
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خانان سندي به خط عبدالرحيم خان
  )سپهساالر اكبرشاه گوركاني(

1سيد امير منصوري

*   

   چکیده
و جهـانگیر گورکـانی ) ق١٠١۴-٩۴٩(سپهسـاالر اکبـر شـاه ) ق١٠٣۶-٩۶۴(خانـان  عبدالرحیم خان

گوی  دان و شـاعر هنـرور پارسـی دان، منجم ذوفنون و موسـیقی وزیر کاردان، مترجم زبان) ق١٠٣۶-٩٧۶(
و  آورده بـودن گـرد داشت که آثار فراوانی از فارسی و عربی و هنـدی در آ  ای او کتابخانه. نژاد هند بود ایرانی

هـای فـراهم  ایـن مقالـه سـخنی اسـت از مرارت. پرداخـت دانان می به تربیت شاعران و هنروران و موسیقی
های نخسـت سـدۀ یـازدهم و یـاریگران  آمدن خمسۀ امیرخسرو دهلوی به خط سلطانعلی مشهدی در سال
ه زبـان عبـدالرحیم و دیگـر روایتـی از وی در گردآوری آن و نیز بیان دو دیدگاه تاریخی دربارۀ وی، روایتی بـ

  .اکبرنامهزبان صاحب 
  .می، اکبرنامه، سلطانعلی مشهدیخانان، خمسۀ امیرخسرو، ابوالفضل عّال  عبدالرحیم خان :ها کلیدواژه

  

                                                      
  . زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهددکتری  دانشجوی  *
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  مقدمه
ق از طایفۀ ترکمـان ٩۶٨فرزند محمد بیرم خان مقتول به ) ق١٠٣۶-٩۶۴(عبدالرحیم 

پیر علی بیگ از سران ترکمانان قراقویونلو و حاکم همدان و . و از نوادگان پیر علی بیگ بود
بـود کـه از ) ق٩٣٢-٩٠۶(های حکومت شـاه اسـماعیل صـفوی  دینور و کردستان در سال

عراق عجم به بدخشان رفت و از آنجا به قندوز نزد امیر خسرو شاه و سپس با فرزند خـویش 
پـس از تولـد . رسـید) ق٩٣٧-٨٨٨(علی بیگ جد عبدالرحیم خان بـه خـدمت بـابر  سیف
خان در بدخشان و وارد شدن پدرش به دربار بابر، محمد بیرم نیز وارد دربـار او شـد تـا  بیرم

سالگی به خدمت همـایون نائـل آمـد و جـایگیر  ١۶اینکه پس از وفات بابر، محمد بیرم در 
  .شد

شـد و قمری محمد بیرم خان نیـز همـراه او  ٩۵١هنگام گریز همایون به ایران در سال 
به سبب فراست و وفاداری نسبت . پس از گذشتن از هرات و نیشابور و سبزوار به قزوین آمد

خواهـد کـه در  شـود و از وی می منـد می به همایون، شاه طهماسب بـه محمـد بیـرم عالقه
پـذیرد و  ایران بماند و منصب امیراالمرایـی طایفـۀ ترکمـان را اختیـار کنـد، ولـی خـان نمی

از یاری همایون دست بکشد و این وفاداری بر عقیدۀ طهماسب نسبت  شود که حاضر نمی
  .)۶٨حلیم، ص(کنند  اعطا می» خان خانان«افزاید و به او لقب  بدو می

 درپس از فتح هند به یاری سپاه ایرانی قزلباش و رشادت محمـد بیـرم خـان، همـایون 
ان محمـد بیـرم نشیند، ولی همچنـ شود و پسرش اکبر بر تخت شاهی می ق عزل می٩۶٢

مالزم دربار گورکانیان است تا جایی که مهاّم امور مملکـت بـه دسـت اوسـت و همـین امـر 
  .رنجانند شود و اکبر را از او می سبب سعایت مغرضان می

گیـرد، امـا در  جوید و راه حج درپـیش می محمد بیرم خان نیز از مقام خویش کناره می
  :گوید بندد چنانکه محمد بیرم خان می راه، پیر محمد شیرانی کمر به قتل او می

که ماهم افگه و غیره مزاج پادشـاهی (ارادۀسفر حجاز داشتم لیکن چون معلوم شد
لهذا به خاطر رسید که یک دفعـه ) دهند را منحرف ساخته آوارگی مرا به خود نسبت می

ه سزای بدکرداران داده سپس متوجه آن سفر مبارک شوم و مّال پیر محمـد شـروانی را کـ
ــاره یافتــه متعهــد اخــراج مــن گشــته دریــابم  ، ١شــاهنوازخان، ج(در ایــن وال علــم و نّق

  ).٣٧۶ص
پس از درگیری میان سپاه محمد بیرم خان و اکبر، بزرگانی چون حسین خان جالیر در 
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خـورد  رزم خویش چنان تأسـف می د و خان با دیدن سر بریدۀ این همنباز  این نبرد جان می
کنـد و سـپس تقاضـای سـفر حـج  عذرجویی به دربار اکبر راهـی می خان را برای که جمال

  .شود نماید که پذیرفته می می
رسـد و پـس از  لنگ می خانان در راه کعبه به منـزل نهروالـه و مقـام کـوالب سـهس خان

پیاده شدن از قایق، مبارک خان لوحانی در لباس مصافحه و با قصد مقاتله خنجر از میـان 
همـو، (رسـانند  ق بـه قتـل می٩۶٨خانان را در سال  سازد و خان ب میکشد و او را مضرو می

  .)٣٨٠، ١ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صحنۀ قتل محمد بیرم خان، اکبرنامه، موزۀ ویکتوریا و آلبرت
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عبدالرحیم در این حادثه چهار سال بیش ندارد و پس از به قتل رسیدن پدرش، محمد امین 
ای دیگــر از دوســتان و مالزمــان و خادمــان بیــرم خــان،  و عــدهدیوانــه و بابــازنبور و یادگارحســین 

عبـدالرحیم را بـه . رسـانند عبدالرحیم و مادرش را از آن ورطه نجات داده و به شهر احمـدآباد می
او در دربار اکبر رشد . سازد آورند و وی عبدالرحیم را در کنف اقبال خود جایگیر می دربار اکبر می

دهند تا به غایتی کـه  ران علمای دربار وی، عبدالرحیم را آموزش میکند و هنرمندان و سخنو می
  .رسد دانی و نجوم به حد عالی می در موسیقی و شعر و زبان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عبدالرحیم در چهار سالگی، اکبرنامه، موزۀ ویکتوریا و آلبرت
  

دی اثـر سـه اسـت کـه عبـدالباقی نهاونـ  ای خانان بـه انـدازه کثرت فنون و فضایل خان
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ق برای ذکـر فضـایل او و اجـداد و متعلقـانش تـألیف ١٠٢۴را در سال  مآثر رحیمیجلدی 
دارد ایـن  خانان بیـان مـی ازجمله فضایلی که عبدالباقی در ذکر عبدالرحیم خان. کند می

  :است که
اند  به زبان هندی اشعار متین و ابیات دلنشین از بحر طبع به ساحل ظهور رسانیده

رود،  موسیقی اهل هند طبع عالی و ذهن متعالی این هوشـمند بـه غایـت مـیو در طرز 
انـد و تصـانیف  استادان این فن در تصـانیف مشـکله و در امـور دقیقـه بـه ایشـان محتاج

گویند مهارتی تمـام  اند و در میانۀ طول هند مشهور و معروف است و می مشهوره ساخته
د را نیست و در طرز موسـیقی و علـم ادوار ایشان را در این علم هست که هیچ از اهل هن

سـت از  ای به روش اهل ایران ثانی و نظیر و عـدیل ندارنـد، چـه هـم علـم آن را کـه شعبه
و به منتهای آن رسـیده و هـم عمـل آن را از اسـتادان ایـن فـن کـه   ریاضی خوب ورزیده

ــده  ــوده و هســتند درگذرانی ــدگی ایشــان ب ــدی، ج(همیشــه در بن ــدالباقی نهاون ، ٢عب
  ).۵٩٠ص

به سبب کثرت خدمات وی در حق زبان و فرهنگ فارسی، عبدالباقی نهاوندی از او بـا 
او عـالوه بـر فــراهم آوردن  .کنـد یــاد می) ۶٠١، ص٢همـو، ج(» سـاز هندسـتان ایران«عنـوان 

سـنگ کتابخانـۀ سـلطنتی  ای هـم ی زبان در دربارش کتابخانهشرایط اقامت شاعران فارس
. )٣٢٠حلیم، ص(شده است  هزار دستنویس در آن نگهداری می ٢۴که  کند اکبر شاه بنا می

عبـدالباقی نهاونـدی، (این کتابخانه که ریشه در میراث محمد بیرم خان پدر عبـدالرحیم دارد 
دانان و عالمـان و کاتبـان و مـذّهبان و نّقاشـانی  است بـرای موسـیقی  محفلی) ۵٩۴، ص٢ج

صّحاف و حّکاک و کتابدار، مادهو نقاش که در چون ابراهیم نقاش، خوشنویس و مذّهب و 
موالنا مشـفق نقـاش، مـّال  ،سازی و تصویر و نقاشی و طراحی استاد زمان بوده است شبیه

محمد امین جدول، مالعبدالرحیم عنبرین قلم هروی خطاط کتابخانۀ عبـدالرحیم خـان، 
و داروغــۀ کش و مــذّهب  شــجاعا شــیرازی داروغــۀ کتابخانــه، آقــا محمــد شــیرازی جــدول

و بسیاری دیگر از عالمـان علـوم مختلفـه  )١۶٨٨-١۶٧٨، ص٣نهاوندی، جعبدالباقی (کتابخانه 
  .اشاره شده است مآثر رحیمیکه به برخی از آنها در 

  
  سندی به خط عبدالرحیم خان

-۶۵١(است از امیر خسرو دهلوی   ای خانان خمسه خطی کتابخانۀ خان  از جملۀ نسخ
 .Ms.or.folاین دستنویس به شـمارۀ ). ق٩٢۶-٨٣٩(ی مشهدی به خط سلطانعل) ق٧٢۵
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اسـت و شمسـۀ بـرگ  ۵/٢٠ ×۵/٣١ابعـاد آن . شـود در کتابخانۀ برلین نگهداری می 1278
برسم کتابخانۀ نواب خانخان عبدالرحیم میرزا خان ابن خانخان محمد بیـرم « :نخست آن چنین است

ــنۀ  ــام در س ــان اتم ــا. »١٠٢۶خ ــتعلیق ع ــتن آن نس ــط م ــذ  ٢٢۵لی اســت و در خ ــرگ کاغ ب
ــده اســت دولت ــفیدکتابت ش ــادی س ــای  برگ .آب ــۀ  ١٩۵و  ٩٨-٩۶، ۵١-۴۶ه در کتابخان
متن و حاشیۀ دستنویس ملّون است ولیکن پیداست کـه . خانان نو نویسی شده است خان

آرایان کتابخانۀ عبدالرحیم خان به  حاشیۀ اوراق ظاهرًا توسط کتاب. آب رسیده بوده است
  . ای آن را در میان گرفته است کار مزّین شده و جلد زردوزی شدهتشعیر ش

در حاشیۀ شمسۀ رسم کتابخانه، محمد بیرم خـان بـه خـط نسـتعلیق تحریـری، شـرح 
نویس و مشّقت تکمیل کتاب و اتفاقاتی که از هنگـام آشـنایی تـا  آشنایی خود با این دست

ایـن حاشـیه . ق نوشته اسـت١٠٢۶سال اند را ظاهرًا در  پایان کار تکمیل و تنظیم آن دیده
خانان در ادامـۀ مقالـه  نویس خان است که پس از طرح دست  دارای نکات سیاسی و هنری

  .به آن نکات پرداخته خواهد شد
در سال هزار و دوازده ورقی چند از این خمسۀ نفیسۀ شریفه، میر باقی سـمرقندی 

شـد  بعد از تجسس بسیار معلـوم چون از باقی کتاب استفسار شد. از گجرات آمد و آورد
انعـام آدمیانـه نمـوده از او . که یک کتاب با چند ورق دیگر پیش مـرزا عبـدالملک اسـت

ها را بعد از پرسیدن بسیار از هرکس شـنیدیم کـه در گجـرات پـیش  گرفتیم و تتمۀ کتاب
ش باز میر باقی با دو سه هزار روپیه فرستاده شد که از پـی. هرکس چند ورقی بوده است

به عنایت الهی چنان شد که تمـام ایـن . هرکه باشد هرچه او خواهد داده آن اوراق بیارد
از ایـن میـان ده پـانزده . ، مگر ورقی چند که ضایع شده باشد]آمد[پنج کتاب به دست 

ورق را شخصی داشت به گمان اینکه اگر خود بیارد و چیزی بیشتر بیابد با چنـد کتـاب 
خـان  متوجه آگره شد و آن ایام بود که این غریب همراه مهابت دیگر از علوم دیگر گرفته

زده به سعایت مغّربان صاحب غرض به درگاه رفته بود و از آنجا که نیت درست بود  تهمت
بر دوام کمال و دولتخواهی در درجۀ اعلی لطف الهی در صورت عنایت بندگان  و راستی

  :صی یافتحضرت سلیمان مکانی ظهور یافته از آن بالیا خال
ــای ــد ز ج ــالم بجنب ــغ ع ــر تی  اگ

 

ــدای ــد خ ــا نخواه ــی ت ــرد رگ  نب
 

آورد در  های دیگر می مجمال آن مرد که اوراق این کتاب را با کتاب. معاینه دیده شد
راه دزدان آن ده دوازده ورق را بردند؛ به هر حال این کتاب لطیف شریف که خـط موالنـا 

... رسم آمد و تصویرها که در آب افتاده بود آنهـا سلطانعلی و تصویر بهزاد بود به تمام به 
وده شدکه اصـالح نماینـد و آن ورقـی چنـد نیـز کـه افتـاده بـود بـه محمـد مـؤمن  ] فرم[
را زیب و زینـت ] شی[ود که زردوزی نمایند و حوا] ش[ی امر کرد که بنویسد و جلد ]هرو[
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در ... ید و اینچنـین کـه در کردند تا بـه اتمـام رسـ آنکه ده یازده سال کار می] تا[بدهند 
  ).ر ١گ(حرره عبدالرحیم ابن محمد بیرم . تاریخ هزار و بیست و شش کتابت شد

ظاهرًا پس از عبدالرحیم خان این خمسه به کتابخانۀ شاه جهان منتقل شـده اسـت و 
الذی انزل علی عبده الکتاب، حرره شـهاب الـدین  هللاکبر، الحمد  هللا«: وی بر روی آن چنین نوشته

  .»حمد شاه جهان پادشاهم
  

  خان اهمیت سیاسی حاشیۀ عبدالرحیم
کند احضار به دربار اکبـر  خانان در این یادداشت از آن یاد می ازجمله حوادثی که خان

تــوان آن را بــا  رخ داده و می١٠١٣یــا  ١٠١٢های  ایــن حادثــه ظــاهرًا در ســال .شــاه اســت
ترین این تواریخ به دورۀ اکبر که وقایع  دیکنز . تواریخ باقی مانده از روزگار اکبر تطبیق داد

  .استاکبرنامه را به صورت مشروح درج کرده است 
 اکبرنامـهق بـه قلـم ابوالفضـل عّالمـی در ١٠١٠از آنجا که حوادث حیات اکبر تا سال 
کنـد، ولـیکن  ق ذکـر نمی١٠١٣یـا ١٠١٢های  ذکر شده اسـت، او سـخنی از وقـایع سـال

از سـوی شـاه جهـان  تـاریخ دلگشـانویسـندۀ  هللان، عنایت اخوشبختانه در زمان شاه جها
را تـا سـال  اکبرنامههای سلطنت اکبر را تکمیل کند و  سال شود تا حوادث آخرین مأمور می
ای که  ای که او نگاشته، حادثه بنابر این در تکمله .)١٨۶، صاصغر آفتاب(ق ادامه دهد ١٠١۴
  .کند ذکر شده است خانان از آن یاد می خان

تـوان تـا  می بـر اکبرنامـه هللا خانان با تکملـۀ عنایـت انطباق سخنان عبدالرحیم خانبا 
هنگـام بیـان حـوادث روی داده بـه سـنۀ  هللا عنایـت. حدی حادثـۀ رخ داده را تبیـین کـرد

ــاد می ١٠١٣ ــواحی مختلــف تحــت پادشــاهی اکبــر ی ــام ن کنــد و  قمــری از فراخــوان حّک
کننـد ذکـر  آیـی کسـب می در ایـن گردهم ها و مناصبی را کـه هـر یـک از ایشـان کش پیش
اند، ازجملـۀ  کند که به دالیلی در فراخوان حاضر نشده نماید و سپس از کسانی یاد می می

  :گوید خان است، او می این افراد عبدالرحیم
بـاقی خـان آئـیِن ملکـداری و [در این هنگام چون به واال عرض خدیِو دادگر رسـید 

گذاشته دست ستم و تعدی بـه مـال و نـاموس ) ست روریپ که عبارت از رعّیت(پاسبانی 
مالِش آن ستمکاِر جورپرست و ] کند و بیدادگری در قلمرو رواج گرفته زیردستان دراز می

یازش والیت موروثی از باطن قدسـی سـربرزد، همگـی سـگالش آنکـه سـرزمین از تـاِب 
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سـتانی عبـادت  لکآفتاِب ظلم و جفا در سایۀ معدلت درآینـد و در لبـاس جهـانگیری و م
ایزدی به جای آید، چون خان خانان و راجه مانسنگهه و قلیج خان بـزرگ نوئیـان درگـاه 
دولت حضور نداشتند، فرمان طلب هرکدام رفت که زود به آستان واال رسـیده در یسـاق 

. نگهی به کار برند و دوراندیشی و نیک بسیچی به عرض اقدس رسانند توران زمین ژرف
 1مهـّم دکـن را بـس گـران را) که خمیر مایۀ صدهزار مکر و فریب بـود(نجا خان خانان ازآ

-٨٣۴، ص٣، جهللا عنایـت(نموده مانـدن خـود برگزیـد و از ایـن سـعادت دوری جسـت 
٨٣۵.(  

نویس نسـبت بـه رویـداد بیـانگر آن اسـت کـه بـاوجود نگـارش آن از روی  موضع تـاریخ
هان، تصمیم دارد عبدالرحیم خـان های حوادث دورۀ اکبر در زمان سلطنت شاه ج روزنامه

را دلیـل » سعایت مغّربان صاحب غرض«را مقّصر جلوه دهد، درحالی که عبدالرحیم خان 
ایـن  اکبرنامـهداند و از روایت جانبدارانۀ نویسـندۀ ذیـل  فراخوان خویش و بروز کدورت می

  . آید وجه به نظر نمی سخن عبدالرحیم خان بی
کند که عبـدالرحیم  ام ذکر حادثه به این امر اشاره نمیهمچنین راوی تاریخ پس از اتم

  .گیرد آید و رفع کدورت صورت می خان سرانجام به دربار می
  

  خانان اهمیت هنری یادداشت خان
از دیگر وجوه اهّمیت این سند تاریخی به خط خان خانـان، شـیوۀ گـردآوری و تنظـیم 

توان زمان تقریبـی  ین یادداشت میهمچنین با توجه به ا. ها در کتابخانۀ اوست دستنویس
حضور برخی از هنرمندان دربـار خـان خانـان را در کتابخانـۀ وی مشـخص کـرد، چنانکـه 

کنـد  شود میر باقی سمرقندی و یا آنگونـه کـه عبـدالباقی نهاونـدی از او یـاد می معلوم می
روغگـی دا«در کتابخانـۀ خـان خانـان بـوده و بـه  ١٠١٢در سال » ماوراءالنهری  میر باقی«

  . اشتغال داشته است) ١۶٨٠، ص٣عبدالباقی نهاوندی، ج(» کتابخانه
محمـد «کنـد  نویس خـود از آنهـا یـاد می از دیگر کسانی که عبدالرحیم خان در دسـت

شـود دو شـخص بـا نـام  ها مسـتفاد می در این اّیام چنانکه از تواریخ و تذکره .است» مؤمن
که شـاعر بـوده   نخست محمد مؤمن استرآبادی .اند از خراسان به هند رفته» محمد مؤمن«

                                                      
  .نماید صحیح می» وانموده«به سیاق متن . ١
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. )پ٢٩١گ(ق پس از سفر حج به هند رفتـه اسـت ٩٨٧و مطابق سخن تقی کاشی در سال 
سـت؛ امـا محمـد مـؤمن  ولیکن وی شاعر و در علوم عقلی شاگرد فخرالدین سماکی بوده ا

. ه بـودست و با برادر خویش که صّحاف دربار خان خانان اسـت از هـرات آمـد دیگر، هروی
عبدالباقی نهاونـدی، (» الحال مّدت سی و پنج سال است که در این کتابخانه به خدمتگاری اشتغال دارد«
ظــاهرًا همــین خطــاط نســتعلیق نــویس اســت کــه اوراق افتــادۀ خمســه را . )١۶٨٠، ص٣ج

  . های زیادی را برای کتابخانۀ عبدالرحیم خان کتابت نموده است نونویسی کرده و کتاب
ثنـائی  اسـکندرنامۀازجملـه . مؤمن هروی آثار دیگری نیز بـاقی مانـده اسـت از محمد

سید شـریف  رسالۀ وجودیه ،در کتابخانۀ ملی آلمان در برلین Or ١١۶۴مشهدی به شمارۀ 
ق محفـوظ در ١٠١٣مـورخ  شاهنامۀدر کتابخانۀ مجلس شورا و  ۵٠٩۵جرجانی به شمارۀ 

  . )٨۴۶، ص٣ج(اند  د کردهکتابخانۀ ملی ملک که مرحوم بیانی از آن یا
امیر خسرو دهلوی عالوه بر تشعیرهای متنّوع در هر یـک از  خمسۀنویس از  این دست

اوراق، هفت نگاره دارد که یقینًا کار نّقاشان کتابخانۀ عبدالرحیم خان است و خود در بیان 
  .شیوۀ نگارگری ایشان برای موّرخان تاریخ هنر حائظ اهّمیت است

 مرقـعان دو تصویر در این مقاله درج شده است، یکی اثـر منـوهر و در خ از عبدالرحیم
که در حاشیۀ آن جهانگیر به قلم خـود صـاحب هریـک از  مرقع گلشنیا همان  جهانگیری

شـبیه خـان خانـان در سـن «تصاویر را مشخص کرده است و ذیل تصویر خـان خانـان نگاشـته 
جلـوس جهـانگیر  ١٣دداشـت در سـال ایـن یا. »شصت و پنج، رقـم منـوهر، سـنۀ سـیزده جلـوس

ق ٩۶٢خان با توجه به این یادداشـت  کتابت شده است و سال تولد عبدالرحیم) ق١٠٢٧(
 ١٣ق متولد شده اسـت و در سـال ٩۶۴خواهد بود، درحالی که طبق تواریخ موجود او در 

  . ساله بوده است ۶٣جلوس جهانگیر 
نگهـداری  F1939.50aبـه شـمارۀ تصویر دیگر کـه در گـالری هنـر فریـر در واشـینگتون 

شـود اثـر هاشـم اســت و ظـاهرًا در آخـرین سـال حیــات عبـدالرحیم خـان یعنـی ســنۀ  می
این تصویر نسبت به تصویر اثر منوهر به خوبی گذشت یک دهـه . ق رسم شده است١٠٣۶

  .دهد را بر چهرۀ سپهساالر اکبر و جهانگیر نشان می
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