
  عبدالرؤف وحيدموالنا: شاعِر نامدِر فارسي در بنگاله  ١٠٧

  

  : فارسي در بنگاله نامداِرشاعِر
  موالنا عبدالرؤف وحيد

  ∗محمد امين عامر

 يکي از معروفترين ،در قرن نوزدهم ميالدي در بنگاله، موالنا ابوالمعالي عبدالرؤف وحيد
رفت که از خاک  شمار مي  فارسي و اجلّ علما، فضال و ادبا بهسخنوراِن ترين و برجسته

اش  خانواده.  و ماهتاب بر روي افق ادب بنگاله درخشيدکلکته برخاست و مانند آفتاب
 مرد بزرگ از اجدادش حضرت قاضي شيخ محمد ناز اهالي دهلي بود و نخستي

ه ١٠٦٠(يقي الحنفي القادري بوده که در سال هزار و شصت هجري عبدالقادر صد (
 ثاني،  حکومت صاحبقراناواخر عهِد در) م ١٧٠٠(مطابق با هزار و هفتصد ميالدي 

ام والي بنگاله، ابونصر نصرالدين ادشاه، در دارالخالفت دهلي و اواخر ايپشاهجهان 
بنگاله فروکشيد و در کلکته دايماً رحل اقامت  محمد سلطان شجاع، از دهلي برآمده به

  .١انداختند
ترين رؤساي  جد موالنا عبدالرؤف وحيد که شيخ محمد رمضان نام داشت از گرامي

) ه ١١٩٩(کته و صاحب مناقب بود که در سال هزار و صد و نود و نه هجري قديم کل
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  ١٠٨  قند پارسي

  

نهاد که در   مسجدي قشنگ و بزرگ با نُه گنبد بنا،١در حوزه نيم تله بر لب درياي گنگ
  .٢باشد  زباِن ثنا مي، خود و يادگاري از همه تنتذکار بانياِن

 الحرام هزار و ةقعدليصفات و دانشمند گرانمايه، شب دهم ماه ذياآن بزرِگ ع
و هشتصد و   مطابق با چهارم نوامبر هزار،)ه ١٢٢٨(هشت هجري  دويست و بيست و

وحيد  .٣مقام جاوداني نهاد خ بهين سراي فاني ر ا، پنجشنبه، از)م ١٨١٣(سيزده ميالدي 
اي آبدار سروده  ذکر بناي مسجد، قطعه در ضبِط تاريخ وفات آن منبع خير و حسنات با

  :شود آن قطعه ذيالً مالحظه مي. باشد  اعتنا ميدرخوِربود که 
  رهجد ما شيخ اجلّ اکرم عالي گ

  آنکه در کلکته مانده يادگار پايدار
  از پي ساِل وصالش از خدا خواهد وحيد

 

  بر روانش باد صد رحمت بفيض ايزدي
  ه گنبديبر لب درياي گنگش مسجدي نُ

  ٤حشِر جد ارشِد ماکن بآِل احمدي
 )ه ١٢٢٨(                                 

يقي النقشبندي، يکي از پيشوايان و پدر فرخنده وحيد، شيخ احمد علي الصد
وي در دانش و هنر و . شود علم کلکته محسوب مي  دين حنيف و رجال کبار ذيبزرگاِن

ين سراي  احصوِل معيشت در  کافي داشت و هيچوقت بهةفنوِن علم و حکمت بهر
ل ه نگماشت و همواره بر روش ارباِب صبر و رضا و تجريد و توکّر توجناپايدا

الحرام هزار و  حجةلا  شب هفدهم ماه ذي،ف و اهل دلآن مرِد تصو. زندگاني را بسربرد
مطابق با شانزدهم فوريه هزار و هشتصد و ) ه ١٢٨٩(دويست و هشتاد و نُه هجري 

وحيد تاريخ وفاتش را .  پيوسترحمت حق ، يکشنبه، به)م ١٨٧٣(هفتاد و سه ميالدي 
  :تعريف و توصيف وي در قطعه زير ذکر نموده است با
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  چو احمد علي والد ماجدم
   معرفتةسرمبديده کشان 

  داِر فنا کوس رحلت زنان  ز
  وحيد حزين سال رحلت بگفت

 

او باد بر جاِنکه رحمت ز حق   
  گفتگو  حق بود بيشناساِن

  سوي داِر باقي بياورد رو
  ١که باغ ارم جاي جاويد او

 )ه ١٢٨٩(                       
 المرجب  رجب٢٣ در تاريخ »وحيد« ص بهموالنا ابوالمعالي محمد عبدالرؤف المتخلّ

 هستي خراميده، از ةجلو  ميالدي در کلکته به١٨٢٨ ةهجري مطابق با دهم فوريه سن
 وافر پيدا ةداد کثيره و سرمايفاضالِن عصر خود تحصيل مراتب علميه نموده، استع

 اي رسانيد که اهل علم و ادب از وي حساب مرتبه بهرا لساني  ساخت و زبانداني و خوش
ماتي آشنا گرديد و تحصيالت مقد پس از پرورش و پرداخت، وي نخست با. بردند مي

خدمت   علمي، وحيد بهةبراي استفاد. بعد در ديگر علوم و فنون کسب مهارت کرد
 شرف ـ  عاليه کلکته بودةلين آموزگار مدرسکه او ـ موالنا محمد وجيهه ،هذساتاالذاستا

يافت و از او در مضامين اصول و فروع و علوم ديني و دنيوي اکتساب فيض  حضوري
زبان  دادِن اين فن به خاطر وسعت وي در ادب و انشا هم قدرت تامه داشت و به. نمود

 فارسي رسيد و در ضمن ةاجراي روزنام خره نوبت بهباال. کرد نويسي آغاز رسي نامهاف
فعزبان فارسي از کلکته انتشار  به،»االخبار سلطان«نام  اي به تهاي ادبي، وي روزنامهالي 

نثر فارسي و انشاپردازي وي عوام . يدناچاش را پي داد که در دنياي ادب و صحافت آوازه
زبان فارسي   به،»دوربين«نام  ري هم به ديگةر کرد که وي روزنامو خواص را چنان متأثّ

ها داراي متانت و لطافت تحرير و  اين روزنامه. هم اجرا نمود ٢خبار اردو گايداو 
  .٣ مردم ساختلکالمهاي شيرين و درس آموز وحيد را محبوب نظر و مقبو ،تقرير
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عالوه بر فعتهاي ادبي، وحيد بهالي فعداشت و تهاي اجتماعي و فرهنگي هم عالقه الي
 و از لحاظ ديني و علمي ،سواد و خسته حال  مسلمانان بنگاله که بيبراي پيشرفِت
ميالدي  ١٨٥٥وي در سال . کرد مذلّت بودند، خيلي کوشش و تکاپو مي گرفتار قعِر

نام  اي به براي رفاه و بهبود مسلمانان کلکته از جمله رؤساي شهر و اهالي باسواد، اداره
اي  هيچ اداره بورزنموده که آنوقت در سراسر هند مانند انجمن م  بنا»انجمن اسالمي«

 کارهاي سودمند اجتماعي و فرهنگي انجام ، مدير انجمنعنوان هوحيد ب. وجود نداشت
ميالدي  ١٨٦٣ در سال ،طيف خان بهادراب عبداللّ نو،که رئيس اعظم کلکته وقتي. داد مي

آن انجمن  داد، وحيد به  تشکيل» کلکتهة علميةمذاکر«نام  يک مجلس اسالمي به
  .١ي و دوام و بقاي اين انجمن زندگانيش را وقف نمودپيوست و براي ترقّ

ط داشت و در زبانهاي عربي، فارسي و اردو هم زبان انگليسي خيلي تسلّ وحيد به
طرف حکومت  از. م ١٨٥٥/ه ١٢٧١وي در سال . استعداد کامل هم بهم رسانيده بود

/ ه ١٢٧٦  صدر کلکته مأمور گرديد و بعد از آن وي در سال٢ب مترجميمنص انگليسي به
قبالً . سمت پرفسور زبان و ادب فارسي منصوب شد  عاليه کلکته بهة در مدرس،م ١٨٦٠

عهده  کرد به ص مي تخلّ»وفا«نام ميرزا بزرگ شيرازي که  اين سمت را يک ايراني به
عنوان عضو دانشگاه   را به»حيدو«ميالدي حکومت انگليسي  ١٨٨٩در سال . داشت
وي در علوم و فنون و در هيئت تدريس زبانهاي عربي، فارسي و . نمود انتخاب ٣کلکته

عم موالنا وحيد که اسمش فيض عالي بود، يک . اردو در دانشگاِه کلکته عضويت داشت
. ٤ ميالدي فوت کرد١٨٦٤وي در سال . کرد ص مي تخلّ»عاصي«شاعر صوفي بوده و 
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زبان   بود، به»اوحد«صش رين پسر عبدالوحيد که عبدالودود نام داشت و تخلّبزرگت
  .١ شباب زندگانيش را از دست دادلِمامتأسفانه وي در ع. گفت فارسي شعر مي

هر دو زبان اردو  شعر و سخن عالقه فراوان داشت و به  تحصيل بهوحيد از هنگاِم
وي در مشق . بيشتر شهرت داشتعنوان شاعر فارسي   ولي به،سرود و فارسي شعر مي

د شاه الفت حسين فرياد که از افاضل و اکابر شعرا و پيران طريقت خدمت سي سخن به
ات فارسي، در زمان ديوانش مشتمل بر غزلي. زد  زانوي ادب،شد آن عصر شمرده مي

آثار گرانبهايش در نظم و نثر .  ولي هنوز در دسترس نيست،حياتش چاپ شده بود
  :رتند ازفارسي عبا

  ،)مجموعه نگارشات(تحريرات وحيدي   )١(
  تاريخ کلکته،  )٣(  تاريخ بنگاله،  )٢(
  نحو وحيدي،  )٥(  حرف وحيدي،  )٤(
   الحاج،حتفة  )٧(  شاخ مرجان،  )٦(
  رباعيات وحيدي،  )٩(  تاج سخن،  )٨(
  جواهر الصنايع،  )١١(  ت وحيدي،أمنش  )١٠(
  .٢سخن موزون و غيره  )١٢(

حالوت لفظ و . شود ي اسلوب و سالست ترکيب يافت ميدر نظم و نثر وحيد شاد
گاه   و انشا معترف کالم وي هستند و گاهمرتبتي است که استادان فن مالحت معني به

نمک در کالمش گلوسوزتر از حالوت . کنند در تعبير و تفسير کالمش اظهار عجز مي
مطالب . ستو روح نگارش ا،همينطور نثر فارسي وي داراي فصاحت و بالغت. است

کرد و کمال فن وي شمرده   ميآساني حلّ روشني بيان و نکات باريک را به دقيق را به
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وي در فصاحت و بالغت يکتاي روزگار بود که همه استاداِن معاصر اين فن، . شد مي
  .١اين حقيقت را تسليم کرده بودند

  :تعدادي از اشعار وحيد نگاهي بکنيم حاال به
  که شب گرم سخن بوديتو با اغيار در گلشن 

  ندانستي که من هم يک طرف اندر چمن بودم
*  

  قلزم نروم از پي آب ام ليک به تشنه
  لب شربت تقرير کسي موج خيز است به

رکرده است که آن را در شعرهاي  حالت عاشق را چقدر متغي،نگاِه ناز معشوق
  :زيرين اينطور اظهار کرده است

  ست يک ناوکي که آن نگه شرمگين زده
  

  ست دهصد رخنه در دل و دو صد آخر بدين ز
  سيراب کرد ز آب بقا جان تشنه را  

  
  ست تيغي که ترک من بدم واپسين زده

  غمش ارروضه فردوس  شفتالويي ز  
 

  ٢ست زده کمين از بلبلش لب که اي بوسه آن
نشيني که همين زندگاني  خواهد، فقط ديدار و خلوت يک عاشق از معشوق چه مي

 لطيف آرزوهايش را اظهار کرده است که ةباِن غزل وي با چه پيرايدر ز. عاشق باشد
  :گويد مي. ر استاليق تذکّ

  و يار دگر هيچ در کنج چمن با مي
  ست لبم اين دم نزعه عيسي نفسا جان ب

  و مسجد و سجاده و تسبيحاي شيخ تو

  اي دِل زاِر دگر هيچست تمنّ اين
  اي از شربت ديدار دگر هيچ يک جرعه

و نه  بتخا و  بت  و  هيچ ما  ار دگر  ن  ز
 ةکاربرده و حادث ه کنيد که وحيد در آن تشبيه و استعاره بهاين شعرها توج حاال به

  :ود کرده استخکربال را بيان کرده است که منظِر خونچکان در نگاه 
  لعِل لب کشتگاِن تيِغ ابرو تشنگاِن

 بزم قدسيان افتاد بر شعر وحيد وي به
  اي کرده کوي قاتلم را کربالي تازه
 اي غلغل احسنت و شور مرحباي تازه
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المرگ است، ولي آرزو دارد که يکبار شربِت لِب   محبوب قريبعاشق در عشِق
  :قند محبوب را بخورد تا زندگي بيابد

 بچکاني ز لبم تا جگر اندک اندک ست مگر شربت قندي ز لبت دِم نزع
  :ه بشوداين شعر توج بهعاشق راحت و آرام معشوق را چطور بايد نگاه دارد، 

  قدم آهسته بنه در رِه آنشوخ وحيد
  ١توان کرد بکويش گذر اندک اندک مي

گويد شرابي از درياي عشق که من  وي مي.  عشق استةوحيد سرمست باد
ي دارد که گشعر لطافِت عشق و ميخوار.  حضرت خضر را هم دستياب نبود،ام خورده

  :گويد مي. ن استابيرون از حد بي
   حياتة خضر خورده است ز سرچشمکي

  آبي که خورده باِغ دِل من ز جوي عشق
االن عاشق تابي ندارد که از . ناز و اداي معشوق، عاشق را خسته و تباه کرده است

. معشوق هم ديدن عاشق را بدين حاِل خستگي دوست دارد. معشوق چيزي سؤال بکند
  : بشودمالحظه. ين شور روشن است اچقدر احساساِت عاشق از

  يک کرشمه دل و دين و جان ربود ستيه ب
ريةغمزه ب ا د رزو  آ چه  خر  آ دگر     

  :توجه بشود. کند اين شعر هم حالِت عاشق را غمازي مي
ازوي دل ب بر  ار  هجِر ي ِر  ا ب کردم    عرضه 

  ٢طاقت و تاب و توان، صبر و تحمل گفت بس
يد در وصف شهر وح. کنيم مي  اکتفا»تاريخ کلکته«تقديم نظم   بهپايانحاال در 

  :سرايد کلکته مي
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  چيست داني تو شهر مينوچهر
  پرور غمزوا، جانفزا، روان

  بر زميني ز باِغ خلِد برين
  کرده هر دور را مسيحايي
  در دمد روح در تن بيجان

  دهد بوي گلشِن فردوس مي
  نورچشم و سرور و جان و دل
  گره از دل گشاي نافه چين
  غيرِت روي دلبراِن صبيح
  رشک زلِف معنبر خوبان
  اي خوشا آِب گنگ نزهت جان

   پربهاي رفيعوان عمارِت
  عقد غم واگشاي جان حزين
  ياد باغ جنان برد از دل

  کشد دِل پاکان با صفا به
  رخنه در زهد زاهدان فکند

ز جا رد ا کرو بيان ب  يدل 

  شهر نزهت فزاي کلکته
  چيست آب و هواي کلکته
  گويا باشد بناي کلکته
  دِم باِد صباي کلکته
  روح راحت فزاي کلکته
  چمن خوش هواي کلکته
  طلعت دلرباي کلکته
  نکهت مشکساي کلکته
  صبح هر دل گشاي کلکته
  شام جادونماي کلکته

   جانفزاي کلکتهةشير
   نماي کلکتهشأن و شوکت

  گل زمين فضاي کلکته
  باغ بستان سراي کلکته
  ساحِت پرفضاي کلکته
  صنم خوش اداي کلکته
ه کت ل ک اي  ق ل ه  ر ه ز تِ   ب

  طايِر جاِن ناتواِن وحيد
  ١پرد در هواي کلکته مي  
رشته تحرير آورده شده است،  از نمونه اشعار فارسي که در صفحات گذشته به  

 هعنوان شاعر فارسي در بنگاله نه فقط شهرت داشت، بلک شود که وحيد به مترشّح مي
. ديد لت ميزو منميان ديگر شعرا و ادباي همعصر امتياز و افتخار هم داشته است و قدر 
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