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اظهار عشق به على: شعر اردو، زهد شيعى و 
قدرت طوائفين در حيدرآباد

اسكات كوگل*
دانشيار دپارتمان مطالعات خاورميانه و آسياى جنوبى، دانشگاه اِِمرى آتالنتا

در منطقۀ دکن، در جنوب مرکزى هند، زهد شيعه و شعر اردو هر يک به شيوۀ خاص 
خود رشد کردند. نشو و نماى اين دو در قرون وسطا آغاز شد، ولى تا دوران مدرن ادامه 
يافت. اما آيا اين پديده هاى فرهنگى امكان ايجاد خالقيت هاى تازهاى براى زنان را هم 
فراهم آوردند؟ زنان عادى معموالً از امكان بروز خالقيت و کسب قدرت محروم بودند. 
با اين همه، در جوامع شيعى دکن زنانى استثنايى همچون ماه لقاء بائى )ماهرخ خاتون، 
دربارۀ  سيمگون(  )ماه  چندا  تخلص  با  را  زير  شعر  او  برآمده اند.  نيز  1768-1820م(1 

قدرت بيان سروده است:

در راه حمد طاقت کجا آنجا که زبان گوياست
گويى جهان ز عجز و خاموشى گوياست

اسكات كوگل دانشيار دپارتمان مطالعات خاورميانه و آسياى جنوبى در دانشگاه اِمرى در آتالنتاى امريكا و پژوهشگر 
مطالعات اسالمى است و حوزۀ تحقيقاتش مشتمل بر بررسى صوفيه در هند و جهان اسالم مى شود. هفت کتاب و 
مقاالت متعدد در موضوعاتى چون مطالعات تطبيقى اديان، شعر و موسيقى مذهبى، عرفان و مقامات قديسى، و 
سياست جنسيت از ايشان منتشر شده است. در آخرين کتابش، گاه مالقات ماه و خور: جنسيت، اِروس و وجد در شعر 
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تمجيد محمد را مجلس آرايى لغت منظور نيست
بهل زبان الفه گو را چو شمع سوزان نيست

در راه ثنا قدم به مقصد نمي رسد، اما
از سر دويدن در اين دشت را پير و جوان گوياست

انديشه ات رساست آنجا که جز نارسايى نيست
بهل زبان که لعل اشک روان گوياست

جز حق چه کس واصف وصف ائمه است
چندا در آسمان همى اين نكته را نهان گوياست

با اينكه ماه لقاء بائى اذعان مى کند که در برابر عظمت خداوند، پيامبر اسالم و امامانى 
که ادامه دهندۀ رهبرى پرهيبت او هستند خاموش مى ماند، دربارۀ ناتوانى خود در بيان 
اين امر با بالغت و فصاحت سخن مى گويد. شعر اردو به او، در جايگاه يک زن شيعه، 
صدايى به ويژه قدرتمند و هوشمندانه بخشيده است، حال آنكه بيش تر بانوان هم عصرش، 
تاريخى، “به غايت خاموش و ضعيف  دست کم به علت عدم حضورشان در روايت هاى 
شاعر،  مقام  در  چندا،  بائى،  ماه لقاء  منحصربه فرد  صداى  بررسى  به  مقاله  اين  بودند.” 

طوائف، شخصيت سياسى و زن شيعه مى پردازد.2 

زنى  هيچ روى  به  خود  مذهبى  جامعۀ  در  و  خود  شهر  در  خود،  عصر  در  بائى  ماه لقاء 
رانده شده سر  به حاشيه  و  از خانوادهاى گمنام، غريب  او  نمى شد.  معمولى محسوب 
برآورده بود که در دوران اوج شكوفايى حيدرآباد، در اين شهر به جايگاه وااليى دست 
يافت. او يكى از قدرتمندترين چهره هاى دربار نظام ثانى و نظام ثالث در حيدرآباد و يكى 
از اولين زنان شاعرى بود که ديوان کاملى از غزليات اردو گرد آورد. همچنين، طوائفى 
واالمقام و در موسيقى و رقص خبره بود. او نگاهبان استوار مذهب شيعه در سرزمينى 
بود که اندکى قبل به تصرف خوانين سنى مذهب درآمده بود و پيش از آن نيز حملۀ 
مغول را در سال 1686م از سر گذرانده بود. اين مقاله به بررسى ترکيب تناقض آميز زهد 
شيعه، شعر اردو و قدرت اغواگرى در يک طوائف مى پردازد. مقالۀ حاضر نشان مى دهد 
که ماه لقاء بائى از طريق شعر، حمايت و شخصيت خود به يافتن جايگاهى واال براى زهد 

از  و  شعر  بيت  سه  او  مقبرۀ  سردر  بر  کتيبه اى  1روى 

جمله يک مادۀ تاريخ نوشته شده که تاريخ مرگ او را 
1240ق/1824م ثبت کرده است که ترجمۀ فارسى آن 

چنين است: راهى جنت شد، آه، ماه لقاى دکن.
زنى  معناى  هندى  فرهنگ  در   )Courtesan( 2طوائف 

دنبال  به  که  دارد  را  تحصيل کرده  و  ماجراجو  هنرمند، 
شوهر نبوده و در نتيجه چندان مورد احترام نيست. در 
فارسى کلمۀ کنچنى مرسوم است، ولى مفهوم هندى اين 

لغت طوائف است و جمع آن طوائفين.
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شيعى در دربارى سنى کمک کرد. اين مقاله براى اين منظور غزليات اردوى او را تحليل 
مى کند که در آنها به ستايش امام على و اظهار وفادارى به نظام هاى سنى مذهب و اغواى 

وزيران ايرانى شيعه مذهب آنها مى پردازد.

بائى گرد آمده است،  از بين 125 غزلى که در ديوان کامل غزليات ماه لقاء  مقالۀ حاضر 
روايت هايى  ترجمه ها،  اين  کنار  در  و  مى دهد  دست  به  را  او  غزل  چند  از  ترجمه هايى 
تذکره گونه دربارۀ او و ميراث معمارى اى را طرح مى کند که از خود به جاى گذاشته است. 
درك شخصيت چندوجهى او ابزارى در اختيار مى گذارد که با استفاده از آن، تنش ها و 
امكانات زهد شيعى را در فضاى اوايل دوران مدرن دکن درك کنيم. اين مقاله از چهار بخش 
تشكيل شده است و هر چه جلوتر مى رود، با عمق بيشترى بر شخصيت او متمرکز مى شود. 
بخش “حمايت” پيشينه اى از حضور مذهب شيعه در حيدرآباد به دست مى دهد. بخش 
“قدرت” پيشينۀ او را در خانوادهاى از طوائفين نشان مى دهد. قسمت “شعر” به شخصيت 
بيرونى او، چنان که از نوشته هايش بر مى آيد، مى پردازد و سرانجام، بخش “زهد” بر شخصيت 
درونى او در جايگاه يک زن شيعۀ مجرد که سعى در جلب عشق على دارد متمرکز است.

حمايت: چشم انداز مذهب شيعه از كوه موال على
تولد ماه لقاء بائى در سال 1768م به يمن زيارت مادرش از زيارتگاه موال على بر فراز 
على  عشق  نيز  او  تولد  از  پيش تر  خيلى  اما  يافت.  تضمين  حيدرآباد  از  خارج  تپه اى 
عنصر مهمى در هم زيستى مسالمت آميز مسلمانان شيعه و سنى در دکن بود. هر دو 
فرقه از گروه هاى فرعى مختلفى تشكيل مى شدند. در بين سنى هاى دکن، اکثريت با 
عالقه مندان به تصوف بود. در بين شيعه ها، شيعۀ ُملكى با جهت گيرى محلى اکثريت 
داشت. اکثريت سنى دکن به عرفان گرايش داشت و به مناسک شيعى محلى که تا حد 
زيادى “هندى شده” بود احترام مى گذاشت. اين مناسک زيارت بقعه هاى محلى که به 

آنها بارگاه يا درگاه مى گفتند، تكريم َعلَم و خواندن مرثيه هاى اردو را در بر مى گرفت. 

با شيعه و  ناميد، زيرا  زهد سنى هاى متمايل به تصوف را مى توان “مذهب سنى نرم” 
ديگر جنبش هاى به اصطالح بدعت آميز خصومتى نداشت. برعكس، موجوديت خود را 
بر مبناى هنجارهاى مشروع مذهب سنى تعريف مى کرد که از تربيت درونى و معنوى 
نيز  را  ُملكى  شيعيان  زهد  مى گرفت.  مايه  تصوف،  پير  نخستين  يعنى  على،  از  متأثر 
مى توان “مذهب شيعۀ نرم” توصيف کرد، زيرا با شعائر سنى هاى همجوار ضديتى نداشت 
و برعكس شيعيان ايرانى تحت حكومت صفوى، از لحاظ ايدئولوژيكى با تصوف مخالفتى 
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ايمان  در  داشت.  قرار  صفويان  حكومت  تحت  ايرانى  شيعۀ  مذهب  که  چرا  نمى کرد، 
وفادارى  رو  همين  از  و  سياسى  وفادارى  نشانۀ  نه  اول  درجۀ  در  على  ُملكى،  شيعيان 

فرقه اى، بلكه باالخص کانون عشق معنوى فردى و کشش عرفانى بود.

گرايش معنوى و شعائر عبادى شيعيان ُملكى، تحت حكومت سلسلۀ قطب شاهى )1518-
1687م( شكل گرفت. اين سلسله از مجموعه اى از اعمال تلفيقى حمايت مى کرد تا در 
آورد.  وجود  به  شيعى،  روبنايى  تحت  واحد،  فرهنگى  خود  نامتجانس  شهروندان  بين 
جنبش  تأثير  تحت  1518-1543م(،  )ح.  قطب شاه  اولين  قطب الملک،  قلى  سلطان 
حكمرانان  بعدها،  داد.  قرار  گلكندا  پادشاهى  رسمى  مذهب  را  شيعه  مذهب  صفوى، 
قطب شاهى در پايه ريزى پايتختشان، حيدرآباد، عاشورخانه هاى بسيار بنا کردند. در ماه 
محرم، در اين عبادتگاه ها َعلم، يعنى لواى نبرد که مظهر امامان شهيد و شهداى اهل 
بيت پيامبر است، بر پا مى کردند. عبادت کنندگان مى توانستند َعلم را مسح کنند، درست 
بودند  قادر  و  مى کند،  مسح  تبرك  براى  را  معنوى  مرشدى  بدن  که کسى  همان گونه 
عطايايى نثارش کنند، به همان سان که کسى هديه اى پيشكش خدايى هندو مى کند.3 

حكمرانان  قطب شاهى مكتب شيعه را از منابع ايرانى برگرفتند، اما در عمل آن را با 
با  موفق بود و سلسلۀ قطب شاهى  آنها عمدتاً  محيط هندى دکن وفق دادند. سياست 
توفيق فراوان به مدت 170 سال حكومت کرد. اما حتى در زمان اوج قدرت قطب شاهيان 
نخبگان شيعه در بين مسلمانان اين پادشاهى در اقليت بودند. به همين سبب، حكومت 
شيعه متكى به ايجاد فرهنگ عبادى و دينى مشترکى بود که قادر باشد هندوها را به 
خود جذب کند و پذيراى سنى هايى باشد که آنها نيز به على و اهل بيت پيامبر وفادار 
بودند. احترام مشترك به على و حسين، محورى بود که به آنها اين امكان را مى داد که 
در حين هم زيستى با يكديگر همكارى کنند. سيدحسين نصر، پژوهشگر ايرانى تصوف 
تصوف  اهل  و  شيعيان  که  “احترامى  است:  کرده  اشاره  نكته  اين  به  شيعه،  مذهب  و 
نزديكى  رابطۀ  و تصوف چه  نشان مى دهد که شيعه  قائل اند  على  براى  يكسان  به طور 
با هم دارند.”4 هر دو عملكرد معنوى خود را در قالب فراگيرى ويژگى هاى على توجيه 
مى کردند که مظهر انسان آرمانى و نيرومندترين و پرهيبت ترين مجراى حضور الهى در 
جامعۀ اسالمى محسوب مى شد. رويكرد مثبت آنها به على، در مقام شخصيتى معنوى 

3Ṣādiq Naqwī, Qutb Shahi Ashur Khanas of 
Hyderabad City (Hyderabad: Bab-Ul-Ilm 
Society, 1982), 74–76.
4Seyyed Hossein Nasr, “Shi`ism and Sufism,” in 

Shi`ism: Doctrines, Thought and Spirituality, 
eds. Seyyed Hossein Nasr, Hamod Dabashi and 
Seyyed Vali Reza Nasr (Albany: SUNY Press, 
1988), 103.
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که انسان از او الگو مى گيرد و دوستش مى دارد، به اين معنى بود که على در جايگاه 
شخصيتى سياسى قرار نمى گرفت که انسان يا از او اطاعت مى کند يا به مدد او قدرت 

کسب مى کند.

زيارتگاه موال على بر روى تپه محلى در منطقۀ قطب شاهى بود که اين عشق مشترك 
بسيار  اهميت  بائى  ماه لقاء  درك شخصيت  براى  همچنين  محل  اين  مى شد.  عميق تر 
دارد، زيرا در تولد او نقش داشت، در زمان حياتش محل عبادت او شد، تحت حمايت 
او ساختمان سازى و اجراى مناسک مذهبى در آنجا رونق يافت و مدفن او نيز در دامنۀ 
تپۀ نزديک زيارتگاه موال على واقع است. اين زيارتگاه کوه موال على ناميده مى شود و 
متشكل از تپۀ سنگى کوچكى است که در حومۀ حيدرآباد واقع شده است. اين بنا يكى 
از مهم ترين زيارتگاه هاى شيعه در اين منطقه است و از اثر دست راست على بر سنگ 
باالى تپه محافظت مى کند.5 اين محل طى قرون با ساخت عبادتگاه ها، استراحتگاه هاى 
اين  در  از ساختمان سازى  رفته رفته حمايت  و گورستان رشد کرد.  عاشورخانه  زائران، 
و  تبديل شد و شاهان، نجيب زادگان، درباريان  از وجهۀ سلطنتى  نشانه اى  به  زيارتگاه 
طوائفين ــ چه شيعه، چه سنى و چه هندو ــ مبالغى را وقف چنين طرح هايى کردند. اين 
زيارتگاه محلى براى زيارت در تمام مدت سال است و نه فقط بنايى براى تكريم َعلم يا 

بر پا داشتن مجلس عزادارى ماه محرم.

زائران مخصوصاً در روز مولود، سيزدهم رجب که جشن ميالد على است، و در روز عرس، 
هفدهم رجب که جشن يافتن اثر دست اوست، بيشتر مى شوند. معموالً فقط شيعيان اند که 
مولود را در روز سيزدهم رجب جشن مى گيرند، در حالى که عرس محبوبيت بيشترى دارد 
و شيعيان و سنى ها و قشرهاى مختلف هندو از پانزدهم تا هفدهم رجب به زيارت مى روند. 
مناسک مربوط به عرس موال على نمونۀ بارزى از موفقيت زهد شيعى دکنى در هم پوشى 
خالقانه با زهد صوفى ـ سنى و ديانت هندو است. اين زيارتگاه نقطۀ اتكاى فرهنگ مذهبى 

تلفيقى اى بود که مشخصۀ حيدرآباد و منطقۀ وسيع تر دکن در دوران پيشامدرن بود.

اين ترتيب، نماى زهد شيعى حيدرآباد تحت حمايت قطب شاهى و به مدد اهميت  به 
اطالعات  اين  آوردن  فراهم  از  مقالۀ حاضر پس  يافت.  على گسترش  موال  کوه  زيارتگاه 

5Dharmendra Prasad, Social and Cultural 
Geography of Hyderabad City: a Historical 
Perspective (New Delhi: Inter-India Publications, 
1986), 132-134; Naqwī, Qutb Shahi Ashur 

Khanas, 25-26. 
اين زيارتگاه در سال 986ق/1578م و در زمان حكومت 

ابراهيم قلى قطب شاه ساخته شد.



201 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۱۶/۱۳۹۵

زمينه اى، موضوع حمايت را کنار مى گذارد و به مسئلۀ قدرت مى پردازد. حيدرآباد در اوايل 
دوران مدرن با حملۀ گورکانى به فرماندهى اورنگ زيب )م. 1707م( مواجه و رفته رفته در 
اواخر قرن هجدهم احيا شد. در احياى شهر، طوائفين مؤنث نقش قابل توجهى ايفا کردند 
و ماه لقاء بائى از شاخص ترين آنها بود. در اين بخش به بررسى اين مسئله مى پردازيم که 
چگونه خانوادۀ او از طريق ترفند و اغواگرى در مقام طوائف به جايگاه هاى قدرت دست 
يافتند. آنان در تأييد دوبارۀ ديانت شيعى در حيدرآباد نقش مهمى ايفا کردند، هر چند در 

تقسيمات پس از دوران گورکانى، قدرت سياسى به دست سنى ها افتاده بود.

قدرت: طوائفين شيعه و احيای حيدرآباد سنى مذهب
پس از تصرف حيدرآباد به دست گورکانيان در 1686م، شخصيت شيعى اين شهر دچار 
پادشاهى هاى  تصرف  صرف  را  نظامى  نبرد  دهه  چند  اورنگ زيب  امپراتور  شد.  بحران 
منطقۀ دکن کرد و در توجيه کار خود آن را غلبۀ سنى مذهبان بر حكمرانان مرتد شيعه 
ناميد.6 تمايل او به غلبه بر حكمرانان قطب شاهى گلكندا بر اثر درگيرى هاى مرزى با 
امپراتورى متخاصم صفويان شيعى در ايران شدت يافت. نيروهاى گورکانى حيدرآباد را 
غارت و قصرها و باغ هاى آن را ويران کردند. اين در حالى بود که مقاومت در قلعۀ گلكندا 
هشت ماه ادامه يافت تا زمانى که سرانجام آخرين پادشاه قطب شاهى، ابوالحسن تاناشاه 
)م. 1707م در زندان گورکانيان(، خود را تسليم کرد. حيدرآباد به استان پهناورتر دکن 
ملحق شد که ديگر تحت حكومت گورکانيان قرار داشت و مرکز آن بسيار دورتر، در 

شمال و شهر اورنگ آباد بود.

گذار منطقۀ دکن به اوايل دوران مدرن با بحرانى جدى در خصايص شيعى اين منطقه 
همراه بود، زيرا حكمرانان شيعه درگير نبردى خصمانه با سنى ها شدند. بناهاى حكمرانان 
شيعۀ حيدرآباد تا حد زيادى در حملۀ گورکانيان ويران شد. قصرها تخريب شد و اشياى 
به غارت رفت. برخى نويسندگان معاصر اشاره  به مراسم مذهبى عاشورخانه ها  مربوط 
کرده اند که اورنگ زيب از بادشاهى عاشورخانه، يا تاالر عزادارى سلطنتى که در همان 
آغاز پايه ريزى شهر حيدرآباد در کنار خداداد )محل يا قصر پادشاهى( بنا شده بود، به 
جاى زندان استفاده مى کرد.7 چپاول شهر و سقوط حكمرانان شيعۀ آن به معنى تعطيلى 

6Jadunath Sarkar (trans.), Ma’asir-i-Alamgiri: 
History of the Emperor Aurangzib-Alamgir (reign 
1658-1707) of Saqi Musta`id Khan (Calcutta: 
Royal Asiatic Society, 1947 [2ed edition; Delhi: 
Oriental Book Reprint Corp., 1986]), 174.

7Naqwī, Qutb Shahi Ashur Khanas, 18.
َعلم هاى عاشورخانۀ سلطنتى از طال ساخته شده بودند 
و مرصع به جواهر بودند و به پارچه هاى زربفتى آراسته 

بودند که آيه هاى قرآن بر آنها بافته شده بود.
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بسيارى از زيارتگاه هاى شيعه و ايجاد وقفه در مراسم مذهبى آنها بود. تقريباً به مدت يک 
قرن حيدرآباد همچون شهرى فلج شده به سختى روزگار مى گذراند و از حكمرانانى که در 
چشم ساکنان شهر مشروعيت داشتند محروم و از هرگونه حمايت سلطنتى بى بهره بود.

اورنگ آباد مرکز استان دکن طى حكومت گورکانيان بود. اورنگ آباد با احياء )رنسانس( 
زندگى مذهبى، توسعۀ شهرى و تهييج ادبى گسترش يافت، حال آنكه حيدرآباد با از 
اثر فروپاشى شديد بناهاى شهرى و  دست دادن بخش عمده اى از جمعيت خود و بر 
تعطيلى بسيارى از اماکن مذهبى اش دوران سختى را سپرى مى کرد. حكمرانان گورکانى 
مناسک عمومى شيعيان را به شدت کنترل مى کردند. آنان شرايطى فراهم آوردند که 
انتقام  شهر  اين  از  قطب شاهى  حكمرانان  مقاومت  سبب  به  تا  نهد  زوال  به  رو  شهر 
بگيرند. فهرست نجيب زادگان گورکانى که در جريان محاصرۀ گلكندا زخمى يا کشته 
اولين  )ح. 1724-1748م(،  نظام الملک  خانوادۀ  و حتى  است  فهرستى طوالنى  شدند 
آصف جاهى را نيز شامل مى شود که در زمان فروپاشى قدرت گورکانيان براى حكمرانى 
بر حيدرآباد به منزلۀ قلمروى مستقل به اين منطقه آمد. پدربزرگ نظام الملک در جريان 
حمله اى به قلعۀ محاصره شدۀ گلكندا کشته شده و پدرش نيز هنگام باال رفتن از ديوار 

قلعه هدف دو تيِر کمان قرار گرفته بود. 

در چنين فضايى، زيارتگاه کوه موال على اهميت بيشترى پيدا کرد. اين زيارتگاه که بيرون 
از شهر و دور از قصرهاى قطب شاهى واقع شده بود غارت نشد و از تخريب حيدرآباد به 
دست گورکانيان در امان ماند. طى ساليان دراز که زيارتگاه موال على رو به ويرانى مى نهاد، 
کوه موال على تسكين اهالى به ستوه آمدۀ حيدرآباد بود و زيارتش به آنها امكان مى داد از 
مصيبتى که شهر به آن دچار شده بود بگريزند. اثر دست راست على بر روى اين تپه گويى 

از استقامت ديانت شيعى در دکن، عليرغم سقوط سلسله هاى شيعى، حكايت مى کند.

شيعيان حيدرآباد با تكيه بر زيارتگاه موال على به مثابه نشانه اى متعالى از ترميم پذيرى 
آن سال،  در  گذاشتند.  پشت سر  تا 1763م  از 1724  را  دشوارى  دهه هاى  روحشان، 
چهارمين پسر نظام الملک موقعيت خود را در برابر افراد ديگرى که داعيۀ حكومت در 
مقام نظام را داشتند تحكيم کرد. او که نظام على خان نام داشت، در مقام آصف جاه ثانى 
از 1762 تا 1803م حكومت کرد. طى سال هاى حكمرانى او، مكان هاى عبادى شيعى 
بار ديگر مورد حمايت سلطنتى قرار گرفتند؛ يعنى حمايت حكمران سنى مذهب دوران 
پس از سلطۀ گورکانيان که خصايل پادشاهى خود را با توقعات جمعيت بومى، از جمله 
جمعيت بزرگ و تأثيرگذار شيعيان حيدرآباد، تطبيق مى داد. نظام ثانى دستور داد َعلَم 
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جديدى ساخته و در ماه محرم در بادشاهى عاشورخانه بر پا شود. جانشين او، سكندرجاه 
بنا  اين  در  فرانسوى  و  انگليسى  داد چراغ هاى شيشه اى  دستور  )ح. 1803-1829م(، 

نصب شود تا بر زيبايى آن بيفزايد.8

خوشحال خان  جمله  از  اطرافيانش،  و  بائى  ماه لقاء  حمايت  تحت  بناسازى  فعاليت هاى 
کالونت معلم موسيقى او، به اوج رسيد. در طرف شرقى تپه، جايى که پله ها بر صخرۀ 
پاى تپه تراش خورده اند، دروازه اى تشريفاتى به همت خوشحال خان ساخته شده است. 

روى کتيبۀ اين دروازه نوشته اند: 

کمان و مسجد و عاشورخانۀ ذىالشأن
تراز مسجد عالى ز راه صدق و صفا

زهى نصيب که خوشحال خان به کوه شريف
بنا نهاد به قانون حب و روح فضا

آخرين سطر اين دوبيتى طبق حروف ابجد تاريخ بنا را 1238ق/1822م مشخص مى کند.9

ماه لقاء بائى مقبرۀ مادرش را، که زمانى طوائف بود و بعدها ازدواج کرد، در جوار دروازه اى 
تشريفاتى که به باالى تپه منتهى مى شود، بنا نهاد. آرامگاه در مرکز مقبره واقع شده و 
مشرف بر آن صحنى باز ساخته شده است که مدفن خود ماه لقاء بائى بعداً در آنجا قرار 
گرفت. اطراف آن را باغى محصور فرا گرفته که دو صحن باز براى تفريح در هر طرف باغ، 
يک چاه و آبدارخانه و يک مسجد را در بر مى گيرد. کتيبه هاى منظوم در اين بناها تاريخ 
ساخت آنها را مشخص مى کند: آرامگاه مادر ماه لقاء بائى در 1208ق/1793-1794م، 
چاه در 1218ق/1803-1804م و در زمانى که ماه لقاء بائى هنوز زنده بود، باغ محصور 
و دروازه در 1240ق/1824-1825م و پس از مرگ او.10 ماه لقاء بائى همچنين ديوان 

8Naqwī, Qutb Shahi Ashur Khanas, 18.
9Naqwī, Qutb Shahi Ashur Khanas, 28.

تعيين  1293ق  را  شعر  آخر  سطر  ابجد  معادل 
شايد  خطا  اين  نيست.  درست  تاريخ  اين  اما  مى کند، 
نقوى  کتاب  در  متعدد  چاپى  اشتباهات  از  ناشى 
ابجد،  نشانه هاى  اساس  بر  من  خود  محاسبات  باشد. 
مى دهد.  دست  به  را  1238ق/1822-1823م  تاريخ 
رفت.  دنيا  از  بائى  ماه لقاء  عمارت  در  خوشحال خان 
در  آنجا  جوان  زنان  به  موسيقى  آموزش  منظور  به  او 
بدين  بود.  گزيده  اقامت  عمارت  زنان  استراحتگاه 
معنى، خوشحال خان قبل از ماه لقاء بائى مرده است و 

محاسبات من نشان مى دهد که او دو سال قبل از مرگ 
ماه لقاء بائى در 1240ق/1824م از دنيا رفته است.

10نقوى ادعا مى کند که چاه در 1294ق/1877م ساخته 

در  موجود  تاريخ  و  گاه نگاشته  اين حال،  با  است.  شده 
معتبرترين شرح حال ماه لقاء بائى که در زمان حياتش 
نگاشته شده است، 1218ق را ثبت کرده است. بنگريد به
Ġulām Ḥusayn Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā or 
alternatively Tārīḫ-i Dil-Afroz or simply Māh-
Nāma (ms. pers. history 364, Salar Jung Museum, 
Hyderabad), 228.
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را، که داالن يا ورودى سرپوشيده اى در کنار مسجد زيارتگاه در باالى تپه بود و بدواً به 
دست سكندرجاه و ناصرالدوله )آصف جاه ثالث و عمويش( بنا نهاده شده بود، توسعه داد 
و مرمت کرد. ُحسن لقاء بائى، دختر ماه لقاء، در کنار تاق بنا شده در نيمه راه پلكان در 

پشت تپه، آبدارخانه اى براى تهيۀ آب نوشيدنى خنک ساخت.

ماه لقاء بائى دولت و توانگرى خود را براى ساختن زيارتگاه کوه موال على صرف کرد که 
مظهر بارگاه على بود. اين زيارتگاه مكانى مقدس بود، اما به پيروى از بنايى غيرمذهبى، 
يعنى دربار پادشاهى، ساخته شده بود. زيارتگاه دربرگيرندۀ اثر دست راست على يعنى 
نشانۀ قدرت حكمرانى او در مقام اولين امام برحق بود. اين مكان هم از اقتدار دنيوى 
شاهى  تخت  يک  همانند  سنگ  روى  دست  اثر  معنوى.  جذبۀ  از  هم  و  بود  برخوردار 
غيرمنقول قرار داشت و پشت درهاى سنگين نقره اى واقع شده بود، درست مثل ورودى 
مريدان  دارد.  قرار  عام،  ديوان  همچون  باز،  صحنى  مقابل  که  خاص  ديوان  انحصارى 
مى توانستند براى تسليم عرض حال و طلب مداخلۀ عادالنه، براى مشورت دربارۀ مسايل 
خصوصى شان يا براى پذيرفته شدن نذر و نيازشان به آنجا بيايند. اين زيارتگاه بارگاه 
مقامات عالى بود که گرداگرد سازوبرگ شاهى بنا شده بود، اما پذيراى همۀ آنهايى بود 

که با خلوص دل به آنجا مى آمدند.

اگرچه ماه لقاء بائى فقط يک نفر از جمع کثيرى بود که براى بيان عشق و اندوهشان به 
زيارتگاه موال على مى آمدند، او مى توانست بسيار عميق تر و شيواتر از ديگران احساسات 
و  طوائف  جايگاه  از  را  کار  اين  او  که  بود  اين  علت  کند.  بيان  على  به  را  عاشقانه اش 
رقصنده اى در دربار پادشاه و بانويى هنرمند که در جوار زيارتگاه منزل داشت صورت 
مى داد. اين امر به او فصاحت خاصى مى بخشيد، زيرا در فضاى بسيار زيباشناسانۀ طوائفين 
سلطنتى رشد کرده بود. همچنين، به صداى او قدرت خاصى مى داد، زيرا کالم او را ثروت 
و جايگاهش به عنوان دولتمندى از دربار قدرت مى بخشيد. و سرانجام، در کالم او شور 
و حرارت منحصربه فردى مى افكند، زيرا براى بيان عشق خود به على، از جايگاه زنى که 
هميشه مجرد باقى ماند، شعر مى سرود، زنى فارغ از وظايف روزمرهاى که مردساالرى 
به زنان در جايگاه دختر، همسر، مادر و بيوه زن محول مى کند. اين وظايف همه پيرامون 
ازدواج تعريف مى شوند و طوائف، طبق تعريف، ازدواج ناکرده و ازدواج ناپذير است. از اين 
رو، عشق ماه لقاء بائى به رهبر دالور و مرشد معنوى، على، در بيان فردى اش پرشورتر از 
عشق ديگر زنان به اوست، زيرا ماه لقاء مى تواند چون عاشقى با او پيوند يابد، بدون آنكه 
شخصيت مرد ديگرى در بين باشد. همچنين، پرشورتر است از عشق مردان به او که بايد 
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خوِد مردانه شان را سرکوب کنند، حال آنكه مردساالرى تأکيد مى کند بايد براى نزديک 
شدن به مرد پُرجذبه اى همچون على داراى مردانگى و شجاعت بود.

طوائف در فرهنگ مردساالرى شخصيتى تناقض آميز است. او بيگانه اى جذاب و خادمى 
متكبر است. هنرمندى است که ابزار بيانش وجود جسمانى اوست. او، در نظر مردان، 
افسون گرى است که اگر به او نزديک شوند مايۀ لذت است و چنانچه بيش از حد به او 
نزديک شوند، منشأ خطر. از نگاه زنان، هم نمونه اى از برترى زيبايى شناختى است و هم 
مايۀ نفرتى موجه. در جنوب آسيا، طوائف ممكن است اغواگرى داراى بينش معنوى به 
شمار آيد، زيرا حرفه اش در مقام طوائف و مشغوليت جنبى اش به عنوان مريدى مذهبى، 
در تناقض با يكديگر نيستند.11 هيچ چيزى قادر نيست بهتر از اشعار اردوى خود ماه لقاء 

بائى اين موضوع را توصيف کند.12

آنجا که منم گويى دور است از تو
در جان و دلم اما گويى منم در حضور تو

بلبل چرا بگذرد ز رنگ و عطر گل
خانه براندازى مگر آمده به باغ

در خاطرم جفاست ز برق تجلىاش
اشكم زياده از ابر پر باران

آنكه هر دم به چشم دل نظاره مي کند
در اين جهان مرد تحقيق است و صاحب شعور

در اين جهان چندا سر فرود کسى مباد
کنيز مرتضى راست اين تكبر و غرور

منظور ماه لقاء بائى آنجا که با اشاره به تخلص اش، چندا، دربارۀ خود مى گويد به “کنيز 
مرتضى” بودن مباهات مى کند چيست؟ چرا اشعار خود را در قالب غزل مى سرايد، در قالب 
اغوا کردن عاشقى که حضور دارد و تمنا کردن عاشقى که غايب است؟ چرا اشعار خود را 
در قالب مثنوى براى منقبت فضايل على يا در قالب مرثيه براى شهادت على و خاندانش 

نمى سرايد؟ پاسخ اين پرسش ها در موقعيت اجتماعى او در مقام طوائف نهفته است.

11براى مطالعۀ بيشتر دربارۀ نقش معنوى طوائفين در 

جنوب آسيا، خصوصاً در متون اوليۀ بودايى، بنگريد به
Serenity Young, Courtesans and Tantric 
Consorts: Sexualities in Buddhist Narrative, 
Iconography, and Ritual (New York: Routledge, 

2004), 105–119.
12Māh Laqā Bāī, Dīwān-i Čandā as published 
under the title Gulzār-i Māh Laqā (Lithoprint; 
Hyderabad: Niẓām al-Maṭābi, 1324), lyric 48, 
15–16.
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معيارهاى جنوب آسيا و ايران دربارۀ نقش طوائفين معيارهايى مشترك بود که هر دو 
به منزلۀ جزء  را  را، که طوائفين و متعه ها  الگوى اجتماعى جامعۀ اسالمى پيشامدرن 
جدايى ناپذير طبقۀ نخبگان و دربار شاهى مى پذيرفت، تقريباً به صورتى يک دست اختيار 
کرد. تفاوت بين طوائف و متعه تفاوتى ظريف، اما مهم بود. متعه ها کنيزکانى بودند که 
مردان اساساً آنها را براى تمتع جنسى در تملک داشتند. طوائفين زنانى بودند که تحت 
نظر زنان ديگر پرورش مى يافتند تا به هنرمند، رقصنده يا اغواگران حاميان مرد متمول 
تبديل شوند؛ آنها در تملک مردان نبودند، هر چند ممكن بود با جذابيت خود حمايت 
با  يا سرگرمى هايى  براى مالعبت  پايين تر،  در محافل طبقات  يا  کنند  را جلب  مردان 
ظاهر  در  طوائفين  بگذارند.  مردان  اختيار  در  را  خود  جنسى،  شايد  يا  هنرى  ماهيت 
مستقل از نظارت مردانه رشد مى کردند، گرچه اين فهم شايد توهمى بيش نباشد، زيرا 

آنها غالباً تحت حمايت مالى دربار و طبقۀ اشراف بودند.

در اوايل دوران مدرن، متعه ها و طوائفين از روسپيان متمايز بودند. در خصوص روسپيان، 
ارضاى جنسى مردان کاماًل به جنبۀ مالى مربوط مى شد و از مسايل ديگر تاثير نمى پذيرفت. 
براى متعه ها، رابطۀ جنسى با مردان متأثر از مسئلۀ تملک بود که باعث مى شد نزديكى با 
آنها طبق قانون اسالم مشروعيت داشته باشد. براى طوائفين، رابطۀ جنسى با مردان متأثر از 
هنر و زيبايى شناسى بود، زيرا وظيفۀ آنها اساساً اجراهاى سرگرم کننده، مصاحبت عالمانه و 
تهذيب هنرى محسوب مى شد که ممكن بود شامل رابطه اى نزديک يا فارغ از چنين رابطه اى 
باشد؛ چنانچه رابطۀ جنسى با طوائفين برقرار مى شد، اين رابطه متأثر از فعاليتى هنرى بود 
که مى توان آن را رابطه اى پنهان در پشت پوشش اجراى هنرى توصيف کرد. از آنجا که در 
خصوص برقرار شدن يا نشدن روابط جنسى طوائفين با حاميانشان ابهام وجود دارد، تعجبى 
ندارد که در جامعۀ اسالمى جنوب آسيا، بسيارى از طوائفين به اقرار خود شيعه بودند. حق 
مشروع شيعيان براى ازدواج موقت )متعه( امكان تنش جنسى را تعديل مى کرد و راهكارى 
شرعى و اخالقى براى توجيه روابط جنسى در صورت وقوع چنين روابطى را فراهم مى آورد، 
بدون آنكه به جذبۀ طوائفين ازدواج ناکرده يا ازدواج ناپذير که افسون و قدرت اجتماعيشان 
وابسته به همين ازدواج نكردن بود، لطمه اى بزند. اما در دوران مدرن اين تمايزها از بين رفت و 
متعه ها و طوائفين هر دو در دستۀ “روسپيان” قرار گرفتند. سلطۀ استعمارى اروپاييان، کاهش 
حمايت دربار و تأثير جنبش هاى اصالحى اسالمى باعث ايجاد اين تغيير بود.13 بخت با ماه لقاء 

13فيلم هاى اردوزبان معاصر در هند به نمايش تنش هاى 

هنرِى  شاهكار  از  پرداخته اند؛  گذار  دورۀ  اين  در  موجود 
اجتماعِى  طنز  تا  نوزدهم  سدۀ  نيمۀ  لكنهو  در  امراجان 

Mandi )بازارِ محله( در حيدرآباد نيمۀ سدۀ بيستم. بنگريد به
Kamran Asdar Ali, “Courtesans in the Living 
Room,” ISIM Review, 15 (Spring 2005), 32-33.
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بائى يار بود که در اوايل دوران مدرن مى زيست، يعنى پيش از آنكه اين تغييرات اجتماعى 
آغاز شود، و امكان زيستن او را در جايگاه طوائفى با موقعيت عالى، کمال هنرى و معنويت 

پذيرفته شده در جامعه از ميان بردارد.

اکثر طوائف حيدرآباد شيعه بودند و ارادت خاصى به على داشتند، شايد بنابراين عقيدۀ رايج 
که عشق به امام حسين باعث آمرزش گناهان مى شود. اين عقيده بر پايۀ داستانى قرار دارد 
به اين مضمون که وقتى امام حسين در حال شهادت بود، ندايى الهى به گوشش رسيد: “اى 
حسين، آسوده باش که براى خاطر تو، آن گناهكارانى را که عاشق تو بوده اند خواهم آمرزيد 
تا تو خوشنود باشى.”14 اين مسئله ممكن است به صورت بالقوه دليلى باشد که اقليت هاى 
اجتماعى، همچون روسپيان، رقصندگان، نوازندگان و خواجگان حرم که به علت بدنامى 

آلوده به گناه محسوب مى شدند، اغلب مريد على و هواخواهان شيعۀ اهل بيت او بودند.

اگر چه بيشتر طوائفين شيعه بودند، در بين آنها ماه لقاء بائى ارادت خاصى به على در 
مقام سرور کوه موال على داشت. اين امر بى ترديد به علت تأثير مادرش و شرايط تولد 
خود او بود. مادر ماه لقاء بائى در گجرات متولد شده بود. او َميدا بى بى يا “دوشيزۀ پاك 
اين زن در دستگاه  بود. پدر  از دو خواهر ديگر خود جوان تر  و  ناميده شد  بزرگوار”  و 
حكمران گورکانى احمدآباد در زمان سلطنت محمدشاه، بين سال هاى 1719 تا 1748م، 
مانند  و  زندان شد  به  تهديد  و  داد  باد  بر  را  پول هاى حاکم  او  داشت.15  ادارى  مقامى 
بسيارى از افرادى که در مخمصه گرفتار مى شدند، از آن شهر گريخت16. همسرش به 

14David Pinault, The Shiites: Ritual and Popular 
Piety in a Muslim Community (New York: St. 
Martin’s Press, 1992), 107.

مادرى اش  پدربزرگ  که  مى کند  تأکيد  بائى  15ماه لقاء 

سيدى از تبار زيدى بوده و در Barhah سكنى داشته 
که شهرى است در شمال هند و شيعيان بسيارى که 
در  موفقى  نجيب زادگان  به  اورنگ زيب  مرگ  از  پس 
دربار مغول تبديل شدند از اهالى آنجا بودند. بنگريد به
Juan Cole, Roots of North Indian Shi`ism in Iran 
and Iraq: Religion and State in Awadh, 1722-
1859 (Berkeley: University of California Press, 
1988), chap. 3.

شهر   اعيان زادگان  و  سربازان  ريچاردز،  گفتۀ  طبق 
Barhah رفته رفته در دهۀ 1560م در نظام امپراتورى 
مغول در مقام نجيب زادگان مسلمان و بومى هند که به 
شجاعت در نبرد شهره بودند به کار گرفته شدند. جد 
آنها در قرن سيزدهم از عراق مهاجرت کرده بود و ادعا 

داشت که سيد است. بنگريد به

John F. Richards, The Mughal Empire (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1993), 20.
16Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 3.

است،  شده  نوشته  1894م  در  که  اردو  منبع  اين 
معتبرترين گزارش دوران مدرن از زندگى ماه لقاء بائى و 
اساساً ترجمۀ سند پارسى اى است که خود ماه لقاء بائى 

در 1818م سفارش داده بود. بنگريد به
Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 192-246.

شده اند  نوشته  اردو  زبان  به  که  بعدى  زندگينامه هاى 
حرفۀ  دربارۀ  شرمسارانه اى  اضطراب  زيادى  ميزان  به 
را  او  جنسى  تمايالت  مى دهند،  نشان  طوائفى اش 
کم اهميت جلوه مى دهند و در عين حال، در پرهيزکارى 
اخالقى  اصول  جديد  مفاهيم  با  تا  کرده اند  مبالغه  او 

سازگارى پيدا کند. بنگريد به
Scott Kugle, “Mah Laqa Bai: The Origins of 
Hyderabad’s Most Famous Courtesan and Her 
Family,” Journal for Deccan Studies (May 2010), 
33-58.
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فقر مفرط افتاد و احمدآباد را با سه دختر و دو پسر خود ترك گفت. آنها به گروهى آواره 
کوليان هندو  امرار معاش آواز مى خواندند و مى رقصيدند و احتماالً  براى  پيوستند که 
بودند که در زبان اردو بَهگتان ناميده مى شوند. خانواده همراه با اين خنياگران دوره گرد، 
پرسه زنان به طرف جنوب و منطقۀ دکن رفتند. دخترها از خنياگرانى که از آنها مراقبت 
مى کردند موسيقى و رقص آموختند. در طول راه، ليكن، برادرانشان را از آنها جدا کردند 
و مادرشان درگذشت. اين سه خواهر در مسير سفر با رقصيدن در انظار عمومى امرار 
معاش مى کردند، هرچند که منابع موجود تا جايى که امكان دارد از اذعان به اين واقعيت 
خوددارى مى کنند. در برهان پور، شهرى که دروازۀ منطقۀ دکن بود، سه خواهر به ارتش 
گورکانى تحت فرماندهى نظام الملک، آصف جاه اول، ملحق شدند. آنها همراه با ارتش به 
سمت جنوب به اورنگ آباد سفر کردند و به احتمال فراوان نقش رقصندگانى را داشتند 

که وظيفه شان سرگرم کردن سربازان بود.

زمانى که اين خانوادۀ متشكل از زنان در اورنگ آباد سكونت گزيد، براى جلب حمايت بزرگ 
زادگان عالى رتبۀ گورکانى، به جاى سربازان عادى و فرماندهان محلى، فرصت بهترى پيدا 
کرد. در آن هنگام، ايشان نام هايشان را تغيير دادند و براى خود اسم هاى هنرى مناسب 
طوائفين دربارى برگزيدند. َميدا بى بى به راج  کنَور بائى )سلطنِت شاهزاده خانم( معروف 
شد. در سال هاى بين ترك گفتن گجرات و سكنى گزيدن در دکن، َميدا بى بى که اکنون 
راج  کنَور بائى خوانده مى شد، صاحب دو دختر شد که اين خانواده آنها را نيز براى طوائف 
شدن تربيت کرد. دو دختر او به مهتاب  کنَور بائى )مهتاِب شاهزاده خانم( و مان  کنَور بائى 
)غرورِ شاهزاده خانم( معروف شدند. دختر بزرگ َميدا بى بى با بهره از مهارت هاى افسونگرانۀ 
خود در مقام طوائف براى جلب توجه اعيان زادهاى عالى رتبه با نام ميرموسى خان، ملقب 
به رکن الدوله و احتشام جنگ، که بعدها به مقام رئيس الوزرايى سلسلۀ آصف جاهى رسيد، 
بعدها به ازدواج وى درآمد.17 از منابع موجود نمى توان دريافت که آيا او همسر رسمى 
غيررسمى  و  موقت  همسر  يا  است  بوده  )نكاح(  رسمى  ازدواج  طريق  از  ميرموسى خان 
)متعه( او، اما به يقين مى توان گفت که او همسر اول و اصلى اش نبوده است. قديمى ترين 
منبع اردو فقط مى گويد احتشام جنگ رکن الدوله بهادر، رئيس الوزراى سلسلۀ آصف جاهى، 
شيفتۀ زيبايى خدادادى مهتاب کنَور بائى شد. از اين رو، پس از اطمينان يافتن از رضايت 
مادرش، راج  کنَور بائى، او را به عقد رسمى )عقد شرعى( خود درآورد.18 البته در محافل 

17او به حكم آصف جاه ثانى، نظام على خان، در 1765م 

تا سال 1775م  به مقام رئيس الوزرايى منصوب شد و 
در آن مقام باقى ماند.

Ali, “Courtesans in the Living Room,” 92.

در  ترور  از  پس  “رکن الدوله”  مير موسى خان  جسد 
خاك  به  موال  على  کوه  پاى  در  خانوادگى  گورستانى 

سپرده شد.
18Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 9.
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شيعى، هم ازدواج رسمى و هم ازدواج موقت قانونى )شرعى( محسوب مى شوند. رکن الدوله 
او را صاحب جى صاحبه يا “بانوى ارباب محترم” خطاب مى کرد و از شدت عشقى که به او 
داشت، هنگام گردش و شكار، در زمان سفر يا در دربار و حتى در جنگ او را همراه خويش 
مي برد.19 پس از کشته شدن رکن الدوله، مهتاب کنَور بائى “زندگى در اندرونى خانه اش 
را مثل زن نجيب زاده و محجبه اى برگزيد تا زندگى اش با دودمان پاك و شأن وااليش 
سازگارى داشته باشد. هميشه پنج بار نماز به جاى مى آورد، روزه مى گرفت و در تمام 
عمرش هر روز قرآن تالوت مى کرد، نيايش مى کرد و حمد خداوند را مى گفت.”20 داستان 
زندگى اين زن نشان دهندۀ موفقيت بزرگ اين خانواده در به دست آوردن منزلت اجتماعى 
است. او زندگى اش را با نام مهتاب بى بى آغاز کرد، دختر زن مسلمانى که خان ساالرى هندو 
او را به متعه درآورده بود. سپس به مهتاب  کنَور بائى، طوائفى که احتماالً براى سربازان 
مى رقصيد، تغيير نام داد و سرانجام با نام صاحب جى صاحبه، همسر محترم نجيب زاده اى 

قدرتمند در دربار حيدرآباد در منطقۀ دکن، پذيرفته شد.21

مادر ماه لقاء بائى، َميدا بى بى که اکنون راج  کنَور بائى خوانده مى شد، با موفقيت از مسير 
مخاطره آميز حرکت از زندگى طوائفى به زندگى در جايگاه همسر عبور کرد. راج  کنَور بائى 
احتماالً توانسته بود در جايگاه طوائف جذابيت خود را تا حد نسبتاً زيادى حفظ کند. در پنجاه 
سالگى نيز با نجيب زادهاى از نخبگان گورکانى حاکم بر حيدرآباد با نام بسالت خان ازدواج 
کرد.22 سرگذشت او نشان مى دهد که جذابيت طوائفين صرفاً در جاذبۀ جنسى آنها نبود. 
جذابيت آنها همچنين از ويژگى هايى سرچشمه مى گرفت که در زنان مسن تر ديده مي شود، 
مانند متانت، درايت، فضل، فصاحت شعرى، مهارت در آواز خواندن و توانايى گفت وگو با 
رعايت آداب دربار و قابليت سِر شوق آوردن افراد. قديمى ترين منبع اردو تأکيد بر ترکيب 
زيبايى ظاهر و محسنات متانت آميز راج  کنَور بائى دارد که باعث مي شد او طوائف موفقى باشد. 

او  به  و  داشتند  سر  در  را  بائى  راج  کنَور  آرزوى  آصف جاهى  نجيب زادگان  بيشتر 
رفتارى  و  زيباتر  ظاهرى  خواهرش  دو  با  مقايسه  در  او  زيرا  مى ورزيدند،  عشق 

19Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 9. 
20Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 9.

21دختر دوم َميدا بى بى، مان کنَور بائى، حتى در سنين 

پايين معشوقۀ نجيب زادگان بسيارى در سال هاى نخست 
سلسلۀ آصف جاهى بود و در خانۀ برادر ميرنظام على خان 
)آصف جاه ثانى( به متعه گرفته شد. او بسيار زود وارد 
صاحب آن درجه از زيرکى باشد که بتواند از ميل مردان عرصۀ عمومى کامجويى مردانه شد، بسيار زودتر از آنكه 
به کامجويى به نفع خود بهره گيرد. او را اشراف زاده اى 

عالى رتبه به متعه گرفت يا صرفاً به او تجاوز کرد و هنگام 
تولد فرزندش، به دليل اينكه کم سن و سال تر از آن بود 

که بتواند بچه اى بزايد، از دنيا رفت. بنگريد به
Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 10.

خط  فرماندهان  از  يكى  کرد  ازدواج  او  با  که  22مردى 

اول،  آصف جاه  حكومت  در  مغول  ارتش  در  مقدم 
“بخشِى  خزانه دارى  مقام  به  سپس  و  بود  نظام الملک، 

صرفى خاص” ارتقاء يافت.
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پسنديده تر داشت. در واقع او صاحب فضايل نيكو و منش نجيب زادگى بود. اما به 
علت اتهام شرم آورى که شخصى به او وارد کرد، نتوانست به هدف موردنظر خود 
]ازدواج با خانوادهاى اصيل[ دست يابد. طبق مشيت کاتب الهى، طرح انس و الفت 
عميق راج  کنَور بائى بر لوح دل ميرنامدار نواب بسالت خان بهادر، بخشِى سلسلۀ 

آصف جاهى، نشست.23 

راج  کنَور بائى با اين نجيب زاده ازدواج کرد و از خود در برابر آن “اتهام شرم آورى” که 
در ايام جوانى و دوران رقصندگى در خصوص او بر سر زبان ها بود محافظت کرد. او در 
سن باال، پس از پنجاه سالگى، حاملگى پرخطرى را از سر گذراند و دخترى با نام “چندا 

بى بى” )دوشيزۀ ماه سيمگون( زاييد که بعدها به ماه لقاء بائى معروف شد.

ماندن  زنده  و  کند،  پيدا  وفات  حاملگى  دوران  در  که  بود  نمانده  چيزى  بائى  راج  کنَور 
معجزه آساى او مؤيد پيوند محكم خانوادۀ او با تشيع و استمرار ديانت شيعۀ ُملكى، على رغم 

حكومت آشكارا سنى نظام هاى آصف جاهى پس از دوران گورکانى در حيدرآباد است. 

در زمانى که راج  کنَور بائى ماه لقاء بائى را حامله بود، روزى براى زيارت اميرالمؤمنين 
]على[ به کوه موال على رفت. در اين سفر، شاه تجلى على، نويسندۀ تٌٌزك آصفيه، و 
عالم و فرزانه و خوشنويس و نقاش در عهد خويش که در درايت و فرزانگى بى همتا 
حامى  به  وابستگى اش  رابطۀ  دليل  به  شاه تجلى على  مى کرد.  همراهى  را  او  بود، 
نشانه هاى سقط جنينى  ناگهان  او حرکت مى کرد.  کنار  در  بائى،  راج  کنَور  خود، 
قريب الوقوع در راج  کنَور بائى هويدا شد و او شروع به خونريزى کرد. شاه تجلى على 
بالفاصله و به شتاب وارد بارگاه مرتضى ]على[ شد. از آنجا چند تكه ريسمان و 
بائى بست  چند عود روشن برداشت. بيرون آمد و ريسمان را دور کمر راج  کنَور 
و دود عود را به سوى او پراکند. اين کارهاى ساده به مداخلۀ معجزه آساى على 

عليه السالم، شير کرار خدا، انجاميد. خونريزى قطع شد و جنين زنده ماند.24

شاه تجلى على )1739-1800م( شاعر، خوشنويس و نقاشى معروف در دربار آصف جاه ثانى 
بود و کتاِب تُُزك آصفيه يا “شكوه و نظام سلسلۀ آصف جاهى” را نوشت و با تصوير آراست؛ 
اين کتاب شرح زيبايى است از احياى حيدرآباد در جايگاه پايتختى اسالمى با بنيان هاى 

23Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 19-20.
24Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 19-20. 
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اوليۀ دکنى که تحت رونماى گورکانى نيز جالى خود را بارز مي کرد. واقعه اى که در موال 
على براى راج  کنَور بائى و شاه تجلى على پيش آمد، نشانۀ استمرار زندگى عبادى تشيع و 
تصوف به صورت توأم با هم در حيدرآباد است. شاه تجلى على ظاهراً سنى بود، اما به عنوان 
ارادت  به على در مقام رهبرى پرجذبه و مرشدى معنوى  صوفى طريقۀ چشتيه عميقاً 
بود، طوائف شيعه اى که به همسرى نجيب زادۀ گورکانى  بائى  او مالزم راج  کنَور  داشت. 
سنى مذهبى درآمده بود. راج  کنَور بائى از ذوق هنرى شاه تجلى على حمايت مى کرد، از آنجا 
که طوائفين خود هنرمند بودند و به زندگى فرهنگى و هنرى شهر عالقه مند. آنها دو دوست 
بودند که مى توانستند با هم به زيارت کوه موال على بروند، جايى که اختالفات فرقه اى در 

تأللو حضور معنوى على در چشم انداز محلى رنگ مى باخت. 

راج  کنَور بائى به برکت مداخلۀ معجزه آساى على بحران سقط جنين را از سر گذراند. 
پس در 20 ذوالقعده 1181، مقارن با 4 آوريل 1768، دخترى متولد شد و او را چندا 
بى بى نام نهادند.25 مادر به داليلى پيچيده بزرگ کردن نوزاد را به دختر بزرگ خود، 
مهتاب کنَور بائى که ملقب به صاحب جى صاحبه بود، سپرد. شايد دختر را پس از اين 
که رئيس الوزرا، شوهر صاحب جى صاحبه، ترور شد و صاحب جى صاحبه هنوز فرزندى 
به دنيا نياورده بود، به مثابه کارى خير به او سپرده باشد. شايد نوزاد را با علم به اينكه 
دختر بزرگش مى تواند خانۀ مجلل تر و امن ترى از خانۀ خود او برايش فراهم کند، به 
دست او سپرده باشد. يا شايد دختر را به اين دليل به او داده باشد که خود بتواند فارغ 
از نگرانى هاى دنيوى خلوت گزيند، چرا که طبق معيارهاى زمانه اش زنى پابه سن گذاشته 
بود و تمايل به اعتكاف مذهبى داشت. در منابع موجود دربارۀ علت دقيق اين کار ابهام 

به چشم مى خورد:

صاحب جى صاحبه که در اصل مهتاب کنَور بائى نام داشت و همسر احتشام جنگ 
بائى  راج  کنَور  به همين علت،  نياورد.  دنيا  به  فرزند پسرى  بود،  بهادر  رکن الدوله 
دختر خود، چندا بى بى، را به آغوش او سپرد تا همچون فرزند خويش بزرگ کند. 
راج  کنَور بائى خود را وقف عبادت و ذکر خدا کرد. ميدا بى بى، که اکنون راج  کنَور 
بائى نيز خوانده مى شد، اگرچه نام خود را در فهرست کسبۀ حرفه اى ثبت کرده 
است، همواره بصيرت و فرهيختگى اخالقى دودمان پاکش را حفظ کرد. تا پايان 
عمر، پنج بار نماز يوميه مى خواند و پيوسته به نيايش، تالوت و حمد و ستايش 

25Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 20. 
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خداوند مشغول بود. او از مريدان فرزانگان پرهيزکار و علماى فاضل بود. سرانجام، 
همنشينى او با اهل سلوك و اهل باطن در او اثر کرد. او خصوصيات آنها را به خود 
گرفت، طورى که بيشتر وقتش صرف کار دشوار دريافت شهودى، تعمق و تخيل 
عارفانه مى شد. تا پايان شب بيدار مى ماند و نياشاش )وظيفه( را تالوت مى کرد و 

با هيچ کس سخن نمى گفت.26

در  بود،  به خدا  توجه اش معطوف  و  بود  گزيده  انزوا  مادرش  در حالى که  بى بى  چندا 
دامان خواهر ناتنِى بزرگترش، صاحب جى صاحبه، در عمارتى با نام زنانه درى، يا عمارت 
زنان، بزرگ شد. به احتمال زياد، از بهترين تعليم و تربيت هنرى که مى توان با پول و 
شهرت به دست آورد برخوردار بوده است. آموزش زبان پارسى ديد، به زبان اردو شعر 
سرود، رقص آموخت و تحت نظر استاد خوشحال خان کالَونت موسيقى سنتى فرا گرفت. 
استاد  برمى آيد،  لقبش “کالَونت”  از  بود و چنان که  خوشحال خان موسيقيدانى شيعه 
سبک آوازى دهُرپَد و َخيال بود و شعر هندى را با تخلص انُپ )به معناى بى همتا در زبان 
شاه تجلى على  مادرش،  قديمى  دوست  با  همچنين  بى بى  چندا  مى سرود.  سانسكريت( 
که شاعر و مورخ و تصويرگر بود، نشست و برخاست داشت. همچنان که به سن بلوغ 
مى رسيد و با اشتياق تمام اشعارى اردو در قالب غزل مى سرود، از مشاورۀ استادى با نام 
سيدشير محمدخان، يا تخلص “ايمان،” مشهورترين شاعر اردوزبان عهد خود در دکن، 
بهره مى برد و شعرهايش را به کمک او اصالح مى کرد. او مسّدسى در ستايش زيبايى و 

وقار چندا بى بى سرود.27

چندا بى بى در سنين بلوغ در مقام طوائف و رقصنده به دربار و جمع اشراف آمد و توجه 
و محبت آصف جاه ثانى، ميرنظام على خان، را جلب کرد، طورى که ميرنظام على خان او 
را محرم اسرار و مونس خود برگزيد. در جشنى به مناسبت پيروزى در يكى از جنگ ها، 
چندا بى بى ستارۀ رقصندگان مجلس بود. پس از رقص، نظام به پاس نقش او در دربار و 
زندگى شهرى به او لقب رسمى و دربارى ماه لقاء بائى يا ماهرخ خاتون داد. عالوه بر لقب، 
مستغالت و امالك وسيعى هم در داخل شهر و هم بيرون شهر به او داده شد که او را 

به صورت مستقل ثروتمند کرد.

26Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 20. 
27Šir Muḥammad Ḫān Īmān, Kulliyāt-i Īmān, ed. 
Sayyida Hāšimī Mujīb (Hyderabad: Ḫuršīd Press, 
1987), 426-29.

ايمان وقايع نگارى رسمى در دربار نظام بود، چنان که 
او در  اشتغال داشت.  اين کار  به  او  از  نيز قبل  پدرش 
شعر شاگرد شاه تجلى على بود که در باال از او که دوست 

مادر ماه لقاء بائى بود نام برده شد.
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شعر: عشق نفسانى و عشق معنوی در قالب غزل 
نوازنده،  رقصنده،  او  بود.  چندبُعدى  نقشى  دربار  طوائف  مقام  در  بائى  ماه لقاء  نقش 
لطيفه گوى، مستشار و حامى فعاليت هاى مذهبى و هنرى بود. در عين حال، در سياست 
بازتاب مى دهد و هر يک  او اين نقش هاى متعدد را  دربار نيز بسيار خبره بود.28 شعر 
با فعاليت هاى به ظاهر غيردينى زندگى دربار، رقص  او معنويت شيعى را  از غزل هاى 
و دلبستگى عاشقانه درمى آميزد. او براى شعر خود فقط قالب غزل را برگزيد که شعر 
غنايى کوتاهى براى بيان حاالت عشق معنوى و نفسانى است. با اين حال، همۀ غزل هاى 
او فقط شامل پنج بيت اند که مظهر پنج عضو خاندان قدسى )پنج تن( است: پيامبر، 
دخترش فاطمه، شوهر او على و دو پسر آنها، حسن و حسين. همچنين، بيت پنجم و 
آخر هر غزل به ستايش على اختصاص داده شده است. بيت آخر هر غزل سرايندۀ آن، 
ماه لقاء بائى متخلص به چندا، را در جايگاه الفت با على قرار مى دهد و او را خادم على، 

گداى على، ستايشگر و سرسپردۀ وفادار على معرفى مى کند. 

در زير به بررسى شخصيت چندا از طريق اشعارش مى پردازيم، هرچند غزل را نمى توان 
به طور کلى شعرى سرگذشت وار دانست. تجربۀ ماه لقاء بائى در جايگاه رقصنده در شعر 

زير نمود پيدا مى کند:29

دور شراب سرخ است صبح و شام رقص
گر يار رو نمايد مجلس تمام رقص

يارم خدا چنان بي نظير نمود
کز روى او هر چيز در چشم من به آواز رقص
تسخير وحش و طير چيست خاص و عام هم

هريک به نحو خويش عبد است ترا در دام رقص
گو بزم غير بهل بيا در کنار من

تا اخترى بنمايمت که نامش همى رقص
چندا چرا فاخر دو جهان نبود اى على

در قربتت به ابد اوست در اعجاب رقص

که  سفير  )هم رديف  بريتانيايى  مقيم  نمايندۀ  28معاون 

کمپانى بريتانيايى هند شرقى در کلكته به دربار نظام 
بائى  ماه لقاء  با  آمدن  کنار  بود که  گفته  بود(  فرستاده 

کليد دست يافتن به هر چيزى در دربار حيدرآباد است.
29Māh Laqā Bāī, Dīwān-i Čandā, lyric 59, 19.
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ماه لقا بائى طوائفى بود که توانست براى خود در حيدرآباد نقشى اجتماعى بيابد. او در 
جايگاه رقصنده به دربار راه يافت و از طريق رقص توانست با اشراف قدرتمند بسيارى رابطۀ 
صميمانه پيدا کند. در اين شعر، او به شيوه هاى گوناگون به نقش خود در جايگاه رقصندۀ 
دربار اشاره مى کند. او در محيطى غيردينى جمع باده گساران را سرگرم مى کرد: “دور شراب 
سرخ است صبح و شام رقص.” رقص در دربار فقط سرگرمى نبود، بلكه نمايش سياسى نيز 
بود. زيبايى و وقار رقصنده براى نمايش ثروت، قدرت و نفوذ حامى او بود. در شعر باال، شاِه 
برتخت نشسته در مرکز رقص رقصندگان بسيارى است که همگى تحت فرمان او قرار دارند: 
“تسخير وحش و طير چيست خاص و عام هم / هريک به نحو خويش عبد است ترا در دام 
رقص.” حاکم به نمونۀ اصلى فرمانرواى اسالمى، سليمان پيامبر )شاه سليمان(، تشبيه شده 
است که فرمانرواى ياش حتى پرندگان، جانوران و نيروهاى طبيعت را مطيع مى کرد. اما 
رقصنده هدف خود را نيز دنبال مى کند، يعنى افسون کردن و فريفتن مردان قدرتمند در 
بين حضار، چنان که به عشوه مى گويد: “گو بزم غير بهل بيا در کنار من.” سرانجام ماه لقاء 
بائى شعر را با حالتى معنوى به پايان مى رساند و به تناقض آشكار بين خضوع الزم در برابر 
امام على و نمايش غرورآميز الزم براى هر رقصنده مى پردازد و اين تناقض را با نسبت دادن 
همۀ موفقيت هاى خود، حتى موفقيتش در اجرا، به الفت با على مرتفع مى کند: “در قربتت 

به ابد اوست در اعجاب رقص.”

با  که  نوروز  عيد  ساالنۀ  مراسم  در  جنگ ها،  در  پيروزى  جشن هاى  در  رقص  اجراى 
شكوه و دبدبۀ بسيار برگزار مى شد و در گردهمايى هاى دربار براى تحت تأثير گذاشتن 
نمايندگان سياسى ميهمان يا مذاکره با رقبا، جزء ضرورى مراسم دربار بود. نقاشى هاى 
امور  را در  نوازندگان  و  تُُزك آصفيه، رقصندگان زن  موجود در شاهكار شاه تجلى على، 
جنگ، سفرهاى شكار، نمايندگان سياسى و ديگر امور حكومت در مالزمت نظام نشان 
از جمله ارسطوجاه رئيس الوزرا را نشان  از تصاوير نظام و درباريان و  مى دهند.30 يكى 
اجراى رقص  از  بردن  لذت  آمادۀ  زنان قصر  با همراهى  از سفر شكار  مى دهد که پس 

ماه لقاء بائى در سواحل درياچۀ حسين ساگر در حيدرآباد هستند.31

از اين رو، هنر رقصندگى ماه لقاء بائى نقشى عام در جنگ به او مىبخشيد. او نظام ثانى 
را در جنگ هاى متعددى همراهى کرد و گفته مى شود که در کنار نظام سوار فيل او 

30Šāh Tajallī ‘Alī, Tuzuk-i Āṣafiyya (ms. Persian, 
59.138, National Museum Manuscript Archive, 
New Delhi), 156, 251, 259, 295 and 317.
31Šāh Tajallī ‘Alī, Tuzuk-i Āṣafiyya, 251.

در اين تصوير، ماه لقاء بائى که با نشان هالل ماه روى 
گروه  هدايت  مى شود،  بازشناخته  ديگران  از  سرش 
رقصى را متشكل از رقصندگان زن در اين مناسبت در 

14 مه 1782م بر عهده دارد.
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با  نبودند،  با دشمنان کشور  مى شده است. نظام و درباريانش هرگاه مشغول جنگيدن 
حيوانات وحشى مى جنگيدند تا از اين طريق تبحر نظامى خود را به اثبات برسانند. نظام 
نيز بود همراه خود مى برد. شكار همچنين  از آنجا که کمانگير ماهرى  را  بائى  ماه لقاء 
استعارۀ عمده اى از فعاليت هاى عاشقانه بود که ماه لقاء بائى در آن کار نيز از همه بهتر 

بود، چنان که شعر زير گواه اين نكته است.32

روزى اگر خدا صياد را صيد من کند
 هر صيد را همان دم از بند رها کنم 
تا مژدۀ بهار در قفس به گوشم رسيد

از بال بال شوق پرم شكسته است
چه دامىست زلف يار دل هوشيار را 

دم موعود، صيد اجل را
فقط تويى که به چشم من آيى

تو اما اين آهو را از آن دورها صيادى
در دنيا خواهشم از موالى من علىست

که چندا صيد تو باشد، نه عدوى او

غزل هاى ماه لقاء بائى بين صيد کردن غزال هاى وحشى و صيد شدن به کمند معشوق 
زاويۀ ديد صيدى سخن مى گويد که در دام صيادى  از  اين شعر،  او در  بسط مى يابد. 
ماهر گرفتار شده است. گويندۀ شعر با حسرت در ذهن خود مجسم مى کند که چگونه 
راه و رسم اين جهان را تغيير دهد: “روزى اگر خدا صياد را صيد من کند.” اما جلوتر، 
گوينده از گرفتار شدن در دام لذت مى برد و فاش مى گويد که نگاه معشوق کارسازترين 
دام براى صيد دل عاشق است. در پايان شعر، همچون همۀ غزل هايش، خود را به اوج 
زبانى معنوى مى رساند و دعا مى کند که صيد على، آن جنگجوى دلير و تيرانداز قابل، 
به  او هستند تيرشان  افراد ديگرى که در پى صيد  شود. اگر چنين شود، آن گاه همۀ 

سنگ مى خورد.

البته ماه لقاء بائى براى اشاره به دشمنانش دليل داشت. موفقيت در دربار صرفاً منوط به 
رقصيدن و تحت تأثير قرار دادن ديگران نبود، بلكه به پيش افتادن از دشمنان، رقيبان 
و عيب جويان نيز بستگى داشت. او در جايگاه يک بزرگ زادۀ دربارى عالى رتبه در معرض 

32Māh Laqā Bāī, Dīwān-i Čandā, lyric 39, 13.
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دسيسه ها و حسدورزى هاى رقيبان بود. در مقام طوائف، هرگز نمى توانست به هيچ مردى 
براى حمايت و محافظت از خود کاماًل اعتماد کند و لطائفى که از او باقى مانده است گواه 
اين است که ناچار بود، چه در دربار و چه در انظار عمومى، ريشخندها و عيب جويى هايى را 
از سر بگذراند که نقطه ضعف او، يعنى مجرد و رقصنده بودن، را هدف قرار مى دادند.33 يگانه 
مردى که ماه لقاء بائى مى توانست به او اعتماد کند على بود، حامى معنوياش و کسى که 
در ديد او جوهر مردانگى محسوب مي شد، چنان که شعر زير اين نكته را نشان مى دهد.34 

آهم اگر صياد کارگر باشد
دلم درون اثر ظلم تو بدر باشد

من خود به پاى خويش به دامت اسير آمدم
ترا خيال شكار کى مرا بود، صياد

مرغ دل از ازل در هواى صيد تو مىپرد
چندى مرا به ياد آر و گذرى کن به سوى من

نخجير تو با اين طپش جان مي دهد
دمى ديگر اگر نظرى کنى، اى صياد

شكار همچون سياست بازى خطرناکى است. اين اشعار جنبه هاى آشكارا سياسى زندگى 
رابطۀ عاشقانه و  از  اشعارى که  او در همان  نمايش مى دهند.  را در دربار  بائى  ماه لقاء 
الفت بين عاشق و معشوق سخن مى گويد، از على تقاضاى حمايت مى کند و پيروزى 
با مردان همواره شكل  او مى طلبد. در مقام طوائف، عشقبازى هايش  از  را  بر رقيبانش 
نهفته اى از به بازى گرفتن آنها براى رسيدن به ثروت، مقام و قدرت بود. قاطعانه نمى توان 
گفت که ماه لقاء بائى چه تعداد مرد قدرتمند را افسون يا اغوا کرده است. از مهم ترين آنها 
دو نخست وزير از مهاجران ايرانى تبار در دربار نظام ثانى و احتماالً قدرتمندترين مردان 
دربار بودند. اولى غالم سيدخان ملقب به ارسطوجاه است که از 1778 تا 1804م مقام 
رئيس الوزرايى داشت. ماه لقاء بائى پيش از آنكه رئيس الوزرا او را به دربار نظام معرفى 
کند، ابتدا به دربار خصوصى خود او وابسته شد. به درخواست رئيس الوزرا، غزل هاى او 
از سال 1213ق/1798-1799م در ديوانى گردآورى شدند.35 پس از او، سيدابوالقاسم 
ملقب به ميرعالم به نخست وزيرى رسيد. او مثنوى بلندى به زبان پارسى سرود که وصف 

زيبايى از ماه لقاء بائى بود. اين مثنوى چنين آغاز مى شود:

33Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 33-34.
34Māh Laqā Bāī,  Dīwān-i Čandā, lyric 40, 13.

خدمت  اردو  کى  دکن  خواتين  هاشمى،  35نصيرالدين 

)حيدرآباد: رزاقى ماشين پرس، 1940(، 24.
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اى ماه سپهر آشنايى
سر تا قدم تو دلربايى
اى مردم ديدۀ محبت

سر تا قدمت طلسم الفت
شكل تو به کلک دل مصور
جسم تو به آب جان مخمر

تصوير تو از فرنگ حسن است
نقشينۀ رنگ رنگ حسن است

اى حسن تو دلربايى عشق 
آئينۀ خودنمايى عشق 

تا حسن تو ناخنم به دل زد
عشقت ره هوش متصل زد

از شوق تو شد جهان جهان شور
از رگ رگ من عيان چو طنبور

شور تو عيان نه بر زبانم
سوز تو نهان به مغز جانم
از شعلۀ حسنت اى دل آرا

در عشق فروختم سراپا

بر اساس اين منابع شعرى نمى توان قضاوت کرد که آيا نزديكى او با اين نخست وزيران و 
رابطه اش با نظام ثانى، که اين دو نخست وزير خادمانش بودند، رابطۀ دوستى، هنرى يا جنسى 

بوده است. قدرت هر طوائف در فضاى پرابهام بين اين سه امكاِن محتمل نهفته است.

زهد: جلب محبت على از طريق عشق معنوی
براى  مردها  از  سوءاستفاده  از  شكلى  هميشه  طوائف  مقام  در  بائى  ماه لقاء  رقصندگى 
دستيابى به ثروت، مقام و قدرت بود. يگانه استثنا بر اين قاعدۀ رابطه با مردان، رابطۀ 
بائى،  اين رابطه رابطۀ عشق پاك و خلوص محض بود. ماه لقاء  با على بود.  معنوى اش 
قدرت  اعمال  دربار  در  که  اشرافى  و  بازى مى گرفت  به  را  مردها  که  بر طوائفى  عالوه 
مى کرد، زنى شيعه مذهب بود که در پى جلب محبت على از طريق سر سپردن به عشقى 
معنوى بود. زهد شيعى او به عرفان، به نوعى رابطۀ عشقى مريد با على، بسيار نزديک بود. 
به اين ترتيب، ارادت او به على صرفاً براى قدرت يافتن در مواجهه با فراز و نشيب هاى 
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قدرت دربار نبود، بلكه راهى براى جلب محبت على از طريق سرسپردگى عاشقانه اى بود 
که ممكن بود مظهرى از ارادت همراه با ازخودگذشتگى او به على باشد و در عرصه هاى 
دنيوى ديگرى هم به او قدرت بخشد. براى ماه لقاء بائى و شيعيان بسيار ديگر، واليت 
به معناى حمايت از مقام على در جايگاه ولى مطلبى فراتر از سرسپردگى فرقه اى صرف 
بود. عشقى بود که عناصرى عرفانى در خود داشت که باعث محو نفس عاشق در حضور 
معشوق مي شد؛ در اين مورد على به منزلۀ رشتۀ زنجير همۀ امامان آن معشوق الهى بود. 

معنوى  مذهب عشق  واليت  مذهب  ]و[   .  .  . است  واليت  مذهب  مذهب شيعه 
آنها  که مذهب  بودند  دريافته  کاماًل  امامانشان  آموزه هاى  از  . شيعيان   .  . است 
اساساً مذهب سر سپردن به عشق است . . . از اين گذشته، اقرار به اين عشق، 
يعنى اقرار به واليت، بر همۀ فريضه هاى شريعت مقدم است، نه فقط از اين لحاظ 
که بر اجراى اين فريضه ها صحه مى گذارد، بلكه به اين سبب که مى تواند ناتوانى 

در به جا آوردن آنها را جبران کند.36 

با  يک دست  پيوندى  مى تواند  عاشقانه  شعر  جايگاه  در  غزل  که  است  علت  همين  به 
اشعارى برقرار کند که در آنها اشتياق به رهبر مذهبى و باابهت و حسرت استغراق عرفانى 
در خداوند را به زبان مى آورند. چنين پيوندى با عرفان عاشقانه در اين شعر ماه لقاء بائى 

نمود مى يابد:

ز کوى او گذر قاصد و بر پيام مرا
آهى که حال زار مراست بيان

با خون دل نامۀ رنگين نوشتمش
ليک اين دل بي رحم را اثر چون توان 

احوال دل کجا و اين کاتبين شريف کجا
غير را چون خبرى از ما، به جز قاصد

آن بي وفا خندد و پرسد در هجران چه حالى تو
وى را قاصد تصدق کن به آه سرد و چشم پُرآب

ز جانب چندا که دعاى اوست “يا شاه نجف”
ببوس به کرنش حشمت آستان او قاصد

36Henry Corbin, “The Meaning of the Imām for 
Shi`i Spirituality,” in Shi`ism: Doctrines, Thought 

and Spirituality (Albany: SUNY Press, 1988), 
167-169.
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دو بيت اول اين شعر تصاويرى از شعر عاشقانۀ خيال انگيزى ارائه مى کنند. عاشِق دور از 
معشوق مى کوشد با فرستادن قاصدى، که غالباً نسيم خنک بهارى است، خبر رنج کشيدن 
و استقامت ورزيدن خود را به معشوق برساند و به اين وسيله فاصلۀ بين خود و معشوق را 
از ميان بردارد. عاشق سرگذشت خود را با خون مى نويسد: “ليک اين دل بي رحم را اثر چون 
توان.” بيت سوم توجه خود را به عشق عرفانى معطوف مى کند. “کاتبين شريف،” چنان که 
در آيۀ 11 سورۀ انفطار قرآن توصيف شده است، به فرشتگانى اشاره دارد که اعمال خوب 
و بد انسان را ثبت مى کنند، اما چگونه مى توانند دربارۀ کارهاى او قضاوت کنند، بدون آنكه 
از حال دل او آگاه باشند؟ وقتى عشق او در اعماق دلش نهفته است، آن قدر عميق که او 
خود نمى تواند آن را درك کند، ديگران چگونه مى توانند از حال او باخبر شوند، گو اينكه 
اين ديگران فرشتگان باشند؟ بيت چهارم اين بينش عرفانى را در قالب شوق زاهدانه بيان 
مى کند که يگانه شيوۀ قابل قبول ابراز عشق، آه کشيدن و اشک ريختن است. اشعار او نشان 
مى دهند که زهد شيعه حول محور عشق مى گردد. نمايش بيرونى عشق او وفادارى همراه 
با تعصب به على و آرمان سياسى اوست و جنبۀ درونى آن، غرق شدن در نور امامان است 

که از طريق آن مى توان با خداوند پيوند يافت. 

اگر زهد شيعه حول محور عشق مى گردد، آن گاه مذهب شيعه با تصوفى که در فضايى 
متعلق به مذهب سنى پرورده شده، زبانى مشترك دارد. مراتب عشق نشان دهندۀ مراحل 
تهذيب معنوى و عروج عرفانى است، چنان که شعر زير اين امر را به نمايش مى گذارد:37

همره شب طالع بيدار تا اينجا
يارم ز منزلش آمد به پيش من تا اينجا
تنها عصاى موسى تواند برگيرد از زمين

نرگس خمار چشمت را تا اينجا
دلشكسته و جگرخون ترکم کنى، اما اميدم هست

بازآيى تو ستمكار به کوى من تا اينجا
چشم اميد من ز ديدن شبنم شاد چرا

از اشک من همه گلزار تازه شد تا اينجا
از نام او فكر چندا ره مىزند به فلک

دل طالب على است تا اينجا

37Māh Laqā Bāī, Dīwān-i Čandā, lyric 77, 24. 
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بين  از  را  به خود  اين است که دل مشغولى  اهميت عشق در  از منظر عرفان اسالمى، 
مى برد و پيوند با ديگرى را به جاى آن مى نشاند، چه محيط شيعه باشد و چه در فضاى 
سنى. در اين خصوص، ديگرى ممكن است شخصى ديگر در عشق بين انسان ها، رهبرى 
اسالمى،  عرفان  در  باشد.  مطلق  در عشق  الوهيت خداوند  يا  عابدانه  در عشق  معنوى 
هيچ يک از اين مراتب بر مراتب ديگر ُمهر ابطال نمى زند، بلكه راهبرد عرفان اسالمى اين 
است که بگذاريم هر مرتبه رو به جلو و رو به باال حرکت کند تا به مرتبۀ بعدى برسد و 

در اين ميان عشق پلى باشد که اين مراحل را به هم وصل کند.

عشق عارفانه هم جلوه هاى منفى و هم جلوه هاى مثبت دارد. عشق در مفهوم منفى اش 
نشان دهندۀ هدفى ضرورى است که هنوز به آن دست نيافته اند و استعاره هاى آن فراق 
و اشتياق است. اين حالت در شعر باال بيان مى شود: “دلشكسته و جگرخون ترکم کنى، 
اما اميدم هست / بازآيى تو ستمكار به کوى من تا اينجا.” در معناى مثبت، اما عشق 
تجربه اى جذاب را پيش چشم مى آورد که حضور دارد و استعاره هاى آن وصل و مستى 
با  را  امام على  به نمايش گذاشته شده است که  است. جلوۀ مثبت عشق در شعر زير 

لقبش، ابوتراب يا “پدر خاك،” خطاب قرار مى دهد:38

تا ساغر چشم او نوشيد شراب دل
آواره شد بي خودانه سرمست و خراب دل

ساقى نگاه گرم تو را رقيب نمىيابد
آن شعله را جرقه اى کرده کباب دل

سر را از چه در ره نگاه تو افكنم
آنجا همى بنهى در حجاب دل

تا چشم من بر رخ پُرآه تو خيره شد
جان پر ز غصه و پُراضطراب دل

چندا را خواهش هر دو جهان اين است
سر را به سوى خود آور ابوتراب دل

اين شعر بيان کنندۀ عرفان شيعه است که با عرفان تصوف که در محيطى سنى پرورانده 
شده است شباهت هاى بسيارى دارد. رديف شعر کلمۀ “دل” و قافيه کلمه اى است که به 
“اب” ختم مى شود: خراب در مفهوم رهاشده، کباب در معناى سوخته، حجاب به معنى 

38Māh Laqā Bāī, Dīwān-i Čandā, lyric 78, 24. 
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کلمات  زنجيرۀ  اين  على.  به  اشاره  براى  ابوتراب  و  نگرانى  مفهوم  به  اضطراب  پرده،  در 
نشان دهندۀ مراتب عشق است، به قول ماه لقاء بائى، “سر را به سوى خود آور ابوتراب دل.” 
مراتب عشق با دعوت به رها کردن خويشتن آغاز مى شود، به سوى رنج کشيدن از آتش 
اشتياق مى رود و سپس، تأسف خوردن بر جدايى، سرسختى نشان دادن با وجود اضطراب 
و در نهايت منتهى شدن به خاك خواهد بود، اما به اميد پيوند يافتن با معشوقى قدسى، 
همچون على، که به کمک انسان مى شتابد. لقِب ابوتراب يا “پدر خاك” را پيامبر به او داد.

با  فراوانى  زبانى که عناصر مشترك  به  و  عاشقانه  به صورت عرفان  ترسيم زهد شيعه 
تصوف دارد، فقط وسيله اى براى بيان جوهر مذهب شيعه نبود، بلكه راهبردى زيرکانه 
براى اقليت شيعه در دربار آشكارا سنِى کسانى چون نظام در دوران پس از گورکانى 
حكمران  ثانى،  آصف جاه  ميرنظام على خان،  مدح  به  زير  شعر  در  بائى  ماه لقاء  بود.  نيز 
سنى مذهب و حاکم حيدرآباد، مى پردازد. اين شعر طنين قصيده يا مديحه دارد، اما در 
قالب غزل يا شعر عاشقانه سروده شده است. با اين حال، در بيت آخر به صراحت نام على 
را نمى آورد که چندان در غزل هاى او معمول نيست. به نظر مى رسد اين شعر را با هدف 
پيشكش به حاکم و قرائت آن در دربار، يعنى محيطى که الزم بود وفادارى اش به مذهب 
شيعه پنهان بماند، سروده است. با اين حال، ادعا مى کند که حكمرانى نظام بر مبناى 
دعاى خير خاندان امامان قرار دارد که نشانه اى ظريف از تنش بين حكمران سنى مذهب 

و درباريان شيعه مذهب اطراف اوست. 

بهار آمده موج رنگ گل و خوش صهبا
ز فضل خدا عيش و طرب بى نقصان 

اهلل تعالى، بيان ناتوان از وصف ايوان او
قضا و قدر کارفرماى جشن او 

در اين عهد او را سخاوت رقيب نى
برآرندۀ آرزوى دل هر کسى

عمر خضر و تصدق ائمه او را باد
نظام الدوله آصف جاه، مسيحاى ناجى

اميد چنداست که هميشه از اين خوان کرم بخشى
تمناى من از توست که محتاج کسى نباشم

نجيب زادگان  تا  سازد  پنهان  را  على  به  خود  احترام  دربار  در  باشد  ناچار  بسا  چه  او 
را  حكمرانى  درستى  به  مى تواند  اما  نكند،  تشويق  خود  با  دشمنى  به  را  سنى مذهب 
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برقرار  آرامش  با  توأم  و  باثبات  بودن، حكومتى  وجود سنى مذهب  با  که  کند  ستايش 
مى کند که به نجيب زادگان وفادار، صرف نظر از فرقه يا مذهبشان، امكان دست يافتن 
اصيل شيعه مذهب  و خانواده هاى  نخست وزيران  واقع،  در  را مى دهد.  مرتبه  و  مقام  به 
ميرعالم،  و  ارسطوجاه  آن  بارز  نمونه هاى  و  برسند  نفوذ  و  قدرت  اوج  به  مى توانستند 
نخست وزيران حامى ماه لقاء بائى که به احتمال زياد با او رابطۀ عاشقانه نيز داشته اند، 
است. آنها در کنار ماه لقاء بائى شاهد حكومت نظام هاى سنى مذهب بودند، حكومتى که 
براى انسان هاى عادى عدالت، براى افراد سخت کوش رفاه و سعادت و براى زيارتگاه هاى 
شيعيان فضايى بدون آزار و اذيت به ارمغان مى آورد. در اين دوره، فقط نجيب زادگان 
شيعه مذهبى همچون ماه لقاء بائى و اطرافيانش نبودند که از طرح هاى ساخت وساز در 
زيارتگاه کوه موال على حمايت مى کردند. نظام ها نيز، با اينكه سنى مذهب بودند، براى 
زائران آنجا ساختمان هاى ساختند، چنان که نجيب زادگان هندو نيز همين کار را کردند. 

نتيجه
ماه لقاء بائى، با وجود سرودن اشعار عاشقانه و بازگو کردن زهد شيعى و عليرغم عشق مفرطى 
که به بناسازى داشت، پيش از هر چيز طوائف و رقصنده بود. در مقام طوائف، نه فقط حرفۀ 
او، بلكه هنر اوست که او را در فريفتن، افسون کردن و سرگرم کردن مردان يارى مى کند تا 
از آنها منفعت مالى و حمايت سياسى کسب کند. اما در همۀ اين بازى هاى عاشقانه، هرگز 
نبايد گرفتار عشق مردى شود، زيرا اين يعنى پايان يافتن افسون نيرومندش که متكى به 
بى نيازى متكبرانۀ اوست. براى جبران اين شرايط، على است که به عشق راستين او تبديل 
مى شود. با خواندن اشعار او مى توانم نگرش او به مردان را اين گونه توصيف کنم: از مردان ديگر 
مى توان توقع قدردانى و حمايت و سپس بى وفايى و جدايى داشت، اما از على مى توان انتظار 
وفادارى هميشگى و سخاوت جاودانى داشت. در اين شعر، او به بيان اين معاملۀ نهايى و نويد 
جبران على مى پردازد. او به نمايش رابطۀ عاشقانه اى مى پردازد که با دل ربايى آغاز مى شود، با 
فرونشاندن عطش عشق به اوج خود مى رسد، با بى وفايى بى رحمانه از ميان مى رود، به نوميدى 

ختم مى شود و موجب پديد آمدن عشقى نوشكوفا به على، معشوق جاودانى، مى شود.39

اشعار اردو 
دوش آخر مالقات ما سر رسيد

شكر خدا که ما را چه عنايت رسيد

39Māh Laqā Bāī,  Dīwān-i Čandā, lyric 119, 36. 
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آمد آن که نقد دل را نذر او کرده ام
ميهمان من که مداراى اوست خواهش من

با خون من، به حنا، پاى خود را رنگين کرد
پيش از جفاى او اما هيهات من

او گفت قسم به روى خورشيدفام و زلف سياه 
امروز خواهم آمد، اما شب است و بىوفايى وى

گر به صدق دل چندا پرسى از او که دست خداست 
بدان که مناجات تو مستجاب شده است

در شعر باال، “دست خدا” به على اشاره دارد که در مقام امام، هر عملش تجلى قدرتمند 
ارادۀ خداوند است. ماه لقاء بائى تا انتهاى شعر نسبت به مردان زندگى واقعى اش مردد باقى 
مى ماند، اما در عشق خود به على، آن مرد آرمانى، پرشور و حرارت جلوه مي کند. گويى 
هميشه پيشينۀ خانوادگى اش را، يعنى پيشينۀ زنانى که از مردان بى وفايى مى بينند، به 
خاطر داشته است؛ چنان که در شعر باال مى گويد. مادربزرگش، که نام چندا بى بى از 
روى نام او بر ماه لقاء بائى گذاشته شد، از بى قيدى و ولخرجى هاى خودسرانۀ شوهرش 
رنج مى برد. مادرش نيز در جايگاه متعه در اوايل زندگى رنج زيادى کشيد و ناچار شد 
دو دختر اول خود را بدون حمايت هيچ مردى بزرگ کند. ماه لقاء بائى که در ناز و نعمت 
و در محيطى فرهيخته بزرگ شد از اين آسيب روحى در امان ماند، اما همواره آگاه بود 

که او را براى طوائف شدن و نه همسر شدن تربيت مى کنند.

که  خود،  عمارت  در  بست.  اميد  مردان،  به  نه  و  ديگر،  زنان  به  زندگى  در  بعدها  او 
داد.  آموزش  رقص  و  موسيقى  هنرهاى  در  را  داشت، صدها دختر  نام  خاصه رنگ محل 
بهترين دختر را از ميان آنها به فرزندى پذيرفت، او را طورى بزرگ کرد که در آينده 

بتواند طوائف شود، به او نام ُحسن لقاء بائى داد و او را به سمت بانوى خانه گماشت. 

بود،  فرهيخته  و  بافرهنگ  داشت.  بى نقص  تربيتى  بائى،  ماه لقاء  مانند  حسن لقاء، 
خبرۀ فرهنگ بود و چشمۀ سخاوت. عمارت مجلل و باغ او هنوز در خيابان نامپالى 
از  طوائفين  زندگى  شيوۀ  بود،  زنده  بائى  که حسن لقاء  زمانى  تا   .  .  . پابرجاست 
دختران  مجزاى  گروه  دو  به  طوائفين  او  از  پس  بود.  برخوردار  مناسبى  وضعيت 

رقصنده با نام هاى پيارنجى و بانوجى منشعب شدند.40 

40 Jawhar, Tajalliyāt-i Māh Laqā, 31-32.  
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خانه هاى  1894م،  سال  يعنى  است،  درآمده  تحرير  رشتۀ  به  منبع  اين  که  زمانى  در 
طوائفين هنوز فعال بودند و از کمک هاى مالى نظام ها برخوردار مى شدند. نظام ها تا سال 
1948م در مقام بزرگترين “حكومت حكمرانان محلى” بر مسند قدرت بودند و از اين 
رو، سنت طوائفين در حيدرآباد بيش از ساير مناطق جنوب آسيا، که بيشتر تحت تأثير 
ارزش هاى انگلستان دوران ويكتوريا بودند، تداوم يافت. هم زمان با به نيمه رسيدن قرن 

بيستم، اين عمارت ها به مدارس دخترانه در منطقۀ نامپالى تبديل شدند. 

با اين همه، اين واقعيت که در 1894م طوائفين را بيشتر “دختران رقصنده” مى ناميدند 
آنها صرفاً  اگر  بود.  تغيير  در حال  اين سنت  که  معناست  اين  به  هنرمندان طوائف  تا 
دختران رقصنده يا روسپى بودند، به هيچ روى امكان نداشت بتوانند مانند ماه لقاء بائى که 
قبل از آنها مى زيست به رهبران اجتماعى، سياستمداران ذى نفوذ يا هنرمندان محترمى 
تبديل شوند که اشتياق معنويشان تحسين همگان را به دنبال داشت. در دوران جديد، 
آن  در  بتوان  که  باشد  نداشته  وجود  دربارى  وقتى  زيرا  نبود،  امكان پذير  بودن  طوائف 
رقصيد، امكان اينكه بتوان عشق على را نيز به همان شيوه جلب کرد نيز از بين مى رود. 




