
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  107 -  93، صص 1392، تابستان دوم، شمارة مچهارسال 

  الفضال  مجمع

  *عليرضا شعبانلو

  چكيده
رواج و گسـترش زبـان فارسـي، بـيش از همـه در       حـوزة شـعرا در     ةتذكرنوشتن 

طـوالني در   ةوقفـ ، االلباب  لبابپس از تأليف . فرارودان و هند، سابقه و روايي دارد
نوشته شد، امـا از   دولتشاه الشعراي  تذكرةنوشتن تذكره روي داد و در قرن نهم فقط 

رونق گرفت؛ در آنجا به دليل وجـود   در هند يژهبه و نويسي  اواخر قرن دهم تذكره
زبان   هاي ايراني، محيط مناسبي براي حضور شاعران و نويسندگان فارسي حكومت

هــاي مهــم كــه در ايــن دوره تــأليف يافــت،   يكــي از تــذكره. فــراهم آمــده بــود
اي  محمد عارف بخارايي است كه متأسفانه تـاكنون تحقيـق بايسـته    الفضالي  مجمع
و كتابش انجام نگرفته است و اكثـر محققـان صـرفاً بـه نقـل       احوال مؤلف دربارة

. انـد  اند و چيزي بـر آنهـا نيفـزوده    سخنان عبدالحي حبيبي و عليرضا نقوي پرداخته
از ايـن  . هاي آن است الفضال و مؤلفش، كميابي نسخه  يكي از داليل گمنامي مجمع

پنجـاب الهـور و    شده وجود دارد؛ يكـي در دانشـگاه    شناخته ةنسختذكره تنها دو 
شـود تـا ضـمن تحليـل و نقـد        در اين مقاله كوشش مي. ديگري در دانشگاه تهران

موجـود در   نسخة، اين تذكره بر اساس الفضال  مجمع ةتذكر دربارةتحقيقات پيشين 
  . دانشگاه تهران، بررسي و معرفي شود

  .عارف، محمد الفضال  مجمعنويسي در هند،   تذكره، تذكره :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

شـود كـه در آن شـرح حـال گروهـي چـون شـعرا،          اصطالحاً به كتابي گفته مـي ،  تَذْكره
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نخسـتين   نيشابوري عطار االولياي  تذكرة .نويسندگان، عارفان و مانند آنها نوشته شده باشد
كتابي است كه در زبان فارسي با عنوان تذكره و در معناي مصطلح آن نوشته شده اسـت  

رواج  حـوزة نويسي در   تذكره. و حاوي شرح حال نود و هفت تن از بزرگان عرفان است
. و گسترش زبان فارسي، بيش از همه در فرارودان و هند، داراي سـابقه و روايـي اسـت   

است كه محمد عوفي بخـارايي، در   االلباب  لبابفارسي،  شعردر موجود تذكرة ترين   كهن
نيـز كـه قـديمترين     سـمرقندي  دولتشـاه  الشعراي  تذكرة. در هند نوشته است. ق 618سال 

در هـرات بـه پايـان    . ق 892و در سال  شاعران است، با عنوان تذكره تأليف يافتهتذكرة 
اي بـراي   دهـم هجـري هـيچ تـذكره     سدةتا  الشعرا  تذكرةو  االلباب  لبابجز . رسيده است

هـاي   نويسي يكبـاره رونـق گرفـت و تـذكره      دهم، تذكره سدةشاعران نوشته نشد، اما در 
انـد،   هاي قبل از خود نوشته شده  ها اغلب از روي تذكره اين تذكره. متعددي به وجود آمد

باشـد؛ لـذا اشـتباهات    اي در احوال و آثار شاعران صورت گرفته  آنكه تحقيق و مطالعه  بي
هـيچ تغييـري از     كـار نيـز بـي   شـيوة  هاي بعدي نيـز راه يافتـه و    هاي قبل به تذكره تذكره
هـا، در بخـش معرفـي شـاعران      اهميت ايـن تـذكره  . هاي پيشين اقتباس شده است تذكره

حال شـاعران راه يافتـه     معاصر است كه گاهي برخي وقايع تاريخي مهم نيز در ميان شرح
 الفضـالي   مجمـع هـا،   يكي از اين تذكره. است ها شده  رتقاي ارزش اين تذكرهو موجب ا

ق آغاز شده و تحرير نخست آن،  996محمد عارف بخارايي است كه تأليف آن در سال 
هـايي   از مهمتـرين تـذكره  . به پايان آمده است) ق 1014وفات (در زمان سلطنت اكبرشاه 

تـوان   اند، مـي  تأليف يافته الفضال  مجمعهمزمان با كه در فرارودان يا به دست اهالي آنجا، 
 )ق1006- 922( حسن نثاري بخارايي  بهاءالدين خواجه سيد از مذكراالحبابتذكرة به دو 

هايي كـه   در هند نيز تذكره. اشاره كرد )ق1039- 966(مطربي سمرقندي  تذكرةالشعرايو 
سـلطان   نوشـتة  ،السـالطين   روضة. 1: از انـد  عبارتاند  نوشته شده الفضال  مجمعهمزمان با 

 سلطان محمد فخري نوشتة، العجايبجواهر. 2؛ هـ  958 در ميري هروي   بن   فخري محمد
؛ هـ  982 قزويني  الدوله سيفي كامي  ميرعالء نوشتة، المĤثر  نفايس. 3؛ هـ 962 امير هروي   بن  

امـين   نوشـتة  ،اقلـيم  هفـت . 5؛ هـ 1000 ينيمحمود حس   بن   عليسيد  نوشتة ،آراي  بزم. 4
محمدحسـين    الـدين  تقـي  نوشـتة ، االفكار  زبدة و االشعار  خالصة. 6؛ هـ  1002احمد رازي 
محمـد    الدين  تقي نوشتة، العارفين  عرصات و العاشقين  عرفات - 7ـ؛ ه  1016 ذكري كاشاني

عبدالنبي فخرالزماني متخلص  نوشتة، ميخانه. 8؛ هـ  1024ي اصفهاني ناوحدي حسيني بليا
 .هـ  1028  به عاليي
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  تحقيق ةپيشين
شرح حـال و آثـار    دربارةنخستين تحقيق دانشمند معاصر افغان،  يزي،گرد يبيحب يعبدالح

) 1339( راهنمـاي كتـاب   مجلـة معاصر نوشته و در  دورةخواجه محمد عارف بقايي را در 
پس از وي، سعيد نفيسي در تاريخ نظم و نثر فارسي، و عليرضا نقوي در . چاپ كرده است

هـاي فارسـي از او    نويسي فارسي در هند و پاكستان، و گلچين معاني در تاريخ تذكره  تذكره
نفيسي به معرفي مختصر بسنده كرده است، اما نقوي و گلچـين معـاني، محمـد    . اند  نام برده

هرجا سخني از خواجه محمد عـارف و  . اند اش را نسبتاً مفصل معرفي كرده تذكرهعارف و 
حي تكـرار سـخنان عبـدال    ــ   ها نامه  دانشو  ها  المعارف  دايرةبه ميان آمده ـ مانند   الفضال  مجمع

  .حبيبي و عليرضا نقوي است
اي كـه در افغانسـتان ديـده،     را از روي نسـخه  الفضـال   مجمـع تـذكرة  عبدالحي حبيبي، 

حبيبي همـان اسـت   استفادة مورد  تذكرةعليرضا نقوي مدعي است كه . معرفي كرده است
و اكنـون در  ) 114: 1343(كه نقـوي آن را در پاكسـتان در دانشـگاه الهـور ديـده اسـت       

مطالـب   همـة و را نديـده   الفضال  مجمعگلچين معاني، . 1شود  دانشگاه پنجاب نگهداري مي
و  يبـي حب يهـا  گفتـه  يانم يل اينكهبه دل. حبيبي و كتاب نقوي گرفته است مقالةخود را از 

تخلـص مؤلـف    ،در تـذكره  شـده   يتعـداد شـاعرانِ معرفـ    دربـارة  ياختالفات مهم ي،نقو
شـود اطالعـات     ، در اين مقاله كوشش مـي آن وجود دارد هاي نسخه تعداد و الفضال  مجمع

با تحقيـق و پـژوهش    الفضال،  مجمعخواجه محمد عارف و اثر مهمش  دربارةنسبتاً متقني 
ــ    موجود در دانشگاه  ـ   الفضال  مجمع تذكرةدستنويس  نسخةدر كتب معتبر تاريخي و متن 

  .تهران عرضه شود
  

  خواجه محمد عارف بقايي اندجاني بخارايي. 2
هاي چاپي  در نسخه. هاي دهم و يازدهم هجري قمري است نويس سده  وي شاعر و تذكره

انـد   اند، تخلـص او را بقـايي نوشـته     برده الفضال  مجمعهايي كه نامي از صاحب  تذكره همة
؛ گلچـين  133: 1386؛ محمد صديق حسـن،  136: 1379؛ بدائوني، 797: 1381نهاوندي، (

ــاني،  ــي، 154: 2، ج1350مع ــوثي 682، 608، 391، 389، 388، 8: 1390؛ آزاد بلگرام ؛ غ
، ؛ حبيبـي 109: 1343؛ نقـوي،  389: 1390مندوي در گلزار ابـرار، نقـل از آزاد بلگرامـي،    

بريتانيـا، تخلـص   مـوزة  متعلق به  خزانه عامرهدستنويس  نسخة، اما در )530- 522: 1339
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و ) 608پـاورقي  : 1390آزاد بلگرامـي،  (محمد عارف در يك مورد، لقايي ثبت شده است 
آقاي بينوا در كابل نوشته  نسخة، متعلق به نفيسي كه از روي الفضال  مجمعخطي  نسخةدر 

شود، مؤلف خود را محمد عارف مشهور بـه   ه تهران نگهداري ميشده و اكنون در دانشگا
كند؛ نيز در اشعاري كه از مؤلف در همين نسخه آمـده،   معرفي مي) 4: 1330بقايي، (لقايي 

آيا ممكن اسـت كاتـبِ ايـن    . موارد، لقايي است همةنه بار تخلص شاعر ذكر شده كه در 
يز بر اساس همـين نسـخه، او را در جلـد    موارد اشتباه كرده باشد؟ نفيسي ن همةنسخه در 

محمد عارف لقايي معرفي كرده، ولي در تكمله جلـد  )  403: 1344(اول تاريخ نظم و نثر 
اي بـه   آنكـه اشـاره    ، از او با عنوان محمد عارف بقايي نام برده است، بي)808: 1344(اول 

مـا نيـز بـه دليـل     . كنـد اين اختالف نظر داشته باشد و علت ترجيح بقايي بر لقايي را ذكر 
جـز   الفضـال   مجمـع هاي خطي  دسترسي نداشتن به نسخ خطي منابع تحقيق و ديگر نسخه

هاي چـاپي اعتمـاد كـرده و بقـايي را      آنچه در دانشگاه تهران است، ناگزير به ضبط نسخه
  .كنيم لتاً به عنوان تخلص ثبت ميعجا

عصـران خواجـه محمـد عـارف       كه خود از هم مĤثر رحيمي عبدالباقي نهاوندي، مؤلف
احـوال و   دربارةترين شرح را   ترين و مبسوط  است و ظاهراً وي را در هند ديده است، كهن

محمـد   ةقصـيد به دليل اهميت آن، در اينجا عين مطالب نهاوندي جز . آثار وي نوشته است
  : كنيم عارف را نقل مي

تولد من در بخارا واقـع  : ، گويدكه از مصنفات او است اآلثار  عارفخواجه عارف بقايي در 
بودم  ام و در ماوراءالنهر در مالزمت سالطين ازبكيه مي شده و از شاگردان مالمشفقي بخاري
به هندوستان آمده و در واليت اوريسه و ) ق.هـ 979(و به تاريخ تسع و سبعين و تسع مائه 

را كه عارف آثار نام نهـاده در  خود  تذكرةبوده و از آنجا به دارالخالفه آگره رفته،  بنگاله مي
آگره نوشته و بعد از مدتي كه در هندوستان بـوده بـه سـوي دكـن آمـده، در بنـدگي ايـن        

برده و از انشاء و شعر و خطابه به قدر وقوفي  به سر مي] عبدالرّحيم خان خانان[سپهساالر 
ـ    داشته و اين قصيده كه ثبت مي ا سـهيل  شود، در تعريف و توصيف رزم ايـن سپهسـاالر ب

هاي مشهور اين نامدار است و خود در آن مصاف   حبشي كه در دكن روي داده و از مصاف
در ركاب اين كامكار بوده گفته و گلشن اشعار نام مثنوي در بحـر شـاهنامه در مـدح ايـن     

  :سپهساالر به نظم آورده كه اين بيت از آنجاست
ــي روان ــه از صــورت ب  ر جـان چراغي بـر افروخـت از نـو      در آن خان

نام كرده و آن نيز مبني بر مدح اين نامدار است  الفضال  مجمعو تصنيفي ديگر كرده كه 
  ).798- 797: 1381نهاوندي، (اوست  و خود از جمله مداحان
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ق نيسـت، ممكـن اسـت    979تاريخ ورود خواجه محمد عارف بخارايي به هندوسـتان  
اشتباهاً تاريخ سبع و تسعين و تسـعمائه را تسـع و سـبعين و     مĤثر رحيميمصحح يا كاتب 
از  995در سـال  : نويسـد  باشد؛ زيرا خواجه محمد عارف بخارايي خود مي  تسعمائه خوانده

 تـذكرة از سـوي ديگـر،   ). 209: 1330بقايي، (ملك فرغانه به عزيمت ملك هند برآمده بود 
بـراين در سـال     عـالوه ). 7: همان(نهاده بود در اندگان فرارود آغاز  996خود را نيز در سال 

خان بر بلخ، در فرارود يا نواحي بلخ با ميرك وصالي ديدار كـرده    ، زمان واليت عبداهللا983
  ! در هند بوده باشد؟ 979توانسته در سال   ، پس چگونه مي)255: همان(بود 

به گجرات رفت و  از دكن. بود بدائوني نوشته است كه او در دكن با ملك قمي شاعر مي
الـدين    كـرد كـه ميـرزا نظـام     تخلص مي» مشغولي«برد و   الدين احمد به سر مي  با ميرزا نظام

ق از مالزمت خان خانان جدا شد .هـ1003بقايي در سال . تخلّص وي را به بقايي تغيير داد
ايي از سخنان خواجه محمد عارف بخار). 137- 136: 1379بدائوني، (و به آگره رهسپار شد 

 1003توان دانست كه اين دو، همديگر را پيش از سال  در ذكر نسبتاً مبسوط ملك قمي، مي
الشـعراي نظـام شـاه و اوالد وي در      اند؛ زيرا ملـك قمـي ملـك    شناخته اند و نمي نديده بوده

  واليت احمدنگر بوده و 
عـزم تسـخير   الدين محمداكبر پادشاه در شهور سنه هزار و سه بـه    جاللكه سپاه  يهنگام

وي در آن . ملك دكن علَم جهانگيري برافراخته، بر گرد حصار احمدنگر مـتمكن گشـتند  
و به عبدالرحيم خان خانـان كـه   ... بعد از روزي چند بيرون آمده . قلعه حصاري شده بود

ساالر آن لشكر ظفر اثر بود مالقات كرده به شرف نوازش مشرف شد و در مدح هـر    سپاه
هاي مطبوع گرفت؛ هرچند وي را تكليف مـالزم   ظم كرده گذرانيده صلهيك قصايد غرا ن

پيشگي كردند اقبال ننموده، رخصت حاصل كرده، باز قلعگي شد تا آنكه صـلح در ميـان   
وي بيرون آمده به ملك بيجاپور رفته بـه شـرف مالقـات عادلشـاه مشـرف شـد       ... افتاد 

  ).201- 200: 1330بقايي، (
  :ديدارش با ملك قمي را بيشتر شرح داده و نوشته است ةقعواسخن،  ةادامبقايي در 

بـر گـرد حصـار    ] الـدين محمـداكبر    جالل[كه سپاه پادشاه ] ق 1003[روزي در آن هنگام 
مالقات كردم؛ چـون از احـوال   ) ملك(احمدنگر نشسته بودند، در منزل يكي از امرا با وي 

كه در آن اوان نظـم كـرده بـودم    من اين چند بيت . من اطالع يافت از من طلب سخن كرد
  :توجه خاطر به جانب من گماشته مخصوصانه سلوك نموده زبان به نوازش گشاد. خواندم

 من يآخر رهنمايأسنشد جز  يگرد يكسـ  منمدعايشدزنبه هفتاد و دو ملـت گـام
ه تأث رـب ازنـي نخوـي گام   ريــزدينازم كـه ميشـت ت اشـك هـن  من يدعـاملك بهر اجاـب
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 مـن  يخوشتر فنا يمن بس يكه باشد از بقا   خودياتحينيخواهم لقائيستينيز پست
  ).202: 1330 يي،بقا(

، در الهـور  1003خود در سال  ةگفتخواجه محمد عارف از آگره به الهور رفت و بنابر 
دگرباره به درگاه وي ). 281: همان(يكي از امرا با موالنا دخلي مالقات كرده است  ةخاندر 

در «شود؛ زيرا در جنگي كـه عبـدالرحيم    گردد و مالزم وي مي عبدالرحيم خان خانان بازمي
سـاالر عـادل شـاه      خان سپاه  الثاني سنه هزار و پنج با سهيل  تاريخ بيست و هشتم ماه جمادي

 با پيـروزي عبـدالرحيم خـان خانـان     1005كرد و در دوم رجب سال ) 163:  همان(» دكني
اي در سـتايش وي و   پايان يافت، خواجه محمد عارف در ركاب خان خانان بوده و قصيده

  :تبريك فتح سروده كه اين سه بيت از آن قصيده است
 فتح يـانپـرواز كـــرد بـاز ظفــر زآش   چون رو نمود طبل خور از آسمان فتح

 ظفر اردوان فتح هـاي  افـراخـت مهچـه   يشـتـراز غـــره رجـــب به دوم روز ب
 خاكــدان فتح يننقد هزار و پنـج در ا   بگذشتـه بـود از سنــة هجـرت رسول

  )163: 1330بقايي،(

باران  ةقصبگفته، مدتي در  الفضال  مجمعخواجه محمد عارف بخارايي، بنابر آنچه كه در 
موالنا محزوني در . نمود كه يكي از پركنات صوبه راي طنبور هند است، به حكومت قيام مي

شـود   رود و چند روز بعد بيمار مي دوستي با خواجه به منزل وي مي ةواسطهمان روزها به 
با توجـه بـه   ). 280- 279: 1330بقايي، (ميرد  مي 1005رجب  28و آخر به همان مرض در 

در الهور بوده و تاريخ مرگ محزونـي را نيـز در    1003اينكه خواجه محمد عارف در سال 
  . بوده باشد 1003بايد پس از سال باران  ةقصبنوشته است، حكومت وي در  1005سال 

خواجه محمد عارف بقايي اهل سياحت بـوده و در شـهرهاي زيـادي چـون تاشـكند،      
بخارا، سمرقند، اندكان، فرغانه، بلخ، آگره، اوريسه، بنگال، دكن، گجـرات و الهـور زيسـته    

ر توان گفـت كـه وي د   قدر مي  از زمان تولد و وفات وي آگاهي دقيقي نيست، همين. است
ق در هنگام سكرات موت موالنا نويديِ كلنگ، ظاهراً همراه ياران نويدي بر سر  970تاريخ 

ق   1025نيز كـه كتـاب خـود را در     مĤثر رحيميمؤلف ). 137: همان(بالين وي بوده است 
بـر آن   1031به طـور قطـع در آن مطـالبي افـزوده و در سـال       1028تأليف كرده و تا سال 

). 798: 1381نهاوندي، (واجه محمد عارف چون زندگان نام برده است اي زده، از خ ترقيمه
ساله بوده باشد و تا سـال   20تا  15به هنگام حضور بر بالين نويدي،  970اگر وي در سال 
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سـال در ايـن دنيـا زيسـته و عمـر نسـبتاً        78تا  73نيز زندگي كرده باشد، در حدود  1028
  .طوالني داشته است

  
  د عارف بخاراييآثار خواجه محم. 3

؛ نخسـت،  )798: 1381(دهـد   عبدالباقي نهاوندي سه اثر به خواجه محمد عارف نسبت مي
در بحر شاهنامه كه در مدح سپهساالر ميـرزا عبـدالرحيم خـان     گلشن اشعاراي با نام   مثنوي

ذكـر شـده و در    مـĤثر رحيمـي  از اين مثنوي تنها يك بيت در . خانان به نظم درآورده است
كه نهاوندي شـرح حـال محمـد     اآلثار  عارف تذكرةدوم، . گر اثري از آن يافت نشدجاي دي

نهاوندي هر سه  ةگفتبر اساس  .الفضال  مجمع تذكرةعارف را از آن نقل كرده است و سوم، 
گلشن و مثنوي  اآلثار  عارفما از . اثر در مدح عبدالرحيم خان خانان و به نام وي بوده است

، اطالعي در دست نـداريم كـه بـر    مĤثر رحيمي، جز همين مختصر آگاهي موجود در اشعار
گلشـن  و بيتـي از   اآلثـار   عارفهرچند مطالبي از . اساس آن سخن نهاوندي را ارزيابي كنيم

دهد كه نهاوندي اين دو اثر را ديده و بر اساس مشاهدات خود اظهار نظـر   ، نشان مياشعار
اين دو اثر اعتماد كنيم، سخن وي در باب  دربارةبه سخنان وي كرده است و لذا بهتر است 

در . به عبدالرحيم خان خانان از سوي خواجه محمد عارف اشتباه است الفضال  مجمعتقديم 
عنوان كتاب چنين آمده  دربارة، متعلق به سعيد نفيسي در دانشگاه تهران، الفضال  مجمع نسخة
... افت شرف نمايش به القاب حضرت نواب كاميابگرامي آن كه ي نسخةعنوان اين «: است

سلطان جاني بيگ رحمهم   بن  سلطان يار محمد  بن  ابوالفتح سلطان اسفنديار ابن سلطان خسرو
نقوي بوده نيز چنـين بـوده اسـت     ةاستفادالهور كه مورد  نسخةدر ). 5: 1330بقايي، (» اهللا
  ).111: 1343نقوي، (

دهـد بـا    مـي  اآلثـار   عـارف هايي كه نهاوندي از  تمامي نشانه«: گلچين معاني معتقد است
اي جـز   رسد كه خواجه محمـد عـارف تـذكره    منطبق است و بعيد به نظر مي الفضال  مجمع
، الفضـال   مجمعنقوي در معرفي ). 157: 2،ج1350گلچين معاني، (» داشته باشد الفضال  مجمع

نـدارد و در پايـان كتـاب خـود،      الفضـال   مجمـع و  اآلثـار   عـارف يكي بـودن   دربارةسخني 
، كتاب مستقلي دانسته كـه  مĤثر رحيميرا به استناد سخن عبدالباقي نهاوندي در  اآلثار  عارف

هـايي آورده كـه اكنـون     تـذكره  ةزمـر ق در آگره هند تأليف يافته و در .هـ 980بعد از سال 
نفيسـي نيـز متـأثر از عبـدالباقي     ). 710: 1343نقوي، (ت نمانده اس   جاي   اي از آنها بر نسخه

نخسـت در اگـره   «: نويسـد   داند و مـي   نهاوندي و نقوي، محمد عارف را صاحب سه اثر مي
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 الفضـال   مجمع تذكرةرا سروده و  گلشن اشعاررا نوشته و در دكن مثنوي  اآلثار  عارف تذكرة
: 1344نفيسـي،  (» به پايان رسانيده و پس از آن مطالبي بر آن افزوده است 1000را در سال 

با توجه به صراحت عبدالباقي نهاوندي مبني بر نقل احوال خواجه محمـد عـارف از   ). 808
در دانشگاه تهران، بهتـر اسـت    الفضال  مجمعموجود  نسخةو نبود آن مطالب در  اآلثار  عارف

و موافق با نظر عبدالباقي و نقـوي و نفيسـي ايـن دو كتـاب را      گلچين معانيبرخالف نظر 
  .آثاري مستقل بدانيم

 :نويسد نفيسي، خواجه محمد عارف مي نسخةدر 

، در بلده بهشت آيين اندگان شـروع در  )996(در تاريخ سنه ست و تسعين و تسعمائه 
در مملكـت   نوشتن اين نسخه سخن بنـد كـرده شـده بـود، لـيكن بـه شـرف تمـامي        

الدين محمد اكبر پادشاه غازي   هندوستان در عهد پادشاه جم جاه عالم و عالميان جالل
 ).7: 1330بقايي، (رسيد 

حبيبي ). 110: 1343نقوي،(آمده است  996سال  هتذكرالهور نيز تاريخ شروع  نسخةدر 
نيز همان سخن بقايي را نقل كرده، با اين تفاوت كه در آن تاريخ شروع تذكره، سنه تسعين 

نقوي زمان و مكان اتمـام تـذكره را بـه    ). 526: 1339حبيبي، (آمده است ) 990(و تسعمائه 
 نسـخة در ). 110: 1343نقـوي،  ( دانـد  هند مـي   پور  ق در وزير 1000نقل از مؤلف آن، سال 

 دورةدانشگاه تهران، از وزيرپور و سال دقيق اتمام كتاب سخن نرفته است، اما از اشـاره بـه   
قبـل   الفضال  مجمع تذكرةتوان دانست كه تحرير نخست  الدين محمداكبر مي  پادشاهي جالل

نيز قرايني هسـت  . الدين محمداكبرـ به پايان رسيده بوده است  ـ سال وفات جالل  1014از 
افزوده اسـت؛ خواجـه محمـد عـارف بخـارايي       بر آن مي 1023كم تا سال   كه مؤلف دست

  : نويسد وفات ميرفروغي مي دربارة
از عـالم رحلـت   ... القعده سنه تسع عشـر و الـف    در تاريخ روز چهارشنبه نوزدهم ماه ذي

  : كند  فرموده؛ چنانچه اين تاريخ راقم حروف داللت بدين معني مي
ــم وداع    جستم خرد زد آه و گفتسال فوت او چو مي ـال هـزار و نُــزده از عاـل  كـرد در س

  )290-289: 1330بقايي، (

از سوي ديگر خواجه محمد عارف در ذكر شكيبي اصفهاني، از سال مرگ وي كـه آزاد  
، سخني به ميان )391: 1390آزاد بلگرامي، (نوشته  1023بلگرامي به نقل از گلزار ابرار آن را 

تـا سـال    الفضال  مجمعبنابراين، در . نياورده است؛ يعني در اين زمان شكيبي زنده بوده است
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قطع و يقين مطالبي افزوده شده و اين دستكاري به احتمال قوي تـا زمـان    ق به طور 1019
  . باشد، ادامه داشته است 1028مرگ مؤلف كه بايد بعد از سال 

  
  الفضال  سامان مجمع 1.3

، عالوه بر مقدمه و خاتمه بر سه فرقه اختصار الفضال  مجمعخواجه محمد عارف در تدوين 
آفـرينش انسـان چنـين     ةنحووي مقدمه را با ستايش حضرت حق و اشاره به . نموده است
  : آغاز مي كند

م نَوالُـه كـه از كمـاالت       غايت و ستايش بي  سپاس بي اللُه و عـلَّ جنهايت آفريدگاري را ج
  ).109: 1343نقوي، (نه پردفينه پرداخت موجودات در درياي وجود شخص انساني سفي

» دفينه«و » سفينه«اين سخنان در حكم براعت استهالل براي تذكره است و كلماتي چون 
پس از اين، چند بيت شعر در تأييد گفتار منثور خود آورده و سپس . بدين معني اشاره دارند

پسنديده و مرسوم ميان  اي نيك بر همان سياق سابق، يعني رعايت براعت استهالل كه شيوه
اهل فضل و ادب در نگارش كتب و مناشير و مكاتيب و هر نوع نوشته بوده است، بـر سـر   

  : توحيد باري تعالي رفته است
آورد و  قدرتش، مسودات اوراق نهاني را يوماً فيوماً از سـواد بـر بيـاض مـي    خامة و 

نگـارد   صحايف روزگار مـي كلك مشيتش نقوش دلپذير محدثات را ساعةً فساعةً بر 
  ).1: 1330بقايي، (

را در چند سطر گفته ) ص(پس از حمد خداوند متعال، به همان شيوه نعت رسول اكرم 
درود و  ةجملـ قبـل از اتمـام   . و بر خاندان و اصحاب وي صلوات و درود فرسـتاده اسـت  

ا در ميـان  ، يك قصيده از خواجوي كرمـاني ر »...اصحابه و«صلوات، پيش از آوردن عبارت 
 جمله صلوات، در منقبت آن حضرت نوشته و پس از آن،  عبارت  

و اصحابه و خلفاء الراشدين الطيبين الطاهرين آن حضرت كه هر يك آفتاب جهانتاب اوج 
اند كه چندين هزار گم گشتگان تيه ضاللت را به نـور واليـت بـه سـر حـد       مسند سروري

  ).1 :همان(نمايند  ميرسانند و راه  ميهدايت 

را آورده است و بعد از آن، نه بيت قصيده دارد كه بـه سـتايش و منقبـت ابـوبكر و     
را ) ع(و امام حسـين ) ع(پرداخته و در ادامه امام حسن) ع(عمر و عثمان و حضرت علي

  :چنين ستوده
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ايثار مشهد معطّر و مرقد مقدسِ منورِ شاهزاده امام حسن  غايت  نهايت و تحيات بي  ثناي بي
و شاهزاده امام حسين كه هر يك ماه عالمتابِ سپهرِ سلطنت و سعادت، و شهسواران ميدان 
جاللت و ميوة نوباوة حديقة الهي و غنچة نوشكفتة چمن شاهنشـاهي و سـلطان االوليـا و    

  ). 2: همان(اند   بين و قبلة ارباب صدق و يقين ة مردمبرهان االتقيا، درِّ درج هدايت، نورِ ديد

. آورده اسـت ) ع(كربال و شـهادت امـام حسـين     ةحادثپس از اين، پانزده بيت در بيان 
  :بدين مطلع

 قربــان شــويم بهــر شــهيدان كــربال   برخيز تـا رويـم بــه ميـدان كـربال
  )2: 1330 يي،بقا(

سپس خود را معرفي كرده و علت فراهم آوردن كتاب را گفته و نام تـذكره و محتـوا و   
ابن   را به ابوالفتح سلطان اسفنديار الفضال  مجمعساماندهي آن را بيان كرده و در نهايت  ةشيو

در پايان مقدمه، . بن سلطان جاني بيگ تقديم نموده است  بن سلطان يار محمد  سلطان خسرو
بـن اسـود، فـرزدق، دعبـل،       لبيد: اجتناب از تطويل كالم، ذكر نه تن از فصحاي عرببراي 
الدين طنطراني و عاصمي بستي را   الرومي، متنبي، ابوالعطاء مغربي، حريري، ابوالفتح معين  ابن

  . بسيار مختصر در ده سطر نوشته است
اول كيفيـات و   ةفرق ، درالفضال  مجمعموجود در دانشگاه تهران، مؤلف  نسخةبر اساس 

حاالت يك صد و پانزده تن از فضال و شعرا را از زمان رودكي تا زمان موالنا محمود برسه 
ثاني شرح حال پنجاه و هفت تن را از جامي و فضـالي آن روزگـار تـا     ةفرقو در  2نگاشته

از ثالث ذكر و اوصاف دويست و نـه شـاعر را    ةفرقو در   3زمان موالنا ساعدي مرقوم كرده
مشفقي شروع كرده و احواالت و مقامات اكابر و شاعران معاصر خود را تا ظهير سمرقندي 

  .4نوشته است
ها و اهل خبط و طلبه  آيين و هزال و مسخره  ذكر و بيان مجانين و ديوانگان جنون در خاتمه،

اند و مباحثات ايشان  بهره مانده  كه به سبب غلبه حماقت و قصور فطرت از فوايد علمي بي
و متشعران ناموزون و متنظّمان از وزن بيرون و لطايف كـور و كـران و نقليـات شـيرين و     

  ). 112: 1343نقوي، (اغالط عام و امثال آنها را ثبت كرده 

مؤلف در اين تذكره، صرفاً به نوشتن احوال شاعران مرد اكتفا كرده و هيچ ذكري از زنان 
  . است شاعر نياورده 

خواجه محمد عارف مدعي است كه تـذكره، احـوال و كيفيـات و اشـعار شـاعران را از      
ال الترتيب به بياض برده، در تحرير آورده و احو  علي«هاي خود گرد آورده و  ها و شنيده ديده
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كـرده  ) 4: 1330بقـايي،  (» را گاهي تفصيالً و گاهي اجمـاالً بيـان    و كيفيات و لطايف ايشان 
او در اين تذكره به منابع خود اشاره نكرده . منظور وي از ترتيب، ترتيب تاريخي است. است
هـاي فارسـي    هاي اول و دوم، مانند تمامي تذكره ، به ويژه در فرقهالفضال  مجمع تذكرة. است
واضح در   غيرخود و پس از خود، گرفتار تقليد و تكرار و آوردن توصيفات كلي و  دورة  هم

نقد شعر و توان شاعري شعرا و برخي اشتباهات تاريخي و حكايات جعلي در احوال آنـان  
عصران مؤلف است، احتمـاالً از اشـتباهات     سوم كه ذكر حاالت و اشعار همفرقة است، اما 

كتاب كـه  خاتمة متأسفانه بخش . مبراست و اعتبار و اهميت دارد تاريخي و حكايات جعلي
توانسـت    الناس و متشاعران ناموزون و اهاجي و هزليات پرداخته بوده و مـي   به معرفي عوام

يكـي   الفضال  مجمع. شناسي ادبيات محسوب گردد، از ميان رفته است  منبع مفيدي در جامعه
شـمع  بلگرامـي،    علي آزاد   غالم نوشتة خزانه عامرهمله هاي پس از خود، از ج از منابع تذكره

 محمـد  خان ابن   نورالحسن نوشتة نگارستان سخنخان،   محمد صديق حسن  نوشتة انجمن
 اختر تابانالدين،   الدين بن محمد شمس  محمد رفيع نوشتة نوبهار تذكرة، خان حسن يقصد

  .محمد عبدالغني است نوشتة غني الشعراي  تذكرةابوالقاسم محتشم و  نوشتة
گويد گاهي بنا بر تفصيل است و گاهي نيز   مؤلف در ذكر شاعران، چنانكه خود مي ةشيو

رايج و غالب وي، رعايت اختصار مبتني بر اعتدال است و تنها شرح  ةشيوبنا بر اجمال؛ اما 
اغلب به در معرفي شعرا . حال برخي چون جامي و مشفقي را طوالني و مفصل نوشته است

ذكر نام، تخلص، منشأ، مولد، ممدوح، محل رشد و تربيت، علوم مكتسبه و استادان، قدرت 
شان، آثار، چند بيـت از    طبع و تيزفهمي، ارزش اشعار، برخي اتفاقات مهم و شنيدني زندگي

اشعار، سال وفات و آرامگاه آنان به صورت بسيار مختصر اكتفـا كـرده اسـت و در وفـات     
زبان تذكره بسـيار سـاده و نسـبتاً    . عصرِ خود، ماده تاريخ سروده است  رانِ همبرخي از شاع

هاي ادبي و داراي اختصاصات شعر و نثر ساده مكتب وقـوع   پردازي  علمي و دور از صنعت
   عبارات و الفاظ بـه . است و جز در موارد بسيار اندك به تصنع و تكلف روي نياورده است

، اغلب تكراري است و در موارد فراوان ذكر شاعران جز در نـام و  رفته در معرفي شعرا   كار
  . نشان، تفاوت بسيار اندكي با هم دارند

موجود در دانشگاه تهران، بقايي يكصد و نود و هفت بيت از اشعار خـود را،   نسخةدر 
، يـازده قطعـه   )بيست و چهار بيـت (، چهار غزل )يكصد و هفده بيت(كه شامل سه قصيده 

و يك رباعي است، در تـذكره آورده  ) چهار بيت، به عنوان ماده تاريخ فوت شعرا  پنجاه و(
  .كه نشان از توانايي باالي وي در سرودن قصيده و غزل، به ويژه ماده تاريخ دارد
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 نسـخة «: نويسـد  نقـوي مـي  . نـد ا يـاب   هاي ايـن تـذكره بسـيار ناشـناخته و كـم      نسخه
اآلخـر اسـت و بـا ذكـر       هور موجود است كه ناقصفرد اين تذكره در دانشگاه ال  به  منحصر

  ).114: 1343نقوي، (» شود سوم تمام ميفرقة يماني در 
الهـور بـراي خـود     نسـخة اي از روي  وي مدعي است كه عبـدالحي حبيبـي، نسـخه   

پاورقي : 1343نقوي، (اي ديگر براي نفيسي تهيه كرده است  استنساخ و از روي آن، نسخه
نقوي در اين سخن، مرتكب دو اشتباه شده است؛ يكي اينكه بر خـالف نظـر وي،   ). 114

بسيار بـدخط و نـاقص    نسخةخود را از روي  نسخةالهور خبر نداشته و  نسخةحبيبي از 
نفيسـي از   نسخة؛ ديگر اينكه )525: 1339حبيبي، (نش در كابل نوشته است يكي از دوستا
محمـد انـور،   . اي در افغانستان كه متعلق به آقاي بينوا بوده، نوشته شده اسـت  روي نسخه

  : نخست نوشته استصفحة نفيسي، در  نسخةكاتب 
و مغلـوط و  نادر كه اصل آن مال آقاي بينوا بوده از روي خط و امالي مغشوش  نسخةاين 

از رهگذر بي مباالتي صاحبان سابق آن بعضي اوراق كنده و مقطـوع بـود و از روي كاغـذ    
اي از آن در جاي ديگر سـراغ   شد كه دو قرن پيشتر نوشته شده؛ چون نسخه حدس زده مي

روزي در جاي استاد هاشم شايق، استاد نفيسي نقل آن را خواهش داشـتند و  . شد داده نمي
  ).1: 1330بقايي، (طرف اين جانب اشاره و امر نمودند آقاي مذكور به 

از سـر احتمـال   . سر و آخر اين مجموعه كنـده شـده  «: محمد انور در ادامه گفته است
رود كه يك ورق كم باشد، نهايت دو؛ اما حصه اخير آن معلوم نيست كه چند ورق كم   مي

اوراقـي از پايـان تـذكره    «: آخر كتاب نوشـته اسـت  صفحة نيز در ). 1: همان(» خواهد بود
تـوان گفـت     توان مقدار آن را با حدس و گمان دانست؛ همين قدر مـي   افتاده است كه نمي

  ).294: همان(» كتاب افتاده استخاتمة سوم و تمام فرقة كه بخشي از 
 نسخةشود كه از اين تذكره بيش از يك نسخه وجود دارد؛  از مطالب فوق معلوم مي

سوم كه متعلق به آقاي بينوا  نسخةدوم كه مأخذ حبيبي بوده؛ و  نسخةنخست در الهور، 
عالوه بر اينهـا گلچـين معـاني از دوسـت كـابلي خـود آقـاي سـرور گويـا          . بوده است

: 2، ج1350گلچـين معـاني،   (كند كه يك نسخه هم وي داشـته اسـت    اعتمادي، نقل مي
ـ   ب رونوشـت آنهـا  بـدون احتسـا  چهار نسـخه ـ    الفضال  مجمعبا اين حساب از ). 157

  . موجود است
دوم  فرقـة نخست شامل شرح حـال صـد و چهـارده شـاعر، در      ةفرقنفيسي، در  نسخة

شود كه   سوم شامل ذكر دويست و هفت شاعر مي فرقةشامل ذكر پنجاه و شش شاعر و در 
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از آغاز كتاب جمالت و ابياتي سـاقط شـده كـه بـا     . مجموعاً سيصد و هفتاد و هفت نفرند
  . نويسنده و ارتباط مطالب، بايد كمتر از يك صفحه باشد ةشيو توجه به

توان فهميد كـه    آمده است، مي نويسي فارسي در هند و پاكستان  تذكرهاز آنچه در كتاب 
غايـت و سـتايش     سـپاس بـي  «: شـود  الهور در آغاز افتادگي ندارد و چنين آغاز مـي  نسخة

عم نَوالُه كه از كماالت موجـودات در دريـاي وجـود    نهايت آفريدگاري را جلَّ جاللُه و   بي
  ).109: 1343نقوي، (» شخص انساني سفينة پردفينه پرداخت

گانه آن به ترتيب مشتمل بر احوال صد و سي، صد و بيسـت، و صـد و     هاي سه و فرقه
سـخن نقـوي   . شود كه مجموعاً ذكر سيصد و نود شاعر مي) 112: همان(چهل شاعر است 

وي بدون توجه بـه مجمـوع اعـداد فـوق، در پـاورقي      . تعداد شاعران متناقض است دربارة
  .اآلخر الهور ذكر تنها چهارصد و ده شاعر را دارد  ناقص نسخةنوشته است كه 

رود كه اصل  اند، گمان مي  حبيبي و نفيسي در بدخطي و ناقص بودن مشابه نسخةبا آنكه 
مذكور به طور تقريبي بيش  نسخةكل شاعران را در زيرا حبيبي تعداد . يكساني نداشته باشند

حبيبي، (از سيصد و پنجاه نفر و معاصران بقايي را بيش از دويست و پنجاه نفر نوشته است 
نيـز نبايـد مشـابه    ) نفيسـي (دانشگاه الهور و دانشگاه تهـران   نسخةدو ). 529- 526: 1339

تعـداد و رقـم   . سال شروع تـذكره  باشند؛ زيرا هم در تعداد شاعران اختالف دارند و هم در
و  الفضـال   مجمـع هاي  با فراهم آوردن نسخه. ها يكسان نيست شاعران در هيچ يك از نسخه

  . توان به ذكر و شرح حال دست كم پانصد شاعر دست يافت آنها مي ةمقابل
  

 گيري  نتيجه. 4
را بـا سـتايش   وي مقدمـه  . ، عالوه بر مقدمه و خاتمه، داراي سه فرقـه اسـت  الفضال  مجمع

السالم آغاز كرده است، سپس   خداوند، نعت پيامبر، مدح خلفا و امام حسن و حسين عليهم
 ةشـيو خود را معرفي نموده و علت فراهم آوردن كتاب را گفتـه و نـام تـذكره و محتـوا و     

ابـن    الفضال را بـه ابـوالفتح سـلطان اسـفنديار       ساماندهي آن را بيان كرده و در نهايت مجمع
در پايـان  . بن سلطان جاني بيـگ تقـديم نمـوده اسـت      بن سلطان يار محمد    طان خسروسل

مقدمه، براي اجتناب از تطويل كالم، ذكر نه تـن از فصـحاي عـرب را در ده سـطر نوشـته      
اول كيفيات و حاالت يك صـد و پـانزده تـن از فضـال و شـعرا را از زمـان        فرقةدر . است

ثاني شرح حال پنجاه و هفت تن را از  فرقةسه نگاشته و در رودكي تا زمان موالنا محمود بر
ثالـث ذكـر و    فرقـة جامي و فضالي آن روزگار تا زمان موالنا ساعدي مرقـوم كـرده و در   
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اوصاف دويست و نُه شاعر را از مشفقي شروع كرده و احواالت و مقامات اكابر و شـاعران  
ذكر و بيـان مجـانين و ديوانگـان     ه،در خاتم. معاصر خود را تا ظهير سمرقندي نوشته است

ها و اهل خبط و طلبه كه به سبب غلبه حماقت و قصور فطرت  آيين و هزال و مسخره  جنون
اند و مباحثات ايشـان و متشـعران نـاموزون و متنظمـان از وزن      بهره مانده  از فوايد علمي بي

. نها را ثبت كرده اسـت بيرون و لطايف كور و كران و نقليات شيرين و اغالط عام و امثال آ
مؤلف در اين تذكره، صرفاً به نوشتن احوال شاعران مرد اكتفا كرده و هـيچ ذكـري از زنـان    

شناخته شده وجود دارد؛ يكـي در دانشـگاه    نسخةاز اين تذكره تنها دو . است شاعر نياورده 
  .پنجاب الهور، و ديگري در دانشگاه تهران

 
  ها  نوشت  پي

نكـردم،   يـدا پ يرانموجود در ا يها  از فهرست يك يچنسخه را در ه ينا يشناس  مشخصات كتاب. 1
مرحمـت   يشاندر پاكستان تماس گرفتم و ا يدكتر نوشاه يزاده، با آقا  يراندكتر ا ياريبه  يرناگز

از هر دو استاد بزرگوار سپاس . فرستادند يكيپست الكترون يقاز طر يمفرموده، مشخصاتش را برا
  .شود  يم يدر دانشگاه پنجاب نگهدار Pf I 2/2742 ةشماراكنون با خه اين نس .رمدا

 نسـخة در  ،)112: 1343( در هنـد و پاكسـتان   يفارسـ  يسـي نو  تـذكره در  ينقو نوشتةبر اساس . 2
ا ذكر ما يافته، يانشروع شده و با ذكر موالنا محمود پرسه پا يفرقه از رودك ينا يزدانشگاه الهور ن

  .دانشگاه تهران است نسخةاز  يشترشاعر را آورده است كه پانزده نفر ب يو س يكصد
امـا شـرح    يابد،  يم يانپا يشود و با موالنا ساعد  يشروع م يفرقه با جام يندر ا يزالهور ن نسخة. 3

  .)112: 1343 ي،نقو(شاعر را داراست  يستب يكصد وحال 
از  ،و چهـل شـاعر   يكصـد فرقه ذكر  ينو در ا اآلخر است  الهور ناقص نسخة ينقو نوشتةبنا به . 4

 .)112: همان(ست آورده شده ا يمانيتا  يمشفق
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