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تصحيح  مقدمه،  كرمانى،  خواجوى  روضة األنوار، 
ص،   352  + پنجاه وپنج  عابدى،  محمود  تعليقات  و 

1387ش.

نظيره هاى  جمع  در  كرمانى،  خواجوى  روضة األنوار 
داراى  و  دلنشين  منظومه اى  نظامى،  مخزن االسرار  متعدد 
ارزش هاى استثنايى است. زبان آراسته اش، گذشته از آن 
نو  تعابير  از  بعضى  تازگى هاست،  از  مشحون  خود  كه 
موارد،  خود دارد و در بسيارى از  نظامى را هم با  شدة 
راه فهم زبان حافظ را هموار مى كند. بخش اعظم مطالب 
حوزه هاى  در  كه  است  صوفيانه اى  مباحث  خالصه  آن، 
فرهنگى اواخر قرن هفتم و اوائل هشتم كرمان و فارس، 
رونق  و  گرمى  را  تصوف  دوست داران  درس  مجلس 
لمعات  از  برجسته اى  عناصر  حضور  است.  مى داده 
فخر الدين عراقى (م: 686) در آن، نشان مى دهد كه آثار و 
انديشه هاى وى و چه  بسا محيى الدين بن عربى (م: 638)، 
اهل  ميان  در  تنها  نه  كرمان،  و  شيراز  در  سالها،  آن  در 
مدرسه خوانندگانى جدى، مانند خواجو، مى ديده است، 

بلكه براى طرح در محافل اهل سياست و حكومت هم 
جاذبه هايى داشته است.

در  مخزن االسرار،  و  روضة األنوار  ديگر،  جانب  از 
بعضى از معانى صوفيانه، مالحظات اخالقى و اجتماعى 
و بعضى از ويژگى هاى زبانى، با حديقة سنايى پيوندى 
از  است.  بسيار  آنها  تفاوت هاى  كه  حال  عين  در  دارند، 
جمله تفاوتها در ميزان سالمت اجتماعى عصر زندگى و 
در نتيجه سكونت خاطر و نشاط روحانى است كه در آثار 
هر يك انعكاس يافته است و سنجش اين آثار با چنين 
قرن  صوفيانه گوى  و  ششم  قرن  عارف  شعر  به  نگاهى 
هشتم، درجه تحول استغنا و رضامندى و تبديل آن به نياز 

و ناخرسندى را به خوبى خاطرنشان مى كند.
به عالوه، در روضة األنوار از شكوه هايى كه شاعر از 
زادگاه خويش، كرمان، و اهل زرق و رياى آن سامان دارد 
با استمداد روحانى وى از شيخ مرشد مدفون در كازرون، 
و اظهار ارادتمندى به امين الدين بليانى، درپيوسته است، و 
اين شكوه و ارادت، خود به خود نمودار اختالف طريقت 
آل  احترام  مورد  و  كرمان  شدة  شناخته  صوفيان  نظر  و 
شاعر با  اينجوست كه  خاندان  مشايخ شيراز و  مظفر، و 

آنها سر و كار داشته است.

اإلفادة فى تاريخ األئمة السادة، ابوطالب يحيى بن حسين 
رحمتى،  محمدكاظم  تحقيق  و  تصحيح  هارونى؛ 

پنجاه ونه + 136ص، 1387ش.

دانش تاريخ نگارى، خاصه آثار تاريخ نگاران فرقه اى چون 
زيديه به دليل اشتمال بر مطالبى كه در تاريخ نگارى هاى 
تحوالت  و  تاريخ  بررسى  براى  يافت،  نمى توان  رسمى 
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زيديه اهميت فراوانى دارد. از جمله اين آثار كتاب اإلفادة 
فى تاريخ األئمة السادة از ابوطالب يحيى بن حسين هارونى 
(م: 1033/424م) است. هارونى كه خود از برجسته ترين 
شاگردان ابوالعباس حسنى، محدث و تاريخ نگار برجستة 
و  همو  از  متأثر  بوده،  المصابيح  كتاب  مؤلف  و  زيديه 
تحرير  رشتة  به  را  اإلفادة  كتاب  بيشترى  اختصار  با  تنها 
درآورده است. هارونى در 340 به دنيا آمده و نخست نزد 
پدرش كه از علماى اماميه بود، تحصيل نمود. بعدها او 
و برادرش نزد ابوالعباس حسنى كه باعث تغيير مذهب 
آنها از اماميه به زيديه شده بود، فقه و كالم زيديه را فرا 

گرفتند.
هارونى همچنين نزد ابوعبداهللا بصرى از مشايخ نامدار 
برادرش  وفات  از  بعد  است.  آموخته  كالم  بغداد  معتزلة 
در 411 با او به عنوان امام بيعت شد. وى آثار مهمى در 
كالم و فقه زيديه تاليف كرده است. از آثار مهم كالمى 
او مى توان از الدعامة فى تثبيت االمامة، مبادى االدلة (در 
دانش كالم)، شرح البالغ المدرك (شرحى بر كتاب البالغ 
المدرك الهادى الى الحق) و زيادات شرح االصول، شرحى 
بر كتاب االصول ابوعلى بن خالد، عالم معتزلى قرن چهارم 
نام برد. هارونى در فقه زيديه، كتابهاى مهمى چون التحرير 
فى الكشف عن نصوص االئمة النحارير تأليف كرده است 
كه در آن مسائل فقهى را بر اساس فقه قاسم بن ابراهيم، 
الهادى الى الحق و دو فرزند او ناصر و مرتضى تدوين و 
شرح كرده است. هارونى در 84 سالگى در 424 در يكى 
از روستاهاى ديلمان درگذشت و فرزندش جنازه او را به 

آمل منتقل كرده و آنجا به خاك سپرد.
اسامى  فهرست  اساس  بر  اإلفادة،  كتاب  در  هارونى 
امامان زيدى كه الهادى در االحكام (ج 1، صص 42ـ43) 
آنها  حال  شرح  ذكر  به  اجمال  به  گفته،  سخن  آن  از 
پرداخته است. هارونى در آغاز كتاب خود اشاره كرده كه 
وى در آغاز به تأليف كتابى مفصل در بيان احوال علويان 
قيام كننده (مبيضه) پرداخته و نام آن را الحدائق فى أخبار 
ذوى السوابق نهاده اما چون به بيان احوال زندگانى امام 
اشتغال  دليل  به  بود،  رسيده  ــ  عليه السالم  ــ  حسين 
كتاب  اين  تلخيص  به  فرصت  كمى  و  ديگر  كارهاى  به 
مشغول شد و كتاب اإلفادة را تأليف كرده است. هارونى 
در اين كتاب تنها به بيان شرح حال علويانى پرداخته كه 

در سنت زيديه به عنوان امام شناخته مى شوند.

در  تشابه  دليل  به  خود  كتاب  تأليف  در  هارونى 
جسته  سود  المصابيح  كتاب  از  يا  مطالب  از  برخى  نقل 
خود  كتاب  تاليف  در  آملى  و  حسنى  كه  منابعى  از  يا 
كرده  قول  نقل  آنها  از  و  داشته  اختيار  در  برده اند،  بهره 
هارونى  قول هاى  نقل  برخى  توجه،  جالب  نكتة  است. 
از فردى است كه ابو اسحاق ابراهيم بن هالل صابى (م: 
الديلمية  الدولة  اخبار  فى  التاجى  كتاب  384ق/994م) در 
نيز اخبارى در شرح حال زيديان طبرستان از او نقل كرده 
است. كتاب التاجى صابى اثرى مشهور در تاريخ نگارى 
آل بويه بوده (ابن نديم، ص 149) و بخش هاى آغازين 
به  كه  داشته  دربر  را  طبرستان  علويان  احوال  شرح  آن 
همين دليل، اين بخش ها در سنت زيديه باقى مانده و به 
دست ما رسيده است. هارونى، شرح حال ناصر اطروش 
اين  زيدى  مورخان  ديگر  بعدها  كه  آورده  تفصيل  به  را 

مطالب را به نقل از او بازگو كرده اند.

آينة ميراث، سال 6، شمارة 1، بهار 1387 (پياپى 40)، 
ويژه نامة شبه قاره (1)

شبه قاره  ويژه نامة  ميراث،  آينة  فصلنامة  شمارة  چهلمين 
(1) با اين مقاالت منتشر شد:

و  ايران  فرهنگ  انتقال  در  همداني  علي  سيد  سهم  ـ 
اسالم به شبه قاره هند و پاكستان و ستم ستيزيهاي او،  

رضا مصطفوي سبزواري
سيد علي همداني اگرچه در ايران شهرت زيادي نيافته، 
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اما در شبه قاره هند و پاكستان، به ويژه در ميان مسلمانان، 
شهرت بسيار زيادي دارد. او سرمشق فضيلت و اسالميت 
انسانيت بوده است. آثار شاه همدان كه شامل حدود  و 
110 كتاب و رساله و مجموعه شعر است، بر روي هم 
از او يك چهرة فرهنگي و ديني نمودار ساخته است. او 
حدود يك سوم عمر خود را در مسافرت و جهانگردي 
گذرانيده و بيشتر اين مسافرتها جنبة تبليغي و ارشادي و 

تعليمي داشته است. 
نامه هاي سيد علي كه بيشتر به قصد ارشاد حاكمان و 
فرماندهان آن زمان نگارش يافته، ضمن اينكه دربردارندة 
از  نمونه هايي  است،  روزگار  آن  از  ذيقيمتي  اطالعات 

ترسل و نامه نگاري آن روزگار نيز محسوب مي گردد.
بعضي  نيز  و  اشعار  از  تعدادي  بر  شرحي  سيدعلي 
مصطلحات خواجه حافظ نوشته و هم با خواجه حافظ 
مالقات داشته و از اين جهت شرح او نزديكترين شرحها 
به زمان حافظ است. شاه همدان در انتقال فرهنگ ايران 
داشته  مؤثري  بسيار  نقش  كشمير  و اسالم به شبه قاره و 

است.

ـ كتابهاي ايرانيان در برنامه هاي مدارس اسالمي هند، 
اكبر ثبوت

و  خراسان  مسير  (از  هند  به  ايران  از  اسالم  انتقال 
ماوراءالنهر) موجب گرديد كه برنامه هاي مدارس اسالمي 
در هند  قويًا متأثر از فرهنگ ايراني باشد. در مقالة حاضر، 
به  گذشته،  مدارس  اين  بر  قرن  نُه  طول  در  كه  ادواري 
آثار  و  مؤلفات  چشمگير  جايگاه  و  تفكيك،  دوره  چهار 
برنامه هاي  در  ـ  مختلف  رشته هاي  در  ــ  ايرانيان  قلمي 
مدارس مشخص شده و از مهاجرت دانش طلبان هندي 
مهاجرت  و  نهم)  سدة  پايان  در  دوم  دوره  (در  ايران  به 
دانشمندان ايراني به هند (خاصه در دوره سوم در سدة 
دهم) به عنوان عامل مهمي براي رواج مصنفات ايرانيان 
به عنوان كتابهاي درسي ياد شده است؛ و سرانجام تفصيل 
اين گزارش كه در دورة چهارم دو برنامه درسِي جداگانه، 
به وسيلة كساني طراحي شد كه شجره نسب علمي آنان 
به علماي ايران مي رسيد و با كتابهاي ايشان تعليم گرفته 
و متأثر از آرا و نوشته هاي آنان بودند و از همين روي در 
هر دو برنامة ياد شده، كتابهاي ايرانيان جايگاهي درخور 

داشت.

نگاهي  با  شبه قاره  در  دانشنامه نويسي  بر  ديباچه اي  ـ 
تهانوي،  العلوم  و  الفنون  اصطالحات  كّشاف  به  ويژه 

محمدحسين ساكت
دانشنامه نويسي يكي از تكاپوهاي راهبردي در نشر آگاهي 
بوده  بشري  فرهنگي  جامعه  و  بشر  به  داده ها  رساندن  و 
است و از ديرباز جايگاهي ويژه در ميان نگارشها داشته 
است. با جنبش ترجمه در جهان اسالم، دانشنامه نويسي 
جان گرفت. دانشمندان مسلمان ايراني براي فراهم آوري 
و  شدند  كار  دست  به  تازي  و  فارسي  دانشنامه هاي 

گنجينه اي گرانبها از خود به يادگار گذاشتند.
دانشنامه نويسي در شبه قاره سرگذشت و روند گيرا و 
شايندة نگرش و پژوهش دارد. اين گفتار به گوشه اي از 
اين كوشش و كشش فرهنگي در شبه قاره هند و پاكستان 
مي پردازد و تكيه و تأكيدي ويژه بر كشاف اصطالحات 

الفنون و العلوم تهانوي دارد.

جويا  ما،  اخالقي  مأثوراِت  و  هندي  َرتَِن  بابا  ـ 
جهانبخش

در حدود پس از سال 600 هجري شخصي به نام رتن 
در هند ظهور كرد كه مدعي شد از صحابة پيامبر گرامي 
(ص) بوده است و از همين روي به روايت سخناني از آن 
حضرت پرداخت. وي نظر گروهي از طالبان حديث و 

متصوفان روزگار را به خود جلب كرد.
از  بالواسطه  روايت  و  صحابت  بر  مبني  رتن  ادعاي 
برجستة  ناقدان  تخطئة  و  انتقاد  مورد  (ص)  اكرم  پيامبر 
حديث قرار گرفته است. با اين همه جوانبي از شخصيت 
وي و پاره اي از منقوالتش به برخي از آثار كهن صوفيانه 
و اخالقي راه يافته كه شايان بررسي پژوهشيانه مي باشد. 
بر  او  تأثير  و  رتن  حال  نقد  از  گوشه هايي  به  گفتار  اين 

تراث اسالمي مي پردازد.

حكيم  هند،  و  ايران  علمي  مبادالت  از  گوشه اي  ـ 
علوي خان شيرازي، فريد قاسملو

و  ايران  سرزمين  دو  بين  اجتماعي  روابط  تاريخ  بررسي 
بسيار  نقش  هند  سرزمين  كه  چرا  است  مهم  بسيار  هند 
مهمي در ورود بخشي از علوم نوين به ايران داشته است. 
اما اين موضوعي است كه كمتر بدان پرداخته شده است 
و كمبود در دو عامل ما را با مشكلهايي براي بررسي در 
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اين زمينه روبرو مي سازد. اين دو عامل عبارت اند از: 1. 
در  علوم  تاريخ  بررسي  براي  متعدد  تك نگاريهايي  نبود 
هند و ارتباط آن با ايران. 2. نبود تئوريهايي براي بحث 
و  بررسي  بهانة  به  حاضر  مقالة  زمينه.  اين  در  بررسي  و 
كوششي  شيرازي،  خان  علوي  حكيم  زندگي  به  نگاهي 

دارد براي اندكي رفع اين كمبودها.

ـ فرهنگ نويسي فارسي در شبه قاره هند، سراج الدين 
علي خان آرزو و فرهنگ چراغ هدايت، عليم اشرف خان

تاكنون  ديرباز  از  هندي  با  پارسي  نياكان  ميان  ارتباط 
انجاميد.  آريايي  قوم  دو  اين  ميان  فرهنگي  ارادت  به 
است  مواردي  جمله  از  هند  در  فارسي  فرهنگ نويسي 
به طوري كه  مي سازد،  مستند  را  ارادت  و  ارتباط  اين  كه 
كوشاتر  ايرانيان  از  فارسي  فرهنگ نويسي  در  را  هنديان 
بر  باشد  داشته  مروري  مي كوشد  مقاله  اين  مي يابيم. 
راستا  اين  در  هند؛  در  فارسي  فرهنگ نويسي  چگونگي 
فرهنگ نويسي فارسي را در هند به سه دورة قبل از مغول، 
مغول و دورة جديد منقسم كرده و آن را در دو شيوه، 
مجزا نموده است. شيوة اول (قبل از مغول) معطوف به 
جمع آوري واژگان زبان و شيوة دوم (مصادف با دوران 
باب  در  بررسي  و  نقد  و  پژوهش  به  معطوف  مغول) 
نويسنده به شرح مفصل  واژگان فارسي است. در اينجا 
فرهنگ نويس مشهور هندي به نام سراج الدين علي خان 
آرزو پرداخته و فرهنگ نويسي وي را به نام چراغ هدايت 

به شيوة دوم مربوط مي داند.

ـ كاشفي بيهقي در هندوستان (بر اساس ميراث مكتوب 
مشترك)،  رضا مصطفوي سبزواري

كاشفي بيهقي از انديشمندان معاصر سلطان حسين بايقرا 
نجوم،  رياضيات،  و  غريبه  فنون  و  ديني  علوم  به  بود. 
در  كتاب  چهل  از  بيش  بود.  مسلط  خطابه  و  موعظه 
زمينه هاي متنوع و مختلف از وي به جاي مانده كه انتشار 
بوده  ايران  داخل  از  بيشتر  كشور  از  خارج  در  او  آثار 
جنبه هاي  تا  است  كوشيده  مقاله  اين  در  نگارنده  است. 
گوناگون آوازه او را در شبه قاره هند و پاكستان بنماياند 
آن  در  كاشفي  آثار  خطي  نسخه هاي  از  نمونه هايي  به  و 
خطة پهناور و نيز ترجمه هاي آثار او به زبانهاي رايج در 
شبه قاره بپردازد و در پايان پيشنهاد مي كند كميته اي براي 

و  علمي  نهادهاي  از  يكي  در  او  آثار  انتشار  و  تصحيح 
فرهنگي كشور تشكيل گردد.

سيد  حاج  كمال  سيد  دهلوي،   محدث  عبدالحق  شيخ  ـ 
جوادي

زبان  پاسدار  كه  هند  شبه قاره  بزرگ  دانشمندان  ميان  در 
فارسي و فرهنگ ايراني بوده اند، عبدالحق محدث دهلوي 
چهره اي برجسته ولي ناشناخته است، وي نقشي بسزا در 

گسترش فرهنگ و تمدن اسالمي ايفا كرده است.
او ستارة درخشاني در قرن دهم هجري است كه بيش 
دربارة  مقاله  اين  است.  نگاشته  رساله  و  كتاب   150 از 
حدود  مشخصات  و  بوده  بزرگ  خردمند  اين  زندگينامة 
هشتاد عنوان از كتابهاي وي را دربر دارد. اطالعات اين 
كتابها از فهرست هاي نسخ خطي و منابع و مأخذ گرفته 

شده است.
خود  به  را  گوناگوني  موضوعات  عبدالحق  كتابهاي 
تجويد،  تفسير،  همچون  موضوعاتي  مي دهد.  اختصاص 
حديث، فقه، عقايد، تصوف، ادعيه، سياست، نحو، تاريخ، 
منطق و ادبيات. اين مقاله به توضيحاتي دربارة كتابهاي 
مهم وي مانند اخبار االخيار، اشعه اللمعات، مدارج النبوه، 

جذب القلوب، و فضائل ائمة اثني عشر نيز مي پردازد.

دستنويسهاي شبه قاره در حوزه،  ـ ضرورت توجه به 
علوم با تكيه بر دو حوزة رياضيات و نجوم، احمدرضا 

رحيمي ريسه
نجومي  و  رياضي  دستنويسهاي  به  بايد  دليل  چند  به 
علمي  دستنويسهاي  آنكه  نخست  كرد:  توجه  شبه قاره 
كشورها  ديگر  علمي  دستنويسهاي  همچون  ــ  شبه قاره 
مورد  ادبي  و  ديني  دستنويسهاي  از  كمتر  به مراتب  ــ  
علمي  دستنويسهاي  بررسي  با  آنكه  دوم  بوده اند.  توجه 
شبه قاره نوعي مشاركت تمدنهاي كهن اين منطقه در سير 
به ويژه  آن،  از  نشانه هايي  و  مي شود  يافت  علوم  تحول 
چشم  به  نجوم،  و  هندي)  (حساب  رياضيات  حوزة  در 
مي خورد. از سوي ديگر با استفاده از دستنويسهاي علمي 
شبه قاره مي توان بسياري از متنهاي ناشناخته و يا ناقص 
را شناخت و تكميل كرد و از اين راه سير تحول علوم 
رياضي و نجومي را بررسي كرد. همچنين بايد يادآوري 
از  علمي،  متون  از  بسياري  انتقادي  تصحيح  در  كه  كرد 
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دسترسي  دشواري  سبب  به  ــ  شبه قاره  دستنويسهاي 
شده  سعي  مقاله  اين  در  است.  نشده  استفاده  ــ  آنها  به 
است تا با ارائة نمونه هايي، موارد پيش گفته بررسي شود. 
دربارة  جامعي  اما  كوتاه  آمارِي  گزارش  مقاله  انتهاي  در 
وضعيت  هم چنين  عربي،  و  فارسي  دستنويسهاي  شمار 
فهرست نويسي و فهرستهاي منتشرشده در شبه قاره آمده 

است.

ـ آشنايي با تذكرة حسيني، سيد كليم اصغر
ميرحسين دوست تذكره نويس و نثرنگار شبه قاره متخلص 
به «حسيني» يا «ذاكر» است و تذكرة او كه در اين مقال 
مورد شرح و بررسي قرار مي گيرد، تذكرة حسيني نام دارد 
كه در سال 1163ق به نگارش درآمده است. نگارنده در 
طي شرح مجملي از تذكرة حسيني به نسخه هاي خطي، 

خالصه، چاپ و ديگر آثار حسيني اشاره دارد.

ـ «عميد سنّامي» يا «لويكي» شاعري توانا اما ناشناخته، 
محمود مهرآوران

شاعران  پرورش  خاستگاه  ديرباز  از  هندوستان  سرزمين 
و  توانايي  ظرافت،  كه  شاعراني  است.  بوده  فارسي زبان 
شيرين فارسي نشان  خويش را در شاعري به زبان  هنر 
داده اند. شهرت برخي چون اميرخسرو و حسن دهلوي 
همه گير است، ولي شاعراني هم هستند كه كمتر شناخته 

شده و چندان نام و آوازه اي ندارند.
عميد سنامي، يكي از اين شاعران هنرورز است كه در 
مجموعه اشعار موجود از او مي توان توانايي و استعداد 
فراوان او را در سرودن به زبان فارسي، ديد. اشعار او پر 
هجري،  هفتم  قرن  در  او  شاعرانه،  زيبايي هاي  از  است 
يكي از دوره هاي درخشان زبان و ادب فارسي مي زيسته 

است. اين مقاله به معرفي او و اشعارش مي پردازد.

شبه قاره،  فارسي سراي  شاعر  تفته؛  هرگوپال  ميرزا  ـ 
حافظ منصور احمد

ميرزا هرگوپال تفتة سكندرآبادي (متوفي 1296ق) يكي 
از شاگردان ميرزا غالب دهلوي و از شاعران مهم دوره 
شبه قاره  در  انگليسيها  دورة  آغاز  و  متأخر  تيموريان 
است، وي در همه انواع شعر فارسي طبع آزمايي كرده و 
نمونه هاي عالي در قصيده، مثنوي، غزل، و قطعه به يادگار 

گذاشته است، تفته در زماني به سخن سرايي پرداخت كه 
دورة سبك هندي محسوب مي شود و بسياري از شاعران 
هم، ويژگيهاي سبك هندي را به انحطاط و ابتذال كشانده 
بودند. شعر تفته از اين لحاظ منحّط و مبتذل نيست، شعر 
وي ــ چه از نظر لفظي و چه از نظر مفهوم ــ به سبك 
ساده،  بيشتر  وي  غزليات  زبان  است،  نزديك تر  عراقي 
روان و از تكلف و تصنع خالي و از نظر محتوا هم ساده، 
روان و رسا است. خيالبافيها، مضمون پردازيها و تشبيهات 
و استعارات دقيق و مشكل در شعر وي ديده نمي شود، 
است.  احساساتي  و  عشقي  هم  غزلياتش  عمدة  مضمون 
است،  مشهور  آثارش  در  نيز  «واسوخت»  از  صبغه اي 
شعر  ديوان  چهار  از  عبارت اند  تفته  هرگوپال  ميرزا  آثار 
و  سعدي  بوستان  جواب  در  سنبلستان  مثنوي  فارسي، 

تضمين گلستان سعدي.

عبدالعطوف  ميرزا  تهراني،  سنجر  آثار  و  احوال  ـ 
محمدتقي كمال الدين معروف به آغاسنجر، شكيل اسلم 

بيگ
اديبان بسياري از ايران به هند مهاجرت كردند تا تاريخ 
ادبيات فارسي در هند را هرچه بيشتر رونق بخشند. اينكه 
هنرمندان  و  دانشمندان  اديبان،  مهاجرت  زماني  چه  از 
كنجكاوي  كه  است  پرسشي  شد،  آغاز  هند  به  ايراني 
محققين بسياري را برانگيخته است. اكثر اين محققين آغاز 
مهاجرت را به دوران قبل از صفويه منسوب مي دانند. در 
اين ميان بسياري از اديبان ناشناخته مانده يا ارزش كار 

آنان مورد بي مهري قرار گرفته است.
متخلص  كمال الدين  محمدتقي  عبدالعطوف  ميرزا 
به سنجر تهراني از جمله اديبان ايراني است كه پس از 
مهاجرت به هند نقش بسياري در تاريخ ادبيات فارسي 
در هند داشته است. اين مقاله مي كوشد تا با ارائه شرح 
ادبيات  زمينة  در  وي  ادبي  آثار  و  زندگاني  از  مجملي 

فارسي در هند، از او تقدير به عمل آورد.

ـ مقام سعدي در سند، قاسم صافي
اين مقاله نظر اجمالي دارد به نفوذ عميق سعدي و گسترش 
آثار او در سند كه از وسيعترين و پرجميعت ترين مناطق 
جهان اسالم است و خدمت ناچيزي است در برابر حقي 
دارد،  شبه قاره  و  ما  فرهنگي  جامعة  گردن  بر  سعدي  كه 
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و  فرهنگ  كه  عناصري  شناساندن  و  شناختن  همچنين 
انديشة مردم اين سرزمين را تشكيل داده است و نقشي 
كه سعدي و تأثيرات سخنوري او در اين خطه داشته و 
حاصل آن، كمك به دريافتن فرهنگ مشترك مردم ايران 

و سند است.

شاهي،  همايون  نادرالملك  جدائي،  علي  سيد  مير  ـ 
كفايت كوشا

اين مقاله به مير سيد علي جدائي، از نگارگران و نقاشان 
نسل دوم در دوره صفوي، پسر ميرمصور از شاگردان بهزاد 
مي پردازد. مير سيد علي جدائي تحت نظارت پدرش و 
آقا ميرك بوده و ابعاد نگارگري ايران را تا مرزهاي هند 
گسترش داده است؛ از اين رو يكي از پايه گذاران مكتب 

ايران و هند محسوب مي شود.

محمد  هند،  به  ايراني  نگارگران  مهاجرت  علل  ـ 
مرتضايي

در بررسي علل مهاجرت نقاشان ايراني به هند نويسنده 
علت عمده و سرآغاز اين مهاجرتها را فرار همايون پسر 
شيرشاه  از  شكست  و  رسيدن  سلطنت  به  از  پس  باير 
منجر  ايران  به  همايون  مهاجرت  مي داند.  ايران  به  افغان 
فراوان  عالقه  و  ايراني  هنر  و  فرهنگ  با  او  آشنايي  به 
وي به هنر نقاشي شد. بدين جهت او به جمع آوري آثار 
نقاش معروف آن دوران «بهزاد» همت گذارد و شاگردان 
اميد  به  تا  كرد  تشويق  هند  به  مهاجرت  براي  را  بهزاد 
بازپس گيري قلمرو خود، نقاشي به شيوه و سبك بهزاد 
قبول  به  منجر  وي  كوششهاي  دهد.  رواج  آنجا  در  را 
عبدالصمد  و  ميرمصور  پسر  سيدعلي  مير  مهاجرت 
شيرازي و... شد. طولي نكشيد كه پيش بيني همايون در 
بازپس گيري قلمروش به تحقق پيوست و نقاشان ايراني 
مهاجرتهاي  كردند. اين مهاجرتها آغاز  مهاجرت  به هند 
اين  مهاجرت  علت  بود.  هند  سوي  به  هنرمندان  بعدي 
هنرمندان به هند پرسشي است كه نويسنده مي كوشد آن 
اول:  عنوان  دهد:  قرار  بررسي  مورد  عنوان  سه  تحت  را 
شرايط موجود در ايران كه باعث مهاجرت هنرمندان به 
هند شده است. عنوان دوم: شرايط موجود در هند كه به 
سبب آن ايرانيان مهاجرت كردند؛ عنوان سوم: شرايط و 
آشنايي  براي  مقاله  انتهاي  در  كوچنده.  شخص  موقعيت 

با مهاجرين نقاش به هند، جدولي مشتمل بر شرح حال 
مختصري از نقاشان، سال ورود به هند، لقب و عناوين 
آنها، و باالخره آثار مهمي كه در هند به انجام رسانيده اند، 

آورده شده است.

ـ سيري در احوال و آثار سراج الدين علي خان آرزوي 
اكبرآبادي، مهدي رحيم پور

ادبيات  تاريخ  نوابغ  از  يكي  آرزو  خان  علي  سراج الدين 
فارسي در زمينه هاي نقد ادبي، سبك شناسي، تذكره نويسي، 
شرح نويسي و فرهنگ نويسي به شمار مي رود. علي رغم 
ارزشهاي فراواني كه ديدگاهها و آثار آرزو دارد، تاكنون 
چنانكه بايد و شايد، به زندگي و بررسي آثار او پرداخته 
نشده است. اين مقاله ضمن معرفي سراج الدين علي خان 
او  آثار  معرفي  به  وي،  فردي  ويژگيهاي  بررسي  و  آرزو 
به  نمي توان،  مقاله  يك  قالب  در  چه  اگر  مى پردازد.  نيز 
صورت جامع، به اين موارد پرداخت، ولي مي توان آن را 
مقدمه اي براي يك تحقيق مفصل و اساسي در مورد آرزو 

و آثارش دانست.

ـ تذكرة همايون و اكبر، ابوالحسن مبيّن
زبان  به  بيات  بايزيد  اثر  اكبر  و  همايون  تذكرة  كتاب 
ميالدي  شانزدهم  هجري/  دهم  قرن  به  متعلق  و  فارسي 
به  خود  خاطرات  يادآوري  با  اثر  اين  در  بايزيد  است. 
گوركانيان  سلسلة  پادشاه  دو  پيرامون  رويدادهاي  شرح 
او  است.  پرداخته  اكبر،  فرزندش  و  همايون  يعني  هند، 
وقايع دوران همايون را از سال 949 ق/ 1542م و مقارن 
ورود وي به ايران شروع كرده و تا سال 999 ق/ 1590م 
يعني سي و پنجمين سال سلطنت اكبر ادامه داده است. 
اين كتاب كه اخيراً در ايران منتشر شده است از منابع مهم 
تاريخ سلسلة گوركانيان هند و روابط آن با ايران دوران 
ضمن  شده  است  سعي  حاضر  مقاله  در  است.  صفوي 
بحثي دربارة كتاب و داليل اهميت آن از لحاظ تاريخي و 
شرح حال مؤلف و سبك نويسندگي وي، محتواي كتاب 

و شيوه تصحيح آن نيز مورد بررسي قرار گيرد.

ـ رويكردي تطبيقيـ  تقابلي به دو سفرنامه مرآت االحوال 
كرمانشاهي و تحفة العالم شوشتري، اميد سپهري

سفرنامة مرآت االحوال جهان نما اثر آقااحمد كرمانشاهي از 
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زمرة آثار خوب فارسي پيرامون فرنگ شناسي، هندشناسي 
انديشه گران  از  يكي  توسط  كه  است  استعمارپژوهي  و 

ايراني در سدة دوازدهم هجرى نوشته شده است.
مطالب  تحليل  و  معرفي  ضمن  نوشتار  اين  در 
در  هم تراز  متون  از  يكي  با  آن  مقايسة  به  مرآت االحوال 
تحفة العالم  يعني،  غرب  تمدن  با  ايرانيان  آشنايي  زمينة 

عبداللطيف شوشتري مبادرت گرديده است.
با مقايسة سطر به سطر مندرجات اين دو متن، نگارنده 
متوجه همسانيهاي عجيب اين دو كتاب شد كه در مقاله 

به تفصيل آنها پرداخته است.

ـ جستاري در احوال و آثار و افكار شمس الدين فقير 
دهلوي، فضل اهللا رضايي ارداني

بديهي است كه فرهنگ و زبان و ادبيات دو قوم ايراني 
و هندي چنان باهم در آميخته كه گويي پيكرة فرهنگي 
برجستة  شخصيتهاي  وجود  داده اند.  تشكيل  را  يگانه اي 
فارسي زبان و آثار فراوان فارسي كه در شبه قاره هند پديد 
نمي شود،  كامل  فارسي  ادب  تاريخ  آنها  بدون  و  آمده 
حكايت از همبستگي ديرينه فرهنگي ايران و هند دارد. 
يكي از اين شخصيتهاي برجسته اما گمنام سرزمين هند 
كه با تأليف يا تصنيف آثار مختلف ادبي ـ بالغي نقش 
چشمگيري در توسعه و آموزش زبان و ادب فارسي در 
مقاله  اين  است.  دهلوي  فقير  شمس الدين  داشته،  هند 
احوال  و  اوضاع  مختصر  بررسي  ضمن  تا  است  تالشى 
سياسي ـ اجتماعي و ادبي عصر فقير دهلوي، به احوال و 
افكار و آثار او به ويژه معرفي و تحليل آثار شعري او در 
زمينه غزل سرايي و مثنوي سرايي بپردازد و شيوه و سبك 
شاعري او را با نقل و مقايسه اشعاري از او و مقلدانش 

نشان دهد.

ـ شمعي ديگر در انجمنهاي ادبي، حسين مسّرت
مقاله بررسي تذكره اي است هندي كه توسط اميرالملك 
سيد محمد صديق حسيني قنوجي نوشته شده است. در 

اين تذكره محمد صديق از 978 شاعر معاصر خود ياد 
كرده و آنان را معرفي مي نمايد. نام تذكره شمع انجمن 
تذكره  اين  در  است.  رسيده  چاپ  به  هند  در  كه  است 
سخنوران به ترتيب الفبا ذكر شده اند. مقاله مي كوشد در 
كنار ذكر ويژگيهاي اين تذكره به نقاط قوت و ضعف آن 

نيز اشاره نمايد و آن را مورد بررسي قرار دهد.

ـ رساله در فن شالبافي، تأليف حاجي مختار شاه كشميري، 
تصحيح عبداهللا عطايي

به  ايران  از  كه  است  صنايعي  جمله  از  شالبافي  صنعت 
شبه قاره هند انتقال مي يابد. اين صنعت در كشمير بيش 
عنوان  به  هم اكنون  تا  و  يافته  رواج  هند  ديگر  مناطق  از 
شال كشميري مورد توجه جهانيان قرار گرفته است. سير 
كه  رساله اي  كمك  به  مي توان  شالبافي را  صنعت  تحول 
توسط حاجي مختارشاه نوشته شده است دريافت. اجداد 
وي از شالبافان مشهور ايراني بوده اند كه در قرن هشتم 

هجري به كشمير مهاجرت نموده اند.
نگارنده در مقدمه خالصه اي از رساله حاجي مختارشاه 
را به همراه ذكر داليل مهاجرت، علل رشد شالبافي، سير 
فراز و فرود اين صنعت مورد تحليل قرار داده سپس اصل 

رساله را ارائه مي دهد.

ـ برهان العاشقين، مسعود فريامنش
يا  برادر  چهار  قصه  به  معروف  كه  العاشقين،  برهان 
استعاري  يا  تمثيلي  رساله اي  هست،  نيز  شكارنامه 
سيد  رسائل  يازده  مجموعه  از  رساله  آخرين  و  عرفاني 
در  رساله  اين  هرچند  است.  چشتي  گيسودراز  محمد 
نگاه نخست، به افسانه پردازي و خيالبافيهاي عوام ماننده 
است، اما متضمن بيان معارف صوفيه است و گيسودراز 
كرده  عرفاني  مسائل  و  نكات  ايراد  براي  بهانه اي  را  آن 
رسالة  اين  بر  كه  شرحي  هشت  اين،  بر  افزوده  است. 
كوتاه نگاشته اند، جملگي نشان از اهميت آن نزد صوفية 

شبه قاره هند دارد.


