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 چكيده
اسـت كـه بـه    ) م1817/ ق 1233د ( از جمله آثار محمد حسن قتيل الهوري هفت تماشا

. خـان قزوينـي نوشـته شـده اسـت      خان فراهاني و آقا ابوالحسن خواهش آقا محمد صادق
تحرير احوال هندوان و رسـوم ايـن فرقـه و     مؤلف، در ديباچة كتاب، هدفش را از تأليف،

 . ذكر كرده است جديداالسالماالسالم يا  قديم ،شيوة مسلمانان ساكن هند
مشتمل بر عقايد و آداب اقوام و مذاهب هندوان است كه در آن، به برخـي   هفت تماشا

هـاي عـزاداري    هاي هندي بـه فارسـي و حتـي شـيوه    وادث تاريخي، نهضت ترجمة كتابح
 . قارة هند و هندوان اشاره شده استحسيني نزد مسلمانان شبه

نسخة اين اثـر، موجـود در    3كه با استفاده از تصوير  ستا در اين نوشتار سعي بر آن
  .ها بررسي شوداين نسخههاي ملك، موزة ملي كراچي و موزة بريتانيا،  كتابخانه

 
 قتيل الهوري، هفت تماشا، نسخة خطي، هندوان؛ :ها كليدواژه
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 مقدمه
تـرين و   باسـتاني جهـان و داراي يكـي از كهـن    منـاطق  شبه قارة هند در زمـرة  

مختلف علمي، هاي  در عرصهمنطقه جايگاه اين  و هاي جهان است شكوفاترين تمدن
پيوند . پزشكي، هنري و حتي عرفان و معارف باطني نيز بسيار قابل توجه بوده است

اي كه از ديرباز ميان ايرانيان و هنديان بوده ـ كه بدون ترديد ريشه  فكري و ديني
د ـ سـبب تـأليف آثـار بسـياري در      سـرزمين دار  در تاريخ و فرهنـگ ايـن دو  

كليله و موضوعات گوناگون به زبان فارسي يا ترجمة آن آثار به فارسي شده كه 
از جملـة آنهاسـت   نـه  اراماي و ارتههمهابترجمة ، پنجه تنتره، برگردان كتاب دمنه

 ).29-24: 1385قرايي : نكـ(
ند، شناخت اهداديكي ديگر از موضوعاتي كه همواره نويسندگان بدان توجه نشان 

 در همــين زمينــه، ابوريحــان بيرونــي    .اديــان و آداب هنــدوان بــوده اســت   
 تحقيق ماللهنـد ، دانشمند بزرگ ايراني، كتاب مشهور )م 1048ـ932/ق 440ـ320(

: م1958بيرونـي،   :نكــ  ( آثار در تاريخ هندشناسي است تـأليف كـرد   از نخستينرا كه 
بخشـي از كتـاب   ) م1153/ ق548د ( شهرسـتاني  پس از او نيز، ابوالفتح. )سراسر اثر

 . )110ـ1/95: 1968شهرستاني ( را به آراي هنديان اختصاص داد الملل و النحل
در كنار نويسندگان ايراني، برخي از هنديان نيز به موضوع ملل و نحل پرداختند 

. تاثر قتيل الهوري از جملة آنهاس هفت تماشاو آثاري در اين زمينه پديد آوردند؛ 
م در شـاهجهان  1758/ق1172بـود و در  ) دوالي سـنگه ( نام او، ميرزا محمد حسن

پدرش، درگاهي مل، از قوم كهتري بود و نياكان او نيز اصـالتاً  . زاده شد) دهلي( آباد
برزگر ( توابع الهور بودند كه پس از چندي به دهلي كوچ كردندجزء ، )پتياله( از بتاله
1380: 4/2032( . 

 متداول عصر را نزد استادان آن دوره فرا گرفـت و در عـروض و قافيـه و   علوم 
ت و خط و انشاء صاحب مهارت شد؛ او به زبان تركي و عربي و فارسـي  لغتاريخ و 

نيز تسلط داشت و در شاعري، شاگرد محمدباقر شهيد اصفهاني بود و تخلص شعري 
سـالگي، از   17فهاني، در از استادش، شهيد اصمتأثر وي . قتيل را براي خود برگزيد

دين هندو برگشت و به اسالم گرويد؛ مذهب شيعه اثناعشري را برگزيد و حتـي نـام   
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؛ 172: 1958؛ بهگوانـداس  571ـ4/570: 1371احمدعلي ( خود را به محمدحسن تغيير داد
 . )2033ـ2032/ 4:برزگر همان

ـ ـ تجريد بوددرويش و اهل  كه اينـ با ـ پس از چندي به لكهنو رفت و در آنجا
اديبـان  . عليخان و وزرايش به سر برد مدتي در درگاه دولتمردان زمان چون سعادت

خان هاشمي  و احمدعلي نشتر عشقخان عظيم آبادي، مؤلف  قلي بزرگي چون حسين
: 1346عبدالرشـيد،  ( با قتيـل، معاصـر بودنـد    مخزن الغرائبسنديلوي، صاحب تذكرة 

 . )؛ برزگر، همانجا292-293
در طــول حيــاتش ســفرهايي بــه ايــران و عــراق داشــت و ســر انجــام در وي 
م، در 1824/ق1240 )293: عبدالرشـيد، همـان  ( برخـي  عقيدةم و به  1817/ق 1233

 لكهنو درگذشت؛ پيكر وي در باغ قيصر كه آن زمان حسينيه بود، به خاك سپرده شد
 . )برزگر، همانجا(

ديـوان  ه همه به زبان فارسـي اسـت؛   از قتيل آثاري به نظم و نثر برجاي مانده ك
، االمـاني  ةشجر، چهار شربت، درياي لطافت، مظهر العجائب، مثنوي صبح بهار، قتيل

ـ ( از جملة آنهاست هفت تماشاو  نهر الفصاحت / 4 :برزگـر، همـان  : براي اطالع بيشتر نكـ
 . )2034ـ2033

 متن
 ، نوشـته شـده  هندوان و شيوة مسلمانان ساكن هند و آداب احوال در هفت تماشا

تماشا،  هفتباب يا هفت و ) a1-a3گ :ق1243قتيل، ( اين اثر مشتمل بر ديباچه .است
 :بدين شرح است

ــه آن  :تماشــاي اول   در ذكــر مــذهب ســمارتكان و بعضــي تحقيقــات متعلــق ب
 ؛)a17ـa3گ (

در بيان وجود گرفتن آدمي و كيفيت انقسام افراد اين نوع به اصناف  :ماشاي دومت
 ؛)a24ـa17گ ( و فرق با تباين ملل و تخالف معتقدات

 اند در شرح اعتقادات فرق هندواني كه از حد شريعت خود بيرون :تماشاي سيوم
 ؛)b47ـa24گ (



 57آينه ميراث، شماره  /168
 

 همختصــه بــه ايــن فرقــه باالصــال درحصــر اســماي متبركــه :تماشــاي چهــارم
 ؛)b58ـb47 گ(

 ؛)b58- b77گ ( د رسوم اين گروه به تحريريدر تق :تماشاي پنجم
ـ b77 گ( مسلمانان هنـد ) ممتاز( ين مختاريدر گزارش شيوه و آ :تماشاي ششم  ـ

a104(؛ 
ــتم ــي در نگــارش  :تماشــاي هف ــظ و معن ــه در كاشــتن تخــم لف   احــوال عجيب

 . )b112ـa104گ (
شهريسـت از نـوادر احـوال    از آنجا كه اين كتاب  )b2گ : همان( به تصريح مؤلف

 . است نام نهاده  هفت تماشا، آن را جا هاي الهي هفت هبند
ديباچه سرشار از جمالت مسجع و شاعرانه است و در القاب و توصـيفات ممـدوح   

و بـراي سـهولت خوانـدن      زياده روي شده اما متن اثر به زبان ساده نگاشـته شـده  
  .دشوار هجي شده استواژگان هندي، كلمات 

م در  1875/ ق  1292در ) 5496/ 5: 1350( بـه تصـريح خانبابامشـار    هفت تماشـا 
: 1362( حال از آنجا كـه نوشـاهي   با اين .است صفحه به طبع رسيده 164لكهنو در 

ق 1292موجود در موزه ملي كراچـي را نيـز    هفت تماشا،تاريخ كتابت نسخة ) 923
تاكنون در  هفت تماشا. تاريخ جاي ترديد است ين دودر صحت يكي از ا ،ذكر كرده

 . است ايران تصحيح و چاپ نشده 

 هفت تماشانسخة موجود از  3معرفي 
شده  هاي سراسر دنيا پيدا نسخة خطي در كتابخانه 3، هفت تماشاتاكنون از كتاب 

نسخة موزة  يكتابخانه ملك است؛ ديگر 2423، نسخة شمارة آنهاترين  قديمي .است
 .N. Mملـي كراچـي بـه شـمارة      ةنسخه موزسرانجام و  or. 476بريتانيا به شمارة 

 .است 1958-202/11
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 ها مشخصات نسخه
 نسخة كتابخانة ملك

محفوظ در كتابخانـة ملـك  اسـت كـه در      2423دسترسي  ةاين نسخه به شمار
 . به ثبت رسيد 1330 اسفند 14

اما نام كاتب قيـد   ،ق درج شده   1243ماه صيام   23در ترقيمه، تاريخ كتابت آن، 
جلد نسخه ميشن سبز و متن با مركب سياه نوشته شده است و عنـوان و  . نشده است

. )a111؛ بهروپيـه،گ  a3تماشـاي اول، گ  : قتيـل، همـان  : براي نمونه نكـ( نشان شنگرف دارد
: 1364( فهرسـت كتابخانـة ملـك   بر طبق . كاغذش ترمة هندي موريانه خورده است

امـا در ميكروفيلمـي كـه از آن در     ،برگ داشته باشـد  114، بايد اين نسخه )4/852
انجام شده، اين  يهايطبق پيگير .برگ آغازين از ديباچه افتاده است دست است، يك

برگ، در نسخة اصلي محفوظ در كتابخانة ملك هم موجود نيست و احتماالً پس از 
 14برگ، و هـر بـرگ    113نسخه اين ترتيب، و به  است فهرست شدن، از بين رفته

 .دارد) 8/23×8/18(سطر 
هـامش  . خط متن، نستعليق و عبارات عربي هم به همان خط نوشته شـده اسـت  

هاي  سفيد است و بعضاً توضيحاتي به خط فردي غير از خط كاتب در برخي از برگ
شـخص  ، عناويني كـه آن  b95و  a84و  a83هاي  در هامش برگ .آن موجود است

هايي از متن انتخاب كرده، درج شـده امـا نشـانة خاصـي بـراي اينكـه        براي بخش
همچنـين،   .شود مشخص شود اين توضيح دقيقاً مربوط به كدام سطر است، ديده نمي

را درج كرده » محمد حسن قتيل تخلص«: ، نام و تخلص مؤلفa80در هامش برگ 
واژة  ده كه فقـط دو شتابت ، با مركبي كمرنگ عبارتي كb101در هامش برگ . است

رسـد ايـن شـخص، نسـخه را      به نظر مي. قابل خواندن است» ...ذكر علما«: اول آن
شـيخ  : نكـ( خوانده و كامالً بر آن اشراف داشته و عقايدش به مؤلف نزديك بوده است

 . )b102سدو و غيرها، و شياطين به صورت انسان، گ 
داخل متن ) b=( اما ركابة هر برگ پشت نسخه ؛اوراق نسخه داراي ركابه هستند

، )a =( آيد و در برگ رويِ بعـد  و كلم پاياني سطر به حساب مياست گنجانده شده 
 . آن كلمه، عيناً تكرار شده و باز هم در متن گنجانده شده است
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اي در باالي  ، جدول متن براي جا دادن كلمهb1نسخه مجدول است اما در برگ 
در هـامش  . اي به آن اضافه شده است مستطيل خارج شده و دندانه صفحه از حالت

 . شود مهر ديده مي b8 ،b49،b 98 ،3هاي برگ
 

 ديگر مشخصات نسخة ملك
ه پيشتر ذكر شد ـ افتاده است؛ عالوه بر آن، بـا   كيك برگ ابتدايي نسخه ـ چنان 

يـن اثـر،   با ديگر نسـخ موجـود از ا  است آمده  a69مقايسة مطالبي كه پس از برگ 
امـا   است؛ برگ را جا انداخته 3توان تخمين زد كه كاتب حدوداً مطالبي به اندازة  مي

با توجه به انسجام موضوعي مطالبي كه پس از اين برگ آمده ـ دربارة رسم ستي ـ   
ديگر موارد افتادگي، مربوط . متوجه خطاي خود نشده و به كتابت آن نپرداخته است

گاه صورت كامل هجي درج نشـده و در  . نسبتاً اندك استبه هجي كلمات است كه 
و گاه، بخشي از هجي كلمـه جابجـا شـده و در    ) a12ارجن، گ ( هامش هم نيامده
به طور كلي، در هـامش هـيچ واژة   . )a15مهاجن، گ ( تر آمده است چند سطر پايين

ـ  اي وجود ندارد و با توجه به فشردگي كلمات در برخي سـطور، مـي   جا افتاده وان ت
: قـس ( حدس زد كاتب سعي كرده حتي كلمات از قلم افتاده را در خود متن جا دهد

 . )b87 گ
بيتي است كه به حمد خدا، نعت پيامبر  7اين نسخه فاقد بخش ابتدايي ديباچه و 
مصراعي آورده شده كه آن هم نشانة  a51و ائمه اطهار اختصاص دارد؛ فقط در برگ 

 . خاصي ندارد
شود اما لزوماً باعث ناخوانـا   پخش شدگي مركب ديده مي ةنشان، در برخي موارد

 . )a53گ ( شدن عبارات نشده است
هـاي   و برخـي از عبـارت  ) a1گ ( اند عبارات عربي به ندرت اعراب گذاري شده

 . )a28اين مولدك، ( عربي داخل متن، هيچ اعرابي ندارند
 . نسخه فاقد خط خوردگي و كلمات زايد است

ذكـر شـده، در بـاالي     يهايبنـد  هاي درج شده در متن يا تقسيم تاريخدر برخي 
؛ )b1 ،b3 ،a22گ ( اعداد، صورت عددي آن هم قرار داده شـده اسـت    صورت حرفي
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به خط نستعليق در اين موارد، بـا كتابـت اعـداد فارسـي      7و  4صورت كتابت عدد 
 . )b102گ ( تفاوت دارد

ي نياورده اما باالي برخي كلمات، اعـم از  ا هاي مستقيم نشانهكاتب براي نقل قول
 و برخي از واژگان هجي شده )اوديسه، همانجا( ها ، مكان)b16 صالح بيگ،( اشخاص  نام

 . اي كشيده است خط تيره) a44 العلم عنداهللا،( و حتي عبارات عربي )a25گنگا، (
  معني از آنجايي كه مؤلف معني كامل كلمات دشوار را در متن آورده، در هامش،

 . شود واژگان ديده نمي

 الخطي نسخة كتابخانة ملك نگارشي و رسم يهايويژگ
كتابت شده و بـه نظـر   ) a3گ : همو، همان( »گ«و » ك«، به دو صورت »گ«

آمده توجه نكرده » كاف فارسي«كه در متن به صورت » گ«رسد كاتب به هجي  مي
 . اند نيز به صورت فارسي آن كتابت شده» پ«و » چ«. است

؛ اما لغـاتي  )a1، السـجدة ( لغات عربي در جمالت عربي، مختوم به تاي گرد هستند
در تركيبـات  و گـاه  ) . . .  امارت، مدت و( »تاي كشيده«اند، گاه با  كه در متن آمده

در برخي موارد » ت«يا » تاي گرد«. اند آمده )b 102العمـر،   مدة( »تاي گرد«عربي با 
 . )a111جماعت به شكل جماعه، گ ( هم كتابت شده» ه«به صورت 

 »اي«، )b112مشـاهدة آن،  ( »عالمـت اضـافه  «همزه در متن چند كاربرد دارد؛ 
 . )b7اي،  صوفيء به جاي صوفي(

) b 26؛ عاليشان، b27روس به جاي رؤوس، ( حذف شده» ء«در برخي كلمات 
 . )b 103گوپامؤ، علمأ، ( و گاه نيز همزه اضافيست

 ؛b1تائيـدات،  ( كتابت شـده اسـت  » ي«و » ء«با كرسي  به هر دو صورت» ي«
 . )a15حايل، : قس

حـذف شـده و بـه    » در«و » از«ضمير اشاره، غالباً بعد از حرف اضـافه  » الف«
هـاي   ، در واژه»الف«اي موارد، ضبط شده است؛ در پاره» درين«و» ازينجا«صورت 

 . كتابت شده است، حذف و گاه »او«و ضمير» آن«و » اين« ةاشار، ضماير »است«
؛ ظاهراً و باطناً، a11اصطالحاً، ( اغلب در كلمات عربي پايه دارد) اً( تنوين نصب
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a 16؛ قس : ،قاطبهa55(      ه«؛ در مواردي هم تنـوين حـذف شـده و بـه جـاي آن «
 . )a3 دفعته،( گذاشته شده

منفصـل   در بعضـي مـوارد ديگـر   در برخي موارد متصل و » مي«نشانة استمرار 
 . كتابت شده است

اعم از اسم، فعل، ضمير و  ،به كلمات» نون نفي«و ، »ب«در اغلب موارد، پيشوند 
 . )b14به بندند، : ، قسb5 بميرند،( صفت، چسبيده كتابت شده است

 نوشـته شـده اسـت   » تـو «متصل بـا ضـمير   » براي«حرف اضافه  ،b7در برگ  
 . )برايتو(

 چسبيده كتابت شده اسـت » بر«به حرف اضافه » مشتمل«در اغلب موارد، واژة 
 . )b11مشتملبر، (

گاه متصل و گاه منفصـل  » ترين«و عالمت صفت عالي » تر«عالمت صفت برتر 
 . از كلمه نوشته شده است

غيـر  » ه«در رسم الخط پيوسـته نوشـته شـده،    » ها«در مواردي كه نشانة جمع 
 . )a 50؛ خانها،b14 ،؛ بيچارهاa14راجها، ( ملفوظ از كلمه افتاده است

ــوارد،   ــي م ــه«در برخ ــم«، »آنچ ــب، ) a59؛ a6گ ( »آنه ــين«و اغل ، »همچن
به كلمـة بعـدش   » ضمير اشاره«سرهم كتابت شده؛ گاهي نيز » همانجا«، »چنانچه«

 . )b1آنقبله، اينفرقه، ( متصل شده است
؛ احديرا، b 23آنرا، ( در مواردي به كلمة قبل خود متصل شده» را«نشانة مفعول 

a32 (و گاه منفصل كتابت شده است . 
گ ( انـد  آمـده » مرا«و » ترا«، به صورت »را«در اتصال با » من«و » تو«ضماير 

a35( . 
شان،  ؛ حالb25شان،  حماقت( جدا از واژه كتابت شده است» شان«ضمير متصل 

b97( . 
وانكـرده،  ( اسـتفاده شـده اسـت   » باز«به جاي » وا«در برخي موارد، از پيشوند 

a35دارد،  باز مي: ، قسb17( . 
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 . اند پيوسته نوشته شده) b1گ ( برخي تركيبات اضافي چون رسولخدا، اهلبيت
 كتابـت شـده اسـت   » دسـت رس «در تمام نسخه بـه صـورت   » دسترس«واژة 

 . )b53گ (
 جمعشـده، ( اي موارد، در افعال مركب، دو جزء پيوسته نوشته شده اسـت  در پاره

a55شته، ؛ طلبداb66( . 
 . هاي حروف در نسخه رعايت شده است نقطه

، )a32گ ( غليان به جاي قليان: نكـ( غلط اماليي در نسخه به ندرت وجود دارد
بـه طـور كلـي در    . )b17گ ( ، پزيرد به جاي پذيرد)b30گ ( تفريق به جاي طريق

كتابـت برخـي   و اشـتباه در  » ذال«به جاي » ز«اين نسخه، مواردي از كتابت اشتباه 
حروف، به ويژه در هجي كلمات وجود دارد و بعضاً صورت كتابت شده كلمه با آنچه 

؛ با اين همه، از آنجا كه برخي )b34؛ تهتهه، a5پاربتي، : نكـ( هجي شده تفاوت دارد
نسخه يكسان  3در هر ) b28چون كتابت گازر به صورت گاذر، ( هاي اماليي از غلط

هاي اماليي موجود در نسـخه را، بـه قطـع، اشـتباه كاتـب       توان تمام غلط است، نمي
 . دانست

همچنين  ؛)المختصر، الموجز، القصه، الحاصل: نكـ( همراه شده» ال«كلمات عربي گاه با 
مذكور الصدر، علي  ( مضاف اليه حفظ شده است» ال«در تركيبات اضافي عربي هم، 

 . )االطالق
بـه  ( ي سهولت قرائت، كتابت شده اسـت در مواردي برا» ـِـ« نشانة كسرة اضافه

 . )a2؛ الفاظ خالي، b1كنِ جراحت، 
 . آمده است) a6گ ( »دگر«و گاه ) b3گ ( »ديگر«صورت همين به » ديگر«

و در برخي موارد، محل قـرار  ) اهللا، الّا، اول( كلمات مشدد به ندرت تشديد دارند
نيز در ) a3 برمها،( بعضي از كلمات. )b93جراح، دالك، : نكـ( گرفتن تشديد اشتباه است

 . اند برخي اوراق مشدد و در برخي ديگر، بدون تشديد كتابت شده
ـ ( شـود  صـورت در مـتن ديـده مـي     2به  هاكتابت بعضي واژه كتخـدايي و  :  نكـ

 .)a4( ؛ چار و چهار)b75( كدخدايي
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بـه صـورت   » تاي قرشـت ثقيـل  » «دال ثقيل» «راي ثقيل«حروف هندي چون 
 . كتابت شده است» ٹ«، »ڈ«، »ڑ«خود چون اصلي 

تر كتابت  چسبند، كشيده مي» ه«را در كلماتي كه به » دال«كاتب در اغلب موارد، 
و برخي اوقات هم اين قاعده را رعايت نكرده ) b4آمده، ( متصل كرده» ه«كرده و به 

 . )a6آورده، ( است
» عليـه و آلـه و سـلم    صلي اهللا«در برخي موارد اختصار «ص » عالمتي شبيه به 
است كه باالي » عليه السالم«اختصار » 4«و عالمت) b61گ ( براي نام رسول اكرم

 . )a17: نكـ ( و ديگر ائمه قرار گرفته است) ع( نام امام حسين
در ديگر . )a5گ ( كتابت شده است     در برخي موارد به شكل» كه«حرف ربط 

مجلسيكه، پسـري  ( منفصل كتابت شده استهم به صورت متصل و هم » كه«موارد، 
 . )b13كه، 

 نسخة موزة بريتانيا
در مـوزة بريتانيـا در لنـدن نگهـداري      or. 476اين نسخه به شـماره دسترسـي   

، با خطي متفاوت از خط كاتب، نـام صـاحب   a1در ابتداي نسخه، در برگ . شود مي
110Fنسخه، كرنيل جارج وليم هملتن صاحب بهادر

نوشته شـده؛ ايـن نسـخه در تـاريخ      1
رجـب   20در ترقيمـه، تـاريخ كتابـت    . از او خريداري شده است 1868 دسامبر 2

متن با مركب سياه نوشته . ق درج شده اما نام كاتب ذكر نشده است 1266المرجب 
1( سطر 15هر برگ شامل . برگ دارد 98 اين نسخه. شده است

4
 9 ×1

4
: نكـ( است) 6 

خـط مـتن،   . نسخه فاقد سرلوح و تصوير است و مجـدول نيسـت  . )64/1:م1879ريو، 
هاي  شكسته نستعليق خوش است و عبارات عربي به همان خط نوشته شده؛ اما برگ

b49- b50 ،a77- b83 به خط كسي غير از كاتبي كه بخش اعظم نسخه را كتابت ،
 . كرده، نوشته شده است

كلمات و عبارت جا افتادة مـتن، بـه   هاي نسخه،  در هامشِ تعداد زيادي از برگ
از قاعـدة  يهـا  خط خود كاتب گنجانده شده است اما كاتـب، در كتابـت ايـن افتادگ   

 

1 . COL. GEO. W. HAMILTON 
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خاصي پيروي نكرده و كلمات را، به صورت افقي، عمودي، باال به پايين و پايين بـه  
در مواردي نيز آنچه در هامش به اشتباه كتابت شـده،  . باال در هامش گنجانده است

 . )b62گ : ق1266 قتيل،( ورده و صورت صحيح آن درج شده استخط خ
ها، خـط خـوردگي و نوشـتن     اوراق داراي ركابه هستند اما بعضاً در كتابت ركابه

از ابتداي نسخه، باالي هـر بـرگb68( .   همان، گ( شود صورت صحيح هم ديده مي
نخسـتين بـرگ    ها ـ از آنجا كـه از   شماره برگ گذاشته شده اما اين شماره) a=( رو

 . پس از جلد قرار نگرفته ـ با تعداد اوراق نسخه تطابق ندارد و قابل استناد نيست
نسخه فاقد نشان مهر است و فقط در برخي صفحات، مهر كتابخانه موزة بريتانيـا  

 . شود ديده مي

 ديگر مشخصات نسخة موزة بريتانيا
ه وجود دارد كه در هامش در نسخه، تعداد قابل توجهي افتادگي واژه و حتي جمل

اي كـه در   در ابتـداي واژه       كاتب با قرار دادن عالمتي شـبيه ؛ است گنجانده شده
اي كه كلمة جاافتاده پس از آن قرار دارد، جايگاه  هامش كتابت شده و هم باالي واژه

 . واژة افتاده را نشان داده است
و گاه هر دو عنوان نوشـته  » لمؤلفه«يا » نظم«در ديباچه، در آغاز ابيات، عنوان 

اند مگر در  مصرعي در هر سطر جاي گرفته اشعار به صورت دو. )a4گ ( شده است
مواردي كه بخشي از سطر به خاتمه يا آغاز كالم اختصاص داشته باشد، كه در ايـن  

در مواردي كه آخـرين  ؛ )همانجا( مصرع در سطر گنجانده شده است حالت، فقط يك
، در آغاز سطر قرار گرفته، ادامة مطلب، با درج عنوان آن بخش، از شعر مصرع ابيات

 . )در نعت نيلوفري، همانجا: قس( جدا شده است
 . )b7 ،a87گ ( شود شدگي مركب ديده مي در برخي موارد، نشانة پخش

 . )b4گ ( اند عبارات عربي به ندرت اعراب گذاري شده
 اشتباه كتابت كردهبه شود كه كاتب  ميخوردگي ديده  هايي از خط در نسخه نمونه

و در برخـي  ) a7گ ( ؛ در اين موارد صورت صحيح كلمه در هامش درج شدهاست
 اي كه در متن اشـتباه نوشـته شـده، خـط كشـيده شـده اسـت        موارد هم، روي واژه
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. )b18گ (اسـت   و گاه باالي خط خوردگي، صورت صحيح نوشته شده) b11گ (
سطر كامالً خط كشيده و در برگ بعدي دوبـاره آن   8روي نيز، كاتب  b76در برگ 

 . را كتابت كرده است
را در متن كتابـت كـرده و بـه    » گويند«بار فعل  ، كاتب به اشتباه دوa8در برگ 

اي  گذاشته است؛ همچنـين در پـاره  » ال«جاي خط زدن آن، باالي فعل اول عالمت 
، امـا عالمتـي   )a13گـوپي، گ  : نكـ ( بار هجي كرده اي را دو موارد، به اشتباه واژه

 . براي حذف مورد دوم نگذاشته است
بـار   3كاتب، پس از درج عنوان اصـلي مطلـب،   ) a4 ،a19گ ( در برخي اوراق

 . را كتابت كرده است» مناط«واژة 
امـا  ) a5گ ( اغلب موارد، اعداد داخل متن به صورت حروفـي نوشـته شـده    در

، كاتب باالي صورت حرفي شكل عـددي هـم قـرار    ها بندي بعضًا، به ويژه در تقسيم
 . )a17 ،a20 ،a95گ ( داده است
 اي كه از كتابـت جـا افتـاده وجـود دارد     هايي از خالي گذاشتن جاي كلمه نمونه

اي باالي جاي خالي، واژة  در اين موارد با گذاشتن خط تيرهكاتب ؛ )a13 گ : نكـ(
در اي نهـاده اسـت؛    را در هامش جا داده و باالي آن كلمه هـم خـط تيـره   جاافتاده 

 اي موارد نيز كلمه جا افتاده را كتابت نكرده و جـاي خـالي بـاقي مانـده اسـت      پاره
 . )a91گ (

اما باالي برخي كلمـات  ) b8گ ( اي در متن نيامده براي نقل قول مستقيم، نشانه
اي كشـيده شـده    اژگان هجي شده خط تيرهو برخي از ونها ااشخاص، مك  اعم از نام

 . )سراسر اثر( است
موجود  هاي خوردگي خطخوردگي در نسخه وجود دارد كه با ديگر  خط ةنمون 2

دخل و تصرف فردي غير از كاتـب در نسـخه    دهندة در نسخه متفاوت است و نشان
از است، اين فرد روي برخي » چارواگ«، كه در اعتقادات فرقة b25است؛ در برگ 

ـ كه مؤلف با آوردن آنها سعي در نشان دادن آداب زشت ايـن فرقـة ضـاله    ـ كلمات
ـ چندين خط با مركب پر رنگ كشيده تا اصالً خوانده نشود و سعي كرده بـا  ـداشته 
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ـ با عالمتـي غيـر از   در هامش و مربوط كردن اين فعل ـ» دمعتقد هستن«درج فعل 
ت سطر، اين فرقه را معتقد به بشن و برمها ـ به باقي كلماـ نشان معمول كاتبِ نسخه

با مقايسة اين بخش بـا مـتن    .شود خوردگي ديده مي خط 4، هم b66در برگ . بداند
اصلي نسخة اساس، مشخص شد كه احتماالً همان فرد باز هم اين بخش را با مركب 

ر اين قسمت دربارة آداب زنان برهمنـان كشـمي   .سياه كامالً خط زده تا خوانده نشود
رو  ،مؤلف آورده كه اين زنان از هـيچ مـردي چـه اميـر چـه طبـاخ      ، آندر و  است
فردي كه اين مطلب را حذف كرده با خطي متفاوت از خـط كاتـب، واژة   . گيرند نمي

را بعد از خط خوردگي اضافه كرده تا در ادامة جمالت بعدي، تركيب » زنان ايشان«
 . درآيد »زنان ايشان خيلي عفيف باشند«جمله به صورت 

كه نام بتي است، با خطي غير از خط » پارس ناتهه«، در باالي نام b25در برگ 
 . درج شده است» لعن اهللا عليه و اصحابه«كاتب، عبارت 

 . بدون آسيب ديدگي است نسخه

 الخطي نسخة موزة بريتانيا نگارشي و رسم يهايويژگ
كتابـت   اش به شكل فارسـي » چ«و » پ«و حرف » ك«به صورت » گ«حرف 
 . شده است

گ : قتيل، همـان ( كتابت شده» ة«تاي گرد در عبارات و تركيبات عربي به شكل 
b4 ،b66 ( ت كشيده«اما در كلمات ديگر، گاه به صورت« ) ،حياتa36 ( ه«و گاه «

 . )a98جماعه، ( كتابت شده است
 »اي«، )a15 :انشــاء( ، حــرف همــزه)b98دســتة گلهــا، ( ، عالمــت اضــافه»ء«

 . است) a97 :ءچكاره(
؛ a93كجائيـد،  ( كتابت شـده اسـت  » ي«و » ء«به هر دو صورت با كرسي » ي«
 . )a39حايل، : قس

 و گاه نيـز همـزه اضافيسـت   ) b 89عاليشان، ( حذف شده» ء«در برخي كلمات 
 . )a15 بداؤني(

 »در«و ) b5ازين، ( »از« ةاضافضمير اشاره بعد از حرف » الف«در اغلب موارد، 
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كه قبل از آن حرف اضافه بوده، » او«ضمير » الف«افتاده است؛ همچنين   )b6 درين،(
حـذف و گـاه كتابـت    » الف«، گاه »است«اما در فعل . )a12برو، (است  حذف شده
 . شده است

 در مواردي پايه دارد؛ گاه عالمت تنويِن روي پايـه كتابـت شـده   ) اً( تنوين نصب
» اصطالحًا«؛ همچنين كاتب واژة )a18 ظاهرا،( و گاه حذف شده است) b46عمداً، (

تغييـر  » در اصطالح«، به )a11گ : ق1243قتيل، ( را كه در نسخة ملك ضبط شده
هـايي نيـز از حـذف     ؛ نمونـه )a13گ : ق 1266همو، ( داده و تنوين را حذف كرده

 . )b74دفعته، : همان( وجود دارد» ه«تنوين و گذاشتن 
 . متصل و منفصل از فعل نوشته شده استبه هر دو صورت » مي«نشانة استمرار 

نفي در اغلب موارد رعايت شـده؛  » ن«به كلمات و » ب«نويسي پيشوند  پيوسته
) a39آنمرد، ( در برخي موارد متصل با كلمه بعد» آن«و » اين«همچنين ضمير اشاره 

 . )b17آن بقعه، ( و برخي اوقات منفصل است
؛ b7فهم شان، ( اژه نوشته شده استدر اغلب موارد جدا از و» شان«ضمير متصل
 . )a19معتقدات شان، 

گاه، متصل و گاه، منفصل » ترين«و عالمت صفت عالي » تر«عالمت صفت برتر 
 . )a6اولترين، ( از كلمه نوشته شده است

هاي،  راجه( و گاه، منفصل كتابت شده) b8زبانهاي، ( گاه متصل» ها«نشانة جمع 
b 14( غير ملفوظ » ه«ع در رسم الخط پيوسته نوشته شده، جم» ها«؛ در مواردي كه

، بـا  »ه«؛ همچنين در برخي موارد كه كلمه مختـوم بـه   )b15كوچها، ( از كلمه افتاده
 . )b80بيوگان، ( افتاده است» ه«جمع بسته شده، » گان«

) a95آنرا، انگشتريرا، ( ها چسبيده گاهي به ضماير يا حتي اسم» را«نشانه مفعول 
به شـكل  » تو«و » من«در ضمايري چون » را«جدا كتابت شده؛ همچنين  و گاه نيز

 . )b33گ ( كتابت شده» ترا«و » مرا«
؛ b5وانمايـد،  ( شـود  ديـده مـي  » با«به جاي » وا«هايي از استعمال پيشوند  نمونه
 . )b33 وانكرده،
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؛ برخـي از  )b8بـدينمقام، گ  ( انـد  گاهي چندين كلمة مجزا سرِ هم نوشـته شـده  
؛ a12 ؛ خوبصـورت، a93 طرفثـاني، ( انـد  مركب هم، بعضاً پيوسته نوشته شده كلمات

 . )a20كمقدر، 
بنابر رسم الخـط كاتـب،    ... ز و، در اغلب موارد، نقاط حروف اعم از ش، پ، ي

هـا ديـده    هـاي واژه  هايي نيز كم و زياد گذاشـتن نقطـه   در نمونه. رعايت نشده است
 . )a30، گ »ن«وي نقطه ر با دو» نهند«كتابت ( شود مي

حلم؛ سـروردي،  : قس b33هلم، گ ( شود در كتابت نسخه، غلط اماليي ديده مي
 انـد  اند، كتابـت نشـده   برخي كلمات آنگونه كه هجي شده. )سهروردي: قس b81 گ

نيز در سراسر نسخه به چند صـورت   هاه، همچنين برخي واژ)b16رتهه، : رته، قس(
 . )و برهما برمها: نكـ( اند مختلف كتابت شده

ـ ( انـد  همـراه شـده  » ال«كلمات عربي گاهي با  ؛ )الحاصـل، علـي االطـالق   : نكـ
 جليل القـدر، ( مضاف اليه حفظ شده است» ال«همچنين، در تركيبات اضافي عربي، 

b89( . 
 . آمده است)a7گ ( »ديگر«و ) b5گ ( »دگر«به هر دو صورت، » ديگر«

 . )a97جرّه، ( ستكاربرد تشديد در كتابت نسخه بسيار اندك ا
بـه  » تـاي قرشـت ثقيـل   » «دال ثقيـل » «راي ثقيل«كتابت حروف هندي چون 

 . در متن رعايت شده است» ٹ«، »ڈ«، »ڑ«صورت اصلي خود 
 »صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم    «، )a9گ ( »صلي اهللا عليه و سلم»  هاي عبارت

انـد، بـدون    هدر مواردي كه كتابت شـد ) b81؛ b18گ ( »عليه السالم«و ) a42گ (
 . اند اختصار و به صورت كامل آمده

گ :بـراي نمونـه نكــ    ( كتابت شـده       و» كه«به دو صورت » كه«حرف ربط 
a69(؛ در مواردي به كلمه قبل خود متصل شده ) ،صبحكهa94 (  اما در اغلب مـوارد

 . جدا كتابت شده است
 شيوة خـاص داشـته كـه كلمـاتي چـون      هاهكاتب نسخه، در كتابت برخي از واژ

 . از جملة آنست)       آيا ؛    مي :    :سد/شد(
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 نسخة موزة ملي كراچي
محفوظ در موزة ملـي كراچـي    N. M. 1958-202/11دسترسي  ةاين نسخه به شمار

 )همانجـا : نوشاهي، همان( كراچي ةفهرست موزنسخه، فاقد ترقيمه است اما بنابر . است
ق و نام كاتـب، رادهـا كرشـن بـن منشـي       1292جمادي االول  22تاريخ كتابتش 

متن با مركب سياه نوشته شده؛ عناوين و همچنين . كانجهي داس كايستهـ ماتهر است
گ ( ، امـام رضـا  )b84گ : ق1292قتيل، ( نام برخي اشخاص چون سلطان محمود

a102 (و شهاب الدين سهروردي ) گb81 (  و نواب سـعادت عليخـان ) گa76 ( و
 . با كبود تيره يا سياه نوشته شده است) b3گ ( تي تخلص خود مؤلفح

كاغذ و حتي جلد نسخه به سبب موريانه خوردگي بسيار آسيب ديده و تقريبًا در 
شـود و برخـي از    ها و گاه در عطف، نشانة موريانه خوردگي ديـده مـي   بيشتر برگ

نشـده و آنچـه در    تعداد اوراق اين نسخه در فهرست ذكر. كلمات خورده شده است
 :برگ است كه از ديباچه تا اواسط تماشاي ششم 122اختيار است 
از واجبات و آمد و رفت از هر دو طـرف در   جمعينا يانصرام پذيرفتن اين مهم تالق. . . . 

 . مجلس

اند يا اينكـه در   گيرد و مشخص نيست كه آيا باقي اوراق از بين رفته را در بر مي
همچنين، در تصـويري  . است روي نسخه قصوري صورت پذيرفتهتهية ميكروفيلم از 

شود كه كاغذي متفاوت بـا كاغـد اصـلي     در اختيار است، ديده مي a32كه از برگ 
گذاشته شده و سطرهايي با خط فردي غير از كاتب به   نسخه، بر روي متن اين برگ

از صورت اصلي زبان اردو در آن نوشته شده؛ با اين همه، از آنجا كه تصوير ديگري 
 . اين برگ هم گرفته شده، نقصاني در متن اثر ايجاد نكرده است

خـط  . نسخه فاقد سرلوح و تصوير و جـدول اسـت  . سطر است 14در هر برگ 
 . متن، نستعليق خوش است و عبارات عربي به همان خط نوشته شده است
ب گنجانده در هامش نسخه، بعضاً كلمات و عبارات جا افتاده در متن، به خط كات

كلمه نيـز در هـامش درج شـده     3؛ همچنين معني )a12گ :همان: براي نمونه نكـ( شده
 . است
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به دليل موريانه خوردگي گوشة  ،اوراق داراي ركابه هستند كه البته برخي از آنها
» قيماغ باشـد «b14هاي نسخه، ناخواناست؛ همچنين، ركابة درج شده در برگ  برگ

اصالً در اين » باشد«آغاز شده و فعل » قيماغ«له با واژة ، جمa15است اما در برگ 
 . سطر وجود ندارد

شود  ، لكة سياهي ديده ميa99اين نسخه فاقد نشان مهر است اما در هامش برگ 
رسد مهري بوده كه توانستند با ريختن مركب، آن را به طور كلي از بين  كه به نظر مي

 . ه، نمونة مشابهي وجود نداردببرند و ديگر در هيچ يك از اوراق نسخ

 ديگر مشخصات نسخة موزة ملي كراچي
در اين نسخه ـ به غير از بخش پاياني نسـخه كـه پيشـتر ذكـر شـد ـ         يها افتادگ

است كه گاه در هامش و گاه بـاالي كلمـة    جا افتادگي جمالت و كلماتمشتمل بر 
؛ بعضـي، گ  a89موجـب، گ  : قتيـل، همـان  : نكـ( قبلي با خطي ريزتر گنجانده شده است

b102( . همچنين در برگa5 كتابـت نشـده و در   » جديد االسـالم «كلمة » م«، حرف
كاتب نسخه، جايگاه . متن و حتي هامش، صورت صحيح و كامل آن درج نشده است

اي كه در هامش  در ابتداي كلمه      واژة افتاده را در هامش، با قرادادن عالمتي شبيه
اي كه كلمة جاافتاده پس از آن بايد قرار گيـرد، نشـان داده    كتابت شده و باالي واژه

 . است
ابيات در ديباچه نشانة خاصي ندارد و فقط در اول بيت، عنـوان   ةشروع و خاتم

همچنين ابتداي مصـراعي كـه در بـرگ    ؛ )a3گ ( قيد شده است» لمولفه«يا » نظم«
67b ةنسخنسخة ديگر، تنها كاتب  2در مقايسه با  قرار گرفته كه» ع« آمده، عالمت 

 . كراچي اين عنوان را آورده است
هـايي   و برخي از عبارت) a4گ ( اند عبارات عربي به ندرت اعراب گذاري شده

 . )b38گ ( ست و داخل متن آمده، فاقد هر گونه اعرابي استا كه به عربي
متن اشتباه كتابـت شـده،    اي كه در موارد، براي مشخص كردن واژه اي ازپارهدر 

 . )b78 ؛a18 ـb17گ ( خط كمرنگي روي آن كشيده شده است
ها به ويژه  ي واژهبار كتابت كردن بعض هايي از اشتباه در كتابت، از جمله دو نمونه
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، برخي از كلمات نيز به شيوة متفاوتي )a13-b13رام، ( در هجي كلمات وجود دارد
؛ سنسكرت، a10سنس كرت، گ : همان( است شدهنسخة ديگر كتابت  از امروز و دو

 . )سمسكرت در ديگر نسخ: قس a95 گ
اند با كبود سـياه   ها و اغلب كلماتي كه هجي شده ها، نام فرقه عناوين اصلي بخش

 . اند يا تيره نوشته شده
گ ( ، يـا درج تـاريخ  )b88 ،a104گ ( موجود در متن يهايدر برخي تقسيم بند

b4 ،a20 (همچنين  .است رفي، صورت عددي آن عدد هم ذكر شدهباالي صورت ح
دچار اشتباه شده و به » سعادت عليخان«، در كتابت ترتيب القاب b3كاتب، در برگ 

را قرار داده تا ترتيب درسـت   4تا  1همين منظور، باالي هر يك از اين القاب، عدد 
اعـداد   به خط نستعليق در اين برگ، بـا  4صورت كتابت عدد . القاب مشخص شود
 . فارسي تفاوت دارد

يا در ذكر ) a103گ . (.. در برخي موارد در تقسيم بندي مطالب به اول و دوم و
اي  كاتب، به جاي عـدد، خـط تيـره    )b102،گ ... خواجه و خوجه و:  نكـ( انواعي

 . باالي آنها گذاشته است
 . )a10گ ( براي نقل قول، نشانة خاصي در متن استفاده نشده است

كـه در مـتن آمـده، دوبـاره در      رغم ايـن  علي» كژغان«معني كلمة  b43در برگ 
 . واژة ديگر معني شده است  دو ،نيز a56هامش هم درج شده و در برگ 

هـا  هاي موريانه خوردگي در تمـام برگ  نسخه به شدت آسيب ديده است و نشانه
 . اند كلمات به طور كامل خورده شدهبرخي شود و بعضاً،  ديده مي

 الخطي نسخة موزة ملي كراچي نگارشي و رسم يهايويژگ
، اغلب، به صورت فارسـي آن كتابـت   »ژ«و » گ«و » پ«حروف فارسي چون 

 . اند شده
) a4گ: قتيل، همـان ( اند كلمات در عبارات عربي، مختوم به تاي گرد كتابت شده

؛ b7 مـدت، ؛ b40صـلوات،  ( انـد  و در باقي موارد، كلمات با تاي كشيده كتابت شده
 . )a98باالصالت، 
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و در معنـي  » ئ«همزه در نسخه چند كاربرد دارد؛ در بيشتر كلمات به صـورت  
و در برخي مـوارد نيـز بـه جـاي     ) b115؛ طالئ، a22خدائ، ( استفاده شده» يي«
 . )b121؛ دانة، a12صوفيء، ( به كار رفته است» اي«

) b5ازيـن،  ( »از«ضـافه  ضمير اشاره پـس از حـروف ا  » الف«اي موارد،  در پاره
 . حذف شده است» است«اغلب، در فعل » الف«، افتاده و )a7درين، ( »بر«و » در«

 . )a4 واالشان،( در برخي كلمات حذف شده است» ء«
نسـخة   دو ، بـرخالف  b6 ؛ در بـرگ )b 3( در عبارات عربي پايه دارد) اً( تنوين

؛ در سراسر اثر نيز، )دفعتاً( ه استبا تنوين بر روي پايه نوشته شد» دفعته«ديگر كلمه 
؛ مجمـالً،  a121 حسـباً، ( تنوين با پايه كتابت شده و عالمت آن نيز درج شده اسـت 

b118 ،ً؛ عمداa68( . 
 . ، گاه متصل و گاه منفصل از فعل كتابت شده است»مي«استمرار  ةنشان

. اسـت  كتابت شـده » به«پيوسته و گاه نيز » ب«نيز گاه به صورت » ب«پيشوند 
درج ) a97پردگـي،   بي( و گاه منفصل) a107رحمان، بي( نيز گاه متصل» بي«پيشوند 

 . شده است
 چسبيده كتابت شده اسـت » بر« ةبه حرف اضاف» مشتمل«در اغلب موارد، واژة 

  . )a88؛ a17مشتملبر، (
 و گاه جدا كتابـت شـده اسـت   ) b90مشكلتر، ( گاه پيوسته» تر« تفضيلي عالمت

 . )همانجاتر،  مشكل(
 جمع به هر دو صورت متصل و منفصل از كلمه نوشـته شـده اسـت   » ءها«نشانة 

)a6 ؛b6( حرفي به كلمه افزوده شده»ها«؛ گاه در جمع بستن واژه با ، )بـه  هـا  نمال
» ه«ي جمـع، سـبب حـذف    »ها« نويسي و در برخي موارد پيوسته) b9جاي مالها، 

 . )b51گياها، ( غير ملفوظ در كلمه شده است
هاي اتصال ضمير اشاره بـه كلمـة بعـد از آن فـراوان اسـت      در اين نسخه، نمونه

 . )b85؛ آنحالت a14اينمعني، (
مجلسـرا،  ( به هر دو صورت پيوسته و جدا كتابت شـده اسـت  » را«نشانة مفعول 

a115؛ داماد را، همانجا( . 



 57آينه ميراث، شماره  /184
 

استفاده » وا«به جاي » با«پسوند و ) a5وانمايد، ( »باز«به جاي » وا«پيشوند  از
 . )a27، »نانوا«به جاي » نان با«( شده است
نويسـي برخـي    فـراوان دارد؛ پيوسـته   هـاي نهنويسي در كتابت نسخه نمو پيوسته

، )a23همقـوم،  ( بـا كلمـة بعـدش   » هـم «، )b8؛ بدينصـورت،  b4 اهلبيـت، ( كلمات
 . ستهااز جملة آن) b9يكروز، ( نويسي عدد و معدود پيوسته

 . اهي به شكل متصل و گاه، منفصل كتابت شده استگ» كه«حرف ربط 
) b15عشـرتكده،  ( و گـاه پيوسـته  ) a16گـاه،   عشرت( گاهي، جدا پسوند مكان 

 . نوشته شده است
با اينحال در مـواردي ديـده    است؛هاي حروف رعايت شده  در اغلب موارد نقطه

ـ  ( شود كه كاتب براي برخي كلمات نقطه اضافي گذاشته است مي ه جـاي  متغصـب ب
 . )a24متعصب، 

؛ b102؛ اذبـك،  a6گـذارش،  ( شـود  هاي اماليي ديده مـي  غلط يدر نسخه بعض
 . )a104تالوت، 

) a23كثير التعصب، ( هايي چون المختصر، الموجز و تركيبات عربي در واژه» ال«
 . )b16علي االطالق، ( و در كلمات عربي حفظ شده است

ـ ( اند در سراسر متن كتابت شدهفقط به همين صورت » همديگر«و » ديگر« :  نكـ
a7( . 

مـدت، اهللا، علّـت، دجـال،    : در كلماتي چون( در متن اندك است هاتشديد شمار
؛ در مواردي نيز در هجي كلمات، با اينكه ذكر نشده كلمه مشدد است )مصدق، تجمل

حرفـي گذاشـته   روي  تشديد نيزيا در مواردي ) b90ست، ( اما تشديد گذاشته شده
 . )a88دالك، ( شده كه مشدد نيست

بـه  » تاي قرشـت ثقيـل  « و »دال ثقيل« ،»راي ثقيل«كتابت حروف هندي چون 
 .در متن رعايت شده است» ٹ«، »ڈ«، »ڑ«صورت اصلي خود 

در اين نسخه، كاتب نشانة خاصي براي كتابت برخي حروف يا كلمـات نداشـته   
 . است
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 مالحظاتي اجمالي دربارة موضوع و اهميت كتاب 
ــاب  ــت تماشــاآنچــه در كت ــات   هف ــت اســت، مســتندات و اطالع حــائز اهمي

كنـد يـا در    دهد؛ در اغلب موارد، آنچه او نقـل مـي   ارزشمنديست كه مؤلف ارائه مي
قتيـل،  (اسـت   ، بـين وي و شـخص ديگـري رخ داده   افتـاده حضور خودش اتفـاق  

مواردي هم كه از صـحت اطالعـاتي كـه بـه دسـت آورده      و در ) a28گ : ق1243
گ : همـان ( سـت ا كند كه گناه اين گفته بـر عهـدة راوي آن   اطمينان ندارد، اعالم مي

b32( . 
شناخته و در اين اثر بارها، از  قتيل الهوري دانشمندان و علماي عصر خود را مي

-963: حــك ( ، وزيــر اكبرشــاه  )م 1602/ق 1011 مــق ( ابوالفضــل عالمــي 
بن مبارك، معروف به فيضي فياضي، مـتخلص  ابوالفيض، )م 1605ـ1560/ق 1014

در نهضـت  را سخن گفته و خدمات ارزشمند آنهـا  ) م1595/ق1004 د( »فيضي«به 
هاي هندي، قتيل به واسطة آشنايي با زبان. ت، ستوده اس ترجمة كتب هندي به فارسي

تحليـل آثـار    و آثار بزرگان علم و دانش پرداخته ةفارسي، عربي و تركي، به مطالع
 عربي در اين كتاب، گـواه ايـن مدعاسـت    ابنالدين  محي فصوص الحكمچون  مهمي

 . )a41گ : همان(
نمايد كه به قصد شـناخت آداب و اديـان هنـدوان     در ظاهر اثري مي هفت تماشا

تاريخي و وقـايع   تأليف شده است، اما در سراسر اين اثر ارزشمند، اشاره به حوادث
 /ق1118  ـــ1068 : حكـــ( »زيــب اورنــگ«چــون  دوران حكومــت پادشــاهاني

ـ 888( »محمد بابر«، )b33گ : همان( )م1706ـ1658 ـ 1483/ ق937 ـ  )م1530ـ
 . حيث تاريخي نيز قابل تأمل است وجود دارد و بنابراين از) a32گ : همان(

توجه نبوده اسـت؛   قتيل الهوري، به آداب و رسوم مسلمانان شبه قارة هند نيز بي
او با دقت نظر خاصي، به طور مفصل به آداب برگزاري مراسم عزاداري حسيني نزد 

زمينة آشنايي هر چه  طريقاين از مسلمانان و حتي هندوان شبه قارة هند پرداخته و 
 . فراهم آورده استآن دوران را،  بيشتر با اجتماعيات و فرهنگ خاص مردم
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 نتيجه
تاكنون در ايران به چاپ نرسيده و نگارنده، در حـال حاضـر بـا در     هفت تماشا
 . نسخة موجود مشغول تصحيح آن است سهاختيار داشتن 
اي هستند؛ نسخة كتابخانة  برجسته يهايداراي ويژگ اين اثر ةنسخ سه هر كدام از

كـه از   اي اسـت   نسخهترين  رار داده شد، قديميكه در تصحيح نسخة اساس ق ،ملك
 هفـت  نسخة موزة بريتانيا با در برداشتن ديباچه و هـر  است و اين اثر برجاي مانده

نسخة موزة كراچي نيز از لحاظ دقت نظـر  . شود محسوب مي  ترين نسخه باب، كامل 
 . ها بسيار حائز اهميت است كاتب، در كتابت هجي واژه

تواند در تاريخچة ملل و نحل داشـته   مي هفت تماشاكه كتاب  با توجه به ارزشي
هاي مذهبي هندوان اثر قابل توجهي بـه  تباشد و از آنجا كه براي شناخت اديان و سن

 . آيد، شايستة تصحيح و نشر است شمار مي
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