فصلنامه تخصصی سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
علمی -پژوهشی
سال نهم -شماره اول -بهار  -9315شماره پیاپی39

جارجنامه ،منظومهای حماسی _ تاریخی در چهل هزار بیت
(ص)33-08
زهرا نصراصفهانی _ 9مائده شیری (نویسنده

مسئول)2

تاریخ دریافت مقاله9311/82/25 :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله9315/9/23:

چکیده:
مالفیروز پسر مالکاووس یزدانی بهیکیش ،مشهور به فیروز فارسی ،حدود سال  8811ه .ق در
هندوستان به دنیا آمد .در ده سالگی همراه پدر خود به ایران مسافرت کرد ،نزدیک به دوازده سال
به تحصیل علوم و کماالت پرداخت و سپس به وطن خود بازگشت .مالفیروز نزد بزرگان انگلیسی
حاکم در هندوستان بسیار محترم بود" .جوناتن دنکن" ،استاندار "بمبئی" به او پیشنهاد کرد
تاریخی در مورد رجال و بزرگان انگلستان و فتوحات آنان در هندوستان به نظم آورد ،وی پذیرفت و
منظومهای در بحر متقارب حدود چهل هزار بیت به نام "جارجنامه" در احوال سالطین انگلستان و
اشغال هند توسط ایشان در سه جلد به نظم درآورد" .جارجنامه" توسط برادرزادۀ مالفیروز ،رستم
بن کیقباد و با دیباچهای به قلم وی به صورت چاپ سنگی در بمبئی منتشر شد .از مالفیروز آثار
دیگری از جمله :ادلّۀ قویّه ،دین خرد ،سفرنامه ،رسالۀ استشهاد ،سه گوهر شریف ،صد در بندهش،
کنگرۀ نوشیروان و گرامینامۀ یزدان به جای مانده است .وی در سال  8121ه.ق دیده از جهان
فروبست .نگارنده در این مقاله ضمن معرفی مالفیروز ،به معرفی جارجنامه و بیان اهم برجستگیهای
زبانی و ادبی آن پرداخته ،سپس با نگاهی نقادانه نقاط ضعف و قوت آن را برشمرده و مواردی از
انطباق مندرجات این کتاب با وقایع تاریخی کشور هند ارائه داده است.
کلمات کلیدی :مالفیروز ،جارجنامه ،برجستگیهای زبانی و ادبی ،هندوستان ،انگلستان.

 1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور mm58shiri@gmail.com
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مقدمه:
ادبیات ،آیینۀ تمامنمای فرهنگ و تمدن از دیرباز عرصۀ ظهور و بروز خالقیتهای فکری و هنری و
نیز افکار و اندیشههای نو و بدیع بوده است .آثار ادبی در مقایسه با یکدیگر از حیث فرم و قالب،
محتوا و مضمون و سایر وجوه بالغی و هنری تفاوتهایی دارند ،علی رغم این تفاوتها ،آنچه به این
آثار رنگ اشتراک میبخشد ،هنر شعر و شاعری است .شاعران بسیاری هستند که با وجود گذشت
سالها و قرنها از حیات آنان ،مجموعۀ آثار و سرودههایشان همچنان در پردۀ خمول و گمنامی قرار
دارد و تا زمانی که تمام نسخ و مخطوطات آنان به شکل مصحّح و منقّح در دسترس منتقدان قرار
نگیرد ،نمیتوان در خصوص ادبیات آن دوره و شاخصههای آن ،تحوالت سبکی و تطوّرات زبانی و
لغوی و نیز بسامد موضوعات مورد توجه آن قضاوتی کامل و جامع داشت.
یکی از موضوعات قابل طرح در زبان و ادب فارسی ،شعر و شاعری در کشور پهناور هندوستان است.
این امر چند قرن پیش از سالطین گورکانی ،از قرن ششم هجری آغاز شده بود .از سال  231ه .ق
که اساس سلطنت گورکانیان به دست ظهیرالدین بابر پنجمین نوادۀ امیر تیمور گورکانی در شمال
هندوستان پایهریزی شد ،بازار زبان فارسی در قلمرو آنان بسیار گرم و پر رونق گشت زیرا پادشاهان
گورکانی عالقۀ زیادی به زبان فارسی داشتند و در حقیقت فارسی ،زبان رسمی و درباری آنان بود.
آنان شعرا و نویسندگان را به سرودن شعر و تألیف کتابهای ادبی ،تاریخی و تذکره تشویق و
ترغیب میکردند.
مساعدتها و تشویقهای مادی و معنوی گورکانیان از شاعران و نویسندگان فارسی زبان ،بسیاری را
رهسپار هندوستان کرد .در میان گورکانیان بیش از همه نورالدین جهانگیر و پسرش شاهجهان در
ترویج زبان فارسی و تشویق سخنسرایان سعی بلیغ به جای آوردند ( .ر.ک :تذکرۀ روز روشن ،صبا
مولوی :دیباچه)
از جمله آثاری که تحت تأثیر این شرایط در تاریخ ادبیات هند به منصۀ ظهور رسید" ،جارجنامه"
تألیف مالفیروز پسر مالکاووس یزدانی است.
زندگی و احوال مالفیروز
مالفیروز پسر کاوس بن رستم از شاعران ،نویسندگان ،دانشمندان و موبد موبدان گروه قدیمیان هند
است .زادگاه آباء و اجداد وی به روستای «سهرورد» میرسد .نیاکان او در حدود سال  ۷2۶شمسی
( ۷۷۷ه.ق) به هندوستان مهاجرت کردند .مالفیروز در سال  881۶شمسی ( 88۷8ه.ق) در روستای
«بروچ» به دنیا آمد .در ده سالگی همراه پدرش مالکاووس رهسپار ایران شد و سه سال در یزد نزد
موبد موبدان ،مرزبان پسر هوشنگ ،به آموختن دانشهای مذهبی ،اوستا ،پهلوی و زبان فارسی
پرداخت .وی پس از پایان دورۀ آموزشهای اوستایی در یزد ،به همراه پدر رهسپار اصفهان شد و سه
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سال در محضر درس دانشمندان آنجا به آموختن نجوم ،منطق ،فلسفه ،حکمت ،الهیات ،و صرف و
نحو پرداخت .پس از آن همراه پدر که توسط کریمخان زند به شیراز دعوت شده بود ،به شیراز رفت
و در آنجا سه سال و اندی به آموختن علم و دانش مشغول شد .چون پدر زمزمۀ حرکت به
هندوستان آغاز کرد ،پریشان خاطر شد زیرا دل از میهن باستانی خویش برنمیداشت ،وی در راه
بازگشت مدتی در بغداد به سر برد و در آنجا با زبان عربی و ترکی آشنا شد ،سپس در سال 8812
شمسی ( 8822ه.ق) وارد بندر سورت و سپس بمبئی شد و به آموزش بهدینان مشغول گشت.
(ر.ک :تاریخ زرتشتیان(فرزانگان زرتشتی) ،شهمردان :ص )135-132
مالفیروز در مقدمۀ جارجنامه شرح مختصری از این سفر و دلبستگی خود به ایران زمین را بیان
کرده است:
ز زادن چ و ده س ال ب ردم ب ه س ر
دو ش ش س ال ب ودم در آن س رزمین
ز ه ر گون ه دان ش هم ه مای هور
در آن م دتم بخ ت دمس از ب ود
ب ه ق در فراخ ور ش دم به رهور
چ و ک اووس در بن د مازن دران

ب ه ای ران م را ب رد ف رّ پ در ...
ک ه ب ادا ب ر آن ب وم و ب ر آف رین ...
ب ه س یرت فرش ته ،ب ه ص ورت بش ر
ک ه چش مم ب ه دیدارش ان ب از ب ود ...
ز ای ران ب ه هن دم کش ید آبخ ور ...
ب ه هن د اوفت ادم ب ه بن د گ ران
(جارجنامه ،بیت ) 812-8۶۶

دیوانبیگی در اینباره مینویسد :وی پس از دوازده سال تحصیل علوم و کماالت ،پیشوای پیروان
خود شد( .ر.ک :حدیقهالشعرا ،دیوان بیگی ،تصحیح نوایی ،ج :1ص )8321
مالفیروز نزد اعیان انگریزیه (انگلیس) بسیار محترم بود  .جوناتن دنکن ،استاندار بمبئی به او
پیشنهاد کرد تاریخی در مورد رجال و بزرگان دولت انگریز (انگلیس) و فتوحات آنان در هندوستان
به نظم آورد؛ وی پذیرفت و منظومهای به زبان فارسی در بحر متقارب و در حدود چهلهزار بیت
سرود ،بر آن نام "جارجنامه" نهاد و آن را به پدر یا عم "ویکتوریا" ملکۀ انگلیس تقدیم کرد.
برادرزادۀ مالفیروز ،رستم بن کیقباد دیباچهای بر این منظومه نوشت و آن را به صورت چاپ سنگی
منتشر کرد( .ر.ک :حدیقهالشعرا ،دیوان بیگی ،ج :1ص  8321و مجمعالفصحا ،هدایت ،ج :1ص
 125و مکارماآلثار ،معلم حبیب آبادی ،ج :2ص )8811
وی سرانجام در سال  812۷ه .ق چشم از جهان فروبست( .ر.ک :سرزمین هند ،حکمت ،ج :1ص
)1۷
آثار مالفیروز:
 .8دین خرد :منظومهای به فارسی در خصوص آیینهای دینی زرتشتیان
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 .1سفرنامه :منظومهای به فارسی در شرح مسافرت مالفیروز و پدرش هنگام حرکت از سورت تا
بازگشت به هندوستان
 .3رسالۀ استشهاد :شامل پرسشها و پاسخهایی دربارۀ تقویم زرتشتیان
 .2مختصر رد جواز :به زبان گجراتی در موضوع کبیسه و نجوم
 .1پندنامه  :منظومهای به فارسی در مورد اخالق
 .۷ادلّۀ قویّه :در موضوع تقویم قدیم (ر.ک :تاریخ زرتشتیان(فرزانگان زرتشتی) ،شهمردان :ص
 135-132و مکارماآلثار ،معلم حبیبآبادی ،ج :2ص  )8811این کتاب  111صفحه دارد و در
سال  8111م (8122ق) به صورت چاپ سنگی منتشر شده است( .ر.ک :فهرست کتابهای
چاپی فارسی ،مشار ،ج اول :ص )82۶
 .۶سه گوهر شریف( :مؤلفان دست نوشته های ایران (دنا) ،ج :88ص )1۶1
 .1کنگرۀ نوشیروان( :مؤلفان دست نوشته های ایران (دنا) ،ج :88ص )1۶1
 .2گرامی نامه یزدان پاک( :مؤلفان دست نوشته های ایران (دنا) ،ج :88ص )1۶1
 .85صد در بندهش( :فرهنگ ایران باستان (بخش نخست) ،پورداود :ص)23
 .88دساتیر :مالکاوس پس از ورود به اصفهان نسخۀ خطی دساتیر را که یگانه نسخه بود ،به دست
آورده و با خود به هند برد .فرزندش مالفیروز پس از سالها به دستیاری ویلیام ارسکین ،دساتیر
را به انگلیسی در دو جلد منتشر کرد .برخی گمان میکنند که مالفیروز دساتیر را ساخته است
اما بیش از صد سال پیش از او کسان دیگر دساتیر را دیده و از آن نام بردهاند .مالفیروز خود در
دیباچۀ دساتیر مینویسد که دساتیر تا عهد شاهجهان ،تیره شاه اکبر در نزد عرفا معروف و
مشهور بود ،پس از آن از ابصار مخفی و ناپیدا شد( .ر.ک :تاریخ هند با  18گراور ،دوالفوز :ص:
 )11با توجه به مندرجات دساتیر ،بیشتر احتمال دارد که این کتاب در سرزمین هند نوشته
شده باشد تا در ایران ،زیرا نهضت اکبرشاه در هند محرک خوبی برای دینسازی بوده است.
«خود اکبر شاه که در سالهای  2۷3-8582ه .ق سلطنت کرد خواستار آییننویسی بوده که آن
را توحید الهی مینامند ( ».تاریخ هند با  18گراور ،دوالفوز :ص )12 :این کتاب در  113صفحه
و در قطع وزیری به صورت چاپ سنگی منتشر شده است( .ر.ک :فهرست کتابهای چاپی
فارسی ،مشار ،ج اول :ص)8283
 .81جارج نامه  :منظومهای است به فارسی در بحر متقارب و حدود چهل هزار بیت که به پیشنهاد
جوناتن دنکن ،استاندار بمبئی سروده شده و مندرجات آن در شرح فتوحات انگلیسیها بین
سالهای  815۶تا 818۶م ( 881۷تا  882۷شمسی 8111 ،تا  8131ه.ق) در سرزمین
هندوستان است .این کتاب در سال  818۷شمسی ( 8113ه.ق) توسط برادرزادۀ مالفیروز،
رستم بن کیقباد چاپ سنگی شد .شایان ذکر است که با شروع صنعت چاپ تعدادی از
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دستنوشته ها و نسخ خطی به صورت چاپ سنگی و با تیراژ محدود انتشار یافت .با پیشرفت
روزافزون صنعت چاپ ،این کتابها به مخزن نسخ خطی سپرده شد در حالی که از انواع کتابهای
چاپی به شمار میآمد .بازخوانی و تصحیح برخی از این کتابها تفاوت ماهیتی چندانی با تصحیح
نسخ خطی ندارد زیرا کاتبان و خطاطان رسمالخط رایج و معمول روزگار خود را در کتابت آن
به کار گرفتهاند ،عالوه بر این بعضی قسمتهای متن مخدوش شده یا جا افتاده و گاه نیز
سهوالقلمهایی در آن راه یافته است.
برای بازخوانی و تصحیح این متن ،نسخ موجود شامل نسخۀ کتابخانۀ ابن مسکویه اصفهان که در
سال  8113هجری با خط نستعلیق کتابت شده و به شماره  3۷۷در آن جا نگهداری میشود و نیز
نسخۀ کتابخانۀ مجلس به شماره  81۷21مورد مطالعه و مقابله قرار گرفت .شایان ذکر است که
نسخۀ دیگری از این متن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است که به علت عدم ثبت در
اختیار نگارنده قرار نگرفت.
محتوای جارج نامه:
همانگونه که از نام اثر پیداست مالفیروز این متن را در توصیف بخشی از تاریخ هندوستان و در
مدح پادشاهان انگلیسی که در برههای از زمان بر هند حاکمیت داشتند ،سروده است؛ البته به
مقتضای سخن از پادشاهان و بزرگان سرزمین هند چون اکبرشاه ،جهانگیرشاه ،شاه جهان و اورنگ
زیب هم سخن به میان آورده است.
هدف وی از به نظم کشیدن این منظومۀ مفصل به زبان فارسی آن بوده است که این متن پس از او
برای آیندگان به یادگار ماند و خاص و عام از آن بهرمند شوند:
ز ه ر فرق ه در فارس ی بیش مار
ول یکن ز ب دو ظه ور فرن گ
فتوح ات ای ن فرق ۀ نام دار
چ و در هن د و ای ران و در ت رک و روم
در ای ن امکن ه ز انگری زی زب ان
گ ر آی د ف راهم یک ی دفت ری
ب ود ف ین آن ع ام در خ اص و ع ام

ب ود در جه ان نام هه ا یادگ ار
ب ه هن د ان در از دان ش و رای و ش نگ
دری آش کار ...
نگش ته ب ه لف
دری اظه ر و اش هر اس ت از عل وم
ندان د کس ی ه ی ن ام و نش ان
دری
ب ه گفت ار فرس ی و لف
ش ود ش هره ن زد خالی ق تم ام
(جارجنامه ،بیت ) 111-122
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چ و فردوس ی آن اوس تاد س خن
ب ه گیت ی ب ود ن ام او یادگ ار
ز ای زد ام ان ج ویم و ی اوری
ب ه گیت ی چ و م رگ اس ت انج ام ک ار

ک ه داده ب ه ش هنامه داد س خن
بمان د ز ت و نی ز در روزگ ار ...
ک ه آرم ب ه انج ام ای ن داوری
ز م ن ج ارجنام ه ب ود یادگ ار
(جارجنامه ،بیت ) 25۷-285

مالفیروز که از معتقدان به آیین زرتشت بوده است ،در آغاز جارجنامه کالم خود را با نام "ایزد
بخشایندۀ بخشایشگر مهربان دستگیر" آغاز میکند و در تحمید ذات باریتعالی تعابیر بسیار
حکیمانه و زیبایی به کار میبرد ،به طوری که اگر کسی از مذهب او آگاهی نداشته باشد ،او را
مسلمان میپندارد و بسیاری از ابیات او را به بهرهگیری از تلمیحات قرآنی ،احادیث قدسی و روایات
اسالمی منتسب میدارد:
دا
از و در ابت
ته در آغ
خجس
د رای
د داد و خداون
خداون
ز ب ودَش هم ه ب ودنی ،یاف ت ب ود
ز ح دّ کم الش ک س آگ اه نیس ت
ز فرم ان او نیس ت چی زی ب رون
خ دایی ک ش انج ام و آغ از نیس ت
چ و ام رش جه ان خواس ت ک ردن پدی د
چ و گنج ی ب د از چش مها ناپدی د
هم ی خواس ت خ ود را کن د آش کار

ب ود بیگم ان ن ام پ اک خ دا ...
پرس تش ج ز او را نباش د س زای
کس ی نیس ت ج ز او س زای س جود
ب ه ک نهش ش تابنده را راه نیس ت
نی ارد کس ی دم زد از چن د و چ ون ...
ب ه ش اهی درش ی ار و انب از نیس ت ...
دو گیت ی ب ه ی ک گف ت "ک ن" آفری د ...
نه ان ب ودن خ ود فراخ ور ندی د
ک ه از گ ل نمان د نه ان نوبه ار
(جارجنامه ،بیت )8-13

وی در جایی دیگر میگوید:
 ...خ دایی ک ه از ق درت ب یزوال
پدی د آوری د آدم از مش ت گ ل

ب ه صلص ال ج ان داد و عل م و کم ال
ان دل
وهر از ک
رون آورد گ
ب
(جارجنامه ،بیت ) 125-128

در این ابیات که به عنوان شاهد مثال بیان شد ،تأثیرپذیری مالفیروز از فرهنگ و معارف اسالمی
کامالً مشهود است.
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وی پس از تحمید ذات باری تعالی به توصیف مراتب آفرینش شامل عقل کل ،عقول عشره ،نه فلک
و آخشیجان میپردازد و همان استدالالت و براهین عقلی که در فلسفه و کالم اسالمی به کار میرود،
مورد استفاده قرار میدهد:
 ...ول ی از یک ی چ ون ب ه غی ر از یک ی
ز ق درت شناس ندۀ نی ک و ب د
پدی د آوری د آنگه ی از ک رم

نیای د دری ن هیچگ ون ف ی ش کی
ک ه فرزان ه خوان د "نخس تین خ رد"
م
رینش رق
ایر آف
زد از س
(جارجنامه ،بیت ) 11-1۶

تلمیح به عبارت معروف"الیصدر الواحد عنه اال الواحد" و آفرینش "عقل کل" یا "عقل اول" به
عنوان صادر اول در ابیات فوق نمودار آگاهی شاعر از فلسفه و کالم اسالمی و تأثیرپذیری وی از آن
است .سر اینده پس از آن به آفرینش جمادات ،نباتات و حیوانات میپردازد و ویژگیهای هرکدام را
بیان میکند ،سپس در توصیف عالیترین و کاملترین مراتب آفرینش ،از خلقت آدمی سخن میگوید:
روان زی ن س ه پای ه چ و ش د ب ر ف راز
رهور
ر به
د بش
از آن روح آم
عجین گش ت معج ونی از خ وب و زش ت
عج ب نس خهای بوالعج ب ش د پدی د
ب ه رتب ت ز چ ر و فل ک برگذش ت

ب ه تکمی ل و تفض یل ش د س رفراز
ک زو گ اه خی ر آی د و گ اه ش ر
سرش ته در او ج زو ن ار و بهش ت
ک ه ش د بن دهای جه ان را کلی د
ب ه ع زت ز مُل ک و مَل ک درگذش ت
(جارجنامه ،بیت ) 23-2۶

وی پیامبران را با عنوان فرستادگان خداوند پاک یاد میکند و آنان را فرشتگانی از جنس خاک
میداند:
فرس

تادگان خداون

دپ

اک

ی آفری
ته ول
فرش
(جارجنامه ،بیت ) 11

ده ز خ

اک

و تعابیر زیبایی در وصف فضایل و مکارم اخالقی آنان به کار میبرد:
مش رّف ب ه تش ریف پیغ ام و وح ی
هم ه نف س امّ اره را ک رده خ وار
بتفی ده ل به ای عص یان س حاب
ب ه فرم ان و فرّگف ت برت ر خ دای

رس انیده جبریلش ان ام ر و نه ی ...
ته ی از خ ود و پ ر ز پروردگ ار
پ ی رج م ابل یس نج م ش هاب ...
س وی مقع د ص دق و ح ق رهنم ای
(جارجنامه ،بیت ) ۷۶-۶۷
ج
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پس از آن در محامد کینگ جارج (جرج سوم پادشاه انگلستان) مدحیۀ مفصلی میسراید.
وصفالحال ناظم ،سبب تألیف ،بیان مختصری دربارۀ آغاز تاریخ نوع انسان ،اختراع باروت و تفنگ و
 ...از بخشهای آغازین منظومه است .داستان این منظومه با بیان "شیوع کیش نصاری در دیار ملیبار
و کرناتک" آغاز میشود؛ ظهور اسالم ،مجادله کردن عیسویه با مسلمانان و به تصرف درآوردن بیت-
المقدس از مباحث بعدی آن است .این مجادله که به جنگهای صلیبی شهرت دارد زمینهساز تسلط
فرانسویها و انگلیسیها بر مناطق مهمی از مشرق زمین شده است( .ر.ک :تاریخ قرون وسطی،
آلبرماله :ص )32-18۶موضوع اصلی این منظومه توصیف جنگهای صلیبی ،بیان اقدمات و زمینه-
چینیهای حضور فرانسویها و انگلیسیها در هندوستان و حاکمیت آنان بر این قلمرو گسترده است.
مالفیروز در جای جای این منظومه به مقتضای سخن از مدح ،مرثیه و وصف بهره میگیرد.
موضوعاتی چون سلسله های حکومتی ایران ،بهشت و دوز  ،خواری نفس اماره ،مذمت شراب و  ...از
موضوعات فرعی است که او در فحوای کالم بدان اشاره کرده است.
رسمالخط نسخه:
ویژگیهای رسم الخطی و نگارشی این نسخه عبارتند از:
 .8بی نقطه نوشتن یا کم نقطه نوشتن کلمات که یکی از عادات کاتبان قدیم بوده (ر.ک :راهنمای
تصحیح متون ،جهانبخش :ص  )11و در این متن نیز به وفور دیده میشود :پیاده ← بیاده
 .1کتابت «پ ،چ ،ژ ،گ» به ترتیب به صورت «ب ،ج ،ز ،ک» که این امر هم از ویژگیهای رسم-
الخط نسخههای قدیم است( .ر.ک :راهنمای تصحیح متون ،جهانبخش :ص )21گشاده←
کشاده
دگرگون← دکرکون
 .3حذف «واو» معدوله از کلمه در برخی موارد :خواسته ← خاسته
نبیند
 .2جدا نوشتن «ب» تأکید و «ن» نفی از فعل در برخی موارد :ببیند ← به بیند
← نه بیند
چهره ← چهرِ
 .1کاربرد کسره به جای «ه» موقوف در برخی موارد:
 .۷متصل نوشتن حرف «را» به کلمۀ بعد در برخی موارد :ژیان را ← ژیانرا
 .۶متصل نوشتن حرف «به» حرف اضافه به کلمۀ قبل از آن در برخی موارد :به پرخاش ←
بپرخاش
 .1نوشتن «ء» به جای «ای»:
چن ان چ ون ز راه بزرگ ی س زید

ش

هچ

ارهج

 .2مکتوب نکردن عالمت «مد» در برخی موارد :از آن ← ازان

وچ

ارۂ برگزی

د
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 .85حذف همزۂ آغازی در برخی موارد :بهانه است ← بهانست
نقاط قوت و ضعف شعری مالفیروز
مواردی که میتوان به عنوان نقاط قوت این منظومه برشمرد عبارت است از:
 .8زبان سلیس مالفیروز در سرایش جارجنامه که حاکی از طبع روان و سلیس اوست .وی تالش
کرده است تا با لحنی حماسی بخشی از وقایع تاریخی کشور هندوستان را به تصویر کشد و
البته در این امر موفق بوده است زیرا سرودن منظومهای در چهل هزار بیت امری است که
میسر شدن آن عالوه بر علم و آگاهی و همت و پشتکار نیاز به طبع روان و ذوق سلیم شاعرانه
دارد.
 .1عالقه و گرایش قلبی مال فیروز به فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسی؛ او اگرچه به زبانهای
عربی ،ترکی و انگلیسی تسلط داشت اما به ایران زمین و زبان فارسی عشق میورزید از این روی
وقتی پدر آهنگ سفر از ایران کرد ،سخت آزرده خاطر شد؛ وی بازگشت خود از ایران به
هندوستان را به سفر کیکاووس به مازندران و گرفتاری در بند دیوان تشبیه میکند:
ب ه ق در فراخ ور ش دم به رهور
چ و ک اووس در بن د مازن دران

ز ای ران ب ه هن دم کش ید آبخ ور ...
ب ه هن د اوفت ادم ب ه بن د گ ران
(جارجنامه :بیت  8۶5و )8۶۶

توجه به فردوسی و شاهنامه که پیش از این بدان اشاره شد ،از جلوههای این گرایش است و تعمّد
او در سرودن منظومه به زبان فارسی دری تحسینبرانگیز است:
 ...گ ر آی د ف راهم یک ی دفت ری
ب ود ف ین آن ع ام در خ اص و ع ام

دری
ب ه گفت ار فرس ی و لف
ش ود ش هره ن زد خالی ق تم ام
(جارجنامه :بیت )123-122

 .3آگاهی و اطالع وسیع مال فیروز از وقایع تاریخی کشور هندوستان و توانایی وی در خلق اثری
حماسی بر مبنای آن .دربارۀ تاریخ چند هزار سالۀ سرزمین پهناور هندوستان کتابهای حماسی
و تاریخی متعددی وجود دارد  ،لیکن به عقیدۀ نویسندۀ کتاب "تاریخ هند" ،بسیاری از این آثار
از اعتبار تاریخی برخوردار نیستند (ر.ک :تاریخ هند با  18گراور ،دوالفوز :ص )8۷-8۶جارجنامه
به عنوان کتابی تاریخی  -حماسی حاوی اطالعات تاریخی موثقی دربارۀ مقطعی از تاریخ
هندوستان است که رد پای بسیاری از وقایع آن را میتوان در متون تاریخی هند مشاهده کرد؛
به عنوان مثال وی در این ابیات به تقسیم هند به ایاالت مختلف اشاره دارد:
بش د هن د کردن د ب ر هش ت به ر
چ و م ردم ف راوان و بس یار ش هر
ش نو ن ام آن هش ت ص وبه تم ام
نهادن د ه ر به ره را ص وبه ن ام
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دهل ی و اجمی ر و ب ا آگ ره
پراگس ت و پنج اب دوی دگ ر

اون د  ،خان دیس و شش م م الوه
ب ه هندوس تان هس ت اکن ون س مر
(جارجنامه ،بیت )2۷5-2۷3

این مطلب همان است که در کتابهای تاریخی هند به آن اشاره شده است :
« صوبه عنوان رسمی ایاالت بزرگ هند است که در دوره سلطنت اکبرشاه اتخاذ شده .بعضی از
صوبهها به نام مرکزشان (مانند دهلی و آگره) و برخی به نام قدیم ناحیهای که جزء آن بودند (مانند
پنجاب ،بنگاله ،برار ،مالوا و گجرات) خوانده میشدند( ».ر.ک :شورش هندوستان ،تبرائیان -81۶ :
)81۷
در خصوص حضور سرتامس رو در هندوستان و استقبال از وی آمده است :
«در سال  8۷81سرتوماس روا یک نفر مستشرق معروف از طرف جیمس اول به سمَت سفارت ،از
دربار انگلیس به نزد جهانگیر فرستاده شد .مشارالیه به بندر سورت هند وارد گردید و . ...این مرد
مورد نوازش امپراطور واقع شد و پذیرایی شایان و باشکوهی از وی به عمل آمد( ».تاریخ هند با 18
گراور ،دوالفوز :ص)821-822
مال فیروز در مورد ورود این سفیر میگوید :
رفراز
امس رو س
تاده ت
فرس
د ز راه دراز
ومالی آم
هس
 ...ب
ب ه ق د و ب ه ب اال س هی چ ون ال ف
ب ه س ورت ب دانگاه میس تر دَل ف
واه
ر نیکخ
دش مهت
ذیره ش
پ
چ و بش نید ک م د فرس ته ز راه
(جارجنامه ،بیت )3۶23-3۶21
 .2صداقت در گفتار امری است که بویژه در تاریخنویسی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛
مالفیروز به صداقت خود در بیان تاریخ تأکید دارد:
م ن آنچ ه نیوش یدم از راس تان
م را ج ز س وی راس تی نیس ت روی

تان
درین داس
تهام ان
بپیوس
ن ه م رد گ زافم ن ه افس انهگ وی
(جارجنامه ،بیت )15۶5-15۶8

 .1تسلط و چیرگی شاعر بر زبان که باعث شده وی به راحتی نام خاص مکانها و شخصیتهای
تاریخی بویژه صاحبمنصبان انگلیسی را در شعر خود به کار گیرد بدون آن که در وزن شعر او
اختاللی ایجاد شود:
ز گج رات برکن د و یکس ر بران
بب ود آل دور ان در آن جایگ

د
اه

ک س از پرتکیش ان در آنج ا نمان د
ز دش من نب ودش کس ی س نگ راه
ت )3۷21 _3۷2۷
ه :بی
(جارجنام
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در او دی و م ردم نم
(جارجنامه :بیت )2211

پ ر از دام و دد انگزیج ر ب ه ن ام

ام

وده کن

کاربرد ترکیبات عربی چون بابالعدن (ر.ک :بیت  ،)18۷1ابنالسبیل (ر.ک:بیت  )3511و شکراهلل
نیز از همین مقوله است:
خردمن

دوش

کراللهش ن

ام ب

ه فرزانگ
شب
روان
(جارجنامه :بیت )2318

ود

ی رام ب

ود

 .۷آگاهی شاعر از تلمیحات اسالمی و اساطیر ایرانی:
ب ه صلص ال ج ان داد و عل م و کم ال
خ دایی ک ه از ق درت ب یزوال
(جارجنامه :بیت )125
که تلمیح دارد به آیۀ «خَلَق االنسان من صَلصالٍ کالفَخّار و ( »....الرحمن :آیۀ )82
م ر ای ن آف رینش م دان سرس ری

ود ده در می
رد ب
خ
(جارجنامه :بیت )11

انجیگری

تلمیح دارد به آیۀ «اَفَحَسبتم اَنَّما خَلَقناکم عَبَثا و ( ».....المؤمنون :آیۀ )881
چ و ام رش جه ان خواس ت ک ردن پدی د

دو گیت ی ب ه ی ک گف ت «ک ن» آفری د
(جارجنامه :بیت )15

تلمیح دارد به آیۀ« :انّما امرهُ اذا اَرادَ شَیئاً اَن یَقولَ لهُ کن فَیَکون» (یس :آیۀ )11
چ و گنج ی بُ د از چش مها ناپدی د

نه ان ب ودن خ
(جارجنامه :بیت )11

ود فراخ

ور ندی

د....

تلمیح دارد به حدیث قدسی «کنتُ کَنزاً مخفیاً فاَحبَبتَ اَن آعرَف فَخَلقتُ الخلقَ لکَی آعرَف» (نقل
از احادیث مثنوی ،فروزانفر :ص )12
اشاره به اساطیر ایرانی چون جمشید،رستم ،زال ،سام ،کاووس و  ...و نیز شخصیتهای تاریخی و
مذهبی چون حضرت یوسف ،عیسی ،سلیمان ،اسکندر ،مسیح ،مریم ،نمرود و قارون نشان از
گستردگی حیطۀ آگاهی مالفیروز دارد.
 .۶توفیق شاعر در ایجاد لحن حماسی مؤثر:
ب دین خ واهش و آرزو چن د ب ار
ول ی چ ون نب ودش ز م ردی نش ان

ب ه آهن گ ش یران برآراس ت ک ار
ان
ا سرکش
ت آورد ب
نیارس
(جارجنامه :بیت )8۶21-8۶2۷

/66سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی  -13بهار95

ب ه پیش ش غالم ان زری ن کم ر
مار
ته بیش
وهر و خواس
زر و گ

پرهای زر ...
اس
رزده ب
رده ب
ج ز آن ه ر چ ه آی د ب ه گیت ی ب ه ک ار
(جارجنامه :بیت  31۶3و )31۶1

 .1ایجاز:
پی

اده ب

هه

رکس درآویختن

د

ببس تند و خس تند و خ ون ریختن د
(جارجنامه ،بیت )۶82

دربارۀ نقاط ضعف این منظومه میتوان موارد زیر را مطرح کرد:
 .8این منظومه در شمار حماسههای تاریخی قرار میگیرد اما خلق اثری حماسی در شرایطی که
کشوری مورد استعمار و استثمار قرار گرفته است ،از سوی اتباع آن کشور به نفع بیگانگان
سزاوار و شایسته به نظر نمیرسد مگر آنکه بپذیریم استعمار در گامهای ابتدایی آنچنان
فریبکارانه روی خوش نشان میدهد که حتی فرهیختگان و روشنفکران آن قوم نیز تحت تأثیر
آن قرار میگیرند؛ البته واژۀ "استعمار" در معنای لغوی "طلب عمران و آبادی" و بار معنایی
منفی در ادبیات سیاسی جهان خود مؤید این امر است.
 .1گاهی شاعر برخی کلمات را برخالف ساختار صحیح دستوری به کار برده است که در مقابل
حجم وسیع منظومه و با در نظر گرفتن موقعیت زبان فارسی در سرزمین هند چندان در خور
توجه نیست:
ز آواز توپ

زر و م

ان تن

ال رفت

در خ

ه هم

ه رایگ

روش

ب ه دری ای ژرف ان در افکن ده ج وش
(جارجنامه :بیت )8۶2۶

ان

ن و آن

ه نذران
داده ب
ب
(جارجنامه :بیت)3532

ۀ ای

ـ برجستگیهای زبانی جارجنامه
از برجستگیهای زبانی این منظومه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شکردن :شکار کردن
داو :نوبت
 .8کاربرد واژههای مهجور:
جهان

دار ب

مرغول :زلف پیچیده

ر آرزو دی

د داو

ک ه ب ا ب از ش اید ش کردن چک او
(جارجنامه :بیت )811۶
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مسلس

لخ

ط نام

ۀ دلگش

ای

چ و مرغ ول جانان
(جارجنامه :بیت )8115

ه بُ

د دلرب

ای

 .1یکی از شاخصترین ویژگیهای این منظومه بسامد باالی اسامی خاص بویژه واژههای انگلیسی
در آن است:
دگرگ

چ

ون کن

ون رس

و از دور فرمان

موس

ده پ

از آورم

رتکیش

دو ک س ز انگری زان در آن دار و گی ر

س خنه ای ه
(جارجنامه :بیت )8232

از آورم

اکنز ب

س تاده ،یک ی دی د کش تی ب ه پ یش
(جارجنامه :بیت )3118
ب ه چنگ ال م رگ ان در آم د اس یر
(جارجنامه :بیت )1352

چ و بش نید جن رل بیام د ف رود

شف
تاد پیش
فرس
(جارجنامه :بیت )1238

ب ه راب رتش رلی رس یدند ش اد

س پاس خداون د کردن
(جارجنامه :بیت )3۷12

راوان درود

دی

اد

 .3در برخی موارد شاعر معنی اسمهای خاص را بیان کرده است:
ک رتآلف رد ن ام آن ش
ب ود معن ی آن "س لیم ب

هریار
زرگ"

ب ه ه ر ج ا ک ه "ک وتی" رود ب ر زب ان

ز دادش جه ان گش ته خ رم به ار
"س لیم" آلف رد دان" ،ک رت" دان س ترگ
(جارجنامه :بیت )۷1۷-۷1۶
ب ه ت ازی ت و "بی تالتج اره" ب دان
(جارجنامه :بیت )3531

 .2کاربرد برخی حروف اضافه به صورت رایج در زبان پهلوی:
ز آغ از آم د چ و نام ه ب ه بُ ن

اَب

ا او یک

ی نام

ۀ ارجمن

د

اَبَ ر آف رین ک رد خ
(جارجنامه :بیت )818۷
بخوان

دیم و ک

تم س

ردیم آن را پس

خن

ند
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(جارجنامه :بیت )8122
 .1کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم:
ب ه دل ان در آن ش اه فرخن ده خ وی

به  .....اندر
ب ه فرخن دگی ران
(جارجنامه :بیت )8523

د ای

ن آرزوی

▄ برجستگیهای ادبی جارجنامه
مال فیروز با تسلط کافی بر زبان و ادب فارسی انواع صور خیال اعم از تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه
و نیز انواع آرایههای لفظی و معنوی بدیعی را بسیار هنرمندانه به کار برده است و بر غنای ادبی
منظومۀ خویش افزوده است ؛ به منظور رعایت اختصار و به دلیل تنگی مجال سخن برای هر مورد
به بیان یکی دو بیت به عنوان شاهد مثال بسنده میشود:
صور خیال
 .8تشبیه:
بری زم گلول ه چ و ب رگ درخ ت

از آن آگه

ی گش

ا دژم

ت پاش

ک ه ری زد ب ه گ اه خ زان ب اد س خت
(جارجنامه ،بیت )8115
چ و ارق م بپیچی د ب ر خ ود ز غ م
(جارجنامه ،بیت )81۷1

 .1استعارۀ مصرحه:
ب ه دل گف ت افت اد دش وار ک ار

فت ادم می ان دو خونخ
(جارجنامه :بیت )35۷1

وار م

ار

 .3تشخیص:
طرای

ف بیاراس

ت از به

رش

اه

ک ز آن خی ره ب ر چ ر ش د چش م م اه
(جارجنامه ،بیت )3111

 .2کنایه:
نترس م از ای ن گفت هه ای درش ت

مک وب آه ن س رد ب یج ا ب ه مش ت
(جارجنامه ،بیت )8۷11

ش ما گ ر ب ه لوزین ه س یر آوری د

د ...

تی دار و گی
ه آش
گ
(جارجنامه :بیت )1222

ر آوری
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 .1مجاز:
پ س از پ نج س ال آن ش ه تخ تج وی

س وی تخ ت بنه
(جارجنامه ،بیت )11۷1

ت روی

اد از تخ

آرایههای لفظی و معنوی:
 .8کاربرد انواع جناس:
الف .جناس تام:
ان پ

بس

در خل

ق را داد داد

ر ب
زودی وِرا چ
ب
(جارجنامه ،بیت )8511

اد داد

رب

ب .جناس الحق:
اگ ر کش تن اس ت و اگ ر کن د و بن د

ب ود آن ب ه فرم
(جارجنامه ،بیت )8811

ان ش

د

اه بلن

ج .جناس زائد:
دل روش نش ب ود چ ون ج ام ج م

ز آین ده آگ ه ز ه
(جارجنامه ،بیت )81۷8

رب

یش و ک

م

 .1تکرار:
ز دس تی س تاند ،ب ه دس تی ده د

ز دس تی بگی رد ب
(جارجنامه ،بیت )112

ه دس

تی نه

د

 .3اغراق:
روان گش

ت لش

کر چ

و دری

ای آب

ک ه دری ا نم ودی ب ه پیش ش س راب
(جارجنامه ،بیت )12۶

 .2اعداد:
ک ه و م ه ،زن و م رد ،برن ا و پی ر
ب ه خ واری ز خان ه کش یده ب ه ک وی
 .1تنسیقالصفات:
ب رون چ ون فرش ته نه ان همچ و دی و

هم ان ک ودک ل ب نشس ته ز ش یر
ت وان از ت ن و رن گ رفت ه ز روی
(جارجنامه ،بیت  2۶18و )2۶11
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 .۷تمثیل:
ندانس

تخ

ودرای پرکن

ده ه

وش

ب ه ش هباز ص عوه نتاب د ب ه ت وش
(جارجنامه ،بیت )8۷53

 .۶ارسالالمثل:
یک ی دیگ ری را کَن د چ َ ه ب ه راه

نباش د ش گفت ار فت د خ ود ب ه چ اه
(جارجنامه :بیت )1۶2۷

 .1تناسب:
پ

ی دف

ع تزوی

ر و پرهی

زش

ر

خ رد ب ر س رش خ ود و دان ش س پر
(جارجنامه ،بیت )81۷3

 .2تضاد:
نه ان پ ر ز ک ین ،آش کارا ب ه مه ر

ب ه پاس خ ب دین گون ه بگش اد چه ر
(جارجنامه ،بیت )8111

 .85تلمیح:
چ و ی أجوج ب یمه ر م ردم ش کر

ب ه دری ا ز م ردم رب
(جارجنامه ،بیت )8823

وده جگ

ر

 .88طرد و عکس:
غنیم

ت ببردن

د یکس

ر هم

ه

رم ه ش د ش بان و ش بان ش د رم ه
(جارجنامه ،بیت )۶11

نتیجه:
جارجنامه اثری حماسی  -تاریخی متعلق به سرزمین هند است که به زبان فارسی سروده شده.
محدودۀ مکانی و موضوعی این منظومه که به حاکمیت انگلیسیها بر هندوستان مربوط میشود،
ممکن است برای ایرانیان چندان جذابیتی نداشته باشد اما زبان شیرین فارسی به عنوان یکی از
شاخصههای اصلی فرهنگ ایران زمین و سند لیاقت و افتخار ایرانیان همیشه و همهجا مقبول و
محترم است ،بخصوص آن که در سرزمینی غیر از موطن اصلی خود مورد استفاده قرار گیرد و اثر
ادبی بزرگی در آن خلق شود.
این منظومه اثر مالفیروز پسر مالکاووس یزدانی است؛ وی در نیمه دوم قرن دوازدهم هجری حدود
سال  8811ه.ق در هندوستان به دنیا آمد .در ده سالگی همراه پدر خود به ایران مسافرت کرد؛

جارجنامه ،منظومهای حماسی-تاریخی در چهل هزار بیت69/

حدود دوازده سال در ایران به تحصیل علوم و کماالت پرداخت و پس از بازگشت به هندوستان به
آموزش بهدینان مشغول شد .وی در میان انگلیسیهای حاکم بر هندوستان احترام و اعتبار زیادی
داشت .جوناتن دنکن ،استاندار بمبئی به او پیشنهاد کرد منظومهای در شرح فتوحات انگلیسیها در
هندوستان پدید آورد ،وی پذیرفت و منظومهای چهل هزار بیتی به زبان فارسی در بحر متقارب
سرود؛ این منظومه در سال  818۷ه.ش توسط برادرزادهاش ،رستم بن کیقباد به صورت چاپ
سنگی منتشر شد .این کتاب اگرچه جزء آثار چاپی به شمار میرود اما به دلیل آنکه در اوایل
صنعت چاپ با تیراژ محدود و امکانات اندک به چاپ رسیده و مانند دیگر نسخ خطی ،رسمالخطی
متفاوت با رسمالخط امروزی داشته و از احتمال سهو و خطای کاتب نیز مصون نبوده است ،ضرورت
بازخوانی آن به منظور تصحیح اشکاالت احتمالی ،معرفی شاعر و دیگر آثار او ،تبیین برجستگیهای
زبانی و ادبی منظومه و توضیح نقاط قوت و ضعف آن توجیهپذیر بود.
نگارندگان دو نسخه از این کتاب را که یکی در کتابخانۀ مجلس و دیگری در کتابخانۀ ابن مسکویه
اصفهان موجود بود ،با هم مطابقت داده و متن منقح و مصححی از آن پدید آوردهاند ،عالوه بر آن
مقدمهای در معرفی شخصیت مالفیروز و دیگر آثار وی ،بررسی نقاط قوت و ضعف این اثر و نیز
تبیین برجستگیهای زبانی و ادبی آن فراهم آورده ،برخی از شخصیتها و مکانها را معرفی کرده و
در پایان فهرستهای متعددی بر متن افزودهاند.
فهرست منابع:
.8
.1
.3
.2
.1
.۷
.۶
.1
.2

قرآن کریم
احادیث مثنوی ،فروزانفر ،بدیعالزمان ،)83۷۷( ،چ چهارم ،تهران :امیر کبیر.
تاریخ زرتشتیان (فرزانگان زرتشتی) ،شهمردان ،رشید ،)83۷3( ،تهران :فروهر.
تاریخ هند با  18گراور ،دوالفوز. ،ف ،)838۷( ،ترجمه سیدمحمدتقی فخرداعی گیالنی،
چاپخانه مجلس.
تذکرۀ روز روشن ،صبا مولوی ،محمد مظفر حسین ،) 8323( ،محمد حسین رکن زاده آدمیت،
تهران :اسالمیه.
جارجنامه (نسخۀ چاپ سنگی) ،مالفیروز بن مالکاووس ،)818۷( ،بمبئی :مطبع زبده االکابر
المسیحیه.
حدیقهالشعرا ،دیوان بیگی شیرازی ،سید احمد ،)83۷1( ،ج  ،1تصحیح عبدالحسین نوایی ،چاپ
اول ،تهران :چاپخانه خدایی.
راهنمای تصحیح متون ،جهانبخش ،جویا ،)83۶1( ،چاپ اول ،تهران :مرکز نشر میرا مکتوب.
سرزمین هند ،حکمت ،علی اصغر ،)833۶( ،ج  ،1ترجمه ،چاپ اول ،تهران :چاپخانه دانشگاه.
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 .85شورش هندوستان ،تبرائیان ،صفاءالدین ،)83۶1( ،مترجم اوانس ماسئیان ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات نیلوفر.
 .88فرهنگ ایران باستان(بخش نخست) ،پورداود ،اسماعیل 113۷( ،شاهنشاهی) ،زیر نظر دکتر
بهرام فرهوشی ،چاپ سوم ،تهران.
 .81فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال  ،8321مشار ،خانبابا ،)8311( ،ج اول،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .83مجمع الفصحا ،هدایت ،رضاقلی خان ،)8325( ،بکوشش مظاهر مصفا ،ج ،1چاپخانه گیالن.
 .82مکارماآلثار (در احوال رجال دو قرن  83و  ،)82معلم حبیب آبادی ،میرزا محمدعلی،)8311( ،
ج ،2اصفهان :چاپخانه نشاط.

