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چکیده
آنندرام ( ،)Anand Ramمتخلّصبه «مخلصص» ،شصار و نویسصندۀ پارسصیگصو قص ن دوازدهصم
هج

 ،در سیالکوت الهور به دنیا آمد .مخلص در شار

 ،از استاد خصود بیصدل دهلصو پیص و

میك د و از بهت ین شاگ دان او بود .رالوهب ق یحۀ آنندرام در شصار

 ،ذوق نکتصهیصابى و نقّصاد

و نیز شایستۀ توجه است و سبك نگارش او در نث هم به متانصت و روانصى مشصهور بصودهاسصت؛
بهگونها كه مخلص را یکی از بهت ین نویسندگان آن روزگار خواندهاند« .چمنستان» یکی از آثصار
منثور آنندرام ،مجمورها است از لطیفهها ،كنایات و نکات ظ یف ،اشاراتى بص اوصوال بعضصى از
معاص ان و توصیفاتى از درختان ،گلها و میوهها كه در چهار «چمن» و ه چمن در دو «گلدسته»
ت تیب یافته و در سال 1159ه.ق نگاشته شدهاست .این مقاله كه بصه روش توصصیفی نوشصته شصده،
به دنبال پاسخ به این سؤال خواهد بصود كصه چمنسصتان شصامل چصه مطالصب ،مووصورات و نکصات
ب جستها بوده و نث مخلص در این اث چگونه است .در چمنستان با نکات و اشصارات ارزشصمند
تاریخی ،ادبی ،اجتماری و زبانی روبهرو میشویم كه مطالعه و ب رسصی آن مصیتوانصد بصه شصناخت
بیشت ویژگیها نث نویسندگان هند پارسیگو آن دوره و نیز آگاهی از ب خصی اصصطالوات،
آداب و رسوم و نکات تاریخی و ادبی كمك كند.
کلیدواژهها:شبهقاره ،آنندرام مخلص ،نث  ،چمنستان.
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 -1دانشآموختۀ دكت

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)
Email: hasanyaghoubi@iran.ir

 -2دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
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 -1مقدمه

آنندرام مخلص ،نویسنده و شار پارسیگو در روستا سوده ه در بخش سصیالکوت در شصمال
الهور در منطقۀ پنجاب به دنیا آمد .هیچیك از تذك هنویسان به سال تولد او اشارها نک دهانصد .در
دانشنامۀ ادب فارسی ،تولصد او وصدود 1109ه.ق ذكص شصدهاسصت (انوشصه .)2323 :1380 ،جص
م.جیمصصز ( )McLeod James,2010تولصصد او را سصصال 1695م (1107ه.ق) بیصصان كصص ده و در
دای ةالمعارف ای انیکا نیز سال تولد او  1111ه.ق ذك شدهاست .با توجه بصه ایصن اشصارات ،تولصد
مخلص را بین سالها  1107تا  1111هص.ق مصیتصوان دانسصت .پصدر مخلصص ،راجصه هص ده رام
( )Hirday Ramچهت

الهور  ،از طبقۀ چهت یان (چهت

 ،كهت

یا كشصت

 ،طبقصۀ امیص ان و

سپاهیان در هند) بود كه از طبقات صاوبنفوذ هند محسوب مىشصدند .آننصدرام نیصز از موقعیصت
ممتاز اجتمارى به همند بود و در سال  1132هصص.ق (1719م) وكیصل سصیفالدولصه ربدالصصمدخان
ناظم صوبۀ الهور و ملتان و نیز وكیل نواب ارتمادالدوله قم الدینخان بهادر آصفجاه نظامالملك
شد و در همان سال از جانب محمد شاه ،لقب «را رایان» دریافت ك د.
س ا الدین رلیخان اكب آبصاد ملقصب بصه اسصتعدادخان و معص وف بصه «خصان آرزو» (-1169
1099ه.ق) شار  ،رارف و دانشمند هند كه در سال  1132ه.ق (1720م) در دهلی اقامت گزید،
به خدمت آنندرام درآمد و از او منصب «جصاگی » (تیصول) یافصت .آرزو وصمن اشصاره بصه دوسصتى
سیسالۀ خود با و  ،وضور او را در شاهجهانآبصاد ،سصبب اقامصت خصود در آن شصه مصیدانسصت
(بهگوان داس .)197 :1958 ،بیشت تذك هها اشاره دارند كه پس از وملۀ نصادر بصه دهلصى (-1150
1151ه.ق 1738-1737/م) آنندرام انزوا گزید و خانهنشین شد و در سال  1164ه.ق (1751م) در
چهارمین سال وکومت اومدشاه در پى بیمار نفثالدم (استف اغ خون) درگذشت.
مخلص در شار

 ،از استاد خود می زا ربدالقادر بیدل پی و میك د و از بهت ین شصاگ دان او

بود؛ ولى سخنش از پیچیدگیها و نازكخیالیها معماوار كه در شع بیدل دیدهمیشود ،خصالى
است .به گفتۀ بهگوان داس «طور كالمش ماورا طصور اسصتاد اسصت» (همصان« .)197 :مخلصص از
بهت ین نویسندگان روزگارش بود .محمدشاه و را مأمور نوشصتن نامصها بصه پادشصاه صصفو در
تهنیت جلوس او به نث

مصنوع و سنگین ،به پی و از سبك ابوالفضل رالمصی كص د؛ امصا سصبك

نث نویسی خود مخلص ساده و بیتکلف است» (انوشه .)2324 :1380 ،رصالوهبص ق یحصۀ س شصار
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 ،ذوق نکتهیابى و نقاد و نیز شایستۀ توجه است و سبك نگصارش او در نثص

نیز به متانت و روانى مشهور بودهاست .واله داغستانی در تذك ۀ «ریاضالشع ا» ،از مخلصص چنصین
تمجید ك دهاست« :از جمارت هنود در این جصزو زمصان ،كسصی بصه خصوشمحصاورگی او نیسصت»
(والهداغستانی .)2209 :1384،اغلب تذك هها از او با رنوان «آنندرام مخلص» نام بص دهانصد؛ امّصا در
مجمورۀ نغز و تذك ۀ «آثارالشع ا هنود» ،نام و آنندرام دهلو آمدهاست (می قصدرتاهلل:1933 ،
176؛ پ شاد دیبی.)119 :1885 ،
آثار آنندرام مخلص ربارتاند از:
 .1كارنامۀ رشق :داستان راشقانها است به نث  ،دربارۀ شاهزادۀ چینى «گصوه » و شصاهزادهخصانم
«مملَکَت«؛  .2هنگامۀ رشصق :داسصتان راشصقانها اسصت بصه نثص دربصارۀ كنورسندرسصین و رانصى
چندپ بها؛  .3پ

خانه :مقدمصها اسصت بص مجمورصها ازآثصار خطاطصان و نقاشصان؛  .4رقعصات

مخلص :مجموره نامصههصا اوسصت؛  .5مص آتاالصصطال  :ف هنص نامصها اسصت از تعبیص ات و
اصطالوات شار انه و و بالمثلها ،با شواهد از شع پارسى؛  .6چمنستان :مجمورها اسصت
از لطیفهها ،كنایات و نکات ظ یف ،اشاراتى ب اووال بعضى از معاص ان و توصیفاتى از درختان،
گلها و میوهها به نث م صّع كه در چهار «چمن» و ه چمن در دو «گلدسته» ت تیب یافتهاسصت؛
 .7بدایع وقایع :خاط ات شخصى نویسنده و ذك وقایع زمان او در شمال هنصد اسصت؛  .8دیصوان
اشعار :آنندرام ،صاوب دیوانى به فارسى و اشعار به هند بودهاست؛  .9انتخاب تحفصۀ سصامى:
گزیدها از تذك ۀ سام می زاست؛  .10نامها بلند به نث  :این نامه هنگام تا گذار شاه صصفو ،
به ف مان محمدشاه خطاب به و نوشته شدهاست؛  .11كتاب راح ةاالف اا  :دربصارۀ نگهصدار
اسب كه گویا ب گ دانی از متنی سانسک یت بودهاست؛  .12تذك هالشصع ا؛  .13مثنویصات مخلصص:
مجموره مثنویات مخلص به زبان اردو (انوشه2325-2324 :1380،؛ موسو .)320-318 :1388 ،
 -1-1بیانمسألهوسؤاالتتحقیق
شناخت و مع فی كتاب «چمنستان» ،اث آنندرام مخلص ،بههم اه بیان و مع فی ویژگیها و نکصات
و مطالب ب جستۀ آن ،موووع اصلی این مقاله است .كتاب چمنستان ازجمله آثصار اسصت كصه در
شبهقاره به تقلید از گلستان سعد نوشته شده اسصت .در چمنسصتان ،گصاه بصا نثص
روبهرو میشویم كه مخلص در آن كوشیدهاست با به هگیص

زیبصا و رنگصین

از آرایصههصا و صصنایع ادبصی ،اثص

خواندنی بیاف یند .با ب رسی این اث  ،به ب خی اصطالوات ،آداب و رسوم و نیز اطالراتی تصاریخی
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و ادبی دستخواهیمیافت .از سؤاالت اصلی این پژوهش آن است كصه مشصخص كنصد چمنسصتان،
شامل چه مطالب ،مووورات و نکات ب جستها است و نث مخلص در این اث چگونه است.
 -1-2اهدافوضرورتتحقیق
كتصاب چمنسصتان اسصت فقص یصك بصار در سصال 1294ه.ق در در لکهنصصو هنصد بصه چصاس سصصنگی
رسیدهاست .مع فی كتاب یادشده از این نظ اهمیت دارد كه نویسنده در آن به بیان ب خی اشارات
تاریخی ،ش

ب خی رسوم هند و دیگص سص زمینهصا ،نقصل وکایصتهصا و اشصعار از شصار ان و

نویسندگان مختلف ،نقدها ادبی و ...پ داختهاست .مطالعه و ب رسی این اث  ،میتواند به شصناخت
بیشت ویژگیها نث نویسندگان هند فارسیزبان آن دوره و آگاهی از ب خی اصصطالوات ،آداب
و رسوم و نکات تاریخی و ادبی كمك كند .با توجه به اهمیت و ارزش مطالصب ایصن كتصاب ،ایصن
مقاله در پی آن است كه به مع فی و ب رسی ویژگیها این اث بپ دازد.
 -1-3روشتفصیلیتحقیق
روش تحقیق ،به شیوۀ توصیفی با استفاده از ابزار كتابخانها مبتنیب ارائۀ شواهد از اثص مصوردنظ
است .در این میان ،چمنستان اث آنندرام مخلصص مطالعصه و مووصورات و نکصات ب جسصته و نیصز
ویژگیها نث و ارائه شده است .همچنین بصا مطالعصه و تحقیصق در آثصار مص تب بصا مخلصص ،از
مطالب م بوط ،ب ا تکمیل و غنا این مقاله به ه گ فتهشدهاست.
-1-4پیشینۀتحقیق
تاكنون پژوهشی مستقل در مع فی و ب رسی این كتاب صورت نگ فته و تنها در ب خی كتابهصا و
مقاالت ،به این اث آنندرام اشارهها مختص

شدهاسصت؛ ازجملصه در كتصابهصا دانشصنامۀ ادب

فارسی ( ،)Persian Literatureپاكستان مین فارسی ادب ،مقدمۀ كتابها هنگامۀ رشق به قلصم
نگارنده و م آتاالصطال به قلم چندر شیکه  .همچنین در مقالها با رنصوان «جامعصهشناسصی در
آثار آنندرام مخلص» ،نوشتۀ سیده خورشید فاطمه وسینی كه در سال  1395در مجلۀ قنصد پارسصی
به چاس رسیده ،به این اث مخلص اشارههایی شدهاست.
 -2معرفیچمنستان
چمنستان ،مجمورها است از لطیفهها ،كنایات و نکصات ظ یصف ،اشصاراتى بص اوصوال بعضصى از
معاص ان و توصیفاتى از درختان ،گلها و میوهها به نث كه در چهصار «چمصن» و هص چمصن در دو
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«گصصلدسصصته» ت تیصصب یافتصصه و در سصصال 1159ه.ق (1746م) بصصه نگصصارش درآمصصده و در سصصال
1294ه.ق1877/م در مطبع منشصی نولکشصور لکهنصو هندوسصتان در  72صصفحه بصه چصاس سصنگی
رسیدهاست (.)Storey,1927: I/6123
فه ست مطالب این كتاب ربارت است از:
چمن اول :گلدستۀ اول :نقلها شی ین و شورانگیز؛ گلدستۀ دوم :نقلها هزلآمیز.
چمن دوم :گلدستۀ اول :بعضی اووال مسموری و وقوری؛ گلدستۀ دوم :وقیقت بعضی از
درختان و نوری از فواكه.
چمن سوم :گلدستۀ اول :فواید چند؛ گلدستۀ دوم :نکات و وکمت و اندرز.
چمن چهارم :گلدستۀ اول :لطایف بعض م دم؛ گلدستۀ دوم :لطایفی كه بعض اوقات ب زبان
راقم و وف گذشته.
آنندرام مخلص ،چمنستان را به تقلید از گلستان سعد نوشتهاست .نظیص هسصاز گلسصتان در
شبهقاره ،از روزگار جهانگی (1014-1037ه.ق) آغاز شد .اسامی تعداد از كتابهایی كه به شیوۀ
گلستان در شبهقاره به رشتۀ تح ی درآمصده ربصارت اسصت از« :معصدنالجصواه » تصألیف ملّصاط ز
دهلو ملقببه دولتخان گوالیار « ،گوه ستان» تألیف رزیزاللّصه وسصامالصدین بنارسصی كص و ،
«شک ستان» تألیف می محمد مؤمن ر شی اكب آباد « ،چمنستان» تألیف آنندرام مخلصص الهصور ،
«شک ستان» تألیف می قم الدین منّصت دهلصو « ،نخلسصتان» تصألیف لچهمصی نص ائن اورنص آبصاد
متخلصبه شفیق« ،نخلستان تا » تألیف سیّدتا الدین« ،خجسته بهار» تألیف مفتصی رنایصت اومصد
كاكورو و« . ...در سدۀ نوزدهم و بیستم ،به زبان بنگالی تعداد سه ت جمصه از آثصار شصیخ سصعد
انجام گ فته و تاكنون بالغب  60اث به تقلید از گلستان سعد نوشته شدهاست» (رادف .)66 :1379،
ویژگیهاونکاتبرجستۀچمنستان

-2-1
 -2-1-1اشاراتارزندۀتاریخی
«این كتاب]چمنستان[مشتمل است ب اطالرات ویژها دربارۀ سالطین و ام ا و وزرا ماننصد شصاه
رباس صفو  ،اورن زیب رالمگی  ،سعداهلل خان ،رمدهالملك و جهانآرا بیگم كه در كتصابهصا
تاریخ دیگ وجود ندارد» (ظهورالدین اومد.)167-166 :1977 ،
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در چمنستان ،به ماج ا زیارت رووۀ مقدس امام روا(ع) با پصا پیصاده توسص شصاه ربصاس
صفو پ داخته شدهاست .ب اسصاس نقصل مخلصص ،ایصن سصف  ،چهصلویصك روز طصول كشصیده و
وسنرلی صفاهانی ،تاریخ آن را در قطعه زی چنین گفتهاست:
«آمدددموفددقازحددقشدداهجهددانکددهسدداز 

چونچاررکنگیتدیملدههدرسمسدخ.ر 

تاریخاینسفرخواسدتازشداهطبد گسدتا 

گفتدداپیددا هکددر دهفتددا حدد اکبددر»








(آنندرام مخلص)10 :1294 ،

مخلص در ش

وال جهانآرا بیگم مینویسد:

«بیگم صاوب جهانآرا؛ بیگم بنت شاه جهان پادشصاه خیلصی صصاوب طبصع و راقلصه بودنصد .بصا
وصف كوكبه سلطنت چاشنی فق و مذاق تصوف داشصتند ،چنانچصه یصك دو رسصاله در ایصن رلصم
نوشتهاند ...مزار ایشان در صحن رووه منوره مطه ه مقدسه وض ت سلطانالمشایخ نظام الحصق و
الدین قدساهلل س ه العزیز واقع است و ب تختهسن

س لو مزار ...به خ نسخ این ربارت نقش

است« :هوالحی القیوم ».به غی سبزه نپوشد كسی مزار م ا /كه قب پصوش غ یبصان همصین گیصاه بصس
است ...سنۀ  ...1092شع مسطور كه از وض ت امی خس و دهلصو اسصت ،قصدسسص ه ،بص طبصق
وصیت ایشان م قوم شده» (همان.)25 :
از دیگ شخصیت هصایی كصه مخلصص شص

وصال مختصص

را از آنصان در چمنسصتان آورده،

ربارتاند از :می زا محمد مقیم ،كتابدار شاهربصاس؛ راجصه دهص ا از دانشصمندان نجصوم هصمرصص
آنندرام؛ شیخ هدایتاهلل خوشنویس از خوشنویسان همدورۀ و و. ...
 -2-1-2شرحبرخیرسودهندو یگرسرزمینها
انواعشکار
مخلص در صفحات  26و  27چمنستان به بیان شیوۀ شکار پادشاهان پ داخته و انواع آن را شص
دادهاست؛ ازجمله شکار ج گه« .ه گاه سالطین میخواهند شکار به اف اطی نمایند ،وکم میكننصد
كه وکام و زمینداران و ررایا به اهتمام ق اوالن ،زمین وسیعی را كه از هص قسصم صصید و نخچیص
داشتهباشد ،اواطه نماینصد و بصه هجصوم مص دم و خیمصه و دواب و غیص ه هص روز اواطصه را تنص
مینموده باشند تا وقتی كه وسعت آن زمین كمت و مختص شود و همگی شکار در یكجا فص اهم
آید .مِن بعد ،ف مانف ما با مق ّبان و خاصان داخل اواطه میشود و بصه شصکار هص قسصم جصانور
میپ دازد» (همان .)26 :مخلص در ادامه از روا این نوع شکار در ای ان و نیز هندوستان تا اوایصل
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رهد رالمگی پادشاه سخن میگوید .او همچنین نام دیگ این نوع شکار را «قم غه» و نصام هنصد
آن «متهاجور » ذك میكند.
شیوۀ دیگ شکار كه مخلص از آن یاد میكند ،شکار گهتاهی

است كه مخصوص هندوستان

است« .زن صاوبجمالی خود را به لباس و زیور الوان آراسته ،دستی چ اغ و دستی زن

دارد كه

اهل هند آن را «كهته» نامند .آهن خوانان و زن نوازان رو به صیدگاه میآرد و صاوب شصکار بصا
تی و كمان در پس س آن زن صاوبجمال میباشد .چون جانوران بناب روشصنی چص اغ و فص وغ
وسن و سوز نغمه ،میل به ط ف زن میكنند ،آن جوان صیدافکن همین كصه نخچیص بص سص تیص
میآید به خدن

جگ دوز شکار مینماید؛ لیکن ش ط است كه صیدافکن تی انداز خصوب باشصد و

اال محل خط است ...تی انداز دراز كشیده و كمان را در پا گذاشته ،چلّه به دسصت مصیكشصد و بصه
قوّتی تی میاندازد كه اگ به سن

خارا رسد ،صاف بگذرد .به ه تقدی تا اواس رهصد رصالمگی

پادشاه ،این شکار روا داشت» (همان.)27-26 :
مخلص در ادامه ،به شیوۀ رامك دن آهو در آن سامان اشاره دارد« .لولیان و پات ان با اقسام سصاز
رقص میكنند و آهو به جا خود نشسته تماشا میكند و اصالً ووشتی در طبیعتش راه نمییابد و
ه گاه آهو در این م تبه رام میشصود ،بصه جنصاب خلیفصه وقصت رص ض كص ده ،متوجصه بصه شصکار
مینمایند ...از آنجا كه دست به خون این قسم نخچی آلودن شگون نمیدانند ،خلیفه بصه شصکارش
نمیپ دازد» (همان.)27 :
رسمستی
مخلص در صفحات  31و  32چمنستان به رسم ستی هندوان پ داخته ،ماج ایی را كه خود شصاهد
بوده ،نقل میكند« :در سال هزار و یکصدوپنجاهوششم هج
جماد الثانی چهارشنبه ،زن بهگوان مزاین نام كهت

و بیستوششم محمدشصاهی و دوم

كه در محله وكیل پوره واقصع در شصاهجهصان

آباد اقامت داشت ،در سیوپنجسالگی با شوه خود درنهایت استقامت و ثبصات ،سصتی شصد .چصون
پدر آن پ وانه شمع جانباز ق ابت ق یبه با یکی از اهل ث وت و جاه داشت ،ه چنصد آن صصاوب
فتوت به زرها خطی و ده و جاگی به رغبت تطمیع نمود تا از ارادۀ سوختن بازآید ،قبول نکص د.
ه گاه اسب اسوار هم اه نعش شوه از خانه جانب وی انه روانه شد ،به م تبصها مص دم تماشصایی
هجوم ك دند كه ب آمدشد نگاه ر صه ،سعی تن
لباس جهت تماشا آمدهبودند» (همان.)32-31 :

بود .گویند اكث از رمدههصا دولصت بصه تغییص
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رسمپهلوانپنبه


«در كابل قارده است كه چون صوبهدار تازه داخل شه میشود ،روام آنجا كه اسصتقبال مصیكننصد،
مسخ ه تمام بدن خود را به ووعی كه مق ر است در پنبه گ فته ،رقصكنصان و دهصلزنصان همص اه
میباشند و آن را «پهلوانپنبه» نامند .در شاهجهانآباد نیز این معنی تماشصا كص دهشصد» (همصان.)55 :
مخلص در ادامه ب این نکته تأكید میكند كه رقص ذ پنبه در شصع شصار ان بصه همصین و كصات
پهلوان پنبه اشاره دارد .او ب ا نمونه ،مص ری از آخوند محمدسعید نقل میكند» :رقصص ذ پنبصۀ
وال تماشا دارد» (همان.)55 :
معرفیگلهاوگیاهانمختلف

-2-1-3
آنندرام در چمنستان ،بهتفصیل دربارۀ انواع گلها ،میوهها و درختصان هنصد سصخن گفتصهاسصت و
دربارۀ آنها توویحاتی میدهد كه نشان از رالقۀ و به پ ورش گل و گیاه و اطالرصات وسصیع او
در این زمینه دارد .در این كتاب ،او تنها چهصلوچهصار نصوع گصل اللصه را ب شصم دهاسصت؛ ازجملصه
«سگنده كوكال ،بوتها است در هند كصه بص ا تهیصۀ رطص اسصتفاده مصیشصود« .كیتگصی» درختصی
صنوب

پیک است و از دور خوشبوت است و نهالش شش هفت سال گل میدهد« .چنپصه» گلصی

است سفید كه بویی مالیم دارد» (همان« .)49-48 :مدهمالت درختی است كه رن

گلش یكپصاره

سفید و یكپاره زرد میباشد ،لیکن زرد اش در نهایت همرنگی است و نُکهت مالیمی خوشایند
دارد .در ایام بهار بشکفد .فقی قلمش را در سفالی از بنصدرابن آورده و در چصارچمن دیصوانخانصه
وویلی قدیم كه در شاهجهانآباد است نشانیده بودم ،بعد از هفت سال گل ك د» (همان.)44 :
نقلحکایتهاییازشاعرانونویسندگان

-2-1-4
در چمنستان با وکایتها و نقلهایی دربارۀ شار ان ،نویسندگان و هن منصدان روبصهرو مصیشصویم.
رالقۀ مخلص به صائب موجب شده در این اث همچون دیگ آثار خصویش ،از و بصیش از دیگص
شار ان سخن به میان آورد« :گویند می زا صائب رلیهال ومه در تکیه خودش به مقامی است كصه
هنگام بهار در هجوم شکوفه پنهان میباشد .شار
اسصدباآهسدتهپددابدربدر هدداسغنچدهندده

این بیت به قلم جلی ب س ت بت نوشته:
پاسددباناناندددگددلهدداصدداخباخوابیدددهاسددت»
(همان)11 :



او در وکایتی دیگ  ،از جایگاه رفیع غنی كشمی
«غنی كشمی

سخن میگوید:

در سخن م تبها داشت كه چون این شع ش:
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هددمرندد زمددینبددو ،گرفتددارشدددد
اد 

حسنسدبيسبدهخد سدبيمدراکدر اسدیر




به می زا صائب رلیهال ومه رسید ،گفت :ا كاش آنچه در مدتالعم گفتهام به این كشصمی
میدادند و این شع را قسمت من میك دند» (همان.)22 :
همانگونه كه پیشت گفتهشد ،آنندرام از صائب بسیار سخن گفته ،همواره او را میستاید.
«می زا صائب مغفور مب ور در رسانیدن مص ع به مص ع قدرت تمام داشت و در كمال خصوبی
بداهتاً میرسانید .یکی از سخنسنجان این مص ع گفته بود« :دویدن رفتن استادن نشستن خفصتن و
مُ دن» ،می زا پیشمص ع رسانید« :بود راوت به مقدار سکون بنگ م اتب را» .روز میص زا از سص
كوچه میگذشت سگی نشسته بود .به زبان یکی از تالمذه رسید« :س ِ نشسته ز استاده سص ف ازت
است» ،می زا پیشمص ع رسانید« :شود ز گوشهنشینی فزون ررونت نفس» (همان.)24-23 :
آنندرام در وکایتی دربارۀ تأثی شع ب یکی از پادشاهان صفو چنین نقل میكند:
«چون شاه طهماسب صفو ف مان وا ای ان ،خان اومد والصی گصیالن را دسصتگی نمصوده ،در
قلعۀ قهقهه محبوس ساخت ،از آنجا كه خان اومد روزگار به تنعم و كام انی گذرانیصدهبصود ،تصاب
جفا قلعه نیاورده ،این رباری به خدمت شاه نوشته ،ف ستاد:
ازگددر شچدددر واژگددونمدددیگدددریم

وزجددورزمانددهبددینکددهچددونمددیگددریم

باقددخمیددهچدونصدراحیشد وروز

رقهقهدددهادولیدددهخدددونمدددیگدددریم







شاه شفقتی به والش ف موده ،او را از قلعۀ مذكور ب آورده ،در قلعۀ اصطخ شصی از كصه منصازل
وسیع و م غوب داشت ف ستادند كه با چند خدمتکار در آنجا بودهباشد» (همان.)9 :
مخلص از خاط ات خویش در دیدارهایی كه با شار ان همروزگصارش داشصته ،وکایصتهصایی
نقل میكند:
«نوزدهم رمضانالمبارك سال بیستوپنجم محمدشاهی ،خان صاوب قزلباش متخلّص به امید
به خانۀ راقمالح وف تش یف آوردهبودند .چون صحبت شع در میان آمصد ،فقیص غزلصی كصه تصازه
گفته بودم ،به خدمت ایشان خواندم .از مطلع و وسن مطلع آن كه در آخ این اووال م قوم اسصت
بسیار محظوظ شده ،این شع وض ت موالنا جامی ،قدساهللس هالسامی ،خواندند:
بددرمددهآنروزتددرن ذقددن مددیچربیددد

کهبدهبازیچدهزندارن تدرازومدیسداخت



مطلع و وسن مطلع فقی كه در سطور به تح ی ش ورده رفته این است:
نهصحرابامياجنازکمندیخاندهمدیسداز 


خداحافظبهارآخدرمدرا یواندهمدیسداز 
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نیممستاو وندیمامشد 
لمراکر چشم 

میساز »
چونارنجیکهمخمورسازآنپیمانه 



(همان)30-29 :


باریهاندیشیونقدشعر

-2-1-5
آنندرام مخلص در مذاك ات ادبی با اهل زبان ،گفتوگو رقابتآمیز داشت و به ابیات زباندانصان
انتقاد میك د و اكث اً در صحت و سُقم بعضی محاورات میان او و خانآرزو اختالف ایجاد میشد،
در والی كه رظمصت خصانآرزو را مصیپصذی فت (سصید ربصداهلل .)118 :1371 ،بصه نمونصههصایی از
باریكاندیشی او در زمینۀ نکات ادبی و نیز نقد اشعار شار ان دیگ  ،اشاره میشود.
«فقی در این مثل كه مشهور است «راقالن پی و لفظ نکنند» ت دد داشتم؛ زی ا كه بهجا لفظ
پی و ،پی و به اوافت «یا» میباید .روز رسالۀ می زا محمد ف وتنی كه در جمصع امثصال نوشصته و
آن به خ مصنّف ،پیش فقی است ،سی میك دم؛ مثل مصذكور را ایصن قسصم نوشصته یصافتم« :رقصال
پی و لفظ نکنند» ،ت دد كه داشتم رفع شد .معلوم باد روز به تق یبی این اووال را به خصدمت
خان مه بان س ا الدین رلی خان صاوب سلمهال ومن متخلص به آرزو نقل ك دم .ایشان گفتنصد
تحقیق آن است كه لفظ پی و نیز آمده و تفصیل آن در س ا اللغات و غیص ه نوشصته شصده؛ چصون
اوتما ل دارد كه صاوب رسالۀ امثال را ب این معنی اطالری نباشد ،لهذا در مثصل مشصهور تصص فی
ك ده ،به جا راقالن ،لفظ رقال به قلم آوردهاست» (آنندرام مخلص.)56 :1294 ،
مخلص در جایی دیگ به نقل خاط ها از ش فالدین پیام میپ دازد:
«راقم و وف روز پیش مه بان دوستان می م ووم ش فالدین رلی متخلص به پیصام ،غزلصی
كه تازه گفتهبودم میخواندم؛ چون به این شع رسیدم:
باسرزلفکج گشتنطرفکمجردنیست

راسدتیهداتدا رابددر ارمدیبایددکشددید





ایشان در و ف راستیها متأمّل شدند و ب این اكتفا نکص ده ،گفصتوگصو را بصه سص ود مبالغصه
رسانیده ،گفتند راستیها اینکه مسموع شدهاست ،فق لفظ راستیها بدون كلمه اینکه البته درسصت
نیست .گفتم مخدوم از كجفهمیهاست كه منک راستیها آید .یكچند به سی اشعار اسصاتذه دمصاغ
بسوزید و دود چ اغ بخورید تا راستی ما ب شما روشن شود .آن روز خود و ف تا همینجا ماند.
دو سه روز بعد از این ماج ا هفدهم ذ وجّۀ سال یكهزاروپنجاه وپنج هج

وقت شب ،دیصوان

سالك قزوینی كه تمامه به خ خودش هست و به وساطت خان صاوب س ا الصدین رلصی خصان
متخلص به آرزو به فقی رسیده ،سی میكص دم؛ از آنجصا كصه راسصتی را زوال نیسصت ،سصند ب آمصد.
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ف دایش نوشته پیش ایشان ف ستادم و از رالم شوخی این بیت وض ت وافظ شی از نیز بصه قلصم
آوردم:
بهمیسجا هرنگینکنگرتپیرمغدانگویدد

بیخبرنبو زراهورسدممندي هدا
کهساله 



و مطلع و وسن مطلع سالك قزوینی این است:
عشدددقآور هسدددرگنبدددد وّاربدددههدددم

زانکدهبددینقطدهنیایدددخد پرگدداربدههددم

راسددتیهدداخبددرازعشددقنددداریمهنددوز


منومجنونکهشریکیم راینکداربدههدم







(همان)36-37 :

آنندرام در موارد به بیان شواهد مثالی از كارب د ب خی واژهها و ت كیبات در شع شار ان سبك
هند پ داختهاست« :رزیز میگفت كه بهمعنی شکفتگی بسیار ،گلگل شکفتن است ،فقص لفصظ
گلگل به این معنی صحیح نیست .روز سی دیوان محسن تأثی میك دم ،این شع بهنظ رسید:
گلگلشو چونآنر محبوبسر 
ازحنا 

خوشخ رخسارشسجاوندسشدو »

مصحف



(همان)55 :

«بعض رزیزان در صحت و ف رط گالب تأملی دارند؛ چه معتقدشان این اسصت كصه گصالب
ربارت از ر قی است كه از گل س خ میكشند ،پس این ه دو جصز واصصل گصل اسصت؛ در ایصن
صورت رط گل میتوان گفت ،نه رط گالب .راقم سطور میگوید ... :اگ رط گالب گفتهشصود،
گنجایش دارد و معهذا محسن تأثی گوید:
صددباچددوازگددلرویدد نقدداببددر ار 

زماندددهنکهدددتعطدددرگددد ببدددر ار »

(همان)56 :



همچنین دربارۀ لفظ گل در شع فارسی میگوید« :نزدیك بعض ارزّه معقول است كصه وص ف
گل سوا گل س خ ،گل دیگ نیست و در صحت آن تص دد اسصت؛ یعنصی سوسصن و نسص ین كصه
گفتهشود ،كفایت میكند و وال آنکه محسن تأثی میگوید:
زچشمتازگلندرگ زنددبدهگلشدن د

بهزیرخا کننددشچدوخدور ههداسقلدم



شوكت بخار گفته:
بهمحفلیکدهرسددفدی ازبهدارخطد 


گدددلبنفشدددهشدددو پنبدددۀسدددرمیندددا»

(همان)57 :
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مخلص در جا جا این اث  ،در وکایتها و نقلها مختلف ،ابیاتی از شار ان همرص و پصیش
از خود و نیز اشعار از خویش آوردهاست؛ ب ا نمونه ،در بیان ماج ا ستی یکی از زنان هندو،
ابیات زیبایی را نقل میكند.
«این شع وض ت امی خس و دهلو  ،قدسس ه ،مشهور است:
عشقبازسکدمزهنددوزنمبداش
خسروا ر 

کيبراسمر هسدوز زنددهجدانخدوی را



می زا صائب ،رلیهال ومه ،نیز در این باب شع
همچوهندوزنکسی رعاشقیمر انهنیست

دارند:
سوختنبرشم مر هکارهدرپرواندهنیسدت

راقم سطور هم در ایام ووشت به تح یك شورشی در طبیعت داشتم ،رباری چند گفتصهبصودم،
چنانچه م قوم گ دد:
فغددانهدداکددر یم

سسددوختزنزنددده

شدددتو ررازگریددده ریددداکدددر یم

نیاسددددتعجدددد مرق.دددد رنگینددددی

تصدددویرسدددتینیددديتماشددداکدددر یم





وله:
اینتدازهطلسدمیکدهنهدان رگدلهاسدت

شددایدزسددتیمشددتغبددارسبرخاسددت

اسبدددا قدددددگددد اراینجدددابدددها ب

کدداینخددا ،زیارتکدددۀاهددلوفاسددت»





(همان)32 :

ازواژههاسهندس

 -2-1-7استفا ه
از ویژگیها سبکی آنندرام مخلص مانند دیگ منشیان این دوره ،استعمال لغصات محلصی در نثص
است ،اگ چه جملهها مسجع ،م صع و متکلف ف اوان بهكار بص دهاسصت (هاشصمی.)194 :1375 ،
مخلص از آن گ وه هندیانی است كه زبان شصار ان و نویسصندگان ای انصی را زبصان معیصار دانسصته،
تص ف در الفاظ و نوآور در ت كیبات را وصق مسصلّم آنصان مصیدانصد و نصوآور هصا هنصدیان و
معادلساز ها آنان را فارسیت اشی میشمارد .او با این وال ،از نقد آثار ای انیان نیز غافل نبصوده
و گاه ای ادهایی ب شع شار ان ای انی گ فتهاست (مخلص.)29-28 :1395 ،
مخلص در نث ش واژگان هند را بهكار میب د و نامها هند و فارسی را بصه هصم اوصافه و
ت كیب میكند؛ ولی نوآموزان را از این كار ب وذر میدارد (انوشه .)2324 :1380،و در چمنستان
در این باره میگوید« :قول بعضی ارزّه است كه الفاظ هنصد را در اشصعار فارسصی آوردن درسصت
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نیست كه سخن از مایۀ بالغت میافتد ،بالتسلیم زی ا كه این معنی ب ا خانان و مبتصدیان مضصایقه
دارد و اهل قدرت و استعداد مختارند ،از اینجاست كه اكث

از اساتذه ،الفاظ هنصد را در اشصعار

فارسی از رالم شوخی استعمال ك دهاند ...از طغ است:
شو سوسنرامگو مدیربایددقشدقهات

ذاترجپوتاستترسم ستبرخنجرکند»

(آنندرام مخلص)57 :1294 ،



مخلص در چمنستان ،از واژهها هند به ف اوانی استفاده ك دهاست .به تعداد از این واژهها
اشاره میشود:
همچوهندوزنکسی رعاشقیمر انهنیست

سوختنبرشم مر هکارهدرپرواندهنیسدت

«چوكی» :تخت ،ك سی؛ «په » :وصه ،به ه؛ «چندن» :صندل؛ «چنپه»:نام گلی سفید شبیه زنبق؛
«راگ» :نغمه و آواز؛ «پاتَ »:زن رقّاص ،آوازهخصوان؛ «لکهوتصه» :الك و مُهص ؛ «كنتهصه» :گص دنبنصد؛
«هزاره» :ن گس صدب گ؛ «راجپوت» :شاهزاده؛ «كیتکی» :نام گلصی خصوشبصو؛ «كیصوره» :نصام گلصی
(محمد ومیداهلل.)2003 ،
 -2-1-8استفا هازواژگانواصط حاتخاصوکهن
«آتشكش» :افزار كه بدان آتش در تنور آشورند؛ «گلدسته» :دستۀ گل؛ «وَصویلی» :خانصۀ اربصابی؛
«است ه» :تیغس ت اشی؛ «جهاز» :كَشصتی؛ «اغص اب» :سصف دور و دراز كص دن؛ «سصق الط» :سصق الت،
جامها پشمین كه در ملك ف ن

مصیبافنصد؛ «مقصیش» :تصار زر و نقص ه كصه آن را پهصن كص ده ،در

«كشیده» كه نوری از دوخت است بهكار ب ند؛ «بنگله» :خانه نیین ،خانه ییالقصی؛ «یخنصی» :گوشصت
پختهشده؛ «دوپیازه» :نوری قلیه و نانخورش؛ «تخفیفه» :دستار كوچکی كه هنگام خواب و خلوت
به س پیچند؛ «نواره» :قایق و كشتی؛ «قم غه» :شکارگاه كه ام ا و سالطین در اواطۀ كصالن آهصو و
گوزن و غی ه میگذارند؛ «صوبهدار» :واكم و ف مان وا یك منطقه؛ «پاگاه» :جایگاه اسبان ،آخصور،
اصطبل؛ «میدان كشیدن» :دورخیز ك دن؛ «جَمدَه » :نوری خنج (دهخدا.)1377 ،
 -2-1-9نقللطایفشیرین
در این اث  ،با لطیفههایی شی ینی روبهرو میشویم كه مخلص با نث زیبایش ب شصی ینی آن افصزوده
است؛ ب ا نمونه چند لطیفه نقل میشود:
«گویند طالب رلمی بود بیطالع .ه گاه میرفت كه رخت خود بشصوید ،ابص مصیشصد و بصاران
میبارید .روز به دكان بقالی رفت كه صابون بخ د .درمی به بقصال داده ،گفصت :آن را بصده .بقصال
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نفهمید .گفت :روغن میخواهی یا ب نج یا آرد؟ ه چه را بقال نام میب د ،میگفت نصه .آخص بقصال
گفت :صابون میخواهی؟ گفت :آهسته كه آسمان نداند!» (همان.)7 :
«گویند معشوقی با چند از رشّاق خود ب پشتبصامی صصحبت داشصت .سصخن از اطارصت و
جان فشانی ب آمد .یکصی از رشّصاق كصه بوالهصوس و فضصول بصود ،زیصاده از همصه الف وفصادار و
جاننثار زد .معشوق گفت :اگ با ما موافقی و در درو محبت صادق ،از این بام خود را به زی
انداز .آن بوالهوس میدان كشیده ،به كنار بام ایستاد و گفت :راشقم لیکن تا كنار بام» (همان.)15 :
«گویند شخصی از آشنایی االغ طلبید تا به جایی ب ود .آن م د گفت :االغ ندارم .در این اثنا خ
از پاگاه به ف یاد آمد .آن م د گفت :تو گفتی من االغ ندارم! گفت :رجب خ

است كه سخن م ا

باور نمیكنی و و ف خ را قبول میكنی!» (همان.)16-15 :
 -2-1-11اشارهبهاشیاءواتفاقاتغری 
مخلص در چمنستان ،به ب خی اشیاء و ابزار رجیب و نیز اتفاقاتی غ یب كه دیده یا شصنیده اسصت،
اشاره دارد؛ ازجمله از تختها م بعشکل نام میب د كه به هند بصه آن «چصوكی» گوینصد .بص ایصن
تخته ،كارد یا خنج

تعبیه میك دند و راجهها هند در پایان سال هنگام وساب سی از متصدیان

خود ،چوكی را جلو آنها ق ار میدادند؛ به این معنی كه اگ و ف ما به ك سی نشست كه هیچ،
وگ نه شما را ب س ك سی باید نشست (همان.)23-22 :
اووال ستارۀ دنبالهدار :مخلص به مشاهدۀ ستارۀ دنبالهدار در سال  1157هج

اشاره مصیكنصد

و مینویسد« :ستارۀ دنبالهدار به ط فه كوكبه ب رو فلك رب تافزا نظارگیان رصالم خصاك بصود؛
چه از رش ۀ دوم ذ وجه ...ه شب س شام سمت مغ ب نمصودار مصیگ دیصد كصه دنبالصۀ طصویلی
درنهایصصت ب اف وختگصصی داشصصته و ق یصصب یصصك په گصصاه زیصصاد از ایصصن وی ص تافصصزا م ص دم بصصوده
ف ومینشست ....آثار این گونه كواكب را بسیار نحس ارتبار ك دهاند؛ چنانچه می زا صصائب مغفصور
گفتهاند :ز خال گوشۀ اب و یار میت سم /از این ستارۀ دنبالهدار میت سم» (همان.)33 :
اووال بارش نبات دانهها از آسمان :مخلص به واقعها رجیب كصه در سصال 1153ه.ق اشصاره
دارد كه در آن ماج ا ،از اب  ،دانهها نبات ،گندم و زا بارید و م دم آن را در خانهها خود انبار
ك دند؛ گندم و زا به خاكست تبدیل شد ،ولی دانهها نبات با همان والت اصلی مانصد .مخلصص
میگوید كه خود این ماج ا را دیده و نبات دانهها را چشیده كه شی ینی شک داشتهاست (همان).
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اووال خشت باد :مخلص در توویح «خشت باد» میگوید كه بادبزنی است كه تابسصتانهصا در
سقف خانه میآویختند و طناب بلند به آن بسته ،به و كت درمیآوردنصد كصه بصا كوچصكتص ین
و كت ،باد بسیار ایجاد میك د .او همچنین دربارۀ خشت باد كه ب ا اسصتفاده در هصوا آزاد
ساخته شدهبود ،چنین مینویسد« :چارچوب مستحکمی را ه دو ط ف به فاصلۀ مناسصب بصا هصم
استحکام داده ،چوب طویلی را باال آن گذاشته و بعینه به شکل گهوارۀ اطفال در وس آن چوب
باال ولقهها آهنین نصب ك ده ،با آن خشتباد را استحکام دادهشدهاست» (همان.)36 :
-3نتیجه
چمنستان اث منثور آنندرام مخلص ،مجمورها است از لطیفهها ،كنایات و نکات ظ یف ،اشصاراتى
ب اووال بعضى ازمعاص ان و توصیفاتى از درختان ،گلها و میوهها ،كصه در چهصار «چمصن» و هص
چمن در دو «گلدسصته» ت تیصب یافتصه و در سصال 1159ه.ق (1746م) بصه نگصارش درآمصدهاسصت.
چمنستان ازجمله آثار است كه در شبهقاره به تقلیصد از گلسصتان سصعد نوشصته شصدهاسصت .در
چمنستان ،گاه با نث

زیبا و رنگین روبهرو میشویم كه مخلص در آن كوشیدهاست با به هگیص

از آرایهها و صنایع ادبی ،اث

شار انه بیاف یند .در این اث با نکات و اشصارات ارجمنصد تصاریخی،

ادبی ،اجتماری و زبانی روبهرو میشویم ،ازجمله :اشارات ارزندۀ تاریخی و ب خصی رسصوم هنصد و
دیگ س زمینها ،مع فی گلها و گیاهان مختلصف ،نقصل وکایصتهصایی از شصار ان و نویسصندگان،
باریكاندیشی و نقد شع  ،نقل اشعار خود و شار ان دیگ  ،استفاده از واژهها هنصد  ،اسصتفاده از
واژگان و اصطالوات خاص و كهن ،نقل لطایف شی ین ،اشاره به اشیاء و اتفاقات غ یب و. ...
-4مناب 
 -1آنندرام مخلص ،چمنستان ،لکهنو :مطبع منشی نولکشور1294 ،ه.ق.

 ،________ -2هنگامۀعشق ،مقدمه و تصحیح وسن یعقوبی ،ته ان :سفی اردهال.1395 ،
مرآتاالصط ح ،تصحیح چندر شیکه  ،ته ان :سخن.1395 ،

،________ -3
شبهقاره،
 -4انوشه ،وسن ،انشنامۀا بفارسی ر 
انتشارات وزارت ف هن

 ،4بخش سوم ،ته ان :سصازمان چصاس و

و ارشاد اسالمی.1380 ،

 -5بهگوانداس ،سفینۀهندس ،تصحیح سیدشاه محمد رطاءال ومن كاكو  ،پتنه :ادارۀ تحقیقات
ر بی و فارسی1958 ،م.
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 -6پ شاد دیبی ،ت کرۀآثارالشعراسهنو  ،دهلی :مطبع روو 1885 ،م.
جامعهشناسیآثارآنندرادمخلص ،مجلۀ قند پارسی ،شمارۀ

 -7وسینی ،سیده خورشید فاطمه،
 73و  ،74صص  ،189-178دهلی نو :پاییز و زمستان .1395
 -8دهخدا ،رلیاكب ،لغتنامه ،ته ان :دانشگاه ته ان.1377 ،
شبهقاره ،مجلصۀ قنصد پارسصی ،شصمارۀ ،14
 -9رادف  ،ابوالقاسصم ،ترجمهوتأثیرشعرفارسی ر 
صص  ،70-61دهلی نو :زمستان .1379
 -10سید ربداهلل ،ا بیاتفارسی رمیانهندوان ،ت جمۀ محمد اسلم خان ،ته ان :بنیاد موقوفات
محمود افشار.1371 ،
 -11ظهورالدین اومد ،پاکستانمینفارسیا ب ،الهور :دانشگاه پنجاب1977 ،م.
 -12محمد ومیداهلل ،مختصرار ولغت ،دهلی نو :قومی كنسول ب ا ف وغ اردو زبان2003 ،م.
 -13موسو طب

 ،سیدربدال وا ،مهن.دات ،ته ان :سورۀ مه .1388 ،

 -14می قدرتاهلل قاسم ،مجموعهنغي(ت کرۀشعراسار و)،

 ،2تصحیح محمد شی انی ،الهور:

دانشگاه پنجاب1933 ،م.
ریاضالشعرا،

 -15واله داغستانی ،رلیقلی،

 ،4تصحیح سیدمحسصن نصاجی نصص آباد  ،تهص ان:

اساطی .1384 ،
شبهقاره ،اسالمآباد :م كز تحقیقات فارسصی ایص ان و
 -16هاشمی ،محموده ،تحوّ نثرفارسی ر 
پاكستان.1375 ،
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