معروف شاود؛ امّاا باهدلیال مصالحتهاای
سیاسی آشکارا نمیتواند کلیات او را در ایران ممنوع کناد .یاا برخای مایگفتناد کاه خاود
بعضی ایرانیها دوست ندارد که کلیات فارسی اقبال در ایران با استقبال مواجه شاود ،چاون
در کشورهای دیگر آن چه دربارۀ شرق نوشاته مایشاود ،بیشاتر درباارۀ اقباال اسات و او را
نشانه (سمبل) روم و اندیشة شارقی مایدانناد و بارای هماین دیگار درباارۀ رومای ،خیاام و
دیگران اینقدر صحبت نمیشود که قبالً مینوشتند .واهلل اعلم بالخیر و الصواب .به هر حاال
کلیات اقبال را خریدم و مولوی علی محمّد نقوی وقتی دید من از پیدا کردن این کتاب این

قاادر خوشااحالم ،سااه کتااابح بساایار خااوبح دیگاار مرحماات فرمااود .احیااای فکاار دیناای در
اسالم:ترجمة فارسیح سخنرانیهای اقبال -مترجم :احمد آرام -مقدماه از حساین نصار؛ سایر
فلسفه در ایران رسالة دکتریح اقبال است که امیر حسین آریان پور باه فارسای ترجماه کارده
است.2
در هر دو کتابها ترجمة بسیار مفید و طوالنی از اصاطالحات فلسافه و تصاوّف آورده
شده است .سرود اقبال 3گزیدۀ کلیات اقبال است که روی کاغ نفیس به خاط خوشانویس
معروف ،عبّاس علی حاج آقا محمّاد محمّادی نوشاته شاده اسات و مرقعّای دلکا

اسات.

 .1پرندگان ایران ،گردآوری و ویراستاری :درک اسکات ،حسین مروج همدانی ،علی ادهمای میرحساینی،
سازمان حفاظت محیط زیست ،تهران. 1354 ،
2 .The Development of Metaphysics in Persian; a contribution to the history of Muslim
Philosophy.

 .3این کتاب در 1354

از انتشارات بعثت در تهران منتشر شده بود.
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انتخابها از فخرالدین حجازی است که در  124صفحه مقدّمه نوشته شده اسات و از اقباال
طوری تعریف کرده است که باید و شاید .در پسح این مقدّمه ،احساسات علمایح فعلیح ایران
هم دیده میشود .مثالً :اقبال ستارهای بود که در شب تیرۀ هندوستان درخشید که دیاو سایاه
استعمار آن را بلعیده بود  ...اقبال فردی متملّق نبود کاه «شاعر گارانمایاة» خاود را باه «پاای
خوکان» بریزد  ...اندیشة خود را به صاحبان قدرت نفروخت ...و غیره.
احمد سرو

گردآورندۀ کلیات اقبال است که مقدّمة او هام بسایار طاوالنی اسات کاه

بیشتر دربارۀ اندیشة و شعری سیاسی او پرداخته شده است .او دربارۀ زبان اقبال نوشاته اسات
که پس از قرن هشتم هجری بین فارسیح جزیره نمای هناد [شابه قاارّه] و فارسایح متاداول در
ایران فرق ایجاد شد .برخی «شیوههای زبان» که پیشتر در ایران رایج بود و بعداً منسوخ شاد،
در هندوستان و افغانستان همچنان ماند .بنابراین واژگانی مثلح «تهاه»« ،تاو»« ،بغااوت»« ،وا»

1

کااه در ادبیااات فارس ایح معاصاار منسااوخ و غیرفصاایح ماایباشااند ،در شااعر اسااتادان فارساای
هندوستان فراوان به کار میشوند.
یک نگاه سرسری به کتابفروشیها انداختم و متوجّه شادم کاه از چاه زباانهاایی چاه
کتابهایی به فارسی ترجمه میشود:

2

روانشناسی و دین از :یون ؛ کار هنرپیشه روی خاود از :استانیسالوساکی؛ ج  ...پااک
سرشت از :ژان پل سارتر؛ گتسبی بزرگ از :اسکات فیتز جرالد؛ نمونههایی از شاعر معاصار
یونان؛ زندگی و افکار برنارد شاو [از :مهرداد مهرین]؛ زندگی و اندیشههاای برتراناد راسال
از :مهرداد مهرین؛ معنی هنر از :هربرت رید؛ از امسرسیونیسم تا هنر آبستره [نویساندگان :ژان

لاای ماااری و دیگااران؛ همینگااوی و آثااار [ام .کودریااا شااووا  ٬ای .ال .فینکلشااتین]؛ نق ادِ
حکمتِ عامیانه از :سایمون دوباووار؛ مارگ آرام ،از :سایمون دوباوار؛ دوگاانگی در آثاار

 .1بهترتیب به معنایح :ته؛ تب؛ شور ؛ واو مجهول و معروف است.
 .2من تمام این عنوان کتابها را از سایت سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران دوباره نگااه
کردم ،دکتر نیّر مسعود نامح تمام عنوان کتابها را صحیح آورده است.
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داستایوسکی از :میلوف؛ محاکمه از :فرانتس کافکا؛ مسخ از :فرانتس کافکا؛ دیوار چاین از:
فرانتس کافکا؛ بلندیهای بادگیر 1از :امیلی برونتاه؛ تفکارات تنهاایی از :ژان ژاک روساو)؛

جهانی که من میشناسم از :برتراند راسل؛ چرا مسیحی نیستم از :برتراند راسال؛ در ساتای
فراغت [و چند مقالة دیگر]؛ از :برتراند راسل؛ تحلیل یهن از :برتراند راسل؛ مقاالت توماس
مان [گوته ،تولستوی ،فروید ،واگنر] از :توماس مان؛ اگزیستانسیالیسم و اصالت بشار از :ژان
پُل سارتر؛ اگزیستانسیالیزم یا مکتب انسانیت از :ژان پُل سارتر؛ کلیات زیباشناسای از :بنادتو

کروچه؛ منطق سمبلیک از :سوزان لنگر؛ مرثیههای شمال از :آناا آخمااتووا؛ سان ِ آفتااب
[گزیدۀ اشعار با سخنی دربارۀ شعر و زندگی شاعر] از :اوکتاویو پاز؛ زندگی و شعر لورکاا،

از :فاادریکو گارساایا لورکااا؛ آواز خااوان طاااس از :اوژن یونسااکو؛ گا رگاههااای سااایهدار

2

از:ایوان بوتین؛ خشم و هیاهو از :ویلیام فاکنر؛ بیگانه از :آلبار کاامو؛ ساقوط از :آلبار کاامو؛
طاعون از :آلبر کامو؛ آگوستوس از :هرمان هسه؛ سی ارتا از :هرمان هسه؛ دمیاان از :هرماان

هسه؛ چند نامه به شاعری جوان از :راینر ماریا ریلکه؛ نامههای ونگوگ ا ما ادههاای زمینای
از :آندره ژید؛ گفتوگو باا کافکاا از :گوساتاو یاانو ؛ ساامو ل بکات از :ویلیاام یاورک
تیندال؛ برتولت برشت از :رونالد گری؛ زندگی داستایوساکی ا دو اقلایم از :آنادره ماوروا؛
صندلیهاا از :اوژن یونساکو؛ ماالل پااریس [و برگزیادهای از گُلهاای بادی] از :شاارل پیار

بودلیر؛ بررسی آثار فرانتس کافکا از :والتر اِی ساکل؛ سو تفاهم از :آلبار کاامو؛ حقیقات و
افسانه از :برتراند راسل؛ سرچشمة زندگی از :ایزاک آسیموف؛ «اشاعار منتخاب از شااعران
رمانتیک فرانسه»؛ کار از کار گ شت از :ژان پل سارتر؛ دستهای آلوده از :ژان پل سارتر.
بیشتر کتابهایح همینگوی ،بریخت ،داستایوساکی ،از نتشاه ،دارویان ،فرویاد تاا جاک
لندن ،پیتر شین ،جیمز هادلی چیس به فارسی ترجمه شدهاند .در ادبیات کودکان از بارادران
گریم ،اندرسون گرفته تا اَنید بلیتون بهصورت مصوّر به فارسی ترجماه شادهاناد .هام چناین
 .1در متن اصلی :بلندیهای توفانانگیز آمده است.
 .2نمیدانم کدام کتاب از ایوان بوتین است.
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ورژنح فارسیح  .Asterix the Gaulsالغرض سیالبی از ترجمه دیده میشود .فوراً فکر کاردم
کسانی که این یخیرهها را به زبانشان منتقل کردهاند ،افقح یهنیشان تا چاه حاد وسایع باوده
است .با دیدن این همه سرمایة ترجمه شادۀ ادبیاات تاألیفی و منتقداناة زباانهاای دیگار باه
فارسی و مقایسة آن در زبان اردو ،شدیداً احساس کمتری کردم؛ امّا این معما حل نشاد کاه
با این وجود ،چرا بصیرتِ نقادی ایرانیها نزدیک به صفر است.
زد که ما یک سری کتاب میخاواهیم .ایان

در انتشاراتِ مشهورح «امیرکبیر» فردی زن

طرف گفتند که عنوان کتابها را بگویید .جواب آمد که نام کتاابهاا را نمایدانایم .فقاط
تعدادی کتاب خاص میخواهیم .اینها پرسیدند که در چه موضاوعاتی کتااب مایخواهیاد:
رمان ،شعر ،فلسفه و  . ...از آن طرف گفتند که زحمت بکشید و کسی را اینجا بفرستید تا به
او خوب توضیح دهیم .یک نفر از «امیرکبیر» به خانة آن فرد رفات .آن فارد او را باه داخال
اتاقی مبله شدهای برد که در آن برای کتابها قفسة زیبایی درست شاده باود .او گفات کاه
این قفسه را اندازه بگیرید و به اندازۀ همین و به رن
شود .در ضمن با رن

ِ قفسه کتابهایی بیاورید تاا قفساه پُار

مبلمانح اتاق هم هماهنگی داشته باشد.

شاید برای همین در ایران بیشتر کتابها در انادازۀ بازرگ و باا جلادهای نفایس چااپ
میشوند؛ امّا در دنیایح صحّافی ،ضعیفترین کتابها به شمار میروند .کتاابهاایی باا 411
صاافحه معمااوالً از دوخاات محااروم هسااتند و ماننااد کاغا باارگهااای کتاااب را بااا چسااب
میچسبانند .جلدهای کاغ کلفت و کاغ های هنری خیلی زود از کتاب جادا مایشاوند و
این سو ظن را تقویت میکنند که بیشتر اینگونه کتابها برای مطالعه کاردن نیساتند ،فقاط
برای دیدن ،نشان دادن و چاپ هستند.
***
«خیابان پُر از درخت بود
آسمان صاف بود و آبی
درختهای تکیده سرهای مشخّص خود را
توی آسمان فرو میبردند
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همه در آسمان بودند
آنها را »...
شاعرۀ جوان قدری درن

میکند ،مع رت میخواهد ،اشکهای

را پاک مایکناد و

ادامه میدهد:
« ...آنها را صدا زدم
درختهای خوب ،درختهای سسید بلند
درختهای مهربان ،سرافراز در بادها در آسمان
آیا دستهای مرا میگیرید؟»
شعر تمام شد .شاعره دوباره مع رت میخواهد و اشکهای

را پاک میکند.

من به طرف علی ظهیر نگاه کردم:
بله .هنگام خواندن این شعر خیلی متأثر شد.
«پروانه ،این شعر شما خیلی را پسندیدم .لطفاً شعر دیگری میخوانید؟»
«نه .شما میخندید .خوب یک کار میکنم ،شعر را مینویسم».
«شما شعر را بخوانید ،من مینویسم».
«من را مجبور میکنید ...
«من روزی خواهم رفت در میان سبزهها
و درختها گم خواهد شد
من هم یرّهای از نسیمح عطرآگین
تقدیرح دار طوفان عظیم جنگل خواهم شد
فرامو

خواهم گشت».

سسس عامری (ع.م.حامد کرمل) ا دوست پروانه ا شعر
« ...من تاریخ میبینم
که پوزخندِ جاهالنة خود را

را خواند:
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بر پیشانیح بیعالمتِ من منتشر میسازد».
من سعی کردم که دربارۀ انگیزههای شعرح این جوانان صحبت کنم؛ امّا در این دو جاوان
هیچ آمادگی ندیدم .برای همین این جلسة کوتاه که در خانة علی ظهیر برگزار شده بود ،باا
گفتوگوهای رسمی تمام شد.
«تقویمهای دولت بد چاپ میشوند
تقویمهای دولت دروغ میگویند
مطبوعاتِ دولتی هم ...
در آنها به جایح «وفات»« :تولد»
و به جایح «عزا»« :جشن»
چاپ شده»
...
باید اینها همه تصحیح شوند
بامدادِ گلی رن

هم رن

خون»...

(«اگر» « ...فردا»  ...از الف بار )
این نمونهای از شعرح حماسیح فارسی است .در واقاع ،ادبیاات فارسای باهویاژه گرایشاات
س طغیان اسات .در آغااز ایان قارن ،شاعری در فارسای فاروغ
جدید شعری ،محصو حل احسا ح
ل اساتبدا ِد شااهان قاجاار باود .عاارف قزوینای ،پاورداود ،دهخادا و
یافت کاه عکاس العما ح
معاصرانشان با شعرهای میهنی و سیاسی خود ،ایران را علیهِ استبداد قاجار به مبارزه طلبیدناد.
در نتیجه پهلوی روی کار آمد و ایران از عقبماندگی به طرفِ پیشرفت گام برداشات؛ امّاا
در این فضا ،آن شعریح که قویترین عواملح این انقاالب باود ،بایکیفیات شاد و جماود بار
ادبیات فارسی چیره شد .نیما یوشیج به عنوانح یک شاعرح انقالبگر نمودار شد و این جماود
را شکاند .در قالبح شعرهایح نو و اندیشههای غیرمأنوس

چنان نیرویی پنهان بود که ممکان

ی متناازع فیاه در ادبیاات فارسای شاد .تاا
نبود آن را نادیده گرفات .خیلای زود او شخصایت ح
مدّتها او معتوبترین و محبوبترین شاعر بود .رفتهرفته حلقة مقلّدان او گستر

یافات و
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این قیام در فارسیح جدید هم مانندِ فارسی کالسیک به سنّت تبدیل شاد .اکناون ایان سانّت
هم باید مقابلح قیام میایستاد .این قیام باه شاکلح جناب ح «ماوجح ناو» درآماد کاه پیشاوایح آن
احمدرضا احمدی است .همراهِ این جنب

جدال هاای ادبای شاروع شاد کاه مثاا حل تاازۀ آن

بحثهایح صفحات «مجلّة سخن» است .سعیدی سیرجانی دربارۀ شعرح نوح احمدرضا احمادی
«وقتِ من است» بحث کرده است .این بحث حسابی طوالنی شده و کِ

پیدا کارده اسات،

امّا چون این نوع بحثها در شعر اردو هم است ،پارداختن باه جزییاات آن جالاب نخواهاد
بود .بهطور کلی وضعیتِ ادبیح ایران ،رضایتبخ
گرمجو
است که این کشورح 

نیست و دلیلح اصلیح آن ،فضاایح سیاسای

موجهایح سرد محکم بسته است.
را در 
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مقدمه
جیمزموریه (1265-1184 ،James Justinian Morierق )1948-1791/یک انگلیسی
بود که در اواخر  1919به عنوان منشی مخصوص سر هارفورد جونز 1در در دورۀ فتحعلی
شاه (حکومت1251-1212 :ق1934-1787 /م) به تهران آمد .بار نخست در فوریه 1918
که سه ماه در تهران ماند و سسس در  1911همراه سر گور اوزلی 2به ایران آمد و از طرف
وی به عنوان شارژه دافر (مأمور سیاسی ،کاردار سفارت) در ایران مشغول به کار شد و پس
از پنج سال و اندکی به انگلستان بازگشت( .دا رةالمعارف بزرگ اسالمی ،مدخلح «حاجی

بابا» ،ص  ) 529موریه پس از بازگشت به لندن به انگلیسی ،کتابی با عنوانح سرگ شتِ
حاجی بابا اصفهانی ( )The Adventures of Hajji Baba of Isphahanرا در  1924و
سرگ شت جاجی بابا در لندن The Adventures of Hajji Baba of Ispahan
 in Englandدر  1929در دو قسمت در لندن منتشر کرد 3.سرگ شت پسرکی زیرک و

 .1سر هارفورد جونز بریجاز ( )1947-1764 ،Sir Harford Jones Brydgesنخساتین وزیرمختاار بریتانیاا در
ایران بود .خاطرات سر هارفورد جونز؛ روزنامة سفر خاطرات هیئت اعزامای انگساتان باه ایاران چااپ شاده
است :مترجم :مانی صالحی عالمه ، 1396 ،تهران :نشر ثالث.
 .2سر گور اوزلی ( )1944-1771 ،Sir Gore Ouseleyنخستین سفیر بریتانیا در ایاران باود از ساال  1911تاا
 .1914وی در بستن معاهده گلستان ( 28شوال 1219ق 24 /اکتوبر  )1913بین ایاران و روسایه ،نقا

بسایار

مهمی داشت.
 .3دربارۀ مولفِ اصلی این کتاب و تردید دربارۀ تألیف آن از سوی موریه ،مترجم نخساتین کتااب کاه آیاا
شیخ احمد روحی کرمانی است یا میرزا حبیباهلل اصفهانی ،ر.ک :دا ارةالمعاارف بازرگ اساالمی ،مادخلح
«حاجی بابا».
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حقّهباز به نام حاجی بابا از اصفهان که پس از ماجراهایی به دربار فتحعلی شاه راه مییابد و
مأموریتهایی را از طرف دربار در داخل و خارج انجام میدهد( .همان ،ص )528
این کتاب از مقبولترین کتابهایی بود که در اروپا مورد استقبال قرار گرفت.
(ر.ک :دا رةالمعارف بزرگ اسالمی ،مدخلح «حاجی بابا») در هندوستانح قدیم 1هم
سرگ شتِ حاجی بابا خوانندگان زیادی داشت بهطوری که چندین بار به زبان فارسی و
اردو ترجمه شد.

ترجمه به اردو از اُمراو مِرزا حیرت دهلوی

وی ادیب ،مترجم و رماننویس هندوستان بود .مالک و سردبیرح هفتهنامة کَرزَن گَزت

2

 .1منظور پی از سال  1847و تأسیس کشور پاکستان است.
 .2کَرزَن گَزت هفتهنامهای که برای نخستین بار از فوریه  1811در دهلی منتشر شاد .مالاک و ساردبیر مارزا
حیرت دهلوی بود که از «کَرزَن پریس» منتشر میکرد .امداد صابری ( )1899-1814از چاپ نشریه تا 1812
هم خبر داده است .در آن بیشتر خبرهای خارج از هندوستان منتشر میشد .روزنامهای بیباک و حقگو باود
که اشتباهات حکومت را برمال میکارد( .صاابری ،1863 ،ج  ،3ص  )749-748در صافحة اول ،پانجشانبه،
شمارۀ یکم فوریه  1811کَرزَن گَزت نامهای از لُرد کَرزن منتشر شده که برای نشریه آرزوی موفقیت کارده
و از ارسالح دوازده شمارۀ نشریه تشکر کرده است.
آثار موالنا اُمراو مرزا حیرت دهلوی در پایان کتابح مضامین حیرت و ابتدای برخی از شمارههاای هفتاهناماة
کَرزَن گَزت معرّفی شدهاند:
 مشکل گشا (ترجیع بند) ،مطبع رای بهوانی پَرشاد بهارگتو1998 ،؛ حیات حمیدیه (در سه بخ ) .سوانح عمری اعلیحضرت سلطان المعظام عبدالحمیاد خاان غاازی والایروم ،کرزن پریس ،دهلی1318 ،هجری1812 /؛
 چراغ دهلی ،کَرزَن پریس ،دهلی /1813 ،چاپ عکسی این کتاب از سوی «اردو آکادمی» در دهلی ساال 1897منتشر شد[ .کتاب مهمی دربارۀ قیام  1957هندوستان علیاه انگلایس .اصال ایان کتااب دارای تصاویر
شخصیتهای مهم هندوستان است که در چاپ عکسی ح ف شده است]؛
 مضامین حیرت ،جلد اول ،کَرزَن پریس ،دهلی1814 ،؛ قرآن مجید مترجم مع تفسیر بالحدیث ،کَرزَن پریس ،دهلی1324 ،ق؛ تفسیر الفرقان در حدود  49جزو؛ -سیرةالرسول یعنی سوانح عمری حضور انور رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم؛←
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در دهلی بود .هم چنین در نشریاتِ اردو و انگلیسیح چاپح هندوستان مانندِ :اَوَد اخبار،

1

ایشیاتیک ریویو 2،قرنح نوزدهم 3مقاله مینوشت.

→ -خالفت شیخین یعنی سوانح عمری خلیفة اول و دوم؛
 الفاروق؛ حیات طیبه یعنی سوانح عمری شاه اسماعیل شهید؛ سوانح عمری شیخ سعدی؛ سوانح عمری نور جهان بیگم؛ سوانح عمری حکیم ارسطو؛ سوانح عمری حکیم افالطون؛ سوانح عمری حکیم لقمان؛ سوانح عمری عَمرو عیّار معروف به فسانة حیرت ،جلد اول ،مطبع نول کشور؛ تزک امیری (دو جلد) دربارۀ امیر عبدالرحمان خان والیح [مملکتِ] خدادادِ افغانستان؛ انشای حیرت ،مطبع رای بهوانی پَرشاد ،دهلی ،تاریخ چاپ ندارد[ .این کتاب برای آموز ح نامهنگاری درمدارس نوشته شد]؛
 (مترجم) الفلی شهزاد معروف به شبستان حیرت ،مصوّر است؛ (مولف) الفلی دنیا زاد معروف به مشاطة بغداد ،با تصویر ،همراهِ  17داستان عجیب که تاکنون در هایچالف لی نیامده است (ترجمه)؛
 ترجمة رمانح رُزا لَمبرت؛ رمانح پیر نابالغ در دو بخ ؛ سیر گلفروشان؛ .1منشی نَوَل کِشور ( )1995-1936این نشریه را در لکنو در  1958تأسیس نمود .ابتدا هفتهناماه باود؛ ساسس
در  1974به روزنامه تبدیل شد .اَوَد اخبار از مشهورترین روزنامههای عصر خود بود.
 .2سِر لیسل هنری گریفین ( )1819-1939 ،Sir Lepel Henry Griffinفصلنامة بررسایهاایح آسایایی ( The
 )Asiatic Quarterly Reviewرا در  1995در لندن تأسیس نمود .در ابتدا نشریهای محادود باه فعالیاتهاای
کمسانیح هندِ شرقی بود؛ سسس در  1981دامنة فعالیتهای تا جنوبح شرقح آسیا و خاورمیانه گساتر و ناام
آن به  Imperial And Asiatic Quarterly Review And Oriental And Colonial Recordتغییر یافات .در
 1813نااام آن بااه  The Asiatic Reviewتباادیل شااد .ایاان نشااریه تااا  1852منتشاار ماایشااد( .برگرفتااه از:
)http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/asiatic-review
 .3قرنح نوزدهم ( )The Nineteenth Centuryماهنامة ادبی بود که به زبان انگلیسی در لنادن منتشار مایشاد.
جیمز توماس نولز ( )1819-1931 ،James Thomas Knowlesدر  1977آن را تأسیس کرد.
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حیرت دهلوی داستانح حاجی بابا را به زبان اردو ترجمه کرد با عنوانح :قصة حاجی بابا
اصفهانی؛ ترجمة کتاب ایدونچرز آف دی حاجی بابا آف اصفهانی.
دکتر عبدالرشید ا استاد گروه اردو جامعه ملیه اسالمیه در دهلی ا فرمودند که ترجمة
اردو سرگ شت حاجی بابا از حیرت دهلوی در شمارههای مختلف در یک مجله در
هندوستان چاپ میشد .افسوس که ایشان نامح مجله را به خاطر ندارند.
مرزا حیرت دهلوی در ابتدای ترجمة حاجی بابا نوشته است( :تاریخ ندارد ،ص )4-3
«تقریباً چهار سال است که در نشریة اَوَد اخبار در لَکنو کار میکنم .یک
روز جناب منشی نَوَل کِشور به من گفت که داستانی را به اردو ترجمه کنم
که هم داستان باشد و هم اصالم جامعه .من هم پس از چند روز مشورت
با دوستان این داستان را به ایشان پیشنهاد کردم .ایشان موافقت کردند .وقتی
این ترجمه را به پایان بردم ،جناب نَوَل کِشور ترجمة روزا لَمبرت 1ا نوشتة
سِر جورج رینولد ا را به من سسردند .آن را هم بهخوبی ترجمه کردم که
وقتی چاپ شود ،دو برابر قصة حاجی بابا خواهد شد.
ترجمة حاجی بابا در سه جلد است .عنوانها به زبان اردو است که در اینجا:
جلد اول از باب اول «تولد حاجی بابا و تعلیم او» تا بابح بیست و ش

«داستان زینب»؛

جلد دوم از باب اول «مرزا احمق شاه را مهمان میکند» تا بابح بیست و یک «دزدیده شدن
اموالح حاجی بابا توسط دوست

و مسکین شدنح او و نجات یافتن»؛ جلد سوم از باب اول

«رسیدن حاجی بابا به اصفهان و شرکت در مراسم تدفین» تا باب سی و سه «برگشت باعزتِ
و باآبرویح حاجی بابا به وطن

همانجایی که با فالکت بیرون آمده بود».

 .1جورج ویلیام مَک آرتور رینولد ( )1978-1914 ،George William MacArthur Reynoldرمان ناویس
معروف انگلیسی .این ترجمة حیرت دهلوی از این رمانح رینولد است:
Rosa Lambert; or, the Memoirs of an Unfortunate Woman (alt title: The Memoirs of a
Clergyman's Daughter) (1854–55).
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نگارندۀ این مقاله از چاپ نخستِ ترجمة حیرت دهلوی خبر ندارد .البته در فرهن

ِ

 22جلدیح اردو لغت تاریخی اصول پَر در چند مدخل ،شواهد از این ترجمه آمده است که
سالح چاپح آن  1319 =[1981یا 1318ق] است:
اردو لغت (تاریخی اصول پَر) ،جلد  ،4سال  ،1892ص :511
پیر کی خاک (مجازاً) :ن،ایت حقیر مے ،شہت ا نی رجے ی زیک۔ نیا
خاوند جو ،اسے مال اہ کو وہ اپنے پیر کی خاک سے ش،ی کچ رجے کا
خیال کرتی ے۔ (6866ء ،قرہ حاجی شاشا اصہہانی)678 ،

همان ،جلد  ،9سال  ،1897ص :64
حجت-4 :

روری لواز  ،الزمی مر  -می نے فوراً ایک نہیس اور

ظآدہ پوماک خریدی اور سیدھا حآا کی کرف زال جہا می نے ساری
روریات اور پاکی کی حجشو کو پورا کیا ۔۔۔ اظ/یٰ رجے کے آ می کی
کرح اپنی تکئین کی۔ (6866ء ،قرہ حاجی شاشا اصہہانی)291 ،

همان  ،جلد  ،19سال  ،2112ص :5
سناٹا -2 :غرے کا جوش ،یجان -جب می نے سنا کہ حریچ شالیا ریا،
ایک سناٹا میرے سر سے اٹ،ا اور ل می جا کے ش،جا۔ (6866ء ،قرہ
حاجی شاشا اصہہانی)796 ،

در فهرست کتبح سالح  1986مطبع نَوَل کِشور ،صفحة ( 188شهر لکنو) ،آگهیح چاپح
ترجمة کتاب حاجی بابا به زبان اردو آمده است[ :این آگهی به اردو است]
«قصة حاجی بابا اصفهانی ،ترجمة کتاب ایدونچرز آف دی حاجی بابا آف
اصفهان ،مصنفة کستان موریر صاحب مشهور سیام ممالکِ ایران ،مترجمة
موالنا مرزا حیرت دهلوی ،نهایت عمده ترجمه و ال ق دید است».
یک چاپح دیگر ترجمة حیرت دهلوی :نَول کِشور ،لَکنو ،سالح  1327=[ .1818یا
1329ق]
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در فهرست کالن مطبع منشی نول کشور ،واقع لکنو و کانسور ،سال  1352 =[ 1834یا

«ظریفانه ناول» (رمانهای طنز) صفحة  183قصة حاجی بابا اصفهانی

1353ق] در بخ

آمده است .فقط عنوان کتاب آمده است و نامی از مترجمی نیست.
شاید دلیلح اینکه سالها گمان میرفت ،نخستین مترجمح فارسیح حاجیبابا« ،میرزا
اسماعیل بن میرزا محمد علی طهرانی متخلّص به حیرت» 1است ،تشابه تخلّص او با اُمراو
مرزا حیرت دهلوی است( .ر.ک :دا رةالمعارف بزرگ اسالمی ،مدخلح «حاجیبابا»)

ترجمه به فارسی از میرزا اسداهلل خان شوکتالوزارة

9

این ترجمه با عنوانح مظهرالعجم؛ سوانح عمری حاجی بابا اصفهانی برای نخستین بار در
بمبئی در 1323ق [= 1815یا  ]1816منتشر شد .سه جلد کامل به بهایح  11روپیه .هر سه جلد
دارای این بابها است:
 .1میرزا حیرت ( 1937ا « ،)1988وی صحیحالنسب سید بود؛ ولی همیشه آن را از دیگاران پنهاان مایکارد.
پدرح بزرگِ وی ا میرزا جعفر ا وزیر اعظمح کریمخان بود .یکی دیگر از اجدادِ میرزا حیرت ،شاعر و طبیبی به
نام عبدالباقی باود .معتمدالدولاه ماتخلص باه نشااط کاه در زماان فتحعلای شااه وزیار اماور خارجاه باود ،از
خویشاوندانح مادرح میرزا حیرت به شمار می رفت .وی از دوستان قااآنی و یغماا باود .پاس از تارک ایاران باه
قسطنطنیه و از آنجا به هندوستان رفت و در ماه می  1972الفنستُن کالج در شهر بمبئی باه مادت  26ساال باه
تدریس فارسی پرداخت .از آنجایی که به انگلیسی مسلط بود ،انگلیسیها او را در تلگرافخانة خلیجفاارس
استخدام کردند و سسس مترجم زبان فارسی دولتِ انگلیس شد و به خواه
مَلکم) را به فارسی ترجمه کرد .فردی بود که اطالعات
بود .بنا به وصیت

تمام کتابهای

آنها کتابح تاریخ ایران (تألیفِ

از آشسزی گرفته تا ما اهب مختلاف بسایار وسایع

به کتابخانة الفنستُن کالج اهادا شاد»( .عبادالحق ،1835 ،ص  17ا )8

شایان یکر است که تاریخح ایران ،در دو جلد ترجماه و در  1314ا 1313ق 1996 /در مطباع وت پرساات
در بمبئی منتشر شد.
 .2میرزا اسداهلل طاهری اهوازی ملقّب به شوکتالوزارة در 1313
دریافت نمود و در دبیرستان زبان انگلیسی تدریس کرد.

ازکالج آمریکایی در تهران گواهینامه

نامه انجمن مفاخر

081

جلد اول فصل اول :در بیان احوال تولد حاجی بابا و تربیت ؛ فصل بیست و ششم :شرم
دادن زینب تفصیل حال و مآل کنیزی خود را.
جلد دوم :فصل اول :تدارک دیدن حکیم )جه [به جهتِ] مهمانی اعلیحضرت

شاه

جمجاه؛ فصل بیست و یکم اتفاق دزدی به کاشانة حاجی بابا و محتاج شدن او و تفصیل
رهایی .
جلد سوم :فصل اول رسیدن حاجی بابا به اصفهان در موقعیکه پدر

در حالت نزع

بود /فصل سی وسوم در ختم وقایع معلوم شد که نکبت از حاجی بابا دور شده بود و
مراجعت کردن به شهر خود در کمال عزّ و آبرو.
در سرورق کتاب آمده است:
«کتاب فرحت انتساب عبرت نصاب موساوم مظهارالعجم محتاوی از ساوانح
عمری حاجی بابا اصفهانی است .جناب مجدت و نجدت نصاب آقای میارزا
اسااداهلل خااان شااوکتالااوزارة کااه از تربیااتیافتگااان و یکاای از چاااکران و
خیرخواهان دولت و ملت ایران است ،باه فارسای اصاطالحی حالیاه ترجماه
نمود .سنه  1323هجری به سعی و اهتمام اقال اخیاار و احبااب میارزا محماد
ملک الکتاب المخاطب به خان صاحب من دولت الفخیمه انگلیسه در بمبئای
به زیور طبع درآمد ،مطبع فیضرسان».
در دیباچة کتاب هم مترجم نوشته است:
«و اما احقر بندگان اسداهلل در سنه [ 1322هجری] به حکم تقدیر پس از
یازده سال که مجدداً به خاک هندوستان پا نهادم و تصوراتیکه مد نظرم
بود چنان که باید صورت نگرفت ،عزم مراجعت داشتم ،در شُرف حرکت
برخی از آشنایان خواه

نمودند که به ترجمة کتاب سوانح عمری حاجی

بابای اصفهانی یادگاری از خود به صفحة روزگار بگ ارم .در اول به بعضی
مالحظات میل نداشتم ،الکن در آخر که شنیدم ترجمة کتاب م کور در
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مدارس لشکری و کشوری هندوستان مطلوب است ،با خود اندیشه نموده
گفتم در کاری که رُقبا محزون و رُفقا محظوظ میگردند ،درن

نباید

کرد ...ترجمة انگلیسی و هندی [اردو] 1را که دیدم خونم به هیجان آمد و
تعصبم غلبه نمود .با خود گفتم در صورتیکه مستر پری گریک برسیک
داکتر انگلیس سالها زحمت کشیده به جهت خدمت به نوع خود،
سیاحتها کرده تا اینکه در آخر نسخه سرگ شت حاجیبابا را تحصیل
نموده ،به رسم هدیه به خدمت مروج ملت خود فرستاده که ترجمه و نشر
شود ...ملت فرانسه همة این قصة شیرین به رایگان برده ترجمه نموده ...و
هندیهای عالیدماغ هم در این اواخر به زبان اردو ترجمه کردهاند که آنها
هم بیبهره نمانند و.»...
چاپ دیگر ترجمة شوکتالوزارة :با عنوانح :تجارب االمم و نتایج الهمم؛ محتوی بر
سوانح عمری حاجی بابای اصفهانی ،مطبع مظفّری ،بمبئی1328 ،ق 1811=[ 2.یا ]1811
ترجمه به فارسی از حاج شیخ احمد کرمانی

1
4

این ترجمة فارسی به تصحیحح داگالس کراوین فالث از مطبع بستست مِشن پریس در
کلکتّه در  1322[ 1815یا  1323ق] منتشر شد .در پاورقی هر صفحه ،فالث معنایح برخی از
 .1در گ شته «هندی» از نامهای زبان اردو بود.
 .2در شهر الهور «اقبال آکادمی پاکستان» است که دارای سایتی است که کتابهایح عالماه اقباال و درباارۀ
اقبال را بارگ اری می کند .فهرست کتابخانة آکاادمی هام در ساایت اسات .یاک چااپ سانگی از ترجماة
شوکتالوزارۀ دراین سایت است با مشخصات :مطبع فیضرسان ،1967 ،بمبئی .نگارنده باه لطافِ و عنایاتِ
سرکار خانم اِرم جبین با دکتر محمّد طاهر تَنولی در «اقبال آکادمی پاکساتان»تمااس گرفات و دکتار تَناولی
توضیح دادند که در سرورقح کتاب ،سال چاپ 1323ق چاپ شده است و ایان تااریخ ( )1967در فهرسات
کتابخانة «اقبال آکادمی پاکستان» و سایت اشتباه است .با سساسح غا بانة فراوان از این دو بزرگوار.
 .3دربارۀ اینکه اصل ترجمه از روحی است یا خیر ،ر.ک :دا رةالمعارف بزرگ اسالمی ،مدخلح «حاجی بابا».
 .4لِفتِنِنات کلنال داگاالس کِاراوین فاالث ( )1831-1968 ،Douglas Craven Phillottوی مادتی نماینادۀ
کنسول انگلیس در کرمان بود .به زبانهای هندی ،اردو و فارسی مسلّط باود .در سارورقح کتاابهاای

←
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کلمات و اصطالحات را به انگلیسی ترجمه کرده است .در صفحة اولح ترجمه تصویر
حاجی بابا کشیده شده است.
فالث در زمانح ترجمة حاجی بابا نمایندۀ انگلیس در کرمان بود و ترجمة کتابح بازنامه را به
عال المُلک حاکمح کرمان و بلوچستان تقدیم کرد .در سرورقح بازنامه به فارسی نوشته شده
است( :فالث)1819 ،
« به یادگاری آن ایامی که تماماً غیرمرغوب نبود که با جناب جاللتمآب
عال الملک دَامَ اجالله فرمانفرمای سابق کرمان و بلوچستان ایران در باغ
کرمان از دوری دیار و یار اشک حسرت از دیدهها فرو میریختم این
ترجمة محقّر باکمالح خلوص به نام معظّم له معنون گردید».
حاجی بابا شامل هشتاد گفتار است:
مقدّمه :صورت کاغ ی که سیاحی انگلیسی به کشی

سفارت اسوج در استانبول نوشته

است گفتار اول :در والدت و تربیت حاجیبابا؛ گفتار هشتاد :ظاهرشدن اینکه بدبختی از
حاجی بابا دست برداشت و رفتن او به دیار خوی

و مراجعت کردن با عزّی بزرگ تر از

آن که بود.
چاپ دیگرح این ترجمه( :نوشاهی ،1896 ،ص )558
ا به تصحیح :محبوب الهی (ر یس جامعه شرقیه الهور) ،الهور ،اورینتل بُک سوسایتی،
نامی پریس ،به خط :قریشی محمد عطا اهلل چورکانی [به اردو :چوهرکانی] ،تاریخ ندارد.
ی
ی کُال و ساکرتر ح
ت کلکتّاه؛ ساکرتر ح
→ سِمتهای فالث این طور معرّفای شاده اسات :ساکرتری امتحاناا ِ
فیلولوجیح انجمنح آسیاییح بنگال؛ دستیار دانشگاه بنگاال؛ افسار ساوارۀ شامارۀ  23قشاون سارحدی ،متارجم:
قواعد مشقح سوارۀ  1985میالدی؛ (گویاا ایان کتااب را باه زباان اردو ترجماه کارد ،ساال و محال چااپ را

نمیدانم) علم جن

کوهستان (گویا این کتاب را به زبان اردو ترجمه کرد ،سال و محل چاپ را نمیدانم)؛

نفح الیمن بحما یزول ب کره الشجن (عربی ،1817 ،محل چاپ را نمیدانم)؛ بازنامة ناصاری (فارسای،1819 ،
لندن)؛ مصحّحح کتابهایح :قوانینالصید (فارسی ،1819 ،کلکتّه)؛ فرسنامة هاشمی (فارسی ،1811 ،کلکتّاه)؛
فرسنامة رنگین (اردو ،1811 ،لندن).
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ترجمه به فارسی ،چاپ در مطبع حبلالمتین
این ترجمه به خواه

مؤیداالسالم انجام شد و در مطبع حبلالمتین در کلکتّه منتشر

شد .بر نگارندۀ این مقاله معلوم نیست که مترجم چه کسی (کسانی) بودهاند .نگارنده
چندین نسخة چاپ شدۀ این ترجمه را مطالعه کرده است .جلد اول و جلد دوم هم جداگانه
هستند و هم یکجا .در سرورق هر دو جلد از چاپح جلد سوم و حتّی قیمتِ آن اطالع داده
شده است؛ امّا نگارنده نتوانست جلد سوم را بیابد .از مدخلهای «حاجی بابا» در
دا رةالمعارف بزرگ اسالمی و ایرانیکا هم چیزی به دست نیامد .در سرورق ،تاریخ جلد
اول 1314ق [= 1996یا  ]1997است ،در حالیکه تقریِِ مؤیداالسالم ربیعالثانی 1324ق [=
 ]1816است.
جلد اول بهترتیب شاملح :سرورق ،غلطنامه ،تقریِ ،تصویر حاجیبابا و فهرست
مجلدات ثالثة حاجی بابا (از :عرضداشت مخصوص گفتار (اول) :در والدت حاجیبابا تا
گفتار هشتادم :دور شدن بدبختی از حاجی بابا و مسافرت او به دیار خوی
تا گفتار صد و سی و سه رسیدن مسافری فرن

با مرتبة بزرگی

به طهران و مالقات حاجی بابا با شاه و

خاتمة سرگ شت آن) ،فهرست تصاویر حاجی بابا در جلد اول ،فهرست جلد اول حاجی
بابا (از :عرضداشت مخصوص گفتار (اول) :در والدت حاجی بابا تا گفتار سی و یک:
اندیشة حاجی بابا )جه [به جهتِ] جدایی زینب و حکیم شدن
نه  :وداع بدبختی حاجی بابا را و مسافرت

در حالیکه گفتار هفتاد و

به دیار خود با مرتبة بزرگی)  +سرورق،

غلطنامه ،تصویر حاجیبابا ،فهرستِ جلد دوم حاجیبابا (از گفتار سی و دو :درآمدن
حاجی بابا به خدمت دولت و نسفچی شدن او تا گفتار هشتاد :وداع بدبختی حاجی بابا را و
مسافرت به زاد و بوم خود با بزرگی) ،فهرست نقشهجاتِ حاجی بابا ،تصویر حاجی بابا.
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سرورق جلد اول:
«حاجی بابا بهترین رمان هایی است که در سال هزار و هشتصد و بیست و سه میالدی به قلم
مستر موریر (یکی از ادبای فاضل انگلستان که به سمت منشیگری اولین سفارت دولت انگلیس در
عهد سلطنت خاقان مغفور فتحعلیشاه قاجار نوّراهلل مرقدَه ،به ایران آمده بود) ،نوشته شده .الحق
درین رساله عکس مجموعة اخالق و آداب و عادات ایرانیان را به نیکوترین اسلوبی رسم نموده.
مختصری از شرم حال مصنف و تصریح به بعضی اسامی که دراین رساله به اشاره یکر شده در
خاتمة جلد سوم سمتِ نگار

پ یرفته.

تمام حقوق و تصاویر حاجی بابا مع حق ترجمة جلد سوم قانوناً محفوظ است.
قیمت :جلدی :چهار روپیه؛ دو جلد :هفت روپیه؛ سه جلد کامل :ده روپیه.
حسباالمر مؤیداالسالم در مطبع حبلالمتین کلکته به حلیة طبع درآمد .ربیعالثانی
سال هزار و سیصد و چهار[ .در صورتیکه تاریخ تقریِ مؤیداالسالم غرۀ
ربیعالثانی سنه  1324است]

سرورق جلد دوم:
حاجی بابا بهترین رماان هاایی اسات کاه در ساال هازار و هشتصاد و بیسات و ساه
میالدی به قلم مستر موریر (یکی از ادبای فاضل انگلستان که باه سامت منشایگری
اولین سفارت دولت انگلیس در عهاد سالطنت خاقاان مغفاور فتحعلایشااه قاجاار
نوّراهلل مرقدَه ،به ایران آمده بود) ،نوشته شده .الحق درین رسااله عکاس مجموعاة
اخالق و آداب و عادات ایرانیان را به نیکوترین اسلوبی رسم نماوده .مختصاری از
شرم حال مصنف و تصریح به بعضی اسامی که دراین رساله به اشاره یکر شده در
خاتمة جلد سوم سمتِ نگار

پ یرفته.

تمام حقوق و تصاویر حاجی بابا مع حق ترجمة جلد سوم قانوناً محفوظ است.
قیمت :جلدی :چهار روپیه؛ دو جلد :هفت روپیه؛ سه جلد کامل :ده روپیه.
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حسباالمر مؤیداالسالم در مطبع حبلالمتین کلکته به حلیة طبع درآمد .ربیعالثانی
سال هزار و سیصد و بیست و چهار[ .تاریخ تقریِ مؤیداالسالم غرۀ ربیعالثانی سنه
 1324است]

بخشی از تقریظِ مؤیداالسالم در جلد اول به تاریخِ غرة ربیعالثانی سنه
 ،0194صفحات :0-4- 1
نسخ قلمی (حاجی بابا) که در ایران دستیاب شده ،غالباً مبنی بر مختصر
اختالفات عبارتی میباشد و این معین است که در تنسیخ از نسخة اصل محرّرین
غلطی کردهاند ،چه اختالفاتی که در آنها مشاهده میشود ،بسیار قلیل است .این
نسخه که ما تقریِ بر او مینویسیم با سه نسخ مقابله و اغالط عبارتیح آن تصحیح
شد .عالوه این نسخه بر سایر نسخ دو مزیت بزرگ دارد .اول کامل است .این
حصه ابداً در نسخ فارسی دیده نشده و در نسخاتی که به تازگی طبع شده موجود
نیست .در انگلیسی هم این حصه جداگانه به طبع رسیده است.
مزیت دیگر آنکه دارای یکصد و اندی تصاویر بسیار ممتاز مناسب است که ابداً
در نسخ فارسی دیده نشده ،فقط در بعضی از طبعهای انگلیسی تصاویر چند دیده
میشود .این طبع حاجی بابا در سه جلد مرتب شده است.
همان ایامیکه این نسخه زیر طبع بود ،معلوم شد که آشیاتیک سوسایتی به
تصحیح جناب فخامت نصاب لفتننت کرنل دی.سی.فالث ،سکرتری بورد آف
اگزامتر که سالها در کرمان نمایندۀ دولت فخیمة انگلیس بود و فارسی را نیکو
صحبت می دارد ...رسانیده و حکم به طبع داده بود و برخی تشریحات لفظی را هم
با صفحهای در زبان انگلیسی نمودهاند .چون دقت مصحح زیاده در این بوده که از
نسخهای که در دست داشته تجاوز ننمایند ،ازین رو اغالط تحریری که در اصل
نسخه بوده ،در او نیز مانده است .عالوه براین چون در مطبعی طبع شده که
فارسیدان ابداً در او نبوده حروفچینیها نیز خیلی در او تصرف کردهاند ...با این
همه می توان گفت که بهترین نسخه را جناب لفتنت کرنل (دی.سی.فالث) به
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دست آورده و خیلی هم زحمت در تصحیح و طبع آن کشیده است .این کتاب که
آشیاتیک سوسایتی طبع نموده ،دارای تصاویر نیست و سیاحت اروپای حاجی بابا
را هم که جلدی علیحده بوده ،دارا نمیباشد.

تصحیح ترجمه به فارسی در الهور
شادان بلگرامی 1و کِی.اِم .میترا بر اساس چاپح فالث ،ترجمة فارسیح حاجی بابا را
تصحیح نمودند .این تصحیح شاملح هشتاد گفتار است :عرضداشت ا گفتار اول :در والدت
و تربیب حاجی بابا ا گفتار هشتادم :دور شدن بدبختی از حاجی بابا و مسافرت او به دیار
خوی

با مرتبة بزرگی.

از چاپهای آن:
ا [به اهتمام] شیخ مبارک علی ،عالمگیر الکتریک پریس ،الهور ،چاپ سوم ،نوامبر .1831
[ 1348یا 1351ق] (نوشاهی ،1896 ،ص )558
ا [به اهتمام] شیخ مبارک علی ،مطبع کریمی ،الهور ،به خط :منشی فقیراهلل خان اختر
(خوشنویسح وزیرآباد) ،به تصحیح :کیح.اِم .مترا ،تاریخ ندارد( .همان)
ا [به اهتمام] شیخ مبارک علی ،الهور ،چاپ چهارم1359 ،ق.1838 /

 .1عالمه سید اوالد حسین شادان بلگرامی ( )1849-1968از استادان و شاعران فارسیگوی هندوساتان باود.
در شهر لکنو در اسالمیه کالج در امتحانهایح فارسی شرکت کرد و مدرکهایح منشی ،منشی عالَم و منشای
فاضل را دریافت نمود .در  1811در مدرسة عالیه رامسور استاد فارسی شد و ساسس در  1823اورینتال کاالج
شهر الهور برای استادی پ یرفته شد و تا پایان بازنشستگی در آنجا فارسای تادریس مایکارد .زنادگیناماة
ایشان از سوی سید اصغر علی شادانی ،پسر خوانادها چااپ شاده اسات :حیاات شاادان ،1896 ،کراچای.
برخی از آثار  :تصحیحح کشف المعضالت شرم معمیاتِ حداةقالبالغة (چااپ اول -1812 :چااپ دوم:

)1892؛ کنوزالعامرة فی شرم دُرة النادرة ()1823؛ خالصة تااریخ وصّااف ()1828؛ فرهنا سایاحت ناماة
ابراهیم بی فارسی ا اردو ()1831؛ ترجمة مردِ خسیس باه اردو ()1822؛ ترجماة انشاای ابوالفضال باه اردو
(( .)1851برگرفته از مقالة دکتر آفتاب اصغر ،اقبالیات ،2114 ،ج )14
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فرهنگِ فارسی به اردو
ترجمة فارسیح سفرنامة حاجی بابا در  1824جزو کتابهای درسی دانشگاه پَنجاب،
الهور قرار گرفت .در سال  1824دانشگاه پنجاب در الهور این کتاب را جزوح کتابهای

گنجانده بود( ،نوشاهی ،1896 ،ص  )558از اینرو شادان بلگرامی فرهن ِ

درسیا

حاجی بابا اصفهانی (فارسی ا اردو) را هم تدوین نمود .چاپ اول :استیم پریس ،الهور،
 1342[ 1824یا 1343ق]؛
ا چاپ دوم :عالمگیر الکتریک پریس ،الهور 1352[ 1834 ،یا 1353ق] .هر دو چاپ از
سوی شیخ مبارک علی منتشر شدند .شایان یکر است که پی
فرهن

ِ سیاحت نامة ابراهیم بی

از این شادان بلگرامی

را از فارسی به اردو تدوین کرد که در  1831منتشر

شده بود.
ترجمه به اردو از تاجور نجیبآبادی
تاجوَر نجیبآبادی 1این داستان را در دو جلد از فارسی به اردو ترجمه کرد با عنوانح:
حاجی بابا اصفهانی  ،مَرکنتایل پریس ،الهور .تاریخ چاپ ندارد .در پایانح ترجمه ،فرهن
فارسی به اردو آمده است .کتاب به خان بهادر شیخ نور الهی تقدیم شده است که در زمینة
آموز

کودکان کوش های بسیاری نموده است.

در سرورق کتاب به اردو آمده است:

 .1احساااناهلل خااان تاااجوَر نجیاابآبااادی ،شاامسالعمااا تاااجور )1851-1984( ،لغااتنااویس ،زبااانشااناس و
روزنامهنگار هندوستانی .از الهور مدرکِ مولوی فاضل و منشی فاضال را دریافات نماود .ساسس در «کاالجح
دیال سین

» اردو و فارسی تدریس کرد .در  1825ادارهای با عنوانح «اردو مرکز» تأسیس نماود کاه بهتارین

انتخابهای نظم و نثر اردو در  36جلد منتشر نمود .تااجوَر نجیابآباادی در  1828ماهناماة ادبای دنیاا و در
 1834ماهنامة شاهکار منتشر کرد .یکی از بهترین فرهن

های اردو تاجاللغات را در  1832منتشر کرد.
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«کتابخانة کودکان؛
داستانح خندهدار دنبالهدار ،لبریز از معلوماتِ مفیدِ شهری و
روستایی برای کودکان؛
حاجی بابا اصفهانی».

در مقدمة کتاب تاجور نجیبآبادی اطالع داده است« :دانشگاه پَنجاب (الهور) برای درس
فارسی کالس دوازدهم آن را از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد»( .نجیبآبادی ،تاریخ
ندارد ،ص )6
ترجمه به کشمیری
شایان یکر است که حاجی بابا اصفهانی به زبانح کشمیری هم ترجمه شده است با
عنوانح:
 -حاج بابه  ،مترجم :شمسالدین احمد ،ناشر :آکادمیح هنر ،فرهن

و زبان در جمّون

و کشمیر ،شهرح سَرینَگَر ،هندوستان.1876 ،
دکتر شمسالدین احمد از طرفِ دولتِ ایران بورسیه دریافت کرد و از دانشگاه تهران

دکتری ادبیات فارسی دریافت نمود .عنوان رسالة دکتریح وی :دیوان و شرمح احوال و
سَبک مشتاق کشمیری ،استاد راهنما :سید صادق گوهرین ،سالح دفاع( . 1344 :این رسالة
دکتری هنوز چاپ نشده است)
دکتر شمسالدین احمد در زمانی که در ایران بود ،ترجمة فارسیح سفرنامة حاجی بابا را
مطالعه کرده بود و تصمیم گرفت که آن را به زبانح کشمیری ترجمه کند .وی از مترجمانح
مشهور در هندوستان بود که این دو کتاب را از فارسی به زبانح کشمیری ترجمه کرده
است:
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 تاریخ حسن (تألیف :حسن شاه) ،در چهار جلد از سوی همین آکادمی در جمّون وکشمیر در سالح  2112منتشر شد.
 واقعاتِ کشمیر (تألیف :محمد اعظم دَدّمری) از سوی مرکزح اسالمی جمّون و کشمیردر سَرینگَر منتشر شد ،تاریخ چاپ معلوم نیست.
نتیجه

ترجمة سرگ شتِ حاجی بابا در هندوستانح قدیم ،نخستین بار به زبان اردو از
سوی حیرت دهلوی در  1981در لکنو و به زبان فارسی از سوی شوکتالوزارة در
بمبئی ترجمه و منتشر شد .ترجمة فارسیح چاپح مطبع حبلالمتین در کلکّته که به
اهتمام مؤیداالسالم بود ،از همه کاملتر است که «سیاحتِ انگلستانح حاجی بابا» را
هم شامل و دارای یکصد و اندی تصویر است.

منابع
 اردو لغت بورد( ،سالهای مختلف) ،اردو لغت (تاریخی اصول پَر) ،کراچی :ترقیاردو بورد ،اردو لغت.
 اصغر ،آفتاب ،)2114( .عالمه سید اوالد حسین شادان بلگرامی ،اقبالیات ،دورۀپانزدهم ،جلد چهاردهم ،الهور :اقبال آکادمی پاکستان.
 -حیرت دهلوی ،موالنا اُمراو مرزا ،)1814( .مضامین حیرت ،دهلی :کَرزَن پریس.

 ااااااااااااااااااا ( .تاریخ مشخص نیست) ،قصة حاجی بابا اصفهانی ،ترجمة کتابایدونچرز آف دی حاجی بابا آف اصفهانی ،لکنو :مطبع نول کشور.
 ااااااااااااااااااا ( .یکم فوریه ،)1811کَرزن گَزت ،جلد اول ،شماره  ،49دهلی:کَرزَن پریس.
 ااااااااااااااااااا ( .سالهای مختلف)،کَرزن گَزت ،شمارههای مختلف ،دهلی:کَرزَن پریس.
 دا رة المعارف بزرگ اسالمی ،سایت ،مدخلح «حاجی بابا». سیٹھ ،کیسری اہ (شہ ا شآا ) 6671( .ء) ،فہرست کشب کالن مطم منشی نولکشور واق لر،نؤ و کانپور ،لر،نؤ :مطم منشی نول کشور
 -شادان بلگرامی ،سید اوالد حسین ا میترا ،کِی.اِم ،)1831( .حاجی بابا اصفهانی،

الهور :الکتریک پریس.

 شوکت الوزارة ،میرزا اسداهلل خان1323( .ق) ،مظهرالعجم؛ سوانح عمری حاجیبابا اصفهانی ،بمبئی :مطبع فیضرسان.

 شیکهر ،چندر ا عبدالرشید (تدوین) ،)2112( .فهرست کتب  1986مطبع منشینول کشور ،دهلی :دلی کتاب گهر.
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 صابری ،امداد ،)1863( .تاریخ صحافتِ اردو ،جلد سوم ،دهلی :جدید پرنتنپریس.
 -عبدالحق ،مولوی ،)1835( .چند همعصر ،به کوش  :شیخ چاند ،اورن

آباد:

انجمن ترقی اردو.
 کرمانی ،شیخ احمد( .ترجمه ،)1815 :سرگ شت حاجی بابای اصفهانی ،مرتبه ومحشی :میجر دی.سی .فالث ،کلکتّه :مطبع بستست مِشن پریس.
 موریه ،جاستینی جیمز( .ترجمه1314 :ق) ،حاجی بابا ،جلد اول ،کلکتّه :مطبع حبلالمتین.
 اااااااااااااااااااا ( .ترجمه1324 :ق) ،حاجی بابا ،جلد دوم ،کلکتّه :مطبع حبلالمتین.
 -نجیبآبادی ،تاجور( .تاریخ ندارد) ،حاجی بابا اصفهانی ،الهور :مَرکنتایل پریس.

 نوشاهی ،عارف ،)1896( .فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیابکتابخانة گنجبخ  ،جلد اول ،اسالمآباد :مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
- Phillott, Douglas Craven, (translated: 1908), The Baz-nama-yi Nasiri,
a Persian treatise on falconry, London : Bernard Quaritch.
- http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/asiaticreview.
- www.rekhta.org.

سفر تراب علی نامی به ایران در 5991ق
دکتر راهی فدایی

*

چکیده
مولوی تراب علی نامی (1243-1181ق) مدیر بخ ح فارسی و عربی و اردو در «فورت سِنت
جارج کالج» در 1225ق 1911 /به ایران سفر کرد و به شهرهای اصفهان ،شیراز و سسس برای
زیارت به عراق رفت .پس از دو سال در 1227ق 1912 /به هندوستان برگشت .سفرنامها

را به

فارسی در 1234ق نوشت .این سفرنامه به صورت نسخهخطّی است و هنوز چاپ نشده است .این
مقاله به معرّفی نامی و سفرنامها

پرداخته شده است.

کلیدواژه :تراب علی نامی ،مَدراس (جنوب هندوستان) ،ایران و عراق ،سفرنامة فارسی.

* .استاد سابق عربی در جامعه باقیات صالحات (شهر ویلور)؛ استاد سابق عربی در جامع العلوم الثناییه (شاهر
کدپا)؛ مدیر افتخاری بخ

تحقیق و ترجمة مؤسسة آموز

عالی (بنگلور))drrahifidai@gmail.com( .

بابت ترجمة بخ هایی از مقاله ،قدردان سرکارخانم دکتر لیال عبدی خجسته هستم.
تاریخ وصول89/18/15 :

تاریخ پ یر 89/11/16 :

مقدمه
ی 1مربوط به جنوبح هندوستان (دکّن)
مولوی تراب علی نامی در ت کرههای قدیم ح
معرّفی شده است :نتایجاالفکار( 2سالح تألیف1259 :ق) 1942-1941 /؛ معدنالجواهر( 3سالح

تألیف1261 :ق)1944-1943 /؛ اشارات بین
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(سالح چاپ1265 :ق)1948-1949 /؛

حدةق المرام (سالح تألیف1271 :ق)1954-1953 /؛ ت کرۀ گلزار اعظم( 5تألیف :محمّد
 .1دکتر محمّد افضلالدین اقبال در کتاب  :ارتقای زبان اردو در سرزمین مَدراس دربارۀ تراب علی ناامی از
ت کرههای نامبرده استفاده کرده و به تفصیل دربارۀ او پرداخته است .در این مقاله ،برای نوشتن پاورقیها باه
اصلح ت کرهها مراجعه شده است تا توضیحاتِ دیگری به خوانندگان محترم داده شود .حقح اولویات معرّفایح
نامی همچنان با مرحوم افضلالدین اقبال است.
 .2مؤلف :محمّد قدرتاهلل خان گوپاموی (1291-1188ق1794 /یاا  1963 – 1795یاا  .)1964ایان تا کره
چاپ شده است؛ بار نخست در زمان حیات شاعر از بمبئی (تاریخ چاپ را نمیدانم) .پس از آن بارها چااپ
شده است :به تصحیحح :اردشیر بنشاهی ،چاپخانة سلطانی ،بمبئی ،دی  - 1336باه تصاحیحح :یوساف بیا

-

باباپور ،مجمع یخا ر اسالمی ،قم ،چاپ اول 1396 ،؛ همان ،چاپ دوم. 1381 ،
 .3مؤلف :محمّد مهدی واصف مَدراسی (1281-1217ق) وی ت کرۀ دیگری هم به فارسی درباارۀ شااعران
پارسیگوی هندوستان نوشته است .حدةق المرام(علمایح مَدراس) هم از ت کرههاایح فارسای اوسات کاه باه
زبان اردو ترجمه شده است .از :سخاوت مرزا ،انجمن ترقی اردو پاکستان ،کراچی .1892 ،شایان یکر است
که «مهدی واصف به سفار ح تراب نامی در فورت سِنت کاالج در مادَراس بارای تادریس اساتخدام شاد».
(اقبال ،1878 ،ص )144
 .4مؤلف :سیّد مرتضی بین ؛ این ت کره چاپ شده است :تصحیح از :شریف حساین قاسامی ،اِنادو پحرشاین
سوسایتی ،دهلی.1873 ،
 .5مؤلف :محمّد غوث خان متخلّص باه اعظام و ملقّاب باه واالجااه پانجم1272-1258( ،ق)1955-1943 /
شاعر و ادیب فارسی بود که دو ت کرۀ شاعران پارسی را تألیف نمود .تا کرۀ دیگار  :صابحح وطان (ساال
چاپ1259 :ق).
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غوث خان ،سال تألیف1268 :ق)1956-1955 /؛ ت کرۀ محبوبالزمن( 1سال چاپ:
1328ق.)1811-1811/
مولوی تراب علی نامی (1243-1183ق )1926 -1778 /با نامهای «حاجی الحرمین
مولوی تراب علی نامی» (گوپاموی ،تصحیح ، 1336 :ص )728-731؛ «حاجی
الحرمین مولوی تراب علی نامی تخلّص» (اعظم1272 ،ق ،ص )356؛ «مولوی حاجی
تراب علی خیرآبادی نامی تخلّص» (صوفی مَلکاپوری1328 ،ق ،ج  ،2ص )1119-1118
معروف است.
نامی در ابتدای کتاب

وسیطالنحو خود را اینطور معرّفی کرده است( :نامی1228 ،ق،

ص  3متنح اصلی)« ،تراب علی بن الشیخ نصرةاهلل بن الشیخ محمّد منیف بن الشیخ
عبداللطیف الشهید الهاشمی العبّاسی الخیرآبادی».
دکتر محمّد افضل الدین اقبال 2،زادروزح وی را 1183ق 1778 /نوشته است« .چون در
مقدّمة وسیطالنحو خودِ نامی نوشته است که در 1228ق 1913 /ش

ماه در کلکتّه بود و

 .1مؤلف :مولوی ابوتراب محمّد عبدالجبار خان صوفی مَلکاپوری بَراری حیدرآبادی (درگ شت1344 :ق).

وی از استادان «مدرسة اعزا » در حیادرآباد دکّان باود .از آثاار  :محباوبالاوطن تا کرۀ ساالطین دکان
(1329ق)1811 /؛ محبوبالزمن ت کرۀ شعرای دکّن (دو جلاد1328 ،ق)1811 /؛ تا کرۀ اولیاایح دکان (دو
جلد1331 ،ق( .)1812 /هاشمی ،1895 ،ص )114-116
 .2دکتر محمّد افضلالدین اقبال ( )2117-1844اساتاد و مادیر گاروه اردو در «جامعاة عثمانیاه» (حیادرآباد

دکن) ،پژوهشگر برجستة مطالعات دکن و جنوب هندوستان .عنوان رسالة دکتریشان باه زباان اردو :ارتقاای
اردو در سرزمینح مَدراس (به راهنمایی دکتر سیده جعفر ،جامعه عثمانیه ،سال دفاع .)1879 :فرزندشان به ناامح

پدر مؤسسهای تحقیقاتی در حیدرآباد هندوستان تأسیس کرده است .برخی از آثارح افضلالدین اقبال :فورت
سِنت جورج کالج سال مرکزح مهمح زبان و ادبیاتِ دکنی ()1878؛ مطبوعات جنوبح هندوساتان پای

از ساالح

( 1957سال چاپ)1891 :؛ نواب اعظم و مثنوی اعظمنامه ()1897؛ نسخههایح خطّی اردو در کتابخانة شارقیح
شاامس العلمااا قاضاای عُبیااداهلل در مَاادراس ،هندوسااتان ،محمّااد غااوث -بااه کوشا  :محمّااد افضاالالاادین

اقبال1898،؛ نسخههایح خطّی اردو در کتابخانة امانتیح خاندان شارفالمُلاک در مَادراس ،هندوساتان← ،
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در سنح 36سالگی این کتاب را تألیف نمود ،با این حساب ت کرههایی که زادروزح نامی را
1181ق 1777 /نوشتهاند ،اشتباه است»( .اقبال ،1878 ،ص )226
تراب نامی در خیرآباد 1به دنیا آمد و در این شهر تعلیمات ابتدایی را آموخت .نزدِ
داییا  -مولوی احمد علی -فارسی و عربی فرا گرفت .سسس به هَرگام (از توابعح سیتاپور)
رفت و علوم منقول را از عالمه سید غالم امام رضوی آموخت .علوم معقول را از عالمه
سید عبدالواجد کرمانی خیرآبادی 2فرا گرفت .سسس به شاگردیح میرزا قتیل 3شاعر معروف
آن دوره ،درآمد .در آن زمان دو شاعر دیگر هم دارای تخلّص نامی بودند :مستقیم جن

،

برهنه شاه نامی مشایخ المعروف به تعظیم ترک( .واصف مَدراسی ،چاپح  ، 1892ص)31
رفته رفته شهرتِ علمی و شاعری تراب نامی در هندوستان پیچید .وی برای پیدا کردنح
شغل به کلکتّه رفت و در کمسانی هند شرقی مشغول به کار شد و آنجا ابتدا معلمح یک افسر
انگلیسی شد.

→ محمّد غوث ،به کوش  :محمّاد افضالالادین اقباال1898 ،؛ مقایساة دو ادارۀ علمایح کمساانی هناد شارقی:
فورت ویلیام کالج و فورت سِنت جورج کالج (.)2114
 . 1این شهر امروزه از توابعح سیتاپور در ایالتِ اُتّرپَرَدی

هندوستان است.

 . 2در گلزار اعظم نام او« :مولاوی ساید عبدالواحاد» (1272ق ،ص )356؛ در محباوبالازمن ناامح او :موالناا
عبدالواحد1328( .ق ،ص )1119
 . 3مرزا محمّد حسن خان قتیل الهوری (1241 -1172ق )1924 -1759/از شاعران معاروف پارسای گاوی
شبهقارّه .برخی از آثار

به فارسی :هفت تماشا (سال تألیف1226 :ق )1911 /؛ نهر الفصاحت (سال تألیف:

1214ق)؛ رقعات .این رسالة دکتری هم دربارۀ وی نوشته شده است :تصحیح دیاوان غزلیاات میارزا محمّاد
حسن قتیل الهوری با مقدمه دربارۀ شرم حال و ویژگیهای غزلسرایی وی ،نام پژوهشاگر :زاهاده پاروین،
استاد راهنما:محمّد سلیم مظهر ،گروه فارسی ،دانشگاه دولتی الهور.2118 ،
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تراب علی نامی در 1228ق 1913 /در «فورت سِنت جارج کالج» 1برای تدریس
استخدام شد و چند سال مدیرح گروهِ زبانهایح عربی ،فارسی و اردو بود .در سرورقح کتاب
وسیطالنحو آمده است:
»Mouluvee Toorab Alee, Head Arabic Persian And Hindoostanee Master
in the College of Fort Saint George«.

برای انجام فریضة حج راهی شد .سفر

را در  22جمادیاالول  1241از شهر مَدراس

2

آغاز نمود .پس از تشرف به حج ،هنگام برگشت بیمار شد و  17ربیع االول  1242در سَری
رَن

پَتَن 3درگ شت .در مقبرۀ تیسو سلطان 4به خاک سسرده شده است.

تألیفات تراب علی نامی

از آثار تراب علی نامی :حواشی بر نسخههای خطّی کتابهایح مختلف؛ دُر المنظم در
منطق؛ رسالة حکایتی چند؛ رساله در مسیر تراب علی نامی به طرفِ ایران و عراق و عرب.

 Fort Saint George College .1ایان کاالج بارای آشانایی افساران انگلیسای باا زباان ،ادبیاات و فرهنا
هندوستان و شرق(دکنی ،اردو ،عربی ،فارسی ،سانسکریت ،کَنتری ،تامیل ،قاانون ،ریاضای ،تااریخ و غیاره)
تأسیس شده بود و از آنجایی که در احاطة قلعة سِنت جورج در شهرح مَدراس بود ،به ایان ناام معاروف شاد.
بهطور رسمی در سال  1912تأسیس شد و رفته رفته دامناة فعالیاتهاای آن گساتر
قاضیان هم آموز

یافات و باه وکایالن و

داده می شد .این کاالج دارای چاپخاناه و بخا ح تاألیف باود .کتابخاناة کاالج دارای

یخیرههای نادر و نفیسی بود .ویلیام تیلر ( )1911-1999 William Taylorنسخههای خطّی این کتابخانه را
در دو جلد از چاپخانة کالج منتشر کارد .جلاد اول در ساالح  1957و جلاد دوم ( .1961اقباال ،1878 ،ص
)46-48
A Catalogue Raisonnae Of Oriental Manuscripts In The Library Of The (Late) College, Fort
Saint George, Now In Charge Of The Board Of Examiners.

 .2در سالح  1886نامح شهرح «مَدارس» به «چحنای» تغییر نام یافت.
 .3ت کرۀ شعرایح دکن(ج ،2ص  )1119محلح درگ شتِ او را «پَتَن» نوشته است.
 .4تیسو سلطان ( )1788-1751معروف به شیرح مَیسور ،کتابخانة بسیار غنی داشت که بعدها به موزۀ بریتانیا در
لندن منتقل شد.
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نامی بیشتر به فارسی و کمی به اردو شعر میسرود« .دیوان یا مجموعة شعری از نامی
تاکنون منتشر نشده است .شاید در کتابخانهای در اروپا باشد و شاگردِ انگلیسی از نامی آنجا
بُرده باشد .دکتر فیلن و کریمالدین 1در کتابشان دو بیتِ شعرح اردو از نامی نقل کردهاند».
(اقبال ،1878 ،ص )154
شاه حسین حقیقت در 1215ق 1911 /کتابی با عنوانح خزةن االمثال نوشت که
ضربالمثلهای هندی ،فارسی و عربی را گردآوری کرده بود 2.ترجمة اردویح
ضربالمثلهایح عربیح این کتاب از تراب علی نامی است( .همان ،ص )231
وسیطالنحو در علم نحو؛ دربارۀ قواعد عربی ،سال تألیف1228 :ق .1913 /در سن 36
سالگی و به درخواست آبراهام الکت در مدت ش

ماه برای دانشجویان فورت سِنت

کالج این کتاب را نوشت« .کالج هفت هزار روپیه بابت آن به نامی پرداخت کرد»( .واصف
مَدراسی ،ترجمه  ،1892ص )31
کتاب شاملح« :مقدم ی لعرةفع مالنحوو)یانغاةتهوموضوع »؛ «المقال االول ی 
لعرةفاالسمو)یانخواصهواصنایه»؛ «المقال الثانی ی الفعلولها)نی وانواع»؛ «المقال 
الثالث ی الحرفواقسامه»؛ «الخالم ی الفصولمنالعر)ی ».

 .1مولوی کریم الدین ( )1978-1921و سامو ل ویلیام فیلن ( .)1991-1917تااریخ تاالیفِ طبقاات شاعرایح
هند1261 :ق .1945 /برای نخستین بار در  1949در دهلی منتشر شد .همچناین چااپ عکسای آن باا مقدّماه
دکتر محمود راهی از اُتّرَپَردی

اردو آکادمی ،لکنو 1893 ،منتشر شد.

 .2شاه حسین حقیقت (درگ شت1248 :ق )1934-1933 /دربارۀ وی مقالهای به زبان اردو چاپ شده است:
میرحسین شاه حقیقت (حاالت و تصنیفات) ،از :دکتر لطیف حسین ادیب ،مجلة معارف ،جلد  ،113عادد،1
ژوییه  ،1869اَعظمگَر ،هندوستان .خزةن االمثال برای نخستین باار در 1271ق 1954 /از مطباع مصاطفایی در
شهر لکنو و سسس :مطبع نَوَل کِشور ،لکناو1298 ،ق 1972 /منتشار شاد .چااپ دیگار :مقتادره قاومی زباان،
اسالمآباد ،پاکستان .1896 ،همچنین :خزةنة االمثةال (ترجماة منتحاب مجماعاالمثاال) ،باه کوشا  :احماد
مجاهد ،دانشگاه تهران ،چاپ اول 1378 :؛ چاپ دوم. 1399 :
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تقریِ دانشمندان آن زمان در ابتدای کتاب است :میر محمّد صالح بن میر خیراهلل
البخاری؛ افضل العلما مولوی محمّد ارتضا علی خان گوپایوی متخلّص به خشنود (-1189
1234ق )1919-1793 /؛ مولوی حسنعلی ماهلی (درگ شت ،1942 /1259 :استاد ریاضی
و فلسفه).1
در پایان کتاب ،در هفتاد و هفت صفحه (از صفحة یک تا صفحة هفتاد و هفت)
شعرهای عربی را به فارسی توضیح داده است .یک نمونه از آن( :نامی ، 1921 ،ص 25-26
پایانح کتاب)
وَکُةةةةةةةلاَخٍمُفَارقةةةةةةة اَخةةةةةةةوَة

لَعَمةةةةةةةرُاَ)یِةةةةةةة إالالفَرقَةةةةةةةدان

المفارق از مفارقت به معنی باهم جدالعمر شدن .العمر بالضم او الفتح به معی بقا .لکن




مستعمل در قسم بالفتح و جوابح قسم اینجا مح وف است .یعنی لعمر ابی قسمی .الفرقدان
نام دو ستاره است از ستارههای بناتالنع

صغری ،نزدیک به قطب ،همیشه طالع میباشند

و گاهی چنین اتفاق نمیشود که یکی طالع باشد و دوم غارب .تا مفارقت یکی از دیگری
الزم آید .شاعر می گوید ای مخاطب به عمر پدر تو که هر یک برادر از برادر خوی
مفارقت میکند ،مگر فرقدان که ایشان گاهی از یکدیگر جدا نمیشوند.

وسیطالنحو در علم نحو جزوح کتابهای درسی «فورت سِنت جورج کالج» بود« .چون
از روی مسوّده تدریس می شد ،تراب نامی بیم آن داشت که اصل کتاب از بین رود ،ازین
رو به فکر چاپ آن افتاد .در 1235ق 1921 /با کوش

ویلیام اُلیور ( )William Oliverاز

چاپخانة فورت سِنت جورج کالج در شهر مَدراس چاپ شد»( .اقبال ،1878 ،ص )232
«نامی تألیف

را به لُرد مورا ( )Lord Muiraا نایبالسلطنه هندوستان ا تقدیم کرده

است و مثنوی 2را به فارسی برای

سروده است»( .عمری ،1874 ،ص )311

 .1این سه دانشمند از استادان «فورت سِنت جورج کالج» بودند که شارم حاال خشانود و مااهلی در کتاابح
دکتر افضلالدین اقبال آمده است.
 .2در کتاب عربی و فارسی در سرزمین کَرناتَک( )1861-1711این مثنویح فارسی کامل آمده است.
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سفرِ تراب علی نامی به ایران

ت کرههای یکر شده ،فقط به یکر سفرنامة نامی به سفرح او اشاره کردهاند .مثالً در گلزار
اعظم آمده است1272( :ق  ،ص )356-357
بعد از آن به رفاقت یکی از ارباب حکومت در سال یک هزار و دو صد و بیست و پنج
هجری  1225به سفر ایران ،اصفهان ،شیراز و عراق عرب پرداخت و تا دو سال سیر و
سیاحت این ممالک نموده ،باز رخت اقامت در کلکتّه انداخت .نامی حکایتی چند مشتمل
بر حاالتِ سفرح خود مطابقح محاورۀ ایرانیان تألیف ساخته.
دکتر محمّد یوسف عمر کوکن 1با مراجعه به نسخة خطّی دربارۀ جزییات سفر نوشته
است .تمامح مطالبح زیر از وی نقل میشود( :عمری ،1874 ،ص )288-311
1

تراب علی نامی در 1225ق 1911 /همراه افسر اروپایی آبراهام الکت به ایران رفت.
اصفهان ،شیراز ،عراق و عرب را سیاحت نمود .پس از دو سال در 1227ق 1912 /به
 .1محمّد یوسف کوکن عمری ( )1881 -1816وی در کوکن از توابع مَدراس به دنیا آمد .برجستهترین
نسخهشناس و مصحّحح عربی و فارسی که به منابعح جنوب هندوستان مسلّط و مدیرح گروه عربی ،فارسی و

اردو دانشگاه مَدراس بود .وی با مراجعه به نسخههای خطّی در جنوب هندوستان کتابح عربی و فارسی در
سرزمین کَرناتَک ( )1861-1711را به انگلیسی نوشت .برخی آثار  :موقفال غ العر)ی ی جنوبالهند؛

تصحیحح :شواکل الحور فی شرم هیاکل النور هو شرم لهیاکل النور لشهاب الدین ابوالفتوم یحیی بن حب
بن امیری السهروردی (تألیف :جاللالدین محمّد بن سعدالدین اسعد الصدیقی)؛ همچنین کتاب به فارسی با
عنوانح :علی اسفندیاری نیما یوشیج.
دربارۀ زندگی و آثارح یوسف کوکن کتابی به زبان اردو :یادگارح محمّد یوسف کوکن ،از :حافظه یوسف

کوکن ،حافظه هاوس مَدراس1883 ،؛ کتابی به زبان عربی :محمّد یوسف کوکن العبقری الکبیر فی جنوب
الهند ،از :دکتر محمّد بشیر ،مطبعة کِی.اِم للطباع و النشر ،کندوتی ،کَریال1889 ،؛ رسالة دکتری به زبان
عربی :بررسیح نق ح محمّد یوسف کوکن العمری در مطالعات عربی در هندوستان ،نام پژوهشگر :عزالدین،
استاد راهنما :دکتر ابوسفیان اصالحی ،گروه عربی ،دانشگاه اسالمی عَلیگر ،سال دفاع2119 :؛ کتاب به
عربی :الشیخ محمد یوسف کوکن و اسهاماته فی تطویر االدب العربی فی الهند ،مرزا محمود حافِ
عبدالرب،الجامع السف ی .2115 ،
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کلکتّه برگشت .سفرنامها
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را به فارسی در 1234ق 1918-1919 /نوشت که االن نایاب

است .عنوانح آن :رساله در مسیر تراب علی نامی به طرفِ ایران و عراق و عرب .تاریخ و
مسیر سفر:
 11ییالعقده  ،1225آغاز سفرح آنها از کلکتّه؛
 14محرم  ،1226با کِشتی به بمبئی و از آنجا به سیلون؛
 19ربیعاالول  ،1226با کِشتی به سمت بوشهر؛
 14جمادیاالول  ،1226رسیدن به مسقط و بوشهر؛
 2جمادیالثانی  ،1226رسیدن به شیراز .نواب جعفر علی خان 2از مَچلی بَندر در
هندوستان آنها را نزد خود دعوت کرد.
نامی می نویسد که مردمح شیراز حافِ را دوست دارند و سعدی را نمیپسندند .چون
سعدی سنی است .نامی تقریباً یک ماه در شیراز اقامت کرد.
 2رجب  ،1226حرکت به اصفهان؛
 14رجب  ،1226رسیدن به اصفهان؛
وی محضر آقا کاظم واله 3ا شاعر معروف آنجا ا را درک کرد و از شنیدن اشعار تراب
نامی خوشحال شد.
 .1آبراهاام الکات ( ،)1934-1791 ،Abraham LocKettدر  1931مقارح نماینادۀ نایابالسالطنه (

Agent to

 )Governor Generalدر اجمیر ساخته شاد و در  1932الکات نخساتین نماینادۀ راجساتان باود .از  1932تاا
نوامبر  ،1933به ارت

هندوستان پیوست و از درجه  ensignبه درجة کلنل ارتقا یافت .به یازده زباان مسالط

و ممتحنح فورت ویلیام کالج در کلکتّه بود .در اجمیر ،بَرَت پور ،لکنو و اَوَد رزیدنت بود.
« .2جعفر علیخان (درگ شت1234 :ق )1919 /در ارت

انگلیس به درجة ژنرالی رسید .در قیام  1957مردم

هندوستان علیه انگلایس از سارکوبگران باود .وی ساسس پشایمان شاد و بارای توباه باه کاربال رفات .میارزا
حسنعلی طبیب شیرازی ،دختر خود را به عقد او درآورد و جعفر علیخان در محلة میدان شاه شیراز زندگی
کردند .نایب السلطنة هند برای او مقررّی تعیین نمود و باب همکاری با او را آغاز کرد .جعفر علیخان هر سه
ماه یک بار گزارشی از اوضاع فارس برای هند میفرستاد»( .رایین ، 1373 ،ص )318–311
 .3محمّد کاظم واله اصفهانی (1228-1152ق) خوشنویس و شاعر.
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سسس نامی از راه همدان و کرمان راهی بغداد شد؛ اما به دلیل هجوم راهزنان و دزدان
نتوانست به بغداد وارد شود؛
 26شعبان 1226ق ،به بوشهر برگشت .از آنجا راه بغداد را در پی

گرفت .از راه بصره،

کوفه و هیال به بغداد رفت؛
 29رمضان  ،1226رسیدن به بغداد .و در منزل ریچ – 1از افسران انگلیسی -اقامت کرد.
کربال و جاهای دیگر را دید؛
 9محرم  ،1227برگشت به بغداد؛
 19محرم  ،1227برگشت به بصره با کِشتی بنگالی؛
 7ربیعاالول  ،1227رسیدن به بصره .از راه بوشهر و مسقط راهی بمبئی شد؛
 2ربیعالثانی  ،1227رسیدن به بمبئی؛
 14جمادی الثانی  ،1227با کِشتی دیگری به کلکتّه رسید .سال بعد ،به عنوان استاد
عربی و فارسی در مدرسة عالیه شهر مَدراس استخدام شد و نزدیک به بیست و دو سال
آنجا زندگی کرد.
نامی در برخی محافل مشاعره شرکت کرد و شعرهای فارسیا
شعر

را میخواند .چند

را در سفرنامه آورده است( :عمری ،1874 ،ص )315

 )1921-1797 ،Claudius James Rich(.1به زبانهای مختلفِ شرقی مسلط بود .در  1919به بغاداد رفات و
ش

سال آنجا زندگی کرد .در  1921به ایران سفر نمود و از آنجایی که به آثار باستانی و عتیقه بسیار عالقه

داشت ،به شیراز رفت .این سفرنامة وی چاپ شده است:
- Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh, et., (1836).

 رح ریج المقیم البریطانی فی العراق ،ترجمه بخ ح مربوط به کردستان عراق است که از سوی بها الدیننوری از انگلیسی به عربی ترجمه شده است.

 سفرنامة کلودیوس جیمز ریچ (بخکوش

مربوط به کردستان) ،ترجمه(به فارسی) و تعلیق :حسن جاف ،به

و تصحیح :فرامرز آقا بیگی ،ایرانشناسی ،تهران. 1386 ،

911

سفر تراب علی نامی به ایران در 0991ق

ای تاااااااب تاااااان و روان سااااااعدی
نااااامی اساااات ز رهااااروان سااااعدی
گوینااااد بااااه تااااو از زبااااان سااااعدی
گااار حکااام کنااای باااه جاااان ساااعدی
جان از تو عزیزتر نباشد
تراب نامی در سفرنامها

دربارۀ موالنا باقر آگاه 1و سید شاه عبدالقادر فخری 2نظر

خوبی ندارد؛ البته پس از خواندن اصول االصول تألیفِ فخری نظر

دربارۀ او تغییر کرد.

(همان  ،ص)311
نتیجه
سفرنامة تراب نامی به صورت نسخة خطّی است و تاکنون تصحیح نشده است .دکتر
راهی فدایی احتمال میدهند که این نسخة خطّی در کتابخانة محمّدی ،دیوان باغ ،چحنای

 .1مولااوی محمااد باااقر نااایطی شااافعی قااادری ویلااوری مااتخلّص بااه آگاااه (1221- 1159ق) بااه عرباای،
فارساای و اردو آثاااری دارد .از آثااار

بااه اردو :هشاات بهشاات (دربااارۀ ساایرت پیااامبر ص)؛ بااه فارساای:

شاارم دیباچااة مثنااوی و شاارم غاازل اول خواجااه حااافِ ،رسااا ل دال یاال اثنااا عشااریه( .قااادری ،ترتیااب نااو
 ،2118ص  )61-61دکتاار یوسااف کااوکن عمااری ایاان کتااابح عرباایح او را تصااحیح و منتشاار نمااود:
المقام الشمام الکایورة ی وصفالمعا)داألة یورة  ،دانشگاه مَدراس ،مَدارس ،تاریخ معلوم نیست.
آباااد

 .2س ایّد عباادالقادر مهربااان فخااری اورن ا

آبااادی مَدراساای (درگ شاات1214 :ق) در شااهر اورن ا

جنااوب هندوستااان بااه دنیااا آمااد .پاادر

اا شریاافالدیاان خااان ا قاضاای بااود .در شااعر شااگاارد غااالم

علااای آزاد بلگرامااای (1211-1116ق) باااود .ابتااادا «مهرباااان» و ساااسس «فخاااری» تخلّاااص مااایکااارد.
شاااگرد

– افتخااار دولااتآبااادی -در ت ا کرۀ بااینظیاار بااه تفصاایل دربااارها

نوشااته اساات( .قااادری،

ترتیااب نااو  ،2118ص  ،)74-75دکتاار یوسااف کااوکن عمااری ایاان کتااابح عرب ایح او را تصااحیح و منتشاار
نمود:اصلاالصولی )یانمطا)ق الکشف)المعقولوالمنقول ،دانشگاه مَدراس ،مَدارس.1858 ،
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(مَدراس قدیم) در هندوستان باشد .همچنین نسخة خطّی ت کرة گلدستة کَرناتَک (سال
تألیف1232 :ق) و ت کرۀ گلزار اعظم (سال چاپ1272 :ق) هنوز تصحیح نشدهاند .به قولح
اردو زبانها:
«صالیِ ظا ے یارانِ نرشھ ان کے لیے»

منابع
 اعظم ،محمّد غوث خان1272( .ق) ،ت کرۀ گلزار اعظم ،مَدراس :مطبع سرکاری. اقبااال ،محمّااد افضاالالاادین ،)1878( .مَاادراس م ایں اردو ادب کاای نشااو و نمااا،حیدرآباد دکن :معین پَبلی کیشنز.

 رائ  ،غ ال موس ی ر ا خ ان( .س ال ت یلیف6272 :ق ) ،ت ککرة ر/دس شہ کَرناٹ ک،ترجآھ ،ت/خی و حوامی :محآّد ایّوب قا ری ،ترتیبِ نو جنوری۔ ج ون  ،2996ج /د اول،
مآارۀ  ،6مجّ/ھ معیار ،معمہ ار و ،شین االقوامی اسالمی یونی ورسٹی ،اسال آشا .

 رایین ،اسماعیل ،) 1373( .حقوق بگیران انگلیس در ایاران (چااپ نهام) ،تهاران:چاپخانة علمی.
 صااوفی مَلکاااپوری بَااراری حیاادرآبادی ،مولااوی ابااوتراب محمّااد عباادالجبار خااان.(1328ق) ،محبوبالزمن (ت کرۀ شعرایح دکن) ،جلد دوم ،حیدرآباد دکن :مطبع رحمانی.
 گوپاموی ،محمّد قدرتاهلل خان( .سال تألیف1259 :ق) ،نتایجاالفکاار ،باه تصاحیحح:اردشیر بنشاهی ، 1336 ،بمبئی :چاپخانة سلطانی.
 نامی ،مولوی تراب علی ،)1921( .وسیطالنحو در علم نحو ،مَدراس :چاپخانة فورتسِنت جورج کالج.
 واصف مَدراسی ،محمّاد مهادی( .ساال تاألیف1271 :ق) ،حدةقة المةرام (علماایحمَدراس) ،ترجمه به زبان اردو :سخاوت مرزا ،1892 ،کراچی ،انجمن ترقی اردو پاکستان.
 هاشمی ،نصیرالدین ،)1895( .دکن میں اردو ،دهلی :ترقی اردو بیورو.- Umri, Muhammad Yousuf Kokan. (1974), Arabic and Persian in
Carnatic (1710-1960), Madras: Copies may be had from Hafiza House.
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Molvi Turab Ali Nami's Travel to Iran in 1226 A.H
Dr. Rahi Fidai*

Abstract
Molvi Turab Ali Nami (1826 - 1777) was Head Master of Persian,
Arabic and Urdu in the College of Fort Saint George in Madras, South
India. He traveled Iran and Iraq. He wrote his journey in Persian 1234
A.H. This Manuscripts has not been published yet. The resent paper
introduces Nami and his travelogues.
Keyword: Molvi Turab Ali Nami, Madras, South India, Iran, Iraq,
Persian travelgous.

*. Professor Jamia Baqiyat Salihat, Vellore, india - Professor Jamiatul Ulum Al-Sanaia,
Karpa, india- Honoray Director of Institute of Higher Learning Banglore, India.
(drrahifidai@gmail.com)
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Abstracts

Haji Baba Isfahani's Persian and Urdu Translations
In Hindustan and Pakistan
Dr. Laila Abdi Khojaste*

Abstract
James Justinian Morier (1782 –1849) a British diplomat who resided
in Iran about six years (1808-1809 and 1810-1814) .He wrote the
famous novel: The Adventures of Hajji Baba of Ispahan . This
satirical English novel has been translated in Persian and Urdu in
Hindustan in past. The present article introduces these translations,
edited and printed versions of this novel.
Keyword: The Adventures of Hajji Baba of Ispahan, Persian
translation, Edited Persian translation, Urdu translation, Hindustan.

*. PHD Urdu, Sind University, Pakistan. (lailaabdikhojaste@gmail.com(
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The Cool City of Iran
Dr. Nayyer Masood*
Dr. Mohmmad Qamar Alam**

Abstract
Naiyer Masud (1936 - 2017) was a Professor of Persian at Lucknow
University and Urdu short story writer. He was invited by Ministry of
Culture form Iran in 1977 to attend a seminar. He traveled Iran and on
returning to India he wrote a short travelogues. Here a Persian
translation is presented. All annotations are provided by the translator.
Keyword: Nayyer Masood, Persian Scholar, India, Travel to Iran.

*. Retired Professor & Head of Persian Department, Lucknow University, Lucknow , India.
**. Assistant, Persian Department, Aligarh University, Aligarh , India.
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Monshi Ismail's travelogue from Bengal to England
(1185 AH / 1771 AD)
Dr. Omid Sepehri Rad*
Dr. Najiba Arif**

Abstract
The Persian writers of the Indian subcontinent from the 18th / 12th
century AH, after the Battle of Plassey, was permanently linked to
Europe. The conquest of Bengal brought closer relations between
Indians and Englishmen. With the opportunity for Indian Persian
writers to travel to Europe and observe Western civilization more
closely, a new chapter of Persian writers' acquaintance with Europe
was opened.
The first pioneers of traveling to Europe in the 18th century were the
Muslim secretaries of the Bengal region of the Indian subcontinent
who traveled to England for various reasons and wrote writings on
Europeans. One of the first Persian-language travelogues about
England is the " Tarikh e Jadid " travelogue by Monshi Ismail. His
journey to England lasted from 1183 AH until 1185 AH.
The " Tarikh e Jadid " Contains important information about East
India Company's endeavors in the Indian subcontinent, and in
particular Bengal. Monshi Ismail has also provided first-hand
information about his experiences with the British community on the
publication of newspapers, social order, urban law, individual rights,
the judiciary, and so forth.
" Tarikh e Jadid " as the first "travelogue" and the "oldest" Persian
manuscript on Western civilization in the 18th century is of great
importance to Western Studies. This article seeks to explain aspects of
its importance while analyzing the text and content of the manuscript
of the" Tarikh e Jadid".
Keyword: Travelogue, Indian Subcontinent, Persian Language,
Tarikh e Jadid, England.
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Indian Poet, Syed Ali Zaheer's memories of living in Iran
Dr. Laila Abdi Khojaste*

Abstract
Syed Ali Zaheer (1947-2013) was a Poet in Hyderabad India. He
started working as an engineer architect in Iran In 1974 and he lived in
Iran till 1981. One of the Indian magazine "Shair" issued special
number on him in which he wrote his short autobiography. In these
two pages interestingly he talked mostly about his life in Iran. This
article presented Persian translated of this autobiography, the writer
and his pomes which related to Iran.
Keyword: Syd Ali Zaheer, Indian Poet, autobiography, Poems.
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Introduction of the itinerary (Travelogues) about Iran written
and Published in Pakistan (1922-2000 AD)
Dr. SamiuAllah*

Abstract
The article consists of brief introduction of the travelogues of Iran
published in Pakistan. The author, as a student of Department of
Persian (Oriental College, Punjab University, Lahore.) successfully
co pleted his thesis of
asters with title “Keta shenasi-eSafarnameha-e-Iran (Az Naveesandegan-e-Shi ehghareh)” under
supervision of Dr. Najam-ur-Rasheed (Late). This research work
consists of brief introduction of fifty itineraries (Travelogue) of Iran,
which are written and published in Pakistan.
The people of Indo-Pak usually publish the delineation of their
journeys in the form of essays, journals and books. In present days the
writers share their experiences of journey through social media in
written and pictorial forms for the readers. Mostly, those people who
travel for the sake of recreation, usually visit Esfahan, Shiraz,
Mashhad, Qum and Iran. Many people pay pilgrimage to Mashhad
and Qum while some visit more than one countries. In this article the
details related to writers/translators, publishers, year of publication,
pages, schedule of visits, visiting places and important information of
traveling are described briefly. The order of these travelogues has
been arranged by the year of their publication.
Keyword: Travelogues, Iran, Pakistan, rout & purpose of travel,
visited cities of Iran.

*. Assistant Professor, Persian Department, G.C University, Faisalabad, Pakistan.
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Introduction of Persian Manuscript; Siyar Al-Bilad
Khadim
Dr. Arif Naushahi*
Translated by: Dr. Hossein Tadayon**

Abstract
Syed Imam Bkhsh Azim Abadi three timed traveled in Muslim
Countries which are now known as U.A.E; Saudi Arabia, Iraq and Iran
in 1227/ 1812; 1229/1814 and 1234/ 1819. He wrote details of his
three travels in Persian under the title Siyar Al-Bilad Khadim. His
travelogues provides many important cultural, religious, geographical
and historical information. The only discovered manuscript available
in the Malik Abdul Aziz Library of Madina. This article introduces
this manuscripts and the author.
Title: Siyar Al-Bilad Khadim; A Persian Manuscript in Arif Hikmat
Collection in Madina.
Keyword: Persian Manuscripts, Siyar Al-Bilad Khadim, Syed Imam
Bkhsh Azim Abadi, U.A.E; Saudi Arabia, Iraq and Iran.
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The Published Urdu Travelogues About Iran From
1886 to 1925 AD
Dr. Laila Abdi Khojaste*

Abstract
The First Urdu travelogues in prose was published in Weekly Rafique-Hind, July 1886, Lahore. After that till now, many Urdu travelogues
have been published bout Iran in India and Pakistan. This paper
introduces some old and rare published travelogues from 1886 to 1925
in Sub-Continent.
Keyword: Urdu travelogues, Iran, Sub-Continent, From 1886 to 1925.
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