
 عباس شوشترياحوال و آثار محمد   ١٦٣

  

  احوال و آثار محمد عباس شوشتري
  ∗سيد شهوار حسين نقوي

مفتي سيد محمد عباس از علماي بزرگ اسالم در تاريخ هند است که در علوم عقلي و 
با اينکه . ين بودب  مردي خردمند و روشن،نقلي از نوادر روزگار و افزون بر مراتب علمي

ايشان در ماه  .شمرد حترم ميت را بسي مسنّ  دانشمندان اهل،ع داشتمذهب تشي
راپردش هند  در شهر لکهنو پايتخت اتّهجري ١٢٢٤ل شب شنبه سال االو ربيع
  .آيد  برمي»خورشيد کمال و ادب«يافت که تاريخ آن از  دتولّ

   عباس شوشتري نسبةسلسل
طالب بن سيد  سيد محمد عباس بن سيد علي اکبر بن سيد محمد جعفر بن سيد ابي

امام   پشت بهةط هفدتوس  نسب بهةري و اين سلسلياهللا جزا ين بن سيد نعمتلدنورا
مانيه نعري صاحب انوار ياهللا جزا جدش سيد نعمت. رسد  مي،المالس  عليه،موسي کاظم
  .١ ايران بوده و صاحب کمال و فضل و آثار علمي استياز اجالء علما

  هند سفر شوشتر به
جداس، سيد عبمفتي محم د جعفر، در آخر عهد نواب آصفد محم دهاووله پادشاه الد، 

 هجري ١٢١٦شهر لکهنو وارد شد و بعد از رحلتش در سال   بههجري ١٢١٠در سال 
آمد و مورد الطاف و نوازش و  شمار مي اب سعادت علي خان مرحوم به مصاحبين نواز
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  ١٦٤  قند پارسي

  

زهد و  عالم و فاضل بود و به ، سيد علي اکبر،پدر مفتي محمد عباس. اعزاز و اکرام شد
  .تقوي معروف و صاحب تأليفات کثيره نيز بود

لهو و لعب نداشت،  مفتي محمد عباس در عهد کودکي مثل اطفال ديگر ميل به
خواندن رغبت و الفت داشت و بازي شان  بلکه از بازي و تضييع اوقات نفرت، و به

بينيم کداميک از ماها بيشتر در ب: گفت رفت و مي سجده مي تراب چنان بود که به با
رفت و در گرمي آفتاب سر بر خاک  گاهي در اوقات زوال باالي بام مي. ماند سجود مي
افزود و  نمود و گاهي عددش از هزار مي  را تکرار مي»اهللا يا« ةگذاشت و کلم گرم مي

چکيد و گاهي نوبت  کشيد که از رو و جبين قطرات عرق مي سجده چنان طول مي
 شب و روز غير از درس و بحث کاري ديگر ،در زمان تحصيل علم. رسيد يالن ميس به

  .نگاشت طور حاشيه کنار کتاب مي نداشت و افادات خود را هم به

   عباس شوشترياساتيد
 کتابهاي ابتدايي ، شاگرد مولوي مخدوم حنفي،مفتي محمد عباس پيش مولوي عبدالقوي

کتابهاي ،العلوم  صاحب شرح سلم،ا حسنشاگرد ملّ ،وسرا خواند و از مولوي عبدالقد 
درس او  به ، شاگرد عبدالعلي بحرالعلوم،نحوي و صرفي خواند و مولوي قدرت علي

سينا   مثل قانون شيخ بوعلي،داد و در کتابهاي طب منطق رياضي، هيئت، فلسفه مي
 خان وله ميرزا حسن عليالد حکيم ميرزا عوض علي و ميرزا علي خان و مسيح از

درس فقه و اصول از سيدالعلماء سيد حسين بن دلدار علي غفرانمآب . استفاده نمود
  .١تدريس شد بعد از تحصيل علوم مشغول به. کسب علم کرد

  عبادت و رياضت
عبادت و زهد و تقواي آنجناب زبان زد خاص و عام بود و در ذکر عبادات و طاعات 

قات سحر و ساعات نيم شبي را قوت گويايي  اگر او،رباني و ادعيه و مناجات يزداني
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 عباس شوشترياحوال و آثار محمد   ١٦٥

  

خشوع و خضوع  زبان فصيح و بيان واضح شهادت عبادت بدهد و به  به،حاصل شود
تالوت کالم خداي متعال  وظائف و اوراد، شب و روز به بامداد به. کامل معترف گردد

 در شوقمعمور داشته بود و هميشه با مردان راه خدا و سالکان سير و سلوک مأنوس بود و 
  :اند سرود، چنانچه در مثنوي من و سلوي فرموده و اشتياق عاشقان حقيقي اشعار مي

  يا الهي کو هواداران تو
  

  کو هواي کوي بيماران تو
  دوستدارم عشق بازان تو  

  
  را خاک راهم يکّه تازان تو را

  حبذا آنها که مردان توأند  
  

  پيشتاز ره نوردان توأند
  گاه چون بلبل نوا خوان توأند  

  
  گاه مثل گل پريشان توأند

  کنند خامش و ذکر الهي مي  
  

  کنند در گدايي پادشاهي مي
  فارغ از دنيا و اندر ياد تو  

  
  دم بدم ساغر زنان بر ياد تو

  طرح عشقي هر شبي انداخته  
  

  شور يارب ياربي انداخته
  غنچه اسرار پنهان توأند  

  
  صورت و آئينه حيران توأند

  ها تفسيدگان  سينهخستگان  
  

  رهروان پاي آماسيدگان
  الله هاي داغي صحراي تو  

  
  شمعهاي مومي شبهاي تو

  برگ لبها را خزاني ساخته  
  

  ها را زعفراني ساخته چهره
  آتشين افسانه ايشان خوش است  

  
  گريه مستانه ايشان خوش است

  جنّدا مژگان گوهر ريزشان  
  

  آه از چشمان طوفان خيزشان
  شوند گاه چون بلبل خروشان مي  

  
  شوند سان گاهي خموشان مي غنچه

  سنگ خارا آب آب از آهشان  
  

  ماه تا ماهي کباب از آه شان
  اي خدا بزم خداخواني کجاست  

  
  محفل مردان رباني کجاست

  اي خدا ژوليده مويان تو کو  
  

  خاک و خون آلوده رويان تو کو
  کنند رستمي با ناتواني مي  

  
  کنند اند و زندگاني مي مرده

  اند فر ايستادهبر سر راه س  
  

  ١اند اند آماده اند آماده فارغ
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  ١٦٦  قند پارسي

  

شبها در مناجات معروف گريه و زاري و سيل اشک از چشمهاي مبارک جاري، 
غلغله آه . نمود  شب تار را روز روشن و در و ديوار را رشک وادي ايمن مي،سوزان آه

گوشهاي ملکوت  شنيد، بلکه صداي ناله و فغان به و بکا را هر کسي از اهل جوار مي
. گرديد خواند که گريه گلوگير مي ريقي ميط  يا فقرات دعا بهرسيد و اشعار عرفاني مي

جهت   بود بههبارها مشاهده شده که ساعتي گذشت و يک فقره که مشتمل بر چند کلم
گويا شعله هاي جهنم پيش نظر بود و صحراي هول . شد شدت گريه و زاري ختم نمي

  :سرود فرمود و گاهي اين اشعار مي انگيز را مشاهده مي
  اين زشتي که عار دوزخمه من ب

هيمه نارت شدم و   گر وقود 
  سوزاند شرار دوزخمکي ب

 فخر من باشد که در کارت شدم
  :سرود و گاهي اين اشعار مي
خار بستان توأم گويم که ريحان توأم من نمي ا  ام  خارم 

يک مرتبه تمام شب در گريه و زاري و مناجات باري تعالي مشغول بود و 
پرسيد ايشان در چه مصيبت مبتال شده است که . ک شخص هندو بوديكه آنجا  پاسبان

شد مناجات  گاه مطلع مي هر. باشد و خيلي دلش بدردآمد تمام شب گريان و ناالن مي
فرمودند که حاصل مطلبش اين است که خداوندا حالتم بجايي رسيده  ديگر نظم مي

ترحم   اولي به،باشي ميآرند، پس تو که ارحم الراحمين  است که دشمنان هم رحم مي
  .١هستي

   عباس شوشترياخالق
شان خيلي مأنوس بود و از  مجالست نشيني و هم هميشه فقرا را محبوب داشت و به

شد  اتفاق مالقات مي کرد و اگر به نمي شد، مالقات و معاشرت اغنيا هيچگاه مسرور نمي
 آثار کراهت محسوس ،ندا آن عادي شده مالحظه تکلفات و لوازم رياست که اغنياء به به
نظمي امور از جاده استغنا قدم  وجود معيشت تنگ و کثرت عيال و بي گرديد و با مي
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. آورد نظم  در مدح فقرا به راگذاشت؛ چنانچه مثنوي تسکين مسکين فارسي بيرون نمي
شد خواه پير  که حاضر  مگر مداح برخاست هر،ف نشدشان مشر خدمت کس به هيچ

کمال لطافت و ظرافت و خوش بياني و شيرين  جوان حسب حال او بهباشد يا طفل و 
کردند و  تها فراموش نميفرمود که ذوق آن صحبت را حاضرين مد زباني کالم مي

حسب موقع و مقام بر  حدي بود که گويا جزو بيان شده بود و به ظرافت در کالم به
تواضع و انکسار . ندبرد ت ميشناسان و فصحاي زمان هم لذّ آمد که سخن زبان مي

کسي را اگرچه  کرد و هر وجود تبحر علمي، خود را هيچ خيال مي حدي بود که با به
خاطر عالي راه  گيري ابداً به جويي و خورده داد و عيب ادني باشد بر خود ترجيح مي

ماً بر حسن و خوبي نظر داشت و در هر چيز حسن و خوبي و ييافت، بلکه دا نمي
ديد، چنانچه  ت مينگاه عزّ چيز به کمال قدرداني هر هفرمود و ب ميعنوان مدح غور 

يدوار استحسان کرده بود و ام  آن را خوشخط خيال،شخصي کتابي آورد که کاتب
کرد که اگر راست گويم که بدخط است، دل شکسته  ل آقا مالحظه فرموده تأم.نشست

 فرمودند که چه خوب آخر. شود  دروغ مي،خواهد شد و اگر گويم که چه خوب است
کاتب مسرور گرديد و دروغ هم . آيد کار آمده که فوري در چشم مي سياهي به

اما پايگاه علمي ايشان در علوم عقلي و نقلي مسلّم بوده و هرگاه بر فقه و  .نيامد الزم
 نظر کرده ،اجتهاد و زهد و تقوي و خوف و خشيت از خدا براي آنجناب حاصل بود

مضامين عاشقانه و عارفانه و رندانه از  مي که از مذاق شاعرانه و ازشود و باز نظ مي
کنيم؛ غير از اينکه از کرامات آن  کلک سحر طراز و قلم فصاحت دمساز چکيده نگاه مي

سادگي  آيد و نيز اين رنگين اشعار با ذهن نمي عالم رباني شمرده شود، امري ديگر به
  .باشد مزاج هم خالي از عجب نمي

   عباس شوشترييغزلها
  کجا هاي گل از من حجاب تا ب

  رفت شب ساقيا صبوحي کو
  کجا هبرنداري نقاب تا ب

  کجا هآفتاب تا ب صبح بي



  ١٦٨  قند پارسي

  

  آيد مرگ مانند سيل مي
  دِر خالق بگير و محکم گير
  لرزه بر عرش و کرسي افتادست
نيست نگاه لطفي  لها شد   سا

  کجا هسرکشي چون حباب تا ب
  کجا هجا دق باب تا ب هب جا

  کجا هاي دلم اضطراب تا ب
اين عتاب تا ب  کجا  هاي خدا 

  غلغل الرحيل برپا شد
  ١کجا هسيدا نوش خواب تا ب  

*  
  دل غمگين کدامين قصه رنگين شنيد امشب

  که مثل مرغ بسمل تا سحر در خون تپيد امشب
د ر ا د ه  ز ا ت واي  ن امشب  ر  ا ي کوي  ر  د   دلم 

  دانم که اين بلبل درين گلشن چه ديد امشب نمي
هردممک ز سر شب رفت آلش کردم و  ا   رر 

  ٢دريد امشب کرد دل دست وگريبان مي برون مي
*  

  جان بر لب است اي بت پيمان شکن بيا
  ل گل شده ز ناله شبگير دامنمگ

  اي جان بکوي يار جدا از بدن مسوز
  کنيم نيم شبان واز مي درهاي تو به

رتي عب چشم  ه  ر ب ق م سوي  ب گشا   ب

  تپد بيا در آغوش من بيا دل مي
  سير چمن بيا  مثل نسيم صبح به

  اي شمع بزم حسن ميان لگن بيا
  بيدار شو بدرگه ما نعره زن بيا
ا ي ب وطن  در  و  گذر  در سفر  چند  ا   ت

د چرا بخاک فتادي باين کمالسي  
  ٣برخيز فوق گنبد چرخ کهن بيا  

*  
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  ايم از حسن و عشق حصه مقابل گرفته
  در گلشن وفا غزل از ما توان شنيد

  يمرس طفل و بستان نمي نزد جنون به
  شود از قتل عاشقان تر دامني نمي
   صفحات زمانه نيستنقش ثبات بر

 ما دل گرچه در براست گريزان بود ز

  ايم او خوش دلي گرفته و ما دل گرفته
  ايم گلبانگ تازه زعنادل گرفته

  ايم ل گرفتهيرس مساوز پير عقل د
  ايم از خون خشک دامن قاتل گرفته

  ايم هاي اوائل گرفته ما نقل نسخه
 ايم اين موج در کنار چو ساحل گرفته

د ز دست برد قضا نيست نقص ماسي  
  ١ايم  کامل گرفتهةاز گنج صبر بهر  

*  
  و گرم ذوق مدام تو فتاد استساقي 

  در حلقه زلف تو تپان است دل من
  خونم هنطع کف اغيار مياالي ب

نم جا کشور  ود  ب نگين تو  ر   در زي

  شايد بدلم پرتو جام تو فتاد است
  اين مرغ مگر تازه بدام تو فتاد است
  طشتم که فتاد است زبام تو فتاد است

 نام تو فتاده است  بر نقد دلم سکه به
د قلم توست مگر نيشکر مصرسي  
  ٢اين شور حالوت ز کالم تو فتاد استك  

*  
  اي به مداراي دگر در پي ايمان شده

  ناظر مصحف رويش نشدي اي حافظ
  تو هنوز از سر تحقيق مسلمان نشدي
 گر مزعفر نبود نعمت هستي کافي است

  اي من باين خوش که تو از کرده پشيمان شده
  اي کورکورانه مگر حافظ قرآن شده

  اي در زعم خودت ثاني مسلمان شدهگرچه 
 اي اي نطفه گنديده و انسان شده بوده

  نيست باغي نه اياغي نه دماغي نه دلي
  ٣اي خوان شدهاين جنون چيست که سيد تو غزل  

*  
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  مرا از چرخ همين بس که يار من باشي
  تو آن کسي که جهان باختيار توست

  لحد فغان ز وحشت شبهاي تار من به
 ه وقت يأس مرافدايش ک ههزار جان ب

  اگر چه عار توام افتخار من باشي
  مرا هوس که تو در اختيار من باشي
  خوشا شبي که تو شمع مزار من باشي

ر من باشي  به اميدوا که  از گفت   ن
  به اين نواي شرربار ترسم اي سيد

  ١از آن دمي که تو در پنبه زار من باشي  
*  

  دال بر روي آن کافر و گبرنظاره ميخواهم
  خواهم گناهي در نظر دارم کزان کفاره مي

  سپهري ديگر و دوري دگر بايد براي من
  خواهم که اقبال ابد از ثابت و سياره مي

  ايد خون دل خوردننه تنها آبروريزي که ب
  خواهم کف آبي اگر زين لجه خونخواره مي

  گردد گل مقصد ز مژگان ترم رنگين نمي
  خواهم جاي اشک خونابي ازاين فواره مي به

  طراز دولت دين است ازکلک و دوات من
  خواهم بدهر آوازه اين نوبت و نقاره مي

  کنم پيدا تنگم آشنايي مي  زتنهايي به
  ٢خواهم بيچاره ميبالي تازه اي بر سيد 

  آثار علمي
  تفسير و حديث

  ؛)فارسي(شرح االربعين   -٢  ؛انوار يوسفيه، تفسير سوره يوسف  -١
  ؛نزع القوس من روضة الفردوس  -٤  ؛سيف مسلول  -٣
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  ؛جواهر الکالم  -٦  ؛ترصيح الجواهر  -٥
  .التقاط اللئالي من االمالي  -٨  ؛روح االيمان  -٧

  علم الکالم
  ؛شعله جواله  -١٠  ؛ائل امناءالرحمنروائح القرآن في فض  -٩

  ؛ الطالب في اسالم ابي طالببغية  -١٢  ؛)فارسي(آتشش پاره   -١١
  ؛)فارسي(جواهر عبقريه در رد تحفه اثنا عشريه، شاه عبدالعزيز محدث دهلوي   -١٣
  ؛روح الجنان  -١٥  ؛)فارسي(جواب منتهي الکالم   -١٤
  ؛تأييد االسالم  -١٧  ؛)فارسي(دليل قوي   -١٦
  ؛نعر المؤمنين  -١٩  ؛مطرفه في الرد علي المتصوفه  -١٨
  ؛منابراالسالم  -٢١  ؛رساله رجعت  -٢٠
  ؛موعظه حسنه  -٢٣  ؛مواعظ لقمانيه  -٢٢
  .مجالس المواعظ  -٢٤

  فقه و اصول
  ؛ االفکار في تحديد االکراءشحةر  -٢٦  ؛ غرايعةشر  -٢٥
  ؛استفسار  -٢٨  ؛اساور عسجديه  -٢٧
  ؛صول و االخبارنور االبصار في مسائل اال  -٢٩
  ؛ القياسحجيةمنبراس في   -٣١  ؛کتاب القضا  -٣٠
  ؛ ظواهر الکتابحجية السحاب في جلجلة  -٣٢
  ؛ الماس في االرتماسصفحة  -٣٤  ؛فوح العبير في االحباط و التکفير  -٣٣
  ؛سماء مدرار في االصول و االخبار  -٣٦  ؛حواشي دره منظومه  -٣٥
  ؛)فارسي(معراج المؤمنين   -٣٨  ؛روض اريض في منجزات المريض  -٣٧
  ؛طريق جعفري  -٤٠  ؛)فارسي(بناءاالسالم في احکام الصيام   -٣٩



  ١٧٢  قند پارسي

  

  ؛لسان االصباح، تحقيق درباره وقت صبح  -٤١
  ؛)فارسي(استقبال، بحث قبله   -٤٣  ؛تعليقه انيقه، حواشي بر شرح لمعه  -٤٢

  حرف و نحو
  ؛ االفعالةلصوجوه االستعال في   -٤٥  ؛توصيف التعريف  -٤٤
  .فوح البير  -٤٦

  علم معاني و بيان و عروض
  ؛رساله در معاني و بيان  -٤٨  ؛)فارسي(رساله عروض   -٤٧
  ؛رفع االلتباس عما وقع في معني الشعر في المعيار و االساس  -٤٩

  سفه و هيئت و هندسهلمنطق و ف
  ؛حواشي تحرير اقليدس  -٥١  ؛حواشي شرح سلم ملّا حمداهللا  -٥٠
  ؛جواب انتقاض انعکاس خاصتين  -٥٣  ؛رساله فارسيه در منطق  -٥٢
  ؛حواشي مال جالل  -٥٥  ؛حلکمة ايةترجمه صدرا شرح هدا  -٥٤
  .رساله در جواب شبهه ابن کيمونه  -٥٦

اتادبي  
  ؛اورق الذهب  -٥٨  ؛موجه کوثري شرح قصيده حميري  -٥٧
  ؛يد بيضا، قصايد فارسي  -٥٩
  ؛)فارسي(مثنوي جوهر در بيان حديث يهود   -٦٠
  ؛)فارسي(مثنوي آب زالل   -٦٢  ؛)فارسي(ب فاصل مثنوي خطا  -٦١
  ؛مثنوي بيت الحزن  -٦٤  ؛)فارسي(مثنوي گوهر شاهوار   -٦٣
  ؛مثنوي تسکين مسکين  -٦٦  ؛مثنوي صحن چمن  -٦٥
  ؛ديوان فارسي  -٦٨  ؛مثنوي نظم الفروض  -٦٧



 عباس شوشترياحوال و آثار محمد   ١٧٣

  

  ؛مثنوي بنياد اعتقاد  -٧٠  ؛خطبه حمله حيدري  -٦٩
  ؛من و سلويمثنوي   -٧٢  ؛مثنوي بطرز نان ونمک  -٧١
  ؛اکواب موضوعه  -٧٤  ؛فلک مشحون  -٧٣
  ؛نمارق مصفوفه  -٧٦  ؛فرش مرفوعه  -٧٥
  ؛زرابي  -٧٨  ؛ماء مسکوب  -٧٧
  ؛مشجع الحمامات  -٨٠  ؛موج سلسبيل  -٧٩
  ؛منتخب کشکول  -٨٢  ؛طارف  -٨١
  ؛ةمصفا  -٨٤  ؛سوانح جديده  -٨٣
  ؛رساله بهيمه  -٨٦  ؛احويه مع شرح  -٨٥
  ؛مکتومسر   -٨٨  ؛اخالق حسينيه  -٨٧
  ؛نسيم صبا  -٩٠  ؛عشره کامله  -٨٩
  ؛مجموعه ادعيه  -٩٢  ؛سبعه سياره  -٩١
  .کتاب الفحص عن الثلثين  -٩٣

  طب
  ؛حاشيه شرح اسباب  -٩٥  ؛ الطبحتفة  -٩٤
  ؛شرح موجز  -٩٧  ؛حواشي نفيسي  -٩٦
  ؛ هديه بهيه-٩٩  ؛کتاب المسائل  -٩٨

  .غيره تشفيف السمع و  -١٠٠

   عباس شوشتريارتحال
 بود که قريب زوال آفتاب، عمر هجري ١٣٠٦ه بيست و پنجم ماه رجب روز پنجشنب

  .١زوال پذير گرديد و روح مطهر بخلد برين رسيد
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