میرزا نصرهلل خان فدایی اصفهانی
مخاطب به «دولتیار جنگ»
هومـن یوسفـدهـی

*

اصفهانی بود ولی معلوم نیس��ت که در اصفه��ان به دنیا آمده
و نش��و و نما یافته اس��ت یا خیر .س��ال دقیق تولد او نیز معلوم
نیس��ت؛ ولی به قرینۀ این که محضر رحمتعلی شاه شیرازی،
از مشایخ نعمتاللّهی ،درگذشته به سال  1278هـ  .را دریافته و
الصدر ،)241 /3 ،حتی اگر این آشنایی
برایش غزلیاتی سروده (نایب ّ
در آخرین س��ال حیات نامبرده واقع ش��ده باش��د ،فدایی باید
حداقل بیس��ت سال میداشته است .با این حساب فدایی پیش
از سال  1258و در اواسط قرن  13دیده به جهان گشوده است.
می��رزا نصرهلل فدای��ی ،با توجه به ش��اعر و هنرمند بودن
پ��درش ،قطع�� ًا این امکان را داش��ته که به کس��ب علم و هنر
بپ��ردازد .چنان که آثار نظم و نثر او نیز ش��اهد مراتب و فضل
و کمال اوس��ت و ای��ن که در هند به آموزگاری پادش��اه دکن
اشتغال یافته ،دلیل دیگری است بر این م ّدعا .از نوشتۀ خود او
برمیآید که عالوه ب��ر علوم ادبی در علوم دیگر هم مطالعاتی
داشته است:

میرزا نصرهلل خ��ان اصفهانی ،متخلص به «فدایی» و مخاطب
به «دولتیارجنگ بهادر» ،از ش��عرا و نویسندگان نیمۀ دوم قرن
سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم بود .پدرش ،میرزا محمدحسین
خوش��نویس اصفهانی ،متخلّص به «س��الک» ،در نوشتن ّ
خط
نس��خ و رقاع ،بهویژه نس��خ ،اس��تاد بوده و از راه خوشنویسی
امرار معاش میکرده و آثاری از او در کتابخانهها و مجموعهها
موجود است که در ذیل برخی از آنها اینگونه رقم زده است:

 ...نامهنگار از آغاز کار با آن که رهآموزی س��وی دانشهای
دیگ��ر را فراخ��ور زاغ��ر [= حوصل��ۀ] خود از دس��ت نداد،
پ��ای جهاننوردی بیش��تر به ش��اهراه داستانشناس��ی و
داستانسرایی نهاد ( ...فدایی ،دیباچه)11-10 ،

از آنج��ا که پ��درش ،میرزا محمدحس��ین س��الک اصفهانی،
خوشنویس بوده ،میتوان احتمال داد که فدایی در خوشنویسی
نیز دس��تی داشته اس��ت .او همچنین به زبان انگلیسی تسلّط
داشته؛ تا جایی که برای نگارش داستان ترکتازان هند از منابع
انگلیسی هم استفاده کرده است:

الس��لطانی
«کتب��ه العبد ال ّداعی ل��دوام ال ّدولة العلّیة العالیة ّ
محمدحس��ین االصفهانی المتخلّص بس��الک» و «...کتبه
محمدحس��ین االصفهان��ی المتخلّص بس��الک فی س��نة
 »۱۲۷۵و نیز «...کتبه محمدحس��ین االصفهانی المتخلص
ذیحجة الحرام من شهور سنة ۱۲۷۶من
بس��الک فی شهر
ّ
الهجرة المق ّدسة النبو ّیة» (بیانی)1160 -1159 /4 ،

 ...از نامههای نام��وری که به زبان انگریزی در این دانش
نگاشته شدهاند ،هرچه در کار بود نداشتم ،از جایی که برای
فروش داشتند ،خواستم و پس از آمدن آنها افتادم در میان

می��رزا نصرهلل فدایی ،چن��ان که از نس��بتش برمیآید ،اصالت ًا
* دکترای زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر تاریخ و ادبیات.
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س��ال بر منطقۀ دکن ب��ه مرکزیت حیدرآب��اد حکومت کردند.
محبوبعلی شاه در سال  1282هـ  .در حیدرآباد دیده به جهان
گش��ود و سه س��اله بود که پس از درگذشت پدرش با موافقت
انگلیسیها به پادشاهی تعیین شد و نیابت او تا رسیدن به سن
قانونی به ترابعلی خان س��االرجنگ (ف 1300 .هـ  ).محول
گردید و پس از رس��یدن به س��ن قانونی ،در سال  1300هـ ، .
رسم ًا امور سلطنت را بر عهده گرفت.3
در نتیجه ،حضور فدایی در هند باید مربوط به زمانی باشد
که آموزش نظام نهم آغاز ش��ده و اگر فرض کنیم که آموزش
نامبرده از  5س��الگی ،یعنی در حدود س��ال 1287هـ  ،.شروع
ش��ده باش��د ،قاعدت ًا فدایی باید در همان سال یا کمی پیش از
آن وارد هند ش��ده باش��د .بنابراین میتوان گفت که فدایی به
احتمال زیاد بین س��الهای  1280و  1287هـ  .رهس��پار هند
گردیده است.
فدای��ی از همان زمان ،یعنی از وقتی که ایران را ترک کرد ،در
اندیشۀ خدمت به زبان فارسی و وطنش ایران بود .او در دیباچۀ
داستان ترکتازان هند مینویسد:

همه ( ....همان ،دیباچه)6 ،

ظاه��را ً فدایی در ا ّیام اقامت در ایران گرایش��ی هم به صوفیه
داشته است؛ زیرا معصومعلی شاه نایبالصدر شیرازی در شرح
احوال فدایی در طرایقالحقایق مینویسد:
 ...ب��ا نامهنگار الفتی بدون کلفت داش��ت و اظهار ارادت و
اخالص به حضرت رحمت 1مینمود .غزلیاتی در وصف آن
جناب گفته بود؛ از آن جمله این چند فرد در خاطر مانده:

تی��ری رها نکردی ز ابروی چون کمانها
کز جان و دل نگش��تیم تیر تو را نشانها
یک جلوهای نمودی ،جانها اسیر کردی
ی��ک جل��وۀ دگر ک��ن ،آزاد ک��ن روانها
صاحبدالن خموشند در عشق تو و لیکن
م��ا داس��تان عش��قت ،گفتیم ب��ا زبانها

الصدر)241 /3 ،
(نایب ّ

الصـ��در ش��یــرازی
حـاجـ��ی زیــنالعــابــدیـ��ن نایـب ّ
(1278 -1208هـ  ،).دارای لقـب طریقـتی رحمتعلی ش��اه،
از اقطاب سلس��لۀ ش��اهنعمتاللّهی در ای��ران و مرید و خلیفۀ
میرزا زینالعـابدین ش��یـروانی ملقب به مستعلـی شاه (ف.
 1253هـ  ).بود و با فرمان محمدش��اه قاجار با لقب نایبالصدر
2
عهدهدار ریاست ادارۀ وظایف فارس شده بود.
فدای��ی اصفهانی در جوانی رهس��پار هند ش��د ولی تاریخ
دقی��ق مهاجرت او به هند بر ما معلوم نیس��ت؛ اما ،با توجه به
قراینی ،میتوان زمان تقریبی آن را حدس زد .در حدیقةالشعرا
آم��ده که پدر فدایی ،یعنی س��الک اصفهانی ،در س��ال 1280
هـ  .در قید حیات و مردی مع ّمر بوده اس��ت و بس��یار محتمل
اس��ت که فدایی پس از درگذش��ت پدر س��المند خود ایران را
ترک کرده باش��د .از س��وی دیگر ،میدانیم که فدایی سالها
به آموزگاری پادش��اه دکن ،محبوبعلی ش��اه (حک-1286 :
 1329هـ) ،اشتغال داشته است.
سراجال ّدوله محبوبعلی شاه ،معروف به «آصفجاه ششم»
و «نظ��ام نهم» و متخلص به «آص��ف» ،تنها فرزند افضلالدوله
می��ر تهنیتعلی خان صدیقی آصفج��اه پنجم (حک-1274 :
 1286هـ) از سلس��لۀ ش��اهان آصفجاهی بود که بیش از 250

 ...یک دو سال پس از آن که از ایران به آهنگ جهانگردی
برون شدم ،تا آن هنگام که به نگارش این نامه آغاز نمودم،
همیشه در این اندیش��ه بودم که چنان کاری بکنم که هم
برای فرزندان زادبوم من ارمغان شایستۀ نوپدیدی تواند بود
و هم چاکری پسندیده به زبان فارسی باشد که زبان نیاکان
من است .آنگاه از چندین روی که یادکردن آنها اینک به
کار نیست ،نگارش تاریخ هند را برگزیدم ...
(فدایی ،داستان ترکتازان هند ،دیباچه)3 ،

او ظاهراً ،پس از سفر به هند ،در حیدرآباد دکن ساکن گردید و
خیلی زود در زمرۀ معلمین محبوبعلی ش��اه قرار گرفت .البته
او تنه��ا معلم حضور نظام نه��م نبود و در آن زمان حداقل یک
ایرانی دیگر ،یعنی حاجی محمدابراهیم صفای ش��یرازی (ف.
 1300هـ  ).هم بدین س��مت اشتغال داش��ته است (نایبالصدر،
موقعیت فدایی در دربار حیدرآباد
طرای��ق الحقای��ق .)240 /3 ،ظاهرا ً ّ
فراتر از معلمی پادش��اه بوده؛ زیرا در س��فر و ش��کار هم با وی
همراه میش��ده اس��ت .دریافت لقب «دولتیارجنگ بهادر» نیز

الصدر شیرازی ،است.
.1
منظور رحمتعلی شاه شیرازی ،پدر معصومعلی شاه نایب ّ
ْ
 .2کار نیابت صدر نظارت بر وظایف و مرسومات و رساندن مستمری ارباب توقع و استحقاق و سمتی بیشتر تشریفاتی بود (نایبالصدر ،تحفةالحرمین و
سعادةالدارین ،مقدمه.)2 ،
 .3محبوبعلی شاه ،پس از  44سال سلطنت ،در سال  1329هـ  .در  47سالگی درگذشت و در مکه مسجد حیدرآباد در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد.
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که از غیبش سروش��ی گفت درگوش:
«بش��د صی��د تفن��گ ش��ه دو آهوی»

مؤ ّید این م ّدعاست.
معصومعلی ش��اه نایبالصدر ش��یرازی (ف 1344 .هـ /.
 1304ش ).ک��ه در همان ا ّی��ام در هند با فدایی مالقات کرده،
در ش��رح حال او و در بیان واقعهای مربوط به س��ال  1297هـ .
مینویسد:

الصدر)241 /3 ،
(نایب ّ

فدایی خود در دیباچۀ داستان ترکتازان هند مینویسد:

 ...در آن س��الها ب��ه آموزگاری و همنش��ینی بندگان واال
ن��واب فتح جن��گ نظامالدول��ه نظامالمل��ک آصفجاه میر
محبوبعلیخان به��ادر نامزد بودم و بیش��تر هنگام را در
دربار بلند به چاکری حضور پرنور میپرداختم...

 ...در ای��ام توقف راق��م [نایبالصدر] ب��ه حیدرآباد ،خیال
نخجیر و ش��کارافکنی برای محبوبعلی شاه در سر افتاد.
ب��ا جمعی از خواص و ملتزمین حضور به ش��کارگاه رفتند.
[فدایی] قطعهای در مدح س��االر جنگ و پادش��اه مرتج ً
ال
انشا کرد .از آن است:

(فدایی ،دیباچه)5-4 ،

فدایی در ایام اقامت در هند سفرهایی هم به نقاط مختلف این
کشور نمود:

ش��بانگاهی بَ�� ِر ص��در معظ��م
ک��ه اقبال��ش کند ت��ا ج��اودان روی
به دس��توری که در اردوی شاهیس��ت
بُ��دم ب��ر خ��وان انعام��ش نواج��وی
چه خوانی آن چن��ان کز ماحضرهاش
فض��ای قص��ر ب��ودی عنبری��ن بوی
وزی��ر راد گش��تی آفرینخ��وان
ب��ه ش��اه نوج��وان خس��روان خ��وی
گه��ی بر ط��ول عمر ش��ه دع��ا کرد
گه��ی ان��در هنرهای��ش ثناگ��وی
بش��د مرک��ز س��خنها را در انج��ام
همی س��یر و ش��کار ش��ه ز هر سوی
ک��ه ان��در بام��دادان هم��ان روز
چو برش��د ش��اه بر خن��گ فلکپوی
ب��ه صحرا تاخ��ت بر دس��تش تفنگی
به رنگ آیین��ه ،جرمش زآهن و روی
ب��ه هر س��و داد جوالن اس��ب و ناگاه
ب��ه یک دید از دو لول��ه ،زد دو آهوی
ک��ه از ه��ر س��و امی��ران و ب��زرگان
ثن��ا خواندند ب��ر آن دس��ت و بازوی
َس��ر ِ فرمانده��ان محبوبعلی ش��اه
که خورشید و مهست از رای و از روی
عی��ان در روی او آث��ار رحم��ت
چ��و گل در ب��اغ و آزادی ب��ه مینوی
فدای��ی به��ر تاری��خ چنی��ن صی��د
خی��ال خوی��ش بفرس��تاد هر س��وی

 ...در میان مردم هند هنگام نشس��تن در گاری آتشی و نیز
هنگام اوزر [= س��فر] نمودن بر اس��ب و در گاری گاوی از
جایی به جایی و از ش��هری به شهری و همچنین مردم هم
که در هرجا که ده و روس��تا بود ،دیده ش��دند که آشکار بود
که باید زادۀ خاک هند باشند ...

او اهل رفتن به تئاتر هم بوده است:

(همان ،دیباچه)23 ،

 ...بارها ش��د ک��ه مغز من از انبوهی کارهای س��رکاری و
خانگی به پریش��انی اندکی گرویده بود و از رفتن یک شب
در بازیگرخان��ه (تیاتر) روز دیگرش چنان مغز خود را آمادۀ
هرگونه کار یافتم که گویا خستگی را با دل و مغز من هرگز
آشنایی نبوده ...
(همان ،دیباچه)9 ،

پس از این که نظام نهم در س��ال  1300هـ  .به س��ن قانونی
رس��ید و رسم ًا امور س��لطنت را بر عهده گرفت ،وظیفۀ معلمی
فدای��ی هم پایان یافت و انگی��زه و فرصت پیدا کرد قصد خود
یعنی نگارش تاریخ ش��اهان هند به فارسی سره را ،که سالها
در پی انجام آن بود ،عملی سازد .او خود مینویسد:
س��رانجام چند هفته پس از آن که تختنش��ینی همایون
بندگان سرکار ایشان در روزگار آموزگاری بنده بسر رسید،
یک روز اندیش��یدم که اگ��ر آن روز که این کار را هناخیدم
[= قصد و اراده کردم] آغازش نموده بودم ،اگر هر روز چند
رده [=س��طر] نگاشته بودم ،تا کنون انجام یافته بود و کمر
بستم که دس��ت بدان زنم .باز چند ماه نگذشت که هر روز
آغاز نم��ودن آن را به فردا افکندم .تا یک روز با خود گفتم
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در مجم��وع و ب��ا توجه به مطالبی که در دیباچۀ داس��تان
ترکت��ازان هن��د آمده و اص��رار فدایی بر سرهنویس��ی و وضع
ظاهر او که در تصویرش منعکس اس��ت ،میتوان دریافت که
او در زم��رۀ روش��نفکران متجدد اواخر قرن س��یزدهم و اوایل
قرن چهاردهم قرار داش��ته اس��ت؛ گروهی که متأثر از فضای
خفقانآمی��ز ،اس��تبدادزده و مصیبتبار ای��ران عهد ناصری ،و
در پی آشنایی با پیش��رفتهای غربیان ،بدین باور رسیدند که
جامع��ه بای��د در همۀ زمینهها ،از علم و هنر و سیاس��ت گرفته
تا زبان و پوش��ش و مناس��بات اجتماعی ،تغیی��ر یابد و انقالب
مشروطیت ایران درواقع نتیجۀ چنین طرز تفکری بود .هرچند
اثر جال��ب توجه فدایی اصفهانی یعنی داس��تان ترکتازان هند
از نظ��ر موض��وع و محتوا کاری خلاّ قانه و نوآورانه محس��وب
نمیش��ود؛ بیتردید از بهترین نمونههای سرهنویس��ی در نثر
پارسی اوایل قرن چهاردهم به شمار میآید و در نوع خود حائز
اهمیت و قابل توجه است.

ک��ه کار از کردن انجام میپذیرد ،نه از اندیش��یدن .پس در
دم برخاس��تم و دس��ت به دامن یاری آفری��دگار خود زده،
نامههایی که در دانش داس��تان و در دبستان خودم بودند،
بیرون آورده یکجا نمودم و از نامههای ناموری که به زبان
انگریزی در این دانش نگاش��ته ش��دهاند ،هرچه در کار بود
نداش��تم ،از جایی که برای فروش داشتند خواستم و پس از
آمدن آنها افتادم در میان همه ...
(همان ،دیباچه)6-5 ،

فدای��ی نگارش داس��تان ترکتازان هند را در س��ال  1301هـ .
آغاز کرد و در سال  1303هـ  .در چهار جلد به همراه یک جلد
فرهنگ مخصوص در توضیح واژگان س��رۀ فارسی بهکار رفته
در آن ،به پای��ان برد (همان ،برگ آغازین کت��اب) .این کتاب دربارۀ
تاریخ پادش��اهان مسلمان هند اس��ت که به نثری روان نوشته
شده است .این اثر را کاتبی به نام غالم حسن کتابت کرده ولی
انتش��ار آن به دالیل نامعلومی تا سال  1309هـ  .طول کشیده
است .در صفحه عنوان کتاب آمده:
به یاری یزدان مهربان این نامه که نامیده است به داستان
ترکت��ازان هند و گردآوردۀ خام��ۀ میرزا نصرهللخان فدایی

منابع:

 بیان��ی ،مه��دی ،1363 ،احوال و آثار خوشنویس��ان 4 ،جلد در دومجلّد ،تهران :انتشارات علمی.
 صفای��ی مالی��ری ،ابراهیم ،1339،فرهنگ ای��ران در هند ،مجلۀارمغان ،شماره  4و ( 5تیر و مرداد) ،صص .157 -145
 فدای��ی اصفهانی ،می��رزا نصرهلل 1309 ،هـ  ،.داس��تان ترکتازانهند ،بمبئی.
الصدر شیرازی ،معصومعلی شاه 1318 ،هـ  ،.طرائق الحقایق،
 نایب ّچاپ سنگی ،تهران.
 نقوی ،شهریار« ،1351 ،یادی از رفتگان از ایران به هند و پاکستان:ن ّواب میرزا نصرهللخان فدایی اصفهانی» ،مجلۀ ارمغان ،شماره 11
و ( 12بهمن) ،تهران ،صص .766 -762

فرخوانده به دولتیارجنگ بهادر است ،در چاپخانۀ خانگی
نواب نامهنگار و به نگرانی خودش��ان به زیور چاپ آراس��ته
4
گردید.

با توجه به عبارات فوق ،و انتشار کتاب مورد بحث در ماه صفر
س��ال  1309هـ ،.فدایی اصفهانی در این س��ال در قید حیات
بوده و نوش��تۀ نایبالصدر دربارۀ تاریخ درگذشت او که «وفات
دولتیارجنگ در حدود س��ال هزار و س��یصد و هش��ت  ...وقوع
الصدر )241 /3 ،صحیح نیست و از آنجا
یافت در همان دیار» (نایب ّ
که نایبالصدر پیش از سال  1317هـ ،.یعنی چندسالی پیش از
درگذشت فدایی ،به تکمیل اطالعات طرایقالحقایق پرداخته،
به احتمال زیاد مرگ نامبرده در همان سال  1313هـ  ،.که در
بعضی منابع آمده ،واقع شده است.

■

 .4این کتاب بار دیگر در سال  1341ش .در تهران منتشر شد.
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