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  پژوهش و پيروي
  ∗سيد محمد يونس جعفري

  همچو عزم سفر هند كه در هر دل هست
  رقص سوداي تو در هيچ سري نيست كه نيست

گذرد، از روزي كه با ادبيات فارسي آشنايي و عالقه پيدا  اه سال ميجتقريباً پن
خوانم و همچنين از زبان دانشمندان  همين صورت مي الذكر را به ام بيت فوق كرده

شنوم و در تمام اين  فارسي زبان، چه در هند و چه خارج از اين كشور همين طور مي
اين نكته ننموده كه بداند  مدت طوالني كسي از پژوهشگران و محقّقين بذل توجه به

چه وجهي قيد  اين صورت از كجا سرچشمه گرفته و در منابع دست اول به اين بيت به
 يا هر دو مصرعه اين بيت شامل ابياتي است كه يكي از دو مصراع و. گرديده است

  :صائب تبريزي در غزلي آورده كه مطلعش اين است
   چشم تو صاحب نظري نيست كه نيست١خستة

  تشنة لعل تو روشن گهري نيست كه نيست
هاي چاپي اين شاعر تواناي سبك هندي ثبت گرديده  اين غزل تقريباً در تمام نسخه

صورتي كه در اينجا نوشته شده،  ها بيت نامبرده، بهاست، ولي در هيچ يك از آن
نو، تحت  دهلي هايي كه در كتابخانة موزة ملّي هند ـ البتّه تنها در نسخه. است نيامده
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  منّت خاك درت بر بصري نيست كه نيست  ي نيست كه نيستروشن از پرتو رويت نظر
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شود، هر دو مصراع موجود است، ولي چون ترتيب و   نگهداري مي١٠٦/٦٤٠ شمارة
همان نسخه در زير هاي مختلف، متفاوت است، لذا اين غزل از  تعداد ابيات در نسخه

  :گردد درج مي
  خستة چشم تو صاحب نظري نيست كه نيست

  تشنة لعل تو روشن گهري نيست كه نيست
  عالم افكند  كه حسن تو به ١اين چه شوريست

  كه نمكدان مالحت جگري نيست كه نيست
است اده  فت كار ا و گل بر رخ    بخية شبنم 

  ورنه حيران تو صاحب نظري نيست كه نيست
ذر همين  ه  نستن ا سرگرد ره  ئ ا د درين    ه 

  رقص سوداي تو در هيچ سري نيست كه نيست
خليل اغ  ب و شد  ت وسوز  گل حسن  ز  ا لم    عا

  در دل سنگ تو تخم شرري نيست كه نيست
ند ر ا آتش د در  نعل  گل  و  ه  الل همين  ه    ن

  نيست كه نيست ٣خار تو نهان در جگري ٢خار
  ٥ خط پيشين خط باطل بكشيم٤بر كدامين

  صري نيست كه نيستتو لوح ب ٦تخته مشق
و عقيق بياقوت  كنم نسبت آن لعل    چون 

  رو سفيد از نمك او جگري نيست كه نيست
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هند كه در هر دل هست    همچو عزم سفر 
  هوس زلف تو در هيچ سري نيست كه نيست

ه ن ر و شق  ا ع سمت  ق د  و ب م  ا ن ش د رِ  ه   ز
  در نهان خانة آن لب شكري نيست كه نيست

تست ا ب گاهش  ن روي  كنم  ه  ر ذ هر  ب و    ر
  حو خورشيد تو صاحب نظري نيست كه نيستم

است همين آزاد  است    ميوه سرو كه گفته 
  قامت سركش او را ثمري نيست كه نيست

است   فتنه هر دو جهان زير سر خشت خم 
  در خرابات مغان شور و شري نيست كه نيست

است كف  جوالن  يسته  و شا ت   نظر پست 
  ور نه در سينه دريا گهري نيست كه نيست

رو اي عقل  ا مگذارب جنون پ   به صحراي 
  شيشه بازي تو و اين جا خطري نيست كه نيست

است گذر  در  روان  ريگ  ه  ل ف ا ق جا    همه 
  در بيابان جنون همسفري نيست كه نيست

هر  ظا ب م  ي ن ا ر خب بي  ز  ا رچه  ئب«گ   »صا
نيست كه  نيست  خبري  فرامشكده ما    در 

 درج شده حاال از صاحبنظران پنهان نيست كه صائب در سرودن غزلي كه در فوق
است، چه نظمي در ترتيب دادن ابيات و مصراعها مدنظر داشته است، ولي كسي از اين 
غزل دو مصراع جداگانه را با مقصود خاصي، البتّه با حسن نيت، درآورده و براي نشان 

از نوشتن اين سطور . دادن روابط صميمانه دو كشور همجوار استفاده نموده است
بلكه منظور اين است كه در تربيت و تدوين متون بايد سعي مقصود ايرادگيري نبود، 

  .منابع دست اول رسيد و آنها را ناديده نگرفت كرد كه به
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ام رسم هندوان اين است كه مراسم نيايش را هميشه بعد از   متذكّر شده١قبالً
آيد، مقداري آب در دو دست  دهند و وقتي كه آفتاب از افق برمي  انجام مي٢شويي تن

پاشند و اگر كسي نتواند  هوا مي گيرند و با خواندن اوراد آن را به ك كرده، ميحوض
كنار رودخانه برساند، در خانه همين مراسم را  علت كسالت و پيري خود را به به
ريزد؛ گويا  نموده، مقداري آب در ظرف مسي، مانند ديزي گرفته روي زمين مي ادا

اوليا همراه  الدين معروف به روزي حضرت نظام. نمايد آفتاب اهدا مي نذري است كه به
الدين اوليا اين  حضرت نظام. كرد خسرو دهلوي نشسته، همين حالت را تماشا مي امير

  :مصراع را خواند
  ٣هر قوم راست راهي ديني و قبله گاهي

  :امير خسرو في البديهه اين مصراع را خواند
  ما قبله راست كرديم بر سمت كجكالهي

 اين دو مصراع بين پير و مريد رد و بدل شد، ميان مردم چنان معروف پس از آنكه
باشد، ولي حقيقت امر اين است كه اين  گرديد كه اين بيت از آن اميرخسرو دهلوي مي

تمام ) ه ٧٣٨-٦٥٣ (٤حسن دهلوي بيت مطلع غزلي است از حسن سجزي معروف به
  :گردد ابياتش در زير درج مي

                                                   
، ٦٠ارمغان ادبي، مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، شمارة   .1

  .١٠٠ ص
س و دوري از ناپاكيها در استخر معابد و يا در حاشيه هندوان قبل از انجام مراسم نيايش جهت تقد  .2

  .دهند ور شده و نوعي غسل انجام مي هاي مقدس غوطه رودخانه
  : آمده است١٤٨سرچشمه اين فكر بكر، قرآن مجيد است؛ چنانكه در سورة بقره، آيه   .3

  »…وِلكُلّ وجهةٌ هو مولّيها«
اند و مصداق ان هذان  و در سخنوري توامانگويا هر د. حسن دهلوي معاصر امير خسروست  .4

لساحران در مكارم اخالق و استقامت عقل و روش صوفيه و تجريد و تفريد و خوش گذرانيدن 
 ٧٠٧در سنة . الدين اولياست شيخ نظام. اسباب دنيوي، مثل او كمتر ديده و شنيده شد؛ مريد بي

شمع انجمن، چاپ مطبع  (…ستآباد دكّن ا هجري وفاتش اتّفاق افتاد و قبرش در دولت
  ).١١٣، ص  ه ١٢٩٣المطابع شاهجهاني شهر بهوپال، سال  رئيس
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  و قبله گاهيهر قوم راست راهي ديني 
  ما قبله راست كرديم بر سمت كج كالهي

  اي كه داري خيز اي خطيب بر خوان هر خطبه
نمازگاهي و  بر  نگر چو عيدي ا   رويش 

ا يكدگر موافق ب نديدي  و مه    گر سرو 
  باالش بين چو سروي باالي سرو ماهي

ا آنكه كرد توبه فسق از دلم فراموش   ب
اهي گن دم  ي آ د  ا ي م  ين ب ب لبش  گر    هم 

ا ندي  وب ا م  ل ا ظ زلف  ز  ا د  ن ي شا گ ر    گ
هي ا خو د ا د د  ا ي ر ف د  ي آ ر ب خمي  هر  ز    ا

  هر صبح اشك من بين سربر زده ز مژگان
  چون شبنمي كه افتد بر روي هر گياهي

ا ا ر م چراغ  و  چشم  ه داري  نگا ب  ر ا   ي
نگاهي هرگز در حال ما  نكرد  چه    گر 

من ازي  ب عشق  در  نجويد  وا  گ ضي  ا   ق
گواهي ا  ر ر قرا نيست حاجت ا ند كه    دا

ندر حضور عشقتعقل    حسن چه باشد ا
ادشاهي نديده در پيش پ جهان    ١طفل 

  :گردد در آخر براي حسن ختام بيتي مرقوم مي
استاد سلماني اي    سرم را سرسري متراش 

  )كذا(كه هر كس در ديار خود سري دارد و ساماني 
اين بيت را در كوچه و بازار تهران شنيدم و مردم اين را سست و شل پنداشته 

شاعر  دهند، ولي سخنوري كه آن را سروده است، متخلّص به تنا قرار نمياع مورد
  :باشد مي
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  سر ما سرسري متراش و از سر وامكن مارا
  ١كه ما هم در ديار خود سري داريم و ساماني

* * *  
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