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 مطربي سمرقندي  ٧

  

  مطربي سمرقندي
  ∗سيد امير حسن عابدي

در زمان پادشاهان . فرهنگي بين هند و آسياي مركزي از قديم داير بوده است روابط
هند، بالخصوص پادشاهان گوركاني، شعرا و دانشمندان و نويسندگان گوناگون از 

 يادزهند آمده، در فرهنگ و ادبيات فارسي هند تأثير  سمرقند و بخارا و اطراف آن به
يكي . اند ننموده نويسان و مورخان هند، بسياري از آنها را ذكر متأسفانه تذكره. اند گذاشته

» نامة جهانگيري اقبال« و »جهانگيري تزك«از آنها مطربي سمرقندي است كه حتّي در 
  .اسم و ذكر وي نيامده است

ندگان يكي از شعرا و نويس، »مطربي« سلطان محمداالصم سمرقندي، متخلّص به
  .خدمت وي رسيده است هند آمده، به  پادشاه به١بزرگ سمرقند در آخر عهِد جهانگير

س از پميالدي در سمرقند متولّد گرديده و  ١٥٥٨-٥٩/هجري ٩٦٦مطربي در سال 
وي شاگرد مقيمي سمرقندي، قاضي محمد . زندگاني هفتاد و سه ساله درگذشته است
الدين حافظ عبدالرحيم مذهب،  بي هروي، كمالامين سمرقندي، اشرفي مير انوري، غري
رستم  اميني، زرهي تركستاني، ملّا بيدي، متخلّص به خواجه هاشمي مزاري، ابومحمد ده

 ، خواجه حسن نثاري بخارايي،ملّا بابا، بذري بدخشي يوملي ميانكالي، مشهور بهنقّاش، 
خواجه  لي، مشهور به سمرقندي، صبوري سمرقندي، قريشي ميانكااستاد ملّا فاضلي

  .دوست نظر، ثابتي ميانكالي، خزاني شهر سبزي، ذهني سمرقندي و الزمي كيشي بود
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  ٨  قند پارسي

  

ابوالغازي   به وتأليفرا الشعرا  ةميالدي تذكر ١٦٠٤/هجري ١٠١٣مطربي در سال 
  . تقديم نموده است١بهادر خان اشترخانيولي محمد 

 مقدمه و تحشيه و تعليقات علي تذكرة نامبرده با مقدمه و تصحيح اصغر جانفزا و
 هميالدي، از طرف آيينة ميراث، تهران، انتشار يافت ١٩٩٩رفيعي عالوردشتي، در سال 

  .است
شود كه چون مطربي خواست  از مقدمه و پيشگفتار اين نسخة چاپي معلوم مي

 بيارد؛ بر همين اساست براي جهانگير پادشاه يك تحفة ادبي درنظر داشهند بيايد،  به
اهللا صفا، دكتر  هرمان اته، استوري، دكتر ذبيح. را تأليف نمود» نسخة زيباي جهانگير«وي 

سيد علي رضا نقوي، عبدالرفيع حقيقت، احمد گلچين معاني و احمد منزوي، اشتباهاً 
پرفسور عبدالغني ميرزايف اين اثر را . اند نوشته» يجهانگير تاريخ«اين تأليف را 
  .٢داده است ة خود انتشارممقد تصحيح نموده با

روز  ميالدي وارد الهور گرديد و به ١٦٢٦/هجري ١٠٣٦مطربي در ماه صفر سال 
ميالدي پيش جهانگير رفت  ١٦٢٦ نوامبر ٢٩/هجري ١٠٣٦االول سال   ربيع١٩چهارشنبه 

  :وي تقديم كرد رباعي ذيل به و تأليف خود را با
  بر نام جهانگير شه چرخ حشم

 شناس  خردهتاريخ تمامش خرد
  اين نسخة دلگشا چو آمد به قلم

 رقم» نسخة زيباي جهانگير«زد 
چند روز است كه داخل دارالسلطنت الهور ”پرسد كه  در مالقات اول، جهانگير مي

  .“يك ماه”: گفت. “اند شده
آصف خان و خواجه ابوالحسن ديوان و ارادت خان و خواص ”در مالقات دوم، 

  .٣“بندگي حاضر بودند النّهري و خوانين ديگر بهخان و بهادر خان ماوراء
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 مطربي سمرقندي  ٩

  

ما آن نسخة دلپذير ”گويد كه  پرسد و نيز مي جهانگير دربارة دخمة صاحبقراني مي
 از چنان آمد كه آن نسخة جهانگير  مااما در خاطر پر انوار… مكتوب خان سپرديم را به
پادشاهي در ايام ي كه عرايچند ورق از اسامي ش… گردد پذير نات ما نيز شرفيتدو

چنان اليق … كرده بوديم  اما در زمان شاهزادگي خود جمع،بودند… واالبزرگوار ما
  .١“ديديم كه داخل تصنيف شما باشد

. جهانگير مالقات كرده و دربارة هر مالقات بيتي سروده است  بار با٢٤مطربي 
اين مالقات شود كه در چه وقت  شود و معلوم مي بعضي از آنها در اينجا نقل مي

  :گرديده است برپا
 در او آماده عيش و كامراني تر از صبح جواني شبي روشن

*  
 بوسه گاه لب من خاك ره شاهي شد روز ديگر كه دلم جانب شه راهي شد

كشمير برود، اما مطربي عذر  خواست مطربي بماند و همراه وي به جهانگير مي
  :ود و در آخر مالقات غزل ذيل را تقديم نمخواست

 رخصت ز بادشاه جهانگير اكبر است كشد به سوي وطن باز مطربي دل مي
  .وطن خود برگشت و به

مطربي از شعراي بزرگ عصر خود بود، اما متأسفانه ديوان وي مرتب نگرديده 
هاي ابيات وي در مقدمه و پيشگفتار  وي در همة اصناف شعر سروده و نمونه. است
  :گردد  از ابيات او در اينجا نقل مياكنون بعضي. گرديده است نقل

 آتش بكنم در همه گلها و سمنها چون درنظرم روي تو نبود به چمنها
*  

 شمار دارد جگر هزار لخت و غم بي غم من كسي شناسد كه دل فگار دارد
  .اوست» خاطرات«اثر سوم مطربي، 
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  ١٠  قند پارسي

  

شده و   خيلي تجليل١دكّني مطربي، از ميان شاعران هند، از فيضي در تذكرة
دانشمندان  شود كه رابطة وي با تفصيل دربارة وي نوشته شده است و معلوم مي به

  .چطور بوده استآسياي مركزي 
خمير … است… السعادات والعزّ  الفضايل و الكماالت و منبع مجمع… فيضي”

، و در فن نمود مهر ضوء قمر پرتوش، كشّاف كنوز حقايق و حلّال رموز دقايق مي
غايت  اين فقير ديوان ابيات او را تمام كتابت كرده، به… غايت ذوفنون بوده اشعار، به

نقط  اي بي و از صنايع مشكلة شعري، قصيده ،اشعار جانفزا و معاني دلگشا، مطالعه نمود
  .در آنجا ظاهر شد

، غايبانه طريق محبت را پيموده، از ٢به حضرت مخدومي حسن خواجه نثاري”
اي از  فرستاد و در مرسله ت گشوده، سوغاتهاي گرانمند ميواليت هند ابواب مراسال

بر . فقير در بخارا بودم، نوبتي مكتوبي فرستاد. نوشت گفتار لطيف خود، تقريباً ابيات مي
  :اول آن مكتوب همچنين نوشته بود كه

 كفر محبت است نوشتن بيار خط اي دل برآ ز شهپر شوق و گذار خط
  :ا مرقوم ساخته بود كه اين بيت ر،مكتوب و در ظهر

اين رقعة دردمندي نند   دست حسن خواجة نقشبندي به رسا
  :غزل را جواب طلبيده بودو اين … ”

  روم كانجا قدم نامحرم است من به راهي مي
  گويم كه دم نامحرم است وز مقامي حرف مي

*  
  فيضي از بزم نشاط ما حريفان غافلند

  گيريم جم نامحرم است هر كجا ما جام مي
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 مطربي سمرقندي  ١١

  

 حضرت مخدومي اين غزل را جواب گفته بودند و سه بيت از آن در خاطر و
  :داشتم

  مي زني اي دل دم از جايي كه دم نامحرم است
  پا منه در محفلي كانجا قدم نامحرم است

  :و مطلع اول مكتوب را اينچنين جواب گفته بودند كه مطلع
خط ر  آشكا كند  ن گر  ا دل  ر  ا سر  ١خطهر لحظه سوي تو بفرستم هزار  ا

، پير يادي ٢اظهر دهلوي: اند شعراي ديگر هند كه در تذكرة مطربي جاگرفته
، طلوعي كشميري، عرفي ٣كشميري، آصف خان جعفر بيگ بخشي، حياتي گيالني

  .باشند غيره مي ، قليچ محمد خان، شيري هندي، ظاهري گجراتي، الهوري و٤شيرازي

* * *  
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 زاد غزل طبع  ١٣

  

  زاد غزل طبع
  ∗الحق انصاري محمد ولي

  من جاِن خودم را به اَهرمن نفروشم
  خود از خطرة دشمن نفروشمامواِل 

  در عشق دهم جان و دل، اما نه خودم را
  ام شاد هستم چمن آرا و ز ديدار گل

  هرگز نچكد گوهر اشك از صدِف چشم
  بيگانه ز عالم شده در گوشة زندان
  در مسلِك غم ناله و فرياد روا نيست

  گران را جنِس غم دل را ندهم چاره
  انباز شود غير به دردم، نپذيرم

  زخِم جگر مژده، كه من بهِر رفويتاي 
  كاالي سخن را به سخن فهم دهم مفت
  پرشعله شود آتِش آن از نِم اشكم
  حاوي به ضميرم نشود مصلحِت وقت
 من فارسي خوانم، ولي ني تاجِر نفتم

  كاالي گران مايه به دشمن نفروشم
  چون لطف خدا ساخته ايمن، نفروشم
  من بهِر دو دانه همه خرمن نفروشم
  گلچين نيم و رونِق گلشن نفروشم
  اين جنس گرامايه به دامن نفروشم
  سازم به غم و ديده به روزن نفروشم
  من سوِز تِب عشق به شيون نفروشم

  ستند خريدار ولي من نفروشمه
  اين تحفة يار است، به دشمن نفروشم
  هرگز به كسي رشته و سوزن نفروشم
  اين جنس به هر كوچه و برزن نفروشم
  اين آتِش سيال به گلخن نفروشم
  با پيِر خرد من دل روشن نفروشم

 ١پول كه روغن نفروشم هستم بدين بي
  بد ذوق ولي را نسرايم سخِن خويش
فروشم ن بكودن  ر  ا شع ا ِر  گوه   من 
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 )ره(مشخّصات رباعيات امام خميني   ١٥

  

  )ره ( امام خمينياِتصات رباعيمشخّ
  ∗ي انصاريغالم مجتٰب

دهيم،   را مورد بررسي قرار)ره( ات حضرت امام خمينيصات رباعيقبل از آنکه مشخّ
 ١»ادبيات اسالمي ايران«مات ه است؟ از مقدگون چيدريابيم که ادبيات ايران کنون بايد

مخصوصاً شعر کنوني . ه عاشق استشود که ادبيات ايران کنوني صداي دلسوخت پيدا مي
 اهبنابراين همر. بر حرص و هوا نيست، بلکه شعر ايثار و شهادت است ايران مبني

 جديد ةقيت بيشتر است و از همينجاست که در تاريخ ادبيات ايران يک دورمؤفّ با
  .کنيم  تعبير مي» انقالب اسالميةدور«نام  آن بهاز شود که  شروع مي

 ايران راهبر جذبات ديني است ؛ ايران اسالمي است؛ان انقالبي استايران امروز اير
پس ادبيات فارسي امروزه هم ترجمان نهضت . و ايران جنون ايثار و شهادت است

ت آنکه عقايد ديني و جوش انقالبي بر دل و دماغ علّ ه ب،انقالبي و اسالمي است
  .٢ منقلب گرديده استآنها فکر ةنحوو ايرانيان مستولي، 

ا هتوان از صداي بازگشت و شعار آن ت را مياوضاع هيجاني يک کشور يا ملّ
شور و شعور و شعر و شعار مردم از شعار دادن ايشان و ناله و فرياد . دريافت نمود

هاي اينجوري  از زبان عموم مردم ايران امروز نعره. گردد خوبي منعکس مي همانان به
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  ١٦  قند پارسي

  

 هرگز کمتر از اعجاز شاعري نيست؛ مثالً، ،تيتوان شنيد که از روي تأثير و جذاب مي
رهبر «، »اهللا حزب فقط حزب«، »يني استحسنهضت ما «، » است)ره( رهبر ما خميني«

مزيد . القياس  و علي هذا»خون خود نوشتيم با«، »شتيمذاز جان خود گ«، »اهللا فقط روح
نقالب اسالمي است؛  اة بدون اشتباه شهپار)ره( ن خمينيأش هآن، اين کلمات مربوط ب بر

ترين مرد جهان  انقالبي«، »رهبر آزادگان است«، »او فرستاده صاحبزمان است«مثالً، 
کند، از پيشواي بزرگ مرد  امروز شاعر انقالب اگر هم از کسي ستايش .١»است
زند، زيرا امام يک شخص نيست،   حرف مي)ره( حاضر حضرت امام خميني قرن
 ةشدن در گنداب اي است که مردم را از غرق گونه مبرپيا. ت استملّيك  ةعصار بلکه

در مجموع شعر انقالب . ايرانيان آبرو و اعتماد بخشيد به. رژيم شاهي نجات داد
تجسم عملي و عيني خواست و اراده ملّت هم ت و حال مردم است و هم امام ملّ زبان
  .٢بود

نظورش شعر و شاعري دهد که او م  نشان مي)ره(  ديوان امام خمينيةبررسي ديباچ
او نجواي  شعر.  او بوديهاي روح بلند و متعال اي از جلوه ، بلکه شعر نيز جلوههنبود

 ،تابي است که در خلوت تنهايي با بکارگيري کلمات زده و بي عاشقانه، روح هيجان
 …راز و نياز پرداخته است معبود به دل دردمند خويش را با محبوب بازگفته و با راز

 ، محصول حالت استغراق و مولود فناي در سبحات و جمال حضرت حقشعر امام
  .٣ است شهود لقاي دلدارةاست و نتيج
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 )ره(مشخّصات رباعيات امام خميني   ١٧

  

هايي که در آثار حضرت امام آمده، همانان است که عارفان شاعر و شاعران  واژه
  :)ره(  ديوان خمينيةقول صاحب ديباچ هب. اند کار برده عارف در اشعار خود به

ين و يي از مرز آيدهد سرمو  است که هرگز رضا نميشعر امام سخن مرجعي”
پس نبايد سخن . ل ماندحدود تخطي شود و کوچکترين حکمي از شريعت معطّ

کرد که چنين  داران عرفان و معرفت قياس ن مسندنشينان و داعيهناسخ او را با
  .١“است سخت اشتباه اي مقايسه

خراساني،   سبک:اند قسيم کردهقان زبان و ادبيات سبک شعر را بر چهار نوع تمحقّ
همين معيارها بعد از بررسي شعر  با. سبک عراقي، سبک هندي، و سبک بازگشت

  .عراقي است توان گفت که شعر امام از نظر شيوه، داراي سبک موصوف مي
 )ره( ات حضرت امام خمينيصات رباعيهر حال اينجا منظورم از بررسي مشخّ به

ي يبانو فاطمه طباطبا. هدات و معتقدات موصوف استاست که اساساً مشتمل بر مشا
 ديوان مذکور ة ديباچة خصوصي بيان کرده است که ضميمةدرين زمينه يک مشاهد

  :گويد است، مي
خواندم، بعضي   تحصيلي يکي از متون فلسفي را ميةاقتضاي رشت زمانيکه به”

کتاب را در مواقع مناسب با حضرت امام عبارات دشوار و مهم )سقد هسر (
اي تبديل شد تا   بيست  دقيقهةجلس اين پرسش و پاسخ به. گذاشتم ميان مي در

يک روز صبح که براي شروع درس خدمت ايشان رسيدم، دريافتم که ايشان 
  .“طنز هشدارم دادند هيک رباعي ب با

  خواند از فلسفه فا و الم و س مي  خواند فاطي که فنون فلسفه مي
  خود را ز حجاب فلسفه برهاند  اميد من آنست که با نور خدا

انه من آغاز شد و درخواست ابيات ديگري پس از دريافت اين رباعي، اصرار مجد
  :کردم و چند روز بعد
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  ١٨  قند پارسي

  

  سوي دوست سفر بايد کرده فاطي ب
 هستي تو داده هر معرفتي که وي ب

  از خويشتن خويش سفر بايد کرد
 ره از آن حذر بايد کرده ديويست ب

  : چرا که چندي بعد چنين سرودند؛نمود ام من کم کمک مؤثر ميتقاضاي مد
  فاطي تو و حق معرفت يعني چه

 يا نخواهي ره يافت ناخوانده الف به
  صفت يعني چه دريافت ذات بي

 ناکرده سلوک موهبت يعني چه
 و در نهايت ايجاز آمده هااين پندآموزي و روشنفکري امام را که در غالب رباعي

ناگاه دريافتم .  گوش کردم و سرمست از حالوت آن شدمةيوشيدم و آويزجان ن هبود، ب
لذا . باب معرفت دريغ است ناگفته بماند و نهفته گردد هايي در که نظير چنين پيام

. نکنند  کالم و سرودن پيام را رهاةسماجت بسيار از ايشان خواستم که سررشت با
دم بر  هر. داد ه جرأت اصرارم ميکران عزيز چنان بود ک کنم که لطف بي اعتراف مي

افزود تا آنجا که درخواست سرودن غزل کردم و ايشان عتاب کردند که  خواهش مي
ورزيدم و پس از چند روز  مراد خود اصرار مي ي من همچنان بهولمگر من شاعرم؟ 

  :شنيدم
  تا اوست غبار چون و چندي نبود   را گزندي نبودتا دوست بود تو

  ١نيکوتر از اين دو حرف پندي نبود  آنچه هست و او را بگزين هر بگذار
*  
  اي اگر پيامي داري ديوانه نه  عاشق نشدي اگر که نامي داري

  ٢ما را بنواز تا که جامي داري  هوش تراست اي اگر مستي نچشيده
 ةنخست مجموع. ين مرحله بود که ديگر هيچ درنگي را روا نداشتم ادر
. گيري امر واداشت پي شوق وافر مرا به و نيز باهمسرم دادم که ا ها را به رباعي

تناسب حال  کردم به ردم و از ايشان تقاضاس دفتري خدمت امام بپس
و چنين … خود را در آن دفتر مرقوم دارندةح و اشارات عارفانيهاي نصا هرودس 
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 )ره(مشخّصات رباعيات امام خميني   ١٩

  

بود که آن کريم درخواست مرا اجابت کرد و از خوان معرفت و کرامت خويش 
  .١م فرموداي نصيب توشه

 بانو فاطمه ،تا اينجاست ماجراي حقيقي که از زبان همسر پسر اماِم موصوف
ين هيچ  ادر.  مندرج شد)ره( ات منجانب حضرت خمينيرباعي ي مربوط بهيطباطبا

 گفتن ،اوضاع شک نيست که اقتباسات مذکور معتبرترين و ارزشمندترين منابع راجع به
بيان رفته  زبان و خامه همسر پسر امام به هود برباعي از امام موصوف است، زيرا خ

هاي پند و  ات امام موصوف حامل ارزششود که رباعي ين اقتباس روشن مي ااز. است
ات  تمامي رباعيدرپندآموزي و روشنگري امام تقريباً . حالوت و شيرين است معرفت با

رقوم است، ر صفحه هفتم ديوان مدنخستين رباعي که . الشّمس است او اظهر من
قرار بود و در  نشانگر اين است که امام موصوف در فراق محبوب حقيقي دلش خيلي بي

محبوب حقيقي پيوسته،  چه زودتر با ي آماده بود که هرحتّ. کشيد يادش ناله و فرياد مي
  .ديدار ابدي حاصل کند

  دادرس نيست که در هجر رخش دادکشم  ين ميکده فرياد کشم اوست دراز غم د
  ٢انتظار فرج از نيمه خرداد کشم  آيد ها مي گذرد حادثه سالها مي

امام عاليمقام معتقد است که وسعت و پهناوري ذات خداوندي از فهم و ادراک 
وجود اين  باز هم با. انساني باالتر است و هرگز محدود و محصور زمان و مکان نيست

شرطي که عاشق از  ه ب؛شود پايان در دل عاشق جايگزين مي وسعت و پهناوري بي
تبارک و تعالي خودش در قرآن مجيد فرموده  اين حقيقت را اهللا. کند دل از وي ياد ته

زبان امام اين رباعي  به ـ ٣حنن اقرب اليه من حبل الوريدعني يکه جزو ايمان است، 
  :ترجمان اسرار فوق است
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  ٢٠  قند پارسي

  

  بر عرش برين و کرسيش ماوي نيست  آن را که زمين و آسمانش جا نيست
  ١ايمانست اين و غير اين معنا نيست   بگنجد اي دوستشاندر دل عاشق

در زمين و آسمان . مخفي نماند که بهترين دوست انسان خود خداست و ديگر هيچ
:  نهم آمدهةپار  در اواخر، چنانکه در قرآن مجيد؛بجز او کسي دوست حقيقي نيست

: دهمف هةپار  جاي ديگر در اواخر و٢صري نعم املويل و نعم النط  ان اهللا موليکمافاعلمو
:  هجدهمة؛ عالوه بر آن در پار٣صري فنعم املويل و نعم النج  هو موليکمط  باهللاعتصمواو
رباعي زير از امام . ٥ءآشياهللا لنوره من ي يهد؛ چندي بعد، ٤موات و االرضنورالس اهللا

  :ق استيدار همين حقا ينهيموصوف آ
  يابيزمين و آسمان کي ه جز او ب  دوست در جهان کي يابي غير از در

  ٦يقرآن گويد چنان نشان کـي يـاب         او نور زمين و آسمانها باشد
را ق جهان دلش يولي دوستي خداي متعال مقتضي است که انسان نخست از عال

.  اوست،دارد که جمال مطلقبتنها خدا را دوست . غير او را دوست ندارد برکند و
 ج م عن ذکراهللاوالدکُال م وکُم اموالُهلکُ التاذين آمنوها الّاي يا: چنانکه قرآن بيانگر است

  :فرمايد امام موصوف اندر اين معني موعظت مي. ٧ اخلاسرونمولئک هفعل ذلک فاُمن ي و
  اين و آن دل برکن از دوست شدن به  ق جهان دل برکنيز عال! فاطي

  ٨دل برکن و مکان کون از و تو بگزين   جمال مطلق باشديک دوست که آن
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 )ره(مشخّصات رباعيات امام خميني   ٢١

  

گويد که دردمند عشق را هيچ عالجي بجز  امير خسرو در يکي از غزليات خود مي
تواند دردمند عشق را راحتي  کسي از طبيبان جهان نمي. ديدار جمال مطلق نيست

 تپس با جدي. توان کرد نميمشخّص  زيرا اصالِت دردمندي عشق را هرگز ؛رساند
  :گويد کند و مي ميطبيب را از سربالين خود دور 

 مند عشق را دارو بجز ديدار نيستددر سربالين من برخيزاي نادان طبيب از
جمال مطلق  ه مطلب فوق را مستقيماً خطاب ب، معرفت پياِمزبان بهامام هم 

  :گويد مي
  وي ياد تو مرهم دل بيماران  اي روي تو شمع محفل بيماران

  ١اي ديد تو حلّ مشکل بيماران   ما طبيبانه بيابستر مرِگ بر
شيطان درون خود را دورکرد بايد براي آن . راه انبيا را مسلوک داشتن آسان نيست

ين رباعي  ااين مطلب را امام در. و از هستي خويش و ديوي خودي خود جدا شد
  :نمايد طور احسن بيان مي هب

شد يد  ا ب ا  ه ر شتن  خوي هستي  ز    ا
خودي و  دي ز  خود ا د  شدج يد  ا ب   ا 

  شيطان درون سرگرمسته آنکس که ب
شد د  ي ا ب ا  ي ب ن ا ه  ا ر هي  ا ر   ٢کي 

چه در زمين و  عني هري، ٣موات واالرضح له ما يف السسبي :در قرآن مجيد آمده
. آسمان موجود است، سرگرم تسبيح و تقديس و تعريف و تمجيد ايزد متعال است

 همانان همتاي عي بيصنامعرفت خداوندي و .  است حقة جلوةنات نمايندي کاةذر هر
  :از برگ درختان سبز پديدار است، چنانکه سعدي گويد

 هر ورقي دفتريست معرفِت کردگار برگ درختان سبز در نظر هوشيار
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  ٢٢  قند پارسي

  

. ات جهان بيانگر ثناي جهان آفرين استگويد که ذر هم همينطور امام عالي مقام مي
 کور است از انمجويند، ما که دل کنند و جمال مطلق مي آنها اصالً تسبيح و تقديس مي

کنند و در راه   ميزبان خاموشي ذکر حق هيم، حال آنکه آنها بفهم خاموشي آنها هيچ نمي
  :نديپو او مي

ذرجويند تسبيح کنان لقاي او مي  گويند  ميات جهان ثناي حق  
  ١پويند با ذکر فصيح راه او مي  ماکور دالن خامششان پنداريم

از ستمراني . دبرر در رياضت و مجاهده بسر  همه عم، باصفابايد بدانيم که اماِم
 ر طوره لذا به.  بوددلبرابر ايرانيان گسترده بود، خيلي تنگدر اندازه که شهنشاه ايران  بي

 ولي ،ن نجات دهديپايان شهنشاه خا خواست که ايرانيان مظلوم را از استبداد بي  ميشده
درت خداوندي تکيه کرده پس اين مجاهد اعظم فقط بر ق. دشوار بودكاري  آن ةچار

ي بلندکرده رژيم کهن اعتماد کلّ گرفت و پرچم رسالت را با پيشاکبر  منشور اهللا
 اسالمي را که صدها ميليون مسلمان را ة وسيع منطقةشاهنشي را ورافگند و حوض

.  بيافريد»اسالمي جهان«نام  همي بد و جهان سونشاكراه مستقيم  هگرفته بود ببردر
کند، چنانکه  وضوح اشاره مي ه باورساني  ت شاه و جور و اذيةاتش دربارياز رباع برخي

چه  ه آن ديو خصال بةگويد که از جور رضاشاه کجا فريادکنم و دربار در يک رباعي مي
ام را بست و اکنون  هنگامي که نفس گرم و تازه داشتم، راه ناله.  دادخواهي کنمكسي

  ؟هيچ نفسي ندارم، چه جوري فرياد کنم
  از جور رضا شاه کجا داد کنم

 بست آن دم که نفس بود رِه ناله به
  زين ديو بِر که ناله بنياد کنم
 اکنون نفسي نيست که فرياد کنم

امام عصر آزادگان يقين کامل داشت که ايران از بدترين غالمي شهنشاه و مستبدان 
دشمن از . واهد شدجهان آزاد، و نظام جمهوري اسالمي در آن کشور حتماً بنا انداز خ
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 )ره(مشخّصات رباعيات امام خميني   ٢٣

  

آن ،شود شود و هنگامي که جهان از ستمگري خالي مي يد ميحيات خود عنقريب ناام 
  :گويد بنابراين مي. شود کشان عيد سعيد مي هنگام براي تمامي ستم

   نوميد استيشتندشمن ز حيات خو  جمهوري اسالمي ما جاويد است
  ١ما را و همه ستمکشان را عيد است   ستمگر خاليستآن روز که عالم ز

اين رباعي بدون اشتباه بيانگر يقين محکم، و محبت فاتح عالم است که امام 
موصوف جزو الينفک ذات گرامي خود قرار داده بود و عاقبت همان طوري شد که وي 

ت و جشن عيد سعيد براي فيا عني جمهوري اسالمي در ايران نفوذي ،خواست مي
  .ار شدزستمديدگان برگ
ستمراني شهنشاه صراحتاً اشاره کرده است که  ر يک رباعي مربوط بهامام زمان د

 زيرا بعد از پيروزي ؛ي سرانجام شهنشاه استيخيلي فصيح و بليغ و حامل پيشگو
سي و بيچارگي ك نهايت بي ي با حتّ؛ت فراوان شدانقالب اسالمي شاه واقعاً گرفتار مذلّ

  .از کشور خارج گرديد
  ندسوخته گرمش نک  دلةيا نال  فوالد دلي که آن نرمش نکند

  ٢چار شرمش نکند دلم دآزاِر  نده بر گردن خويشكطوقي ز جفا ف
نثاري  ت فراوان و جانامام وقت را با جمهوري اسالمي و پرچم همانان محب

اهللا است  گويد که چون اين پرچم جمهوري اسالمي حامل اسم اعظم مي. پايان بود بي
پس از پيروزي انقالب . داممبراي دشمن پيام شکست يقين است که جاويدان است و 

ار شد که نشانگر نجات ايران از دست تطاول ز ايران عيد سعيد برگهمه نقاطدر 
  :ستمکاران بود، امام گفت

  اين عيد سعيد عيد حزب اهللا است
  آگاه استدشمن ز شکست خويشتن 
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  ٢٤  قند پارسي

  

  چون پرچم جمهوري اسالمي ما
است  جاويد به هللا    ١اسم اعظم ا

*  
  پناه لطف احمد باشد  ت بهملّ  اين عيد سعيد عيد اسعد باشد
  ٢باشدتمثال مبارک محمد   بر پرچم جمهوري اسالمي ما

ام عراق  صد،دانيم که بالفاصله پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ما همه مي
ن  ايطبيعي است که امام موصوف از. رد و غارتگري آغاز کردبايران هجوم  بر
 ولي عزم و حوصله را هرگز از دست نداد و هشت سال ، خيلي منفعل شدامصد ةفتن
کامکار  االمر پيروز و اين جنگ تحميلي مقابله کرد و عاقبت جوانمردي و استقالل با با

  .کرد ام را نکوهش و صدهين زمينه هم يک رباعي گفت اامام موصوف در. گرديد
است اسالم  نگر    جمهوري ما نشا

استافکار پليد فتنه ج   ويان خام 
بملّ جلو ميه ت  خويش  ازد ره    ت

٣صد دام است دست خويش دره ام بصد  
 بلکه حامل ،ي مضبوط فنّةتنها داراي جنب  نه،)ره( في الجمه رباعيات امام خميني

ت معنوي فراوان هم هستارزش و اهمي .موضوعات  اتش مشتمل بربيشتر رباعي
ات  ولي تعداد رباعي،دانيت استعرفان و حقيقت، پند و موعظت و اسالم و وح

ات امام  رباعيةهم. مطالب سياسي و اجتماعي عصري ايران هم کم نيست مربوط به
شيرين دارد که با نهايت ايجاز و اختصار گفته و  سرمستي و حالوت يتموصوف کيف

  . استشده
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 )ره(مشخّصات رباعيات امام خميني   ٢٥

  

  عبمنا
ان مدارک ، ناشر سازمسالمينقالب انقد و تحليل ادبيات ا : منوچهر]دكتر[، اکبري .١

ت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، دانشگاه تربي فرهنگي انقالب اسالمي، وابسته به
 . شه ١٣٧١، لبخش او، ١ج  ،مدرس، تهران، ايران

، ، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهرانديوان امام: اهللا امام خميني، روح .٢
  . شه ١٣٧٣چاپ سوم بهار 

ريزي و   و برنامه، تأليف کارشناسان دفتر تحقيقاتادبيات انقالب اسالمي ايران .٣
 فرهنگ جمهوري ة خان:شران، عالمدكتر محمود : مترجم، تأليف كتب درسي
  .نو اسالمي ايران، دهلي

* * *  



  ٢٦  قند پارسي

  

 

 



 بررسي احوال و افكار چندربهان برهمن  ٢٧

  

  بررسي احوال و افکار چندربهان برهمن
  ∗قمرحمد ا ربيز

نام . د شد ميالدي متول١٥٧٥ّچندربهان برهمن در شهر الهور در عهد شاهجهان در سال 
او .  پادشاه محمد اکبر، مقام و اعتبار شاياني داشتپدرش دهرم داس بود که در درباِر

درباِر  دانشوران هندوان را به کثيري ازةيک عالم زبان سانسکريت و فارسي بود و عد 
 ،در آخر. اکبر شاه آورد و به سبب صالحيتشان به منصب هاي مختلف منصوب کرد

  .گيري اختيار کرد عهده منصب داري مستعفي شد و گوشه از
 »برهمن«صش را چندربهان در منشأت خود نام خود را چندربهان نوشته و تخلّ

يعني در   ـنم، و ديگري برهنهميکي بر: شود ظ برهمن دوگانه ادا ميتلفّ. گفته است
  .ک متحر»ر« ساکن است و در ديگري حرف »ر«يکي حرف 

  :نويسد که دکتر عبدالحميد در احوال و آثار برهمن مي
”روي در شعر اکثراً بنمههرآورده و کمتر ب نالکن دکتر .  نوشته استم

نويسد و در نثر اکثراً   ميهمن ديوان برندربهان درچعبدالقادر نوشته است که 
هربنم“.  

پرفسور . خان اختالف دارندنگاران و مور د يا جاي پيدايش، سوانح مولّةدربار
  :نويسد سنامي در گلزار بهار مي بهار
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  ٢٨  قند پارسي

  

 خدمات علمي و ادبي چندربهان برهمن ةنويسان دربار نگاران و تاريخ تذکره”
 که از آن روشن شود که برهمن از کجا بود و کي تاکنون هيچ تفصيل نياورده

  .“دنيا آمد هب
نوشته که چندربهان برهمن در »ن مين اردوؤهند«د رفيق مارهروي در سي 
نويسد که  استاد عبدالحميد نيز مي. گشودجهان  بهمقام آگره چشم   به.م ١٦٢٠/ه ٩٨٢

. من شناسائي حاصل کنده نکرده که از حاالت برهنويسان کسي توج از تاريخ و تذکره
د و احوال م حاالت زندگاني خود را موضوع بيان ساخته، از تولّبرهمن که در چمن سو

 احوالش چيزي بيان ة نويسندگان که دربار. استزندگي ابتدائي خود کمتر نوشته
و  ١فين گلزار بهارمؤلّ. ثبوت تحقيقي ندارند اند اکثراً مبني بر قياس است و عالقه به کرده

اند و اين   نوشته.م ١٥٧٤/ه ٩٢٢د برهمن را تاريخ تولّ ٣و کيفيه ٢ختصر تاريخ ادب اردوم
  .هم قرين صحت و اعتبار نيست

 ةين بار ادکتر عبدالحميد در. قين اختالف دارندد برهمن نيز محقّ جاي تولّةدربار
  :نويسد ل کرده ميذکر مفصّ

گويد که برهمن از پتياله  ميته ي اويليم بيلي گويد که برهمن از پتياله بود و دکتر”
اکبرآباد،  نويسد که برهمن عالقه به  حسيني ميةف تذکرمؤلّ. يا الهور بود

االفکار و   جاويد و نتايجةالخيال و خمخانةآ مرةفين تذکرمؤلّ. آگره دارد يعني
شمع انجمن و مختصر تاريخ ادب اردو، بر اين اتفاق دارند که برهمن از آگره 

  .“بود
اين سبب  نويسد که اين غلط فهمي به ين ضمن مي ا عبدالحميد الهوري دردکتر

  :گويد نام افضل خان نوشته، مي وجود آمد که خود برهمن در يک نامه که به هب
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 بررسي احوال و افكار چندربهان برهمن  ٢٩

  

بعد از حصول رخصت از خدمت فيض موهبت که اکسير سعادت جاوداني  او”
سام خوبيها مقتضاي لطافت آب و هوا و اق لطنت الهور که بهدارالس ه ب…است

 هدرگا هزند رسيده، سجدات شکر و سپاس ب الماوي مي تدم مساوات به جنّ
  ١…“جا آورده هالعطايا ب وهب

ف بهار گلشن کشمير و ديگران  مانند نورالحسن هاشمي، مؤلّ،نگار تذکرهاز چندتا 
 دولتي ةي شاعران کشميري که در کتابخان خطّةنسخ. گويند که برهمن از کشمير بود مي
  .شمارد  نيز برهمن را از کشمير مي،ار استيالگو

در چهار چمن . از الهور بود گردد که او ن امر واضح مييالکن از بيان برهمن ا
  :نويسد  مي٧٩ ص

 هندوستاني ة از شهرهاي عقد،لطنت الهور دارالس،نظير خلد اساس تشهر جنّ”
  …است

يهزارن منّ جنان دار اغ  ب بر    ت اي الهور 
  “ انديشه گنجد بيش از آن داريخوبي هر چه در  ز

  :نويسد در جاي ديگر مي
”٢“لطنت الهور نشو و نما يافتدر هنگامي که اين نيازمند در دارالس.  

 بود که ٣والي در ناش نويسد که برهمن از الهور و خانه در آخر دکتر عبدالحميد مي
  .اکنون به نام نولکها معروف است

 عهد خود خوب آگاه بود و در زبان پدر برهمن دهرم داس از علوم و فنون
دربار مغول وابسته شد و در  هين سبب ب اسانسکريت و زبان فارسي مهارت داشت و از

دشت عالي فايز گرديد و ميان علما و نويسندگان ايراني  دولت پادشاه محمد اکبر به
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  ٣٠  قند پارسي

  

تعفي داري مس  منصبةالکن در آخر از عهد. دار شد مقام ممتاز رسيد؛ چنانکه منصب به
  .گيري اختيار نمود شد و گوشه
بهان، در  بهان و ديگري اودي يأ يکي ر؛ برهمن را دو برادر حقيقي بودبهانچندر

چنانکه در يک رقعه نوشته،ه مبذول کردهبرهمن تربيت و تعليم هر دو برادران توج :  
بهان و  يأين قديم برهمنان است فقير فقير بود و رياز آنجا که فقر و سلوک آ”
 قدم بر قدم بزرگان گذاشتند و رفته رفته سر ،بهان که هر دو برادر فقيراند وديا

جهت خدمتکاري و  هاز منزل ارباب جذبه حال کشيدند و اين برادر را ب
  .ق گذاشتندلّعخبرداري خود در عالم ت

  زناشوئي برهمن
 سنامي در ه بهار البتّ؛ همسرش هيچ اطالعي در کتاب تذکره مسطور نيستةدربار
برهمن از . جهان بود که او يک پسر داشت که نامش پندت تيجاست بهار نوشته  گلزار

  :گويد  چنان که مي،فکر تربيت و تعليم پسر خيلي پريشان بود
  ايست خدا را غمش مخور فرزند بنده

  پروري تو کيستي که به زخدا بنده
  :نويسد بهان مي يو به برادر اود

خواهد که  بهان مي نسبت فرزند تيج  آن به،ر الزم استيبالفضل آنچه بر فق”
م دانا،  آن است که معلّة از جمله شرايط و تربيت شرط عمد…عمل آورد به

  .“صالح و خداشناس بهم بايد رسانيد
  :گويد  نوشته ميبزي اورنگ  در يک نامه که به٦٩در منشأت ص 

داب بايد يد است او را بر سحاب لطف احسان سرسبز شامثال نهال ام فرزند بي”
  .“دهد يد باز امةداشت که ميو

اخالق جاللي، اخالق ناصري، : و پسر را ترغيب داده که عمده کتاب فارسي، مانند
اطي نيز بياموزد خطّگلستان و بوستان را بخواند و فن.  



 بررسي احوال و افكار چندربهان برهمن  ٣١

  

ا عبدالحکيم که يکي از کس اتفاق دارد که برهمن از ملّ  اساتذه برهمن هرةدربار
  : خود نوشتهة کسب فيض کرده، در يک نام،گار بودبزرگترين عالمان روز

  .“ا عبدالکريم است خدمت مخدومي ملّةاين نيازمند فيض برد”
 ،بودندبدخشي ا دو شاگرد ملّ  داس هرينويسد که برهمن و بنوال دکتر عبداهللا مي

 جعفر ةه برهمن در يک نامه دربارالبتّ. ين باب نيست االکن در منشأت هيچ تذکري در
  :وشتهخان ن
”ت يک قرن است که فقير نسبت شاگردي در خدمت آن استاد حقيقي داردمد“.  

  :اين لقب نوشته هعالوه بر اين اسالم خان را نيز ب
  .“استاد صافي نهاد سالمت”

  شاگردان برهمن
چندربهان برهمن يک شاعر بلند مرتبت بود و از علوم و فنون روزگار خود خوب 

. مکن است که تعداد بسياري از او کسب فيض کرده باشنداز نيرو م. آگاهي داشته است
 نشده، فقط دو نام از پژوهش و کنجکاوي يالکن در کتاب تذکره از نامشان هيچ ذکر

  .يکي صورت سنگه و ديگري امين الملک. بسيار برآمده است

  محسنين برهمن
ت  در منشأ،فس بودالنّ چندربهان چنان که گفته شد يک مرد علم دوست و شريف

: دآن بزرگان را که از ايشان فيض يافته، با احترام و ادب نامبرده است، مانن خود
 الملک جعفرة سعداهللا گلشن، عمدةخان، عالم خان، افضل عنايت  ـعبدالکريم ةعالم

  .ر اينهاي داراشکوه و نظاةخان، شهزاد
  تفريح نيست، بلکه يک کار اصالح و رهبري نيز براي يک شاعرةشعر فقط وسيل

 تلميذ رحمن برسد و اگر زندگاني شاعر از ةرتب عالي مرتبت الزم است تا شاعر به
 ةآلودگي و زشتي پر باشد، کالمش از تأثير خالي خواهد ماند و نويسنده هرگز به مرتب



  ٣٢  قند پارسي

  

او يک . ت اوستدار کردار و شخصي ينهيشعر برهمن آ. الغيب فايز نخواهد شد لسان
 برادري ةنوع انسان رشت با بني. ايمان او اصالح کل بودبنياد عقيده و . دبومرد ساده 

  :گويد چنانکه خود مي. دانست داشت و همه را دوست مي
  .“دانم همه را برادر معنوي و دوست ازلي مي”

  تصانيف برهمن
  :در منشآت خود از تصانيف خويش نشان داده که به قرار ذيل است

  دابخش، پتنا؛خ ة کتابخان،ت مشتمل بر غزل، رباعي و مثنوي اس ـديوان  )١(
   رضا، رامپور؛ة کتابخان،چهار چمن  )٣(  گلدسته؛  )٢(
  کارنامه؛  )٥(   االنوار؛حتفة  )٤(
  مجمع الفقراء؛  )٧(   الفصحا؛حتفة  )٦(
   رضا، رامپور؛ة کتابخان،منشأت برهمن  )٨(
   رضا، رامپور؛ة کتابخان،رقعات برهمن  )٩(
   احمدآباد، گجرات؛،بهاس بدپاة کتابخان،انشاي هفت گلشن  )١٠(
  .، تصنيف شنکر اچاريه)ترجمه از سانسکريت(نازک خياالت   )١١(

* * *  
  



 پژوهش و پيروي  ٣٣

  

  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

                                                   
  .دانشيار بازنشستة بخش فارسي ذاكر حسين كالج، دهلي  ∗
  :گويد حافظ شيرازي مي  .1

  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
  

                                                   
  در اصل شور است  .1
  .چشم  .2
  .بصري  .3
  .بكدامين  .4
  .نكشم  .5
  .تخت تو مشق  .6
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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

                                                   
  .٣٩٠ ، ص ه ١٣٥٢ديوان حسن سجزي چاپ مكتبة ابراهيميه ميشن پريس، حيدرآباد دكّن، سال   .1
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  سر ما سرسري متراش و از سر وامكن مارا
  ١كه ما هم در ديار خود سري داريم و ساماني

* * *  
  
  

                                                   
  :، نگاه كنيد تحت مدخل٢٦٠ هجري، ص ١٢٧٠مصطلحات الشعرا، چاپ لكهنو، سال   .1

  .»سركسي را تراشيدن«



 گاه شخصيت غالب جلوه  ٣٩

  

  گاه شخصيت غالب جلوه
  ∗الظّفر احسن

 عنوان شاعر و  كه خود را بههر چندلدوله، دبيرالملك ميرزا اسداهللا خان غالب ا نجم
 :همتا معرفي كرده است  بيينجم و حكيممصوفي و 

  همچو من شاعر و صوفي و نجومي و حكيم
  گو است نيست در دهر، قلم مدعي و نكته

زندگي . كنند ي مي شاعر و نويسنده تواناي ذولسانين تلقّعنوان يك به ما مردم او راا
 ت و هنر وي از ديرباز مورد بحث و بررسي دقيق پژوهشگران قرارگرفته وشخصي و

 :حق گفته است وي به. اكنون ادامه دارد اش هم سلسله

  شايد كه بدين سايه و سرچشمه گرايند
ز گروهي  د  ن ز عزي ران  ا ا  ي م   پس 

دوستان عزيز ممكن است گرايشي بدين سايه و سرچشمه درگذشت من  يعني پس از
اقبال عموم دانشمندان و . كنند  در خود پيدا،عبارتست از آثار نثري و شعري وي كه

آنها  به يدي كه ام.ويز وي شاهد عادل اين نكته استآلسخنان د ي بهردم عاد محتّي
  :گويد همچنين يك پيشگويي او مي. رايگان نرفت بسته بود
  سيم و زر تهي دستم فتارم تونگر گر بهگه ب

  من شد گلستان بود ويرانية زمين كلب

                                                   
  . دانشگاه لكهنوفارسيدانشيار بخش   ∗
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كه ) اگر او را عارف و صوفي فرض كنيم(اين امر از جمله كرامات اوست 
دارد كه را اكنون همان وضعي  اش هم  كلبها زير،»خود ةكلب« نه ،گفت» خوده كلب زمين«

ش غالب آكادمي، غالب انستيتيوت و ا  اما در سرزمين كلبه داشت،هنگام درگذشت او
گلستان مبدل ساخته است و دانشوران و  به است كه آن را وجود آمده به ايوان غالب

 .پردازند ميبحث و بررسي  روي آثار گرانبهاي وي به، پژوهشگران در آنجا گردآمده

 براستي غالب از جمله گويندگانيست كه در سخنان وي عواطف هر قشري از اقشار
خوانيم  وقتي كه ما كالمش را مي. بهترين وجه و شيوه منعكس شده است ه بهجامع
زيبايي تقرير، .  استايست كه در دل ما از قبل وجود داشته كنيم اين همان نكته مي حس

زيبايي بيان و زيبايي معاني و چه بسا زيباييهاي ديگر در سخنان وي يكجا ، زيبايي تعبير
 حال آنكه زبان اردو و فارسي اكنون ؛گان شده استتوجه خوانند جلب شده و موجب

اينكه  ويز غالب نههم جذابيت كالم دآل  بازند، وليا نموده طي مراحل پيشرفت را
 درست گهربار ابرمثنوي  ةمدر مقد. مراتب بيشتر شده است به  بلكه،كاهش نرفته به رو

 :نوشته است

 اسداهللا خان غالب به كهچون خواستند كه قوت ناطقه بدين استخواني پيكر ”
 ريزش نمك طرز عرفي شيرازي و آميزش اداي به نامور است، پيوند پذيرد،

غزل و  . آن شاهد غيبي افزودندةرشت به  شورانگيزي و حسن،نظيري نيشابوري
  كار از آن،قصيده و قطعه و رباعي را در فرجام كشي و دلكشي لفظ و معني

  .“گذشت كه ديگري را در انديشه گذرد
ت شاعر گاه شخصي توان آن را جلوه از ميان انواع شعر تنها مدايح است كه مي

چنانچه غالب . برد ت و هنر وي از اين راه پيهاي زيادي از شخصي گوشه قرارداد و به
. هاي متضاد كردار و گفتار خود را در اين نوع شعر بيان كرده است بسياري از جنبه هم
 ميان آورده پرستي و شعرگويي را به ربازي، عيشنوشي، قما طرفي سخن از مي از
 :گويد مي

  پيوسته شعر و شاهد و شمع و مي و قمار  همواره ذوق و مستي و لهو و سرور و شور
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  مي نكند در كف من خامه روايي بي
  هوس كار دگر نيست بجز شعر و شراب

  گذرد چه مي هر حاصل من ز
  غزل   زاي هكنج امن و سفين

  بايد كه صراحي بود آبستن صهبا
  دوگيتي نترسم از تقدير  خورم مي و به

 نقد و نسيه جهان شاد شد كه داد خدا به

  دود كجايي سرد است هوا، آتش بي
  اينست حرفي كه لبم با لب ساغر دارد
  چار چيز است كش مباد زوال

  سفال   زاي مي ناب و پياله
  تا ناطقه را رو دهد نادره زايي

  دشاه رحيمكه كردگار غفور است و پا
 زهاد مژده تسنيم  من شراب و به  به

 قرار هاعتنايي از نماز را ب خوري، و بي اعتدالي، نافرماني از خدا، روزه بد روشي و بي
 :دهد زير تذكّر مي

  اگرچه بدروشم، پاس هر روش دارم
  خداوند زين روي كه طاعت نكنم سبك

  در قاعده سجده سر از پا نشناسم
 گيرم كه نهادم بود از سجده لبالب

  چراغ دير و حرم نور چشم صرصر من
   آرايش خوان راةاز من نبرد پاي

  شوال ندانم رمضان را در روزه ز
 ان رااي واي گر از ناحيه جويند نش

 :كند خورد و اظهار خجالت مي كردارهاي خود تأسف مي از طرفي ديگر به

  كردارهاي من به اند چشمم گشوده
   تنم از شرم گدازدنهرگه كه خورم نا

 هنگامه سرآمد  از عمر چهل سال به

  يدم وز رفته شرمسارينده ناامآ  ز
  دهان راو  كنم دست چندانكه ز خويش آب

 بازيچه تلف گشت دكان را  به سرمايه
الوجود، فنا في اللّهي، اكتفا بر سجده نهادي و  وحدت همچنين وابستگي خود به

ردگذا معرض نمايش مي به قرار زير هب مسلكي را عتشي:  
  پيش نظر و جلوه فراوان آيينه به

  كه خود ازوي وحدت همه حديست معني
  سرگرمي اوهامه طرفي نتوان بست ب

  تم نيسرمدهوش ره و رسم فنايم، ج
  ييايمان من اي لذِّت ديدار كجا
  گذرد همدرين فصل كه مستانه سخن مي

  دل پر هوس و صاحب خلوتكده تنها
  هستي همه جزئيست حقيقي كه مراد را
  هرگز نتوان كرد پراگنده بر اجزا

  ازنم از خمكده ِالّ خويش قدح مي بي
  الّاِ ةدر كام مذاقم بچشان رشح

  وجوب و امكان   چند سرايم زةنكت



  ٤٢  قند پارسي

  ي صفحهلويصور كون نقوش است و ه
ر نپذيرد زنهارهستي محض تغي  

  همچنان در تتق غيب ثبوتي دارند
  نتوان گفت كه عينست چرا نتوان گفت
  عالم از ذات جدا نبود و نبود جز ذات
بالب از سجده ل نهادم بود   گيرم كه 

  نقوش اكوان صفحه عنقاست چه گويي ز
  حرف االن كماكان ازين صفحه بخوان

  خارج اعيان وجودي كه ندارند ز هب
  عيان صور علميه كز علم نيايد به

  همچو رازي كه بود در دل فرزانه نهان
 اي واي گر از ناحيه جويند نشان را

 هايش ذكر كرده است كه  در يكي از نوشته،دروان پرفسور رشيد احمد صديقيشا
ف و تشيع باهم بستگي نداردتصو،روايتي است از. ع ممنوع است بلكه از ديدگاه تشي 

:  فرمود؛ پرسيدند، ابوهاشم كوفي، معروف صوفِيةامام جعفر صادق كه دربار
ا هانكند يهم غالب اعالم م باز. فاسدالعقيده جد:  

  شاه نجف، وحي نبي، مرتضي علي
  پيغمبر آفتاب و فروغش جمال دين

  رام پذير فتا از روي راي نبي گشته
 علي نشناسم، قلندرم  يا  يارب ز

   اول و ثاني پنجتنةان از ايم
  بعد از نبي امام مه و پيران پرن

  بيت و قرآن را بدهر بعد نبي اهل
 يك مي زابگينه و ساغر برآورم

و رياكاري، سخن فروشي و شعرفروشي تملق وي از سويي در  گفتار در
 :هويداست

  فروختيم متاع سخن بدين فرياد
  ه گدايي تستكاس قصيده تو ولي
  گفت، توان گفت كه شاه المكان گر نتوان

  بوظفر شاه جهانگير و جهان بخش كه اوست
 حكم شه راست بر آفاق رواني و رواست

  كه مژده باد شناسندگان كاال را
  رنج ناداري  ستوه آمده باشي ز

  از هر چه توان گفت مكاني دارد برتر
  چمن دهر اگر سرو رواني دارد
 چرخ گردان چه كند گر نپذيرد فرمان
ة اين ستايش شاهيست كه فرمانش حتّي در اندرون قلعه محدود مانده بود و دربار

 : گويداملكه ِوكتوري

  اي دادگر كه مهدوي از بس خجستگي
نتظام شاهي و آ ز ا  ين خسروييا

  ياد از زمان سنجر و نوشيروان دهد
  دانش و داد انتشار يافتشوره سرور و
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 :گورنر

  مشك و گالب كام و زبان چند باره شست ب
فت ر گ ر  ن ر و گ م  ا ن ن  ا خ هللا  ا د س ا ا    ت

 :ندنيآكل

 ين ثناخوانييپيمان مودت دارم آ  به دولت جاويد پيمايم  اينةنمك پرورد
 :الن برا

  اي برتر از سپهر بلند آسمان تو
 جز حق نمانده هيچ هوس در ضمير تو

   و ملك پاسبان توتو پاسبان ملك
 جز حق نرفته هيچ سخن بر زبان تو

 :جيمس تامسن

  كس بلكه نبودست و نخواهد بودن نيست
ب ند  به فرهنگ  هكه  ا ما نه يكت   فرزا

  ن آن قلزم فيضسجيمس تام آسمان پا به
  باد جايش بجهان تا بجهان جا ماند

 :پرنسب

 خدايي  به چندانكه پرستند خدا را جانش فرزانه پرنسب كه ستايند به
 :نصيرالدين حيدر

 تنزّل سوي اورنگ سليمان رفتم به خيال آوردنه  قدرش بةخواستم پاي
 :االمرا شمس

  فت عدل و كرم راصات تو جامع اي ذ
  دل راه نيابده در عهد تو از گوش ب

 صد غوطه بزمزم زده از بهر طهارت

  ولي بر شرف ذات تو اجماع امم را
   اسكندر و افسانه جم راةآواز

 تا رخصت پا بوس تو دادند قسم را
سرايي صميمانه و خالي از  جويي و شعرفروشي و مدح از سوي ديگر دوري از صله

  :گويد را مطرح كرده مي ريا
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  ز آنرو كه نه از زمزه ارباب رئاييم
  جو نيستم و شعر فروشي نكنم صله

 نمك پرورده اين دولت جاويد پيمايم

  در مدح و دعاي تو سخن مختصر آمد
  راه مدح تو بسر گرمي ايمان رفتم

 ين ثناخوانييمان مودت دارم آپي  به
 هترين شعر، بالشعر اكذبه سرايي بر اين نكته مبتني است كه احسن براستي قصيده

بحث  اين. يمدارب معذورتوانيم   لذا غالب را از اين حيث مي،ترين آن است همانا دروغ
  :هاي اردوي خود ادعا كرده است را بدين جهت اينجا آوردم كه او در نامه

هاي شخص را  تنها همان خوبي.  من نيستدروغگو نيستم و تملق خوِي من”
 .١“بينم در او مي كنم كه بيان مي

 سرايي، سخن از مدح خود و شعر خود را ترين نكته اينجاست كه هنگام مدح جالب
 :شود سرايي همانا خودستايي مي آورد كه منظور از مديحه ميان مي طوري به

  كمال خود و بر خود نفزايمه نازم ب
  آباي مرا تيغ و مرا كلك بساز است
  فرمان ده اقليم كمالم، نكنم جمع

   شعرفن ايزد نيافريد چنانم به
  همچو من شاعر و صوفي و نجومي و حكيم
  دمبدم گرد دل گردد و پروا نكنم
  همه دانا منم آن شاعر اعجاز بيان

   منةآورد از پايرفته باال كه نشان 
  سخن نام كرده است چون دهر غالبم به

  سنجان در سخن غالب بود نامم برسم نكته
  عالم نظمم نهاده غالب نام خرد به

  هر بساط  چو من گهر فروش نباشد به
  آنم كه بهر صيت صفات كمال من

  آثار در و بام صناديد عجم را
  دستست جداگانه بهر كار همم را

  كوس و علم را و فرس و و فيل و در لعل
  ين خاكدان دهد اكان را كسي نظير در

  گو است و نكته نيست در دهر قلم مدعي
   بگماندانش بوعلي را نگذشت آنچه ز

  من كالبد ناطقه جاني دارد كه ز
  تا بدان پايه كه گردون دوراني دارد

  حقيقت نشان دهد غالب كه نام من ز
  ام طغراي سبحاني آورده بدين نام از ازل

  برد بدين القاب سروش نام مرا مي
  هر ديار  زدسراي نخيز چون من سخن

  ايجاد حرف و صوت و صداكرد روزگار
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 فنا كرد روزگارغصّه   به چون خود مرا من خود عديل خويشم و نبود عديل من
جمعي آنها را   را درنظر دارد و تأثير پيشروان خودةل شيووسرايي، او ا هنگام مديحه
 :كند بر خود اعتراف مي

ا هم نفسان را چون تازه كنم در سخن آيين بيان را  آواز دهم شيوه رب
را و اصفهاني و شفايي گنجوي ، نظامي  شرواني، خاقاني شيرازيو پيروي از عرفي

 :كند گاهي همپايگي آنها را ذكر مي

  جاده عرفي و افتاد شفايي دارم
  دهره امروز من نظامي و خاقانيم ب

  مثال نظم كلك مرا سواد سويدا
 فن  گوهر و خاقانيم بهه سلجوقيم ب

  ست منشيراز و صفاهان و دهلي و آگره 
  گنجه و خاقان برابرست  من به دهلي ز

  با سرمه ديار صفاهان برابرست
 گنجه و خاقان برابرست  توقيع من به

  از،كند كه همين استادان مسلّم را  زياد روي مياش آنقدر او گاهي در تعلي شاعرانه
،  گنجوي، طالب آملي، نظامي خوانساري، زاللي نيشابوري، نظيري شيرازي عرفي:جمله
 :دهد ساوجي را كمتر از خود قرار مي ، ظهير فاريابي و سلمان شروانيخاقاني

  مسنج شوكت عرفي كه بود شيرازي
  كو بلبل شيراز و كجا طوطي آمل

  دالويزي گفتار تو داريمه ايمان ب
  ايم روش خاص كاندرين هنجار گزيده

 پذير عرفي و خاقاني پيش من فرمان

  مشو اسير زاللي كه بود خوانساري
  سنجم نواسنجي هم راه تا پايه ب

  ست نظامه ا چه اگر نظم نظامي بما ر
  پويه پاي بلرزد ظهير و سلمان راه ب

 زنيم ه در شيراز و شروان ميسكّ
افكار  گويي، دلكشي و دالويزي، اعجازبياني، بلندپايگي، موزوني يي، گزيدهو نغزگو

 :قرار زير اظهار دهده هاي خود و استادان گذشته را ب و انديشه

  كهن و معني نو در ورق من لفظ
  هر زمزمه كز كام و زبانم بتراود
  از بسكه سيه مست مي جنبش كلكم

  الب نگر كه از تف شعرگزيد گويي غ

  رست جهان راابه گويي كه جهانست و
  دلم جاه  گوشم بةره پرد جويد ز
  رود از جا  هر نفس دلم ميةدر پرد

  دكرده است ايجا چه نغز شيوه در ابداع
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  فن شعر و سخن نه كمترم ز حريفان به
  طراوت چو الله در دبستان عبارتم به

  من غباري بود آنكه همقدمان را ز شد
  بسكه دلداده موزوني افكار خودم

  بزم به ور داند كه از نظم ديده
 

  خود و خلق عميمه نياكان ب كمتر ز نه
  لطافت چو باده در روي ماه معانيم ب

  تيز رفتاري رفتگان بگذشتم به  ز
  ست خرامان من خامه هنگام رقم سرو

  سلك در شاهوار آورد باد
 
* * *  
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  غالب و شعر و ادب فارسي
  ∗محمد عابد حسين

  بياوريد گر اينجا بود زبان داني
 

  ١غريب شهر سخنهاي گفتني دارد
 سيزدهم هجري در ةگوي سد غالب يکي از بزرگترين نويسندگان و شاعران فارسي

باشد که خدمات اين نابغه روزگار در افزودن آثار ادبي و  پاک مي و  هندةقار شبه
  .هاي مختلف سزاوار مباهات و سپاسگري است نهمعنوي در زمي

اسداهللا بيگ . نمايم سخنور برجسته را مختصراً ابراز مياين نخستين احوال زندگاني 
 خطاب و غالب و اسد ،جنگ الدوله دبيرالملک نظام  عرف و نجم،خان نام، ميرزا نوشه

مبر در  دسا٢٧مطابق با  ٢ هجري١٢١٢در هشتم ماه رجب . باشد مياو ص تخلّ
خودش در يک رباعي . آمد دنيا قبل از طلوع آفتاب در شهر آگره به ٣چهارشنبه روز
  :گويد مي

  غالب چو زناسازي فرجام نصيب
  تاريخ والدت من از عالم قدس

  

  ٤هم بيم عدو دارم و هم ذوق حبيب
  »غريب« آمد هم لفظ »شورش شوق«هم 

 ه ١٢١٢                    ه ١٢١٢        
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د شاه از سمرقند به، ميرزا قوقان بيگ خان،امجد غالب جدهند آمد   در زمان محم
او  هدهلي نمود و چون شاه عالم بر تخت نشست ب و در الهور مالزم شد و سپس رو به

پدر غالب عبداهللا . وي تفويض شد  شاياني از طرف شاه به١پيوستگي نمود و يک جاگير
رياست   جد وي به،شد دهلي شورش برپاچون در . يافت دبيگ خان همينجا تولّ

دختر  باعبداهللا بيگ خان همينجا . پور وابستگي اختيارکرد و در آگره اقامت گزيد يج
 عبداهللا .کرد داشت عروسي بيگم نام النّسا تان که عزّدخواجه ميرزا غالم حسين خان کمي
سيصد  و باحيدرآباد رفت  نو کرد و سپس بههلک به بيگ خان پس از وفات پدر رو
آگره بازگشت و  شد و چون اين مالزمت منقطع شد به سوار نزد غالم علي خان مالزم

مقام  درروزگار شد و در آن   براي شغل حاضر،رولْ والي اَ،نزد راجه بختاور سنگه
  :غالب در يک قصيده اين حادثه را يادکرده است. کرد  فوتميالدي ١٨٠٣گره در  راج
  يتيم جهان در من گوهر گشت که پس زان
  

  کارزار من به رزان پس که کشته شد پد
  ام چاکر حضور در پنج سالگي شده  

  
  ديرين وظيفه خوار رنگين سخن طرازم و

  دارم بگوش حلقه ز پنجاه و هشت سال  
  

  شماردر ست سال سه و شست عمر که اکنون
  اعيان بارگاه د راز زبايد شني  

  
  پيران آن ديار ه زبايد شنفت قصّ

  کافي بود مشاهده شاهد ضرور نيست  
 

  ٢گره پدرم را بود مزار در خاک راج
خودش آمد و هنوز غالب پنجساله بود که در سرپرستي ميرزا نصراهللا بيگ خان عم 

  . وفات کرد، تحت سرپرستي جد مادري خودش آمد ميالدي١٨٠٣سال چون او در 
اين  جزئيات. تحصيل علم و دانش مشغول بوده است اه خودش بهگغالب در زاد

م ه اينقدر معلوم است که در آگره نزد مولوي محمد معظّ البتّ؛در دست نيستامر 
نيز را خواندن و نوشتن آموخت و تا حدي زبان فارسي و عربي و علم پزشکي 

شود که آموزشهاي ملّا عبدالصمد موجب  هاي شاعر استنباط مي  و از گفته،فراگرفت
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غالب در قاطع برهان . وي شده استهاي فطري دانش  شکوفايي نخستين شکوفه
  :نويسد مي

کيش اسالم ، پس از گردآوردن دانش. اي بود از نژاد ساسانيان نژاد فرزانه فارسي”
گزيده و خود را عبدالصمد ناميده، در سال يکهزار و دويست و بيست و شش 

اکبرآباد هند آمده که پيکر پذيرفتن و خردآموختن  طريق سياحت به هجري به
 احزان من آسوده است و ةکلب دو سال به. ده استودر آن شهر خجسته بمن هم 

  .١“ام از وي فراگرفتهرا بيني  من آيين معني آفريني و کيش يگانه
 غالب بيش از چهارده سال نداشت، ولي از محضر اين استاد ،اين دوره اگر چه در

سب خويش را داند و ن مينژاد  غالب خود را ترک. کرده است  استفادهبسيارفاضل 
  :گويد در يک قصيده مي. دهد افراسياب و پشنگ پيوند مي به

  غالب از خاک پاک تورانيم
  

  الجرم در نسب فرهمنديم
  ترک زاديم و در نژاد همي  

  
  سترگان قوم پيونديم به
  ايبکم از جماعه اتراک  

  
  ماه در چنديم در تمامي ز

  است فن آبادي ما کشاورزي  
 

  ٢ سمرقنديمةزاد مرزبان
 نرد مفاخره باخته يقکرده و بدين طر اصل خويش نازش يک قصيده بهنيز در 

  :است
  بلند پايه سرا گر چه من سخن سنجم

  
  عالم اسباب ليک پيشه آبا به و
  سپهبدي بد و ز افراسياب تا پدرم  

  
  همان طريقه اسالف داشتند اعقاب

  پشت دالوران نگري تا پشنگ پشت به  
 

  ٣پيشگاه تو چو خويش را شوم نساب به
کرد، سلطنت اسالمي هند راه زوال را  دانيم که در عصري که غالب زندگي مي يم
قاره را  ط استعمارگران انگليسي، محيط ادبي، سياسي و اجتماعي شبهپيمود و تسلّ مي
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  ٥٠  قند پارسي

  

 يأس و ةم ماي ١٨٥٧طلبان در سال  ي شکست آزاديانحطاط کشانده بود و حتّ به
ين جهت زندگي شخصي شاعر  اها از ناراحتيوجود گرفتاريها و . يدي او شده بودناام

  :چنانکه گويد. يها کرده بودگرا نيز آکنده از تلخ کاميها و آشفت
  گفتني نيست که برغالب ناکام چه رفت

  ١اين قدر هست که اين بنده خداوند نداشت
کرد و  سيزده ساله بود که ازدواج. آوري را گذراند  رنجغالب زندگي زناشويِي

دهلي   و چون به،نماند  هفت فرزند شد، هيچ يک از آنان زندهحِبوجودي که صا با
 يمولوي فضل حق خيرآبادي که امام معقوالت و سخن سنج مهاجرت نمود، در آنجا با

از فيض صحبت اين مرد . داشت او را خيلي دوست مي. دكر ات مالق،معروف بود
 از شرابخوري و هالبتّ. تفاوت وجود داشتگردي غالب يک گونه  عبقري در آواره

ت شش ماه در زندان اتهام قماربازي دستگير شد و مد بهيکبار . قماربازي ابايي نداشت
ت وضع مالي غالب بسيار در اين مد. حبسيه غالب سرمايه همين زندان است. برد بسر

شد، و براي  طت و غم روزگار بر او مسلّغم عزّ. خيلي زحمتها کشيد. مشکل بود
ولي هيچگونه . کلکته براي همين بود مسافرت او به. عدالت کرد به ي وظيفه روبايباز

يافت و  چون از چهار جانب مأيوس گشت، در قلعه حضوري. دشراحتي نصيب او ن
او  و به ،گرديد جنگ اعطا وله دبيرالملک نظامالد شاه ظفر خطاب نجم طرف بهادر از

  .٢جاري شدبراي او ه خلعت پوشانيدند و نيز پنجاه روپيه شهريه از جانب قلع
قاره دگرگون شد و   چون محيط سياسي و اجتماعي شبهميالدي، ١٨٥٧سال در 

تر شد، زندگي دردآلود غالب موجب گشته که امراض جسماني  تلخ کامي غالب سخت
 مرگ هنگامتا او ي يبينا. و آالم روحاني بر او مستولي شود و مرگ را انتظار کشد
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٥١

  

رعشه شد، گويا مصداق شعر   مبتال بهشاع گفت و دستوداو  باي يدرست بود، شنوا
  :خود شده بود

بش  ل ا غ ه  ک ي  ن ا و ج شه  ي پ ر  ا ي مب ا دن   ن
  ١هر نفسش چکد ز کنون ببين که چه خون مي

ام پيري را  اي،ين کرب ادر. کرد  چاپاي ين مورد اعتذارنامه ا در،در اخبار دهلي
  : بودششمرد و در انتظار مرگ، مصرع زير ورد زبان مي

  ٢ مرگ ناگهان، تجهي کيا انتظار هياي
  :شد  جاري ميشو گاهي اين بيت اردو بر زبان

  دم واپسين بر سر راه هي
 

  ٣اهللا هي اهللا هي! عزيزو
 ذيقعده ٢  مطابق با.م ١٨٦٩ فوريه سال ١٥د روز دوشنبه تدر اين کسالت مم

 سالگي  در سن هفتاد و سه،کمال نظم و نثر هجري در وقت ظهر، اين آفتاب با١٢٨٥
) اهللا عليهمحةر(الدين اوليا  نزد درگاه خواجه نظام. انا للّه و انا اليه راجعون. ٤دكرغروب 
  . راحت ابدي يافت، آرميد و اين روح کنجکاو غالبنو در دهلي

آغازکرد و ديري نپاييد که سرآمد اقران گشت، و را  شعرگويي ٥غالب از ده سالگي
بر زبان فارسي . باالترين مدارج کمال رسانيد  بهدر شعر فارسي و اردو خويشتن را

در . زبان فارسي بيگانه نبود نژاد با حتماً غالب از جهت نياکان ترک. شتط کامل داتسلّ
داني استعداد خدادادي دارد و يادآور  رداده که در فارسيهاي اردوي خودش تذکّ نامه

يگزين شده که جوهر در شده که رموز و ظرافتهاي فارسي آنچنان در رگ و پي او جا
 و از جانب ديگر گستره تاريخ چندين صد ساله زبان و ادب فارسي در هند و ،فوالد
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  ٥٢  قند پارسي

  

بلنديهاي   هوشيار و مستعد را بهآن عناصرست که موجب شد غالِب آشنايي غالب با
گويا . کند ت تحليل و تجزيهکمال دقّ  عواطف و احساسات انساني را باوکمال برساند 
کمال زيبايي  يدها و نااميديها، کامرانيها و ناکاميهاي زندگي آدم است که باآن تصوير ام

حال تصنيفات  ره به. بيان اين گونه مسايل کار کودکان نيست. نمايد آنها را ترسيم مي
  :قرار زيرين است غالب در اردو و فارسي به

  نثر فارسيغالب در آثار 
  :استاين مجموعه سه کتاب : کليات نظم فارسي) الف(

  . دستنبو-٣ ، مهر نيم روز-٢،  پنج آهنگ-١
نگاري و آيين نگارش در ادب فارسي است  هنام ي مربوط بهطور کلّ ه ب:پنج آهنگ) ١

  :نام آهنگ دارد که پنج بخش مستقل به
  ؛بها نامگذاري شده است در القاب و آداب ما يتعلق :آهنگ اول
؛راند احث صرفي زبان ميويژه مب از دستور زبان فارسي و به: مآهنگ دو  
نگاري ار آنها  توان در نامه مناسباتي مي  در انتخاب اشعاري است که بنا به:مآهنگ سو

  ؛کرد استفاده
هاي آثار و نيز مطالب پاياني  اي از ديباچه ين بخش غالب چکيده ا در:آهنگ چهارم

  ؛هاي خويش را آورده است برخي از نوشته
ست که براي اميران، دوستان و آشنايان خود نوشته و در هايي ا  شامل نامه:آهنگ پنجم

  .ها اشعاري از خود افزوده است متن نامه
شاه نوشته شده است و حاوي  دستور بهادر  کتابي است که به:مهر نيم روز) ٢

شود و   آغاز ميماز داستان آد. داستانهاي قديم و حکايتهاي پيامبران است
  .انجامد  ميچنگيز خان حکايتهاي مربوط به به

 ةاينکه زندگينام حال خويش نوشته است و با را در شرحكتاب  غالب اين :دستنبو) ٣
. ويمعاصر  ةاي است از تاريخ جامع ينهيشخصي اوست، ولي در حقيقت آ



 غالب و شعر و ادب فارسي  ٥٣

  

که بر او و برهم ميهنانش گذشته، از داستان کشت و را ين کتاب حادثاتي ا در
ع عصر خويش را تا ي و وقاستا  دادهرکشتار دهلي و گرفتاريهاي ديگر را تذکّ

  ميالدي١٨٥٧از اين رو اين اثر غالب که در زمان پرآشوب . داننماي حدودي مي
  .، بسيار مهم استنوشته شد

تأليف  ،»برهان قاطع« اين کتاب اصالً يک بررسي انتقادي است بر کتاب :قاطع برهان) ٤
  .چاپ رسيد ع نولکشور به در مطب.م ١٨٦٤ني که در محمد حسين تبريزي الدکّ

برهان  نويسي است و نيز مشتمل است بر اعتراضهايي به  فرهنگة دربار:درفش کاوياني
  :گويد مي. چاپ رسانيد  به.م ١٨٦٥قاطع که غالب پس از افزوني مطالب در 

  خرام کلک و طرز رقمش نازم به
  

  دم تيغ دمش ماناست ز تيزي به
  تاب قاطع برهان بودچون اسم ک  

 
  ١گرديد درفش کاوياني علمش

 ،کوشش قاضي عبدالودود  فارسي غالب است که بهة نام٣٢ ة مجموع:مآثر غالب) ٥
  .چاپ رسيد نام مآثر غالب به ه ب ميالدي،١٩٤٩سال  در ،پتناساكن 

٦ (ةهاي فارسي غالب با چندتا منظوم اي است شامل بر نامه  مجموعه:قات غالبمتفر 
نام  د، بههاي متعد مه و ضميمهيک مقد  را باسيد مسعود حسن رضوي آن. اردو
ديچاپ رسان قات غالب بهمتفر.  

  در نظم فارسيغالب آثار 
 از مطبع ميالدي ١٨٤٥سال در )  آرزوي سرانجامةميخان( :کليات نظم فارسي) ٧

چاپ رسيد هب الم دهلي نخستين باردارالس.  
 ١٨٤٧سال منظوم شده، در ات که پس از کلياست  ي کالم:سبد چين و باغ دو در) ٨

  .چاپ رسيد نام سبد چين به بهميالدي 
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  ٥٤  قند پارسي

  

ل ابيات  بخش او؛در دو بخش استو يافته   بعد از آن کتاب ترتيب:سبد باغ دو در
م شامل نثرهاي غالب انضمام چند بيت ديگر، و بخش دو چين است به سبد

د وزيرال اين کتاب به. ات نثرش آمده استاست که در کليحسن کوشش سي
 از طرف دانشگاه  ميالدي١٩٧٠سال عابدي در زمان جشن صد سالگي غالب در 

  .چاپ رسيد پنجاب الهور به
 عربي است که ي منظوم آن دعاة اين رساله در حقيقت يک ترجم:دعاءالصباح) ٩

  . بيت دارد١٢٢م اهللا وجهه است و فقط حضرت علي کر منسوب به
شود که  ل حسين درک مي تفضّينام منش به از يک نامه غالب :رساله فن بانک) ١٠

افزوني  کرد و به فارسي ترجمه خان اين رساله را از اردو به برحسب طالع يار
  .پايان رسانيد  رساله را به،يک ديباچه و خاتمه

  آثار اردو) ب(
ل نبود، بلکه آن را يشعر اردو خويش در برابر شعر فارسي ارزش زياد قا غالب به

دولت شعر  که او در آغاز شاعر زبان اردو بود و به در حالي. تگ ناميده اسنر بي
او نخستين شاعري است که . واالترين درجات شاعري دست يافته است  خود بهياردو

 شعر ابتدايي که در ةنمون.  نهايي رسانيدةدرج نظيرش ادب اردو را به اسلوب بيان بي
سخن تا چه  ين شاعر پخته که است ثبت است، نشانگر اين موضوع ا»حميديه نسخه«

قرار زيرين  آثار اردو به. ل برخوردار بوده است تخياندازه از آن رنگ و بوي فطرِي
  :است

چاپ رسيده که  نامهاي مختلف به  اين مجموعه چندين بار با:ديوان غالب اردو -١
اکنون . »حميديه نسخه« و »)غالب ةمکتوب(اردو  ديوان«، »رعنا گل«عبارتست از 

چاپ رسيد و   به ميالدي١٨٤١ متداول داريم که نخستين بار در اکتبر ةخيک نس
دست  ه آفاقي بةباشد و در بين اردو زبانان بدينوسيله شهر  شعر مي١٧٩٥داراي 

  .اند الغيب و شهنشاه سخن لقب داده آورده و بدين مناسبت او را لسان



 غالب و شعر و ادب فارسي  ٥٥

  

غالب اين . دارد  نام»درنامهقا«نام قادر شروع شده است،  چون اين کتاب با :قادرنامه -٢
  .مجموعه را براي تعليم پسران عارف بر طرز خالق باري ترتيب داده است

 انتخابي است که دست غالب نوشته شده است و دو :بياض غالب/انتخاب غالب -٣
 .باشد  بيت مي١٦٥٤ غزل و ٢٥٣ ؛قسمت دارد

کوشش  هانتقادي که ب نامه و چندين مقاله ١٣٧اي است داراي   مجموعه:عود هندي -٤
 .چاپ رسيد بهميالدي  ١٨٦٨به سال علي خان در حيات غالب  ممتاز

 نامه را ة اين مجموع، منشي جواهر سنگه،آموزان غالب  يکي از دانش:يلّعم اردوي -٥
 .چاپ رسانيد  به ميالدي١٨٦٩سال پس از فوت غالب در 

کوشش موالنا  ه اردو که بة نام١١٢ فارسي و ة نام٥ مشتمل است بر :غالب مکاتيب -٦
 .چاپ رسيد  به.م ١٩٣٧سال  رامپور در ةعلي خان عرشي، ناظم کتابخان امتياز

ديباچه  آقاي آفاق حسين آفاق دهلوي با.  نامه دارد٧١ اين مجموعه :غالب نادرات -٧
 .چاپ رسانيد بهآن را   ميالدي١٩٣٩سال و تحشيه در 

 . م١٩٦١سال دکتر خليق انجم در . مه است نا٢٧ مشتمل بر :تحريرهاي نادر غالب -٨
 .چاپ کردآن را با ديباچه و تحشيه 

 زبان هاي مختصري است در نکات دستوِر  رساله:نکات غالب و رقعات غالب -٩
 ، فارسي از آهنگ پنجمة نام١٥اند و در رقعات  ر دادهزبان اردو تذکّ هفارسي که ب

 .پنج آهنگ انتخاب شده است

تهاي  نامه است و داراي اهمية آنها مجموعةور اردوي غالب که هماين بود آثار منث
  .بسيار ادبيست

  نثرنويسي غالب
هاي مختلف ادب  ر آثار ادبي و معنوي در زمينهيذخا خدمات اين اديب در افزودن به

کند که  ه را يادآوري ميأل مباهات و سپاسگزاري است، بلکه اين مسباعثتنها  نه
و ايرانيان يکي است؛ زيرا که هزاران سال پيش در زمين واحد قالبهاي فکري هنديان 



  ٥٦  قند پارسي

  

هاي مورد   کار و زمينهةغالب شيو. کردند و آداب و رسوم يکسان داشتند زندگي مي
ةتوجاو از . ي کرده استيآميخته و در همه آنها طبع آزما  متأخر را بهموم  اديبان متقد

نظم سخن پرداخته است  يگر بهازيده و از طرف دييک طرف در گستردگي نثر دست 
ايجاد آثاري منظوم و منثور، ياد  ط و چيرگي در اين دو ميدان و باتسلّ ين رو با او از

. کند ها زنده مي خسرو، سعدي، جامي و بهار را در خاطره سخن آوراني همچون ناصر
ه  رايج و پسنديديباشد، يادآور طرز طرز نگارش منثورش که از نظم و نثر آميخته مي

بيند  جا که ضرورتي مي کند و هر غالب از اين سبک استفاده مي. در ادبيات فارسي است
. جويد يابد، از نظم ياري مي  قاصر ميردو زبان نثر را براي بيان تمامي آنچه در دل دا

دان ادب فارسي همچون گلستان و تاريخ بيهقي و ير جاواثآدر را هاي اين طرز  نمونه
اي   و حالوت ويژهگيگونه از آراست آثار منثور غالب نيز بدين. مبين مانند اينها مي

  .برخوردار گشته است
 سخني قلم خويش را ةشيوو  توانا است که در هر سبک ةغالب يک نويسند

ويژه در  کند و به  نو و تازه را احيا ميةبرد و در نثرنويسي فارسي يک شيو مي کار هب
رهاند و بيشتر  گويي و پيچيدگي الفاظ مي ر عربيگويي خود را از تنگناهاي دشوا فارسي

در نثر دستنبو از اين طرز نثر کامالً استفاده نموده و از . پردازد فارسي سره مي به
کند که در ديگر نثرهاي خودش   سعي مي،هاي تازي خودداري کرده کاربردن واژه به

  .نويسي را رعايت کند اين شيوه سره
کند، چنان  ز آيات قرآني و شواهد شعري استفاده ميکه ا  ديگر اينکه، جاييةنکت

: مثالً. برد که گويي جزو زبان و عين کالم غالب است مي کار ههارت آن را بم با
اي را  ر از تبخاله و طايفهب پل«، »ت تراباً کُنيتِنا لَيي«؛ »اي را از گرمي خروش فرقه«
نفس در گرو فغان و ناله، حاشا که اين همه پندار «، »ن املُفَرمِئٍذ اَيوي«؛ »ةشوِر موي به

 »حيطيٍء م شاهللا بکُلِّ و«  ؛»ةکثرت، وحدت حقيقي را زيان دارد و هيچ شيئي از احاط



 غالب و شعر و ادب فارسي  ٥٧

  

 محشر، همان ذات واحد است، از ةاز عالم اعيان ثابته تا صور محشور. درآرد به سر
  :گر خويش بر خويش جلوه

  آرايش گفتار بسيج اي کرده به
  

  چدر زلف سخن گشوده راه خم و پي
  داني عالم که تو چيز ديگرش مي  

 
  ١“ذاتي است بسيط منبسط ديگر هيچ

. گيرند  نگارش نيز قادر است که در وي صنعت ادبي را التزام ميةغالب بر آن شيو
مثالً عبارت . ت دارداطي اهميآورد که از ديدگاه خطّ دنبال مي حرفهاي مشکل را به

کتابتي ” :گويد خدمت مولوي محمد فضل حق فرستاده است، غالب مي اي که به نامه
  :“است در صنعت تعطيل که سوزش و پوزش را باهم آميخته

 ةآلود، کرامهم و عامِل عادل در علم علَم سمر، دام ِالم، عاِلعالِم اعلم و عالِم ِع”
عا اسرار مدکرده، احرام درس  االسالم ادا لم درد اسداهللا، سالم معمولام ععاِل

  …“دارد
  .تمام اين نثر بدون نقطه است

هاي مختلف ادبي   در مورد آثار منثور غالب اين است که داراي جنبه مهمة نکت
اند،  آورده هاي ادبي روي اي از زمينه زمينه برخالف اديبان پيشين که هر يک به. است

شده  قچيرگي مؤفّ  و بهنموده هاي ادبي پا ولي غالب آن فرزانه است که در تمامي زمينه
 نويسي و دستورنويسي نويسي، تذکره نويسي، لغت موضوعاتي مانند تاريخ و داستان. است

ةي در زمينکلّ طور هبينيم که پنج آهنگ ب مثالً مي. ه قرارداده استرا مورد توج 
 ولي مشخص از يکديگر ،نگارش است که شامل پنج آهنگ مستقل نگاري و آيين نامه

باشد که حاوي  نويسي مي نويسي و تاريخ  نيم روز بهترين نمونه داستانمهر ـاست 
نويسي   تذکرهة و دستنبو را در زميناست ـ تاريخ عمومي قديم و حکايتهاي پيامبران

دار   ولي آيينه، شخصي غالب استةاينکه اين کتاب زندگينام با. دآورراشم به توان مي
پرستان آمده   بسياري از ميهنةخالل آن تذکرباشد که در   معاصر غالب ميةتاريخ جامع
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  ٥٨  قند پارسي

  

يک   که برخالف نويسندگان ديگر که هراستمختصراً اين ويژگي غالب دهلوي . است
استادي رسيده، و آثاري  ها به  او در تمامي آن زمينه، خاص مهارت دارندةدر زمين

  .جاودانه بر جاي گذاشته است

  شعرگويي غالب
هر دو زبان فارسي و اردو   به،و از آن زمان ١آغاز کردرا غالب از ده سالگي شعرگفتن 

 »حميديه ةنسخ« ةهاي شعر ابتدايي او يک مجموع در زبان اردو نمونه. شعر گفته است
سخن تا چه اندازه از   پختهدهد که شعر ابتدايي اين شاعِر بررسي آن نشان مي. است

غالب شاعري خود را در زبان فارسي. ل فطري برخوردار بوده استرنگ و بوي تخي 
  :ذ نکرده است کسي را تلم،اض فيأعي است که جز مبدداند و مد  الهي ميةعطي

  اضتوقيع مبدأ في  من آن کسم که به
  ين جهان خراب اشه قلمرو نظمم در

  ست قلم کار تيغ و اين کاري  کنم به يمه
نغز پسنديد و  وااللبابةشگرف  ول   ٢ ا

  :گويد جاي ديگر مي
 گ ابر قلم کنمرابش از نم ريس  تحرير رفتگانةخشک است شيو

  :گويد و نيز مي
  هر ناوک انديشه که شست گشادم
  ٣ِر وحي ره افتاده کمين راابر رهگذ

 ،ع شاعر ايراني رفتهتتب گويا غالب تلميذالرحمن است، اگرچه در شعر فارسي به
 يش اين فن بلکه از ذوق فطري خو،توان او را شاگرد کسي خواند ولي در حقيقت نمي

گوي  غالب يکي از بزرگترين شاعران فارسي.  کمال رسانيدةدرج ا حاصل کرد و بهر
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٥٩

  

آبادي  عظيم بيدل زشاعري که پس ا. پاک است و  هندةقار  سيزدهم هجري شبهةسد
ي خود »درا بانگ«ل منظومه در بخش اوالهوري اقبال . آيد ذهن مي بالفاصله ياد او به

  :گويد ن قرارداده و ميتحسين فراوا مورِداو را 
  دار محفل هستي تري بربط سي هي سرمايه

  مون سي سکوت کوهسارغجسطرح ندي کي ن
  ارهل سي هي قدرت کي بي فردوِس تخيتير

  وار گتي هين عالم سبزهتيري کشِت فکر سي اُ
  زندگي مضمر هي تيري شوخي تحرير مين

  ١تاب گويايي سي جنبش هي لب تصوير مين
نمايد و با روان او در فلک مشتري  تجليل مياز او در جاويدنامه همين طور اقبال 

  :مطلع اين است. خواند براي او ميرا کند و غالب غزل خويش  ديدار مي
   آسمان بگردانيمةبيا که قاعد

 
  ٢گردش رطل گران بگردانيم قضا به

چندين شاعر برجسته  بينيم که غالب در مراحل مختلف سخنوري به با اين همه مي
 آبادي عظيمو بيدل الهيجي  ، حزينتبريزي ، صائبنيشابوري ، نظيريشيرازي انند عرفيم

برداران سبک هندي هستند، ارادت ورزيده و تحت تأثير سخنان  گذاران و علم که از پايه
  .٣ان قرارگرفته استآن
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  ٦٠  قند پارسي

  

 فکر ةشمِع احساس و بارق آزمايي کرده و با غالب در انواع مختلف شعر فارسي طبع
اي ديگر داده و باعث غناي ذهن   خود بزم سخن را جلوه خاصّل و بينِشت تخيو وسع

ها و  قصيده. استکمال داراي غالب در تمام اصناف سخنوري . و زبان خود گرديده بود
نظيري . زند دل نمي  ولي مثنويهاي او چنگي به،نظير است بيشيرازي غزلهاي عرفي 

بيضايي  هي يافته و در ديگر انواع سخن يدفقط در غزل بر ملک سخن پادشانيشابوري 
گرفت و   انواع ادب سراغةتوان از هم ات غالب مي ولي در کلي،از خويش ننموده است

هاي  شيوه. آرايي هزاران مرغ انديشه را در پرواز ديد نوعي از سخن وي جلوه در هر
بزرگ سخن اوين استادان وشايد نظير آن تنها در دكه ونه است گ دلپذير سخن بدان

  .١شود فارسي يافته مي
 بيدل ةتر از هم در انجمن ذهني غالب، شاعران بسياري وجود دارند که مهم

نويسد و عين  انديشد و فارسي مي است و از اين جهت است که فارسي ميآبادي  عظيم
گوي ايران   سرايندگان فارسيةحقيقت است که شعر غالب در بيشتر جاها بازتاب انديش

ي از نظر محور عروضي، ترکيبات و تشبيهات و استعارات و حتّ. ه استقار و شبه
 تنها براي خود حق غالب شاعري است که نه. صنايع لفظي و معنوي و موارد ديگر

  .گذاشته استي کند، بلکه براي آيندگان فضاي ذهني آزادتر آزادي ذهني طلب مي
ي او را بايد غزلسراي اي دارد، ول با اينکه غالب در انواع شعر آثار برجسته

شمار آورد و شايد او بزرگترين غزلسرا و سخنوري   هندي بهةاي در شيو برجسته
استاد شفيعي کدکني .  غزل گفته است،قاره که از قرن سيزدهم و بعد در شبه باشد
  :نويسد مي

ها  ها و کنايه با استعاره.  شاعران سبک هندي در غزل استةاوج هنر او مثل هم”
اي کوچک و اغلب زيبا و بديع که اگر جانب اعتدال در آن رعايت و تصويره
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٦١

  

 شعري و جان و جمال هنري آن قابل ستايش و پذيزش ةشود، همواره جلو
  .١ذهنهاي هنرشناس است

بيان عواطف و . ت غالب بيشتر در غزل سرودن استم است که اهميمسلّ
دوستي و طعن و طنز  احساسات و مضمون آفريني و بازتاب مسايل اجتماعي و انسان

دکتر . دهند ات او را تشکيل ميهاي جامعه، محتواي غزلي اعتدالي نارساييها و بي نسبت به
  :نويسد کور احسن ميعبدالشّ
”کرده بود  طور عميق بررسي تهاي زندگي و سرشت و نهاد بشر را بهوي واقعي

تهاي قعيحقايق و وا. باشد و شعر وي دليل بارز نيروي فکري و ذهني او مي
. داند دهد و خود را اسير سنن نمي سنگين و تغييرناپذير را مورد تجزيه قرار مي

سراغ حقيقت و  جاي تقليد سنن به اي آزاد و خالق است و به وي داراي روحيه
مثالً. رود ت ميواقعي:  

ز ي و ا ي م من  ا  ر ب د پ ي  آ ا د  ن ز ر ر ف گ ن ا  ر ر    ز
  ٢“دين بزرگان خوش نکرد هرکس که شد صاحبنظر

  :زني
 من همايم مگس چرا باشم زلّه برداِر کس چرا باشم

انديشي ظرافت و گاه پيچيدگي سبک هندي را  ات خود باريکغالب در غزلي
  :گويد مثالً مي. آورد مي

  ما الغريم گر کمر يار نازکست
  

  ميانه که بسيار نازکست ست در فرقي
  آبله نازک نهادتر  لي زددارم   

  
  آهسته پا نهم که سر خار نازکست

  از جنبش نسيم فروريزدي ز هم  
  

  نازکست ما را چو برگ گل درو ديوار
  ام ز سنگ دليهاي خود مناز با ناله  

 
 ٣نازکستغافل قماش طاقت کهساز 
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  ٦٢  قند پارسي

  

 که در بيشتر ي اعتدال ولي همواره در حد،لطافت بيان ويژگي ديگر غالب است
دهد و گاهي غم و  يد را نشان مياو گاهي زندگاني سراسر ام. شود غزلهاي او ديده مي

تمام معني شاعر  توان به از اينروست که غالب را مي. کند اندوه زندگي را شرح مي
کمتر شعري ازوست که . روابط انساني و نقّاش احساسات زشت و زيبا محسوب کرد

  :خورد چشم نمي اين تصويرگري جذبات در آن به
  راحت خود جستم و رنج فراوان يافتم

  
  مژده دشمن را اگر جهدي در آزارش کنم

  ام اختالط شبنم و خورشيد تابان ديده  
 

  ١ شوق ديدارش کنمجرأتي بايد که عرض
بررسي اجمالي  با. شود در غزلهاي غالب مضامين نغز و معاني لطيف زياد يافت مي

  : مانند،شود  بسيار زيبايي از سبک هندي ديده مية نمون،در اشعار غالب
  نگشتنبضم بنه اي دوست سرا از ناله به

  ٢مانند ني اندر استخوان جوي بتم را
*  

  اي ورنه ز وهم نقش خالي کشيده
 

  ٣دهر ناياب است وجود خلق چو عنقا به
*  
  شايسته همين ما و تو بوديم که تقدير

 
  ٤ما را سخن نغز و ترا روي نکو داد

*  
  رقصد از شادي  دام بال ميةدلم در حلق

  ٥همانا خويشتن را در خم زلفش گمان دارد
ين باب از بيدل  اشود و در ل يک عنصر بنيادي است که در کالم غالب ديده ميتخي
  :نويسد دکتر يوسف حسين خان مي. خيلي استفاده کرده استآبادي  عظيم
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٦٣

  

”طرف  خود غالب هم به. کند طرف خود جلب مي  بيدل غالب را بهنگارِي لتخي
طرف خود جلب   همان طور که آهن ربا آهن را به؛داد وي چنان تمايل نشان

  .١“ل غيرقابل کنترل استهمين است که در شعر ابتدايي غالب پرواز تخي. کند مي
ع هدف او همين بود که از روش عمومي از ابيات غالب هويداست که از اين تتب

  :خود را کنار کشيده تا راهش را از معاصران خود جدا سازد
  بيا در گلشن بختم که در هر گوشه بنمايم

  له و گل در حنا پاي خزاني راجوش ال ز
  ست در ترکيب انساني کمال درد دل اصل

  ٢ن هرموي جاني را باند، اندر خون آغشته به
*  
  اگر هواي تماشاي گلستان داري

  
  بيا و عالم در خون تپيدنم بنگر

  بهار من شو و گل گل شکفتنم درياب  
 

  ٣خلوتم بر و ساغر کشيدنم بنگر به
او سخت مخالف افراديست که .  هم خوب استگويي غالب طنزپردازي و لطيفه

ين مورد کالم او  ادر. کند ريا و تظاهر را خيلي طعن مي. رفتار و کردارشان يکي نيست
  :آورد حتّي در نثر بسيار گزنده و تند است و طنز و انتقاد، کالم حافظ را ياد مي

ز سجد ا جةنگشت  نيه زهب حق  ورا ن   اد 
  ٤ه خواران راچنان کافروخت تاب باده روي باد

*  
  محشر اثر سجده ز سيما جويند  چون به

غ سودايي تو ناچار ز سر بنمايم   ٥دا
*  
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  ٦٤  قند پارسي

  

  ست صحبت از آلودگي مترس زاهد خوش
  ١ناب شسته ايم مي  کاين خرقه بارها به

. دانند گويد که مردم قدر هنر او را نمي مي. غالب از قدر ناشناسي زمانه شکوه دارد
 هستند که معجزه هاييآدم. و گوهر گرانبها تفاوتي نيستنزد ايشان بين سنگ کم ارزش 

  :شناسند را از شعبده باز نمي
  غالب سخن از هند بيرون بر که کس اينجا

  ٢سنگ از گهر و شعبده ز اعجاز ندانست
  :را يادکرده استنيشابوري ين معني يک بيت نظيري  ادر درفش کاوياني هم در

  ز فلک آمده بودي چو مسيح! تو نظيري
  ٣از پس رفتي و کس قدر تو نشناخت دريغب

ف و عرفان نيز در غالب با اينکه ميخوارگي خويش را منکر نبود، رنگ و بوي تصو
ها و مثنويها نيز موجب تلطيف اين  تنها در غزل، بلکه در قصيده هن. کالم او وجود دارد

  :شاعر بوده است
مي ه  ر خي وحدت  ات  ب ث ا ر  د ل  ؟ عق ا چر دد  ر   گ

  ست  باطلحق هرچه جز  هيچ وست هستي هرچه جز
وهم دويي ز  ا خود  ا  م ا خوديم  عين  همان    ما 

است ل  ي حا و غالب  لب، ما  و غا ميان ما    ٤در 
ترين غزل او  کوتاه. باشد  بيت مي٣٦٢٢ است که داراي ٣٣٤شمار غزلهاي غالب تا 

داراي غزلهاي غالب در عين رواني و سادگي .  بيت دارد٢٠آن ترين   بيت و طوالني٦
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٦٥

  

ر از اصطالحات ادبي و انگيز و پ بلند و خيال آهنگي اسلوب و آميخته بات شوک
  .هاي شگرف است  نادر و تشبيههاي استعاره

  يي غالبگو قصيده
ص  خيلي مشخّيت و کميتسرايي غالب مقامي بلند دارد و از حيث کيف در قصيده

 تقدر. استوارع اساتيد فن است و همه آنها محکم و ر قصايد او در تتبتبيش. است
کند که قصايد داراي  او سعي مي.  آشکار استهين زمين اقريحه اين شاعر بزرگ در

اشعار تشبيب غالب در . شود همه جا ديده مياو افکار اخالقي باشد و اين روح ديانت 
توان گفت از اينرو در رديف  خيلي بلند و قشنگ است، بلکه ميتنها  نهمقابل مدح 

بسيار نسبت اشعار تشبيب  او بهنيز اشعار مدح . قت برده استسرايان گوي سب قصيده
، شيرازي باالترين بسامد را دارد و پس از عرفيشيرازي  ها، عرفي در قصيده. کم است
بيشترين ابيوردي  و انوريفاريابي  ، ظهيرشرواني و پس از او خاقانيگنجوي  نظامي

يابي قصيده  سرايي و جايزه مدحغالب تنها براي . اند خود اختصاص داده بسامد را به
 ٧١او .  و داراي ستايش پيامبران و امامان استيترکيف بلکه قصايد او پ،گويد نمي

.  بيت دارد٢٧آنها ترين   بيت و کوتاه١١٢ او ةترين قصيد قصيده دارد که طوالني
 گونه آغاز بدين.  داردبيت ٥٢اي که در حمد و ستايش باري تعالي سروده  قصيده

  :اشدب مي
  اي ز وهم غيرغوغا در جهان انداخته

  گفته خود حرفي و خود را در گمان انداخته
  ديده بيرون و درون از خويشتن پروانگي

نداخته   رسم پرستش درةپرد   ميان ا
  پيوند الف   عالم و اعيان بهاي اساِس

  ١همچنان بر صورت علم و عيان انداخته
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  ٦٦  قند پارسي

  

  : که مطلعش اين استکرده استشيرازي ين قصيده پيروي از عرفي  ادر
 گوهر هر سود در جيب زيان انداخته اي مطاع درد در بازار جان انداخته

  :داردرا شاه ثاني سروده، اين مطلع  هاي او که در مدح بهادر يکي از زيباترين قصيده
  قرآن برابرست گفتم حديث دوست به

  ١ايمان برابرست کفر خود که به نازم به
  :شود دارد که با اين مطلع آغاز ميتبريزي غزل صائب مشابهت و قرابت کاملي با 

 زخم نمايان برابرست اي به هر خنده درمان برابرست پبش کسي که درد به
  :استديوان  رابر يكکند که هر بيت اين قصيده ب ميغالب دعوي 

 در مطلع دگر سخن از راز سر کنم
  ٢ديوان برابرست هر بيت اين قصيده به

  :و نيز
  دهر مي و خاقانيم بهامروز من نظا

  گنجه و شروان برابرست دهلي ز من به
  . يکي از ويژگيهاي غالب است که در قصايد طوالني راه داده است،تجديد مطلع

   غالبسرايي مثنوي
از باشد که در پيروي   غالب داراي مضامين اخالقي و اجتماعي ميهايبيشتر مثنوي

از جمله زيباترين .  بيت دارد٢٠٥٧ مثنوي است که عدد ١٢سروده است  پيشروان
نامه  نامه و ساقي ابر گهربار، مغنّي ،حمد باري تعالي مخالف، دير، باد مثنويهاي او چراغ

  .است
ترين  طوالني.  بيت دارد١١٤هاي قرآن  مطابق عدد سورهمثنوي حمد باري تعالي 

ند که ات مثنوي شاهد هستهمه ابي.  داردبيت ٣٤٧مثنوي او در بيان معراج است و 
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 غالب و شعر و ادب فارسي  ٦٧

  

سالست و رواني و پختگي و عمق، کالم را مربوط و .  نيز ماهر بودغالب در اين فن
نامه چند بيت از ساقي. رمغز کرده استپ:  

  بيا ساقي آيين جم تازه کن
  

  طراز بساِط کرم تازه کن
  درودي فرست پرويز از مي به  

  
  بهرام از ني سرودي فرست به
  پيمايي مي بهدور پياپي  به  

 
  ١بشور دمادم بفرسايي ني

  سرايي غالب رباعي
باکي، فخر و  شوخي و بيآنها غالب بيش از صد رباعي دارد و محتواي مضامين 

ين  اي درتا حدّ. خواري و ميگساري و گله از قدرناشناسي زمانه است مباهات، باده
  :شود رباعيها شگفتي و پاکيزگي يافت مي

  ست زري پامال آن را که ز دست بي
  

  ست رسوايي نيز الزم احوال
  مي آلود به ما خشک لبيم و خرقه  

 
  ٢ست  غربالساقي مگرش پياله از

*  
  ست هنوز چو درد ته پياله باقي

  
  ست هنوز شادم که بهار الله باقي

  ل غم فردا کفرستدر کيش توکّ  
 

  ٣ست هنوز دو ساله باقي يک روزه مي
طور زياد  ه صفا و شگفتگي و گرمي بيان ب،هاي غالب در مقابل غزلها در رباعي

  .شود يافت مي
. س داردبند و يک مخم بند و يک ترجيع تا ترکيب شصت و شش قطعه و سه غالب

ت است و  مانند اندرز و اخالق و حکايت و تهني،هادفتا آنها داراي مضامين پيش پا ةهم
  .دهد برجستگي شاعر را نشان مي

گي قرن سيزدهم ت علمي و ادبي و فرهنترين شخصي خالصه اينکه غالب برجسته
 نگارش غالب ةشيو.  براي ما گذاشته استيهجري است که در همه قالبها آثار گرانقدر
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  ٦٨  قند پارسي

  

داني متابعان  بيني و نکته  است که از باريک»هندي«طور اجمال همان سبک معروف  هب
فارسي سره  که ممکن باشد به او کوشيده است تا جايي. کند مي اين شيوه حکايت

 چون نشاط و صبا و يه در اواخر قرن دوازدهم هجري شاعراندانيم ک مي. بپردازد
 عراقي و خراساني را ةکنند و شيو ند که سبک هندي را ترکا هکرد ديگران سعي

 گويند و چه بسيار ددرو هتوانستند سبک هندي را ب  ولي در هند نمي،ندكن رويپي
هندي را گسستن از سبک و شاعران ديگري که بر اين صورت و معني شعر گفتند 

همگنان خويش گامي فراتر   سرآمد آنان غالب دهلوي است که هميشه با؛پسندند نمي
يافتن  همتوجبيشتر  شاعرانه خود را ة انديش،غالب. پيمود بازگشت مي داشت و راهي بي

او شاعر نقشها و طرحها و . مضمون تازه و خيال بکر و معني بيگانه کرده است
 هجلو ها به سازد و در آينه الت بديع و شاعرانه ميتخي ،رنگهاست و از شکستن رنگها

 بحرهاي مترنّم را او گاه براي اين مهم. کالم غالب سرشار از موسيقي است. کشاند مي
هاي زيبا و حسن  گيرد و در زير و بم اين بحور تشبيهات لطيف و استعاره خدمت مي به

  :مثالً. دهد تعليلهاي دلنشين را جاي مي
کنار کشت ما مشکبوةباد و  بيد    ي ما 

  کوثر و سلسبيل ما طوبي ما بهشت ما
  بس که غم تو بوده است تعبيه در سرشت ما

  ١برد چرخ ز سرنوشت ما نسخه فتنه مي
ر يهاي رنگارنگ و دلپذ حال عظمت و بزرگي اين شاعر مسلّم است و شيوه ره به

 بزرگ سخن فارسي سخن وي بدان گونه است که شايد نظير آن تنها در دواوين اساتيد
  : غالبةگفت هيافته شود و ب

  تو اي که محو سخن گستران پيشيني
   توستةمباش منکر غالب که در زمان
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  ٧٠  قند پارسي

  

  

 



  

  

  غزل
  ∗رئيس احمد نعماني

  ني ز دلِِ دلبران طلبتا کي سخن ز
  

  در رزم گاِه زيست ز گامت نشان طلب
  انديشه آنقدر مکن از کين دشمنان  

  
   دوستان طلبدو دلِي  از حق امان ز

  آگاه نيستي چو ز کيِد جهانيان  
  

  اي ساده دل ز دهر مشو همزبان طلب
  ات بسوز اي حق طلب، در آتش انديشه  

  
  احساِس درِد خويش نه از ديگران طلب

  کنند فلک آرزو  ابلهان ز،بگذار  
  

  مقصوِد خود ز خالق هفت آسمان طلب
  خير ق شد بهفّواي آنکه در عمل نه م  

  
  اکنون دعا کن و اثِر رايگان طلب

  ايم در آرزو الله رخي تا چه ديده  
 

  از ما مپرس اي نگه گلستان طلب
  بر آستاِن دوست فدا کن رئيس جان 

  از آن آستان طلبداد سخنوري نه   
  

* * *  
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 روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات  ٧٣

  

   زبان و ادبياتهروابط هند و ايران از ديدگا
  ∗عليم اشرف خان

 اي برخوردارند و اين پيوند هند و ايران از روابط فرهنگي و نژادي مشترك و ديرينه
در آغاز تمدن، از آسياي مركزي و .  افتخار استةملّت براي هر دو كشور ماي دو

نمودند، نيز  وندي نزديكي را ايفاايران و هند مهاجرت كردند و خويشا پامير به ةناحي
يكديگر  هاي ادبيات و فلسفه و اخالق و دين و آداب و سنن و زبان به زمينه در

همين پيوستگي نژادي برايشان . آوردند وجود ه مشترك را بيو فرهنگ شدند نزديك
حتّي ; بعد از گذشِت قرون، همواره روابطشان محفوظ باشد اي گرديده تا انگيزه

  و اشكانيان) .م .ق ٥٥٠-٣٣٠(هخامنشيان . نيابد آنها راه هاي سياسي هم دردگرگوني
. شاهان هند روابط نزديكي داشتند با) .م .ق ٦٥١-٦٢٦ (و ساسانيان) .م .ق ٦٢٥-٥٥١(

نواحي شمال ) .م .ق ٥٢١-٤٨٦(و داريوش بزرگ .) م .ق ٥٥٩-٥٢١(كوروش اعظم 
رخان هندي، اين دوره را ؤمرده و مممالك خود ش را جزو) كابل و الهور(غربي هند 

 .اند كرده گذاري نام» زردشتي ةدور«نام  به

 :اند  روابط هند و ايران گفتهةوزير فقيد هند، پانديت جواهرلعل نهرو دربار

 و در طول تاريخ هيچ …رسد دورترين زمانهاي قديم مي روابط هند و ايران به”
تر از  ي نزديكتر و ارتباطي پيوستها توان يافت كه اصل و ريشه كشوري را نمي دو

  .“دو كشور هند و ايران داشته باشند مردم

                                                   
  .استاديار بخش فارسي دانشگاه دهلي  ∗
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  ايراناوستاي هند يادي از ايران و در ِرگ ِودايدر كتابهاي مقدس هر دو قوم يعني 
. ندا كشور هند اشارت شده و زبان اوستا و سانسكريت، هر دو از يك ريشه برآمده به

 نيز دانشمندان و هنرمنداِن دانش; ر اقيانوس هند داير بودراني مياِن هند و ايران د كشتي
ايران برده و  هند رفت و آمد داشته و كتابهاي هند را به همواره به) ايراني(دوست 
  .اند زبان پهلوي پوشانده لباس

 اي را كه از هند رخ معروف يوناني است، مقدار خراج ساليانهؤهرودوت كه م
 بوده) اسكناس آن زمان(تذكّر شده و آن ششصد قنطار رسيد، م  داريوش ميةخزان به

  .حتّي سپاهيان هند در ايران مأمور خدمت بودند. است
استاد مصطفوي روابط كهنسال هند و ايران را از ديدگاه خط مشترك يادكرده، 

 :اند نوشته

  يكي ديگر از داليل وجود روابط كهنسال ميان ايران و هند در١خط خورشتي"
 خ است كه اصلي ايراني و آرامي داشته و هنديها پيش از ميالد آن رادرازاي تاري

 اي تر از همه اينكه طايفه جالب. اند اقتباس كرده و با مختصر تغييري بكاربرده
گويشي از  ميان اراضي مرتفع بلوچستان وجود دارد كه با  در٢نام براهويي به

  .٤“گويند ن مي سخ،يعني زبان مردم جنوب هندوستان، ٣دراويديانة ريش
 نجوم هاي رياضي، طب، فلسفه و هاي پس از اسالم روابط هند و ايران در زمينه در دوره

اصطالحات  چنانكه بوعلي سينا، زكرياي رازي و ديگر ايرانيان نيز; برقرار بوده است
بزرگترين  ترين و قديم. اند كرده متداول در زبان هنديان را در آثار خودشان حفظ

                                                   
1. Kharoshti. 
2. Brahuis. 

 اي قلمي و اي بلند و بيني كنند، قامتي متوسط و پيشاني نژادي هستند كه در جنوب هند زندگي مي  .3
آن  ارند كه ميليونها تن بهموهاي سياه و مجعد و لبهاي كلفت و پوستي تيره و زباني خاص خود د

  .اند  نجسها ذكر كردهة نژاد آنان را طبقاءمحقّقين هند منش. گويند سخن مي زبان
  .٢٢٦ م، ص ١٩٩٣ تحقيقات فارسي، دانشگاه دهلي، ةنقل مجلّ  آقاي محمد تفضّلي بهة، ترجمكشِف هند  .4
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كتابهاي  از ـ آثارالباقيه عن القرون الخاليهيران، ابوريحان بيروني در كتاب هندشناس ا
 ةترجم به  يا از موضوعهاي يادشده سخن گفته ياـ علمي و فنّي و دانشهاي هنديان

 وي در مستندترين كتاب، ماللهند كتاب تحقيق. هاي آنان پرداخته است كتب و رساله

، ١غزنوي ران معروف ايران مثل سناييسخنو. گردد  هندشناسي محسوب ميةزمين
روابط هند  اند كه نمايانگر ميان گذاشته سخناني در ٣و اسدي طوسي ٢منوچهري دامغاني

طاووس در  تخت اي نيز اسدي طوسي جاي ديگر از شهرت افسانه. باشد و ايران مي
 ةسوي مهاراج را كه چگونه از» بهو«كند و همچنين داستان پهلواني  هند حكايت مي

كند و از  مي  نقل،هند، حاكم سرانديپ گرديد و بعداً بناي ياغيگري را با او گذاشت
بسياري از  طوري كه پس از چندي به; گويد هنديان و توصيفهاي هند داستانها باز مي

  .٤زبان فارسي برگردانيده شد كتب هنديان به
قاً از طريق زبان توان دقي حق اين است كه تعلّق و روابط اين دو كشور ديرينه را مي

الهور  هشتصد سال قبل غزنوياِن ايران پايتخت خود را از غزنين به. داد آن تشخيص

                                                   
  :سنايي گفته است  .1

  بهلنكن  سير خوردن ترا ز  لنكت گر ترا كند فربه
  . هنديانةيعني در زماِن قديم روز

  :منوچهري گفته است  .2
   تا هندوان دارند لنكهناالّ   تا مؤمنان دارند روزهاالّ

 معناي ، تأليف مولوي سيد احمد دهلوي هم بهفرهنِگ آصفيهدر » لنكن «ةتذكّر است كه واژ الزم به
  كار رفته است روزه به

  :سدي طوسي گفته استا  .3
  سال وزين مه بس افتد هم ايدر به  ست اين كه خوانند والكه آن ماهي ا

  .توان ديد مي» مانك شبد كوش «فرهنگ هنديدر » وال«تلفّظ   را بهWhaleماهي 
    :نامه آمده است در گرشاسب  .4

ام ن مهراج  د  هن ر  ود د ب   هر جاي گسترده كام بزرگي به  شهي 
 …هشهر سرانديپ شا دستش به ز  بهو نام خويشي بدش در سپاه  

رود  كمك شاه هندوستان مي دستور شاه ايران به تذكّر است كه در اين داستان، گرشاسب به الزم به
  .٢٤٨م، ص  ١٩٩٣،  تحقيقات فارسيةمجلّ. بجنگند »بهوه «تا با
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 از ،قاره، نكتي الهوري شبه  منسوب بهگوِي دادند و نخستين سخنور پارسي انتقال
كرده و در الهور رحل اقامت   هجرت)هرالنّاءيعني شهر نكت از چاچ ماور(د زادگاه خو
در عصر طاهريان شعر رسمي دري از اوايل . نكتي الهوري معروف شد امن افكند و به
زودي سيستان و   ولي به،خراسان آغاز شد قرن هفتم ميالدي به/هجري قرن سوم

هفتم / هجري سوم و اوايل قرن چهارمسدةهر در اواخر لنّاءادر ماور گرگان و بعد از آن
  .ميالدي پخته گرديد

 كنند، از هاي ميانه گفتگو مي وضعيت هند باستان و سده ةبيشترين منابعي كه دربار
 اي بدين جانب شده نيز اشاره. نمايند وفور نعمتهاي گوناگون در اين سرزمين بحث مي

 هاي انساني را در اي بوده كه پيوسته گروه گونه است كه ثروتهاي مادي و معنوي هند به
  عوامل جاذبة دربار،ر هندي پژوهشگ،پراكاش. سوي خود كشانده است طول تاريخ به

 :گويد هند مي

 انسان.  پنجاب سرشار از منابع غذايي گياهي بودةهاي آبرفتي منطق جلگه”
توانست با زحمتي سبكتر و احتماالً با درگيري و خونريزي كمتر، روزي بهتر  مي
اي كه قرنها پيش  هجومها و شبيخونهاي قبيله. آورد فراوانتري براي خود فراهم و
دليل وجود امكانات زيستي  آمده، به يالد مسيح و پس از آن در هند پيشم از

 .١“در اين ديار بوده فراوان

  زبانهاي هند و ايراني
 شمار آن در سراسر اروپا و  زبان بشري كه اعضاي بيهاي مهم يكي از خانواده

   شدهپهناوري از آسيا، آمريكا و حتّي اقيانوسيه و افريقاي جنوبي پراكنده قسمت
  هند و«: نامهاي مختلف باشد كه به مي» هند و اروپايي« زباني ةخانواد ،است

                                                   
1. Prakash, B: Political and Social Movement in Ancient Punjab, p.23 & 75-76 
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خيلي » هند و ايراني«اقوام . نيز خوانده شده است» آريايي«و » ٢ژرمني و هند«، »١هيتي
همين دليل، نكات  بهقومهاي هند و اروپايي از يكديگر جدا شدند و  ديرتر از ديگر

زبان، اساطير، : هاي فرهنگي و اجتماعي نظير قوم در زمينهاين دو  مشابه و مشترك ميان
پس بدين . طرز بارزي بيش از ديگر اقوام هند و اروپايي است به عقايد، آداب و رسوم

زباني است كه ميان نياكاِن هند و ايران مشترك بوده است و » ٣ايراني هند و«ترتيب زبان 
» زباِن هندي«و » زباِن ايراني «دو شاخه اصلي آيد به برمي همچنانكه از نام آن

 .شود مي تقسيم

 گذشت زمان و دخالت عوامل همراه با» كهن ايراني«و » كهن هندي«زبانهاي 
 توان گفت كه شوند و مي ها و شعبات متعددي تقسيم مي شاخه يك به اجتماعي، هر

 شمار ي بههاي زبانهاي هند و اروپاي ترين شاخه زبانها و گويشهاي ايراني يكي از متنوع
 روند و در مطالعات نمي كار صورت زنده به  باستان و ميانه بهةزبانهاي دور. رود مي

                                                   
روند كه چندين قرن در سراسر  شمار مي هاي هند و اروپايي به هاقوام هيتي يكي از شاخ: هيتي  .1

 پيش از ميالد، دولت ايشان بر اثر ١٢٠٠صغير حكم فرمايي داشتند و در حدود سالهاي  آسياي
 اسناد و مدارك بازمانده از اين زبان كه خود قديمترين ةقسمت عمد. ميان رفت ديگر از هجوم اقوام

شناسي  نهاي هند و اروپايي است، در آغاز قرن بيستم در كاوشهاي باستانبازمانده از زبا هاي نمونه
  ).٣٠، ص تاريخ زبان فارسي. (دست آمده است تري مشرق آنكارا بهيكيلوم ١٥٠در  بغازكوي واقع

 تاريخ زبان. (شود صورت اصلي زبان آلماني و زبانهاي خويشاوند آن بدين نام خوانده مي: ژرمني  .2
  ).٣٠، ص فارسي

 ةدو شاخ از شاخه زبانهاي هند و اروپايي كه خود به: (Indo-Aryan Language)هند و آريايي   .3
زباِن  قديمترين اسناد به. شود، آثاري بس كهن دردست است و هندي تقسيم مي  هند و ايراني ايرانِي

بدان » ِوداهاي  سروده«زبان سانسكريت نوشته شده است و  است كه به» ِودا «هاي  متن،هندي باستان
ترين كتاب  كهن. معني عاميانه است به» پراكريت«است و در مقابل آن  زبان است و زباِن فصيح

براي زبان سانسكريت » گرهي پاني«چهارم قبل از ميالد توسط   صرف و نحو در قرنةجهان دربار
. وستايي استزبانهاي فارسي باستان و ا: ايراني با مدارك هاي زباِن تدوين شد و قديمترين شاخه

  ).٣٠، ص تاريخ زبان فارسي(
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توان گفت كه زبانهاي آن دو  شود و مي صورت مكتوب از آنها استفاده مي تاريخي به
 .اند شده» خاموش«يا » مرده «دوره

  روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات
اصوالً  . تاريخي طوالني برخوردار استة مردم هند و ايران از سابقپيوندهاي زباني بين

رواج  حق اين است كه. دارند) از خانواده هند و آريايي(هاي مشتركي  هر دو زبان ريشه
در   محمود غزنويةوسيل زبان فارسي بيشتر در اثر مهاجرتها و از هنگام تسخير هند به

 ،هند هاي ايراني به ول و مهاجرت گروهاين سرزمين رواج، و سپس در اثر حمله مغ
 غزنين ميالدي، وقتي غوريان به ١١٦٢ در سال .١دامنه رواج آن گسترش بيشتري يافت

 الهور و پنجاب فراركردند و ايشان هم كردند، بازماندگان دودمان غزنوي به حمله
 سهم خودشان در پراكندن زبان و ادب فارسي و مستحكم گردانيدن روابط هند و به

 .نقش مهمي را ايفا نمودند ايران

 سپاهيان محمود غزنوي وارد هند شد و زبان فارسي حدوداً هزار سال پيش با
 همواره گسترش پيداكرد و اكثر دولتمردان، دانشمندان، علما، فقها، ادبا، روحانيان،

 ودانان، معماران  طبيبان، لشكريان، محاسبان، خطّاطان، خوشنويسان، نقّاشان، موسيقي
 بدين علّت آنها زبان فارسي و فرهنگ ايران. ٢اند  فارسي زبان بوده،ذوق و هنر حتّي اهل

 زمين را آموختند و روابط هند و ايران را از ديدگاه زبان و ادبيات غني ساختند و
  . پادشاهان مغول بهترين شاهد آن استجالبخشيدند كه درباِر

 ،چاپ رسيد  بهتحقيقات فارسي ةمجلّ خود كه در ة مقالاستاد مصطفوي تحِت
 :گفته ايشان بنا به; گيري جالبي را اخذ نمودند نتيجه

 هاي سروده تجلّي زبان و ادب و فرهنگ فارسي در سرزمين هند منحصر به"
 هاي فارسي تأليف نامه ها و كتابهاي تاريخ و لغت كه شرح تذكره; شاعران نبود

                                                   
  .١٣-٧، ص .ش ه ١٣٥٥، تهران، گوياِن هند و سند پارسي:  هرومل،سدارنگاني  .1
  .٢٢٨م، ص  ١٩٩٣، دانشگاه دهلي،  تحقيقات فارسيةمجلّ  .2
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،  استعمار انگلستان و فارسي ستيزي آنو اگر; يافته از سوي هنديان را كتابها بايد
  رواج فرهنگ اسالمي وةبرد و جلو ميان نمي داني را از نويسي و فارسي فارسي

گرفت و راه را بر ورود تمدن و   هند و پاكستان نميةقار ايراني را در شبه
 نابسامانيهاي امروز بست، بدون شك ديرپاي ايران و اسالم در آنجا نمي فرهنگ

  .١“گرديد  پهناور را سبب نميةطقمن اين
 االسالم ةقب دِر شرقي مسجد ة هند كتيبةقار اهم مظهر زبان فارسي در شبه

سال  الدين ايبك به دست قطب فتح دهلي به بااست كه همزمان ) االسالم قوت(
 هاي بسياري بر قصرهاي تنها اين كتيبه، بلكه كتيبه نه.  نگاشته شده است.م ١١٩٣/ه ٥٨٩
ت طين و اماكن مقدس و عمومي هند نقش بسته است و شاهد گسترش و مقبوليسال
هاي  همچنين رواج و تأثير پديده. ٢باشد فارسي در درازاي قرون و اعصار هند مي زبان

 تصوف و فلسفه، معماري و موسيقي، نقّاشي و صنايع ظريفه ةهنِر ايران در زمين ذوق و
 ةوسيل  هند و پاكستان بهةقار ايران در سرتاسر شبههاي  آداب و رسوم و انديشه و حتّي
  .باشند ادبيات فارسي مرقوم گرديده است كه شاهد آن، احجار اين سرزمين مي زبان و

 زبان و ادبيات فارسي كه نقش مهمي را در برقراركردن روابط ةتاريخچ اگر ما به
  .٣صراً چنين خواهد بود در دوران سالطين مملوك بررسي كنيم، مخت،و ايران دارد هند
  علما و فقها و صوفيان و شعرا و:).م ١٢٠٦-١٠/ه ٦٠٢-٧( ايبك  الدين قطب -١

 :اند  چنين،رخاني كه در عهد سلطان ايبك روابط هند و ايران را مستحكم ساختندؤم
  .است  يادشدهااللباب لبابشاعر معروف دوراِن ايبك كه از او در : الدين اوشياءبه

  .شاعر درباِر ايبك بوده است: ينالد جمال
 القاضي االمام حميدالدين«نام  او را بهبخارايي شاعر دربار و عوفي : حميدالدين قاضي

                                                   
  .٢٢٨م، ص  ١٩٩٣، دانشگاه دهلي،  تحقيقات فارسيةمجلّ  .1
  .٥٠، ص . شه ١٣٣٧، تهران، ن هندسرزمي : علي اصغر]دكتر[حكمت شيرازي،   .2

3. Nizami, K.A.: Some Aspects of Religion & Politics in India during 13th 
Century, 1974, p.89. 
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  .يادكرده است» افتخاراالفاضل علي بن عمر المحمودي
  .المآثر تاجمورخ نامدار و مؤلّف تاريخ : حسن نظامي نيشابوري

 هايي از زمان  كه در آن شجرهبحراالنساب ةسالعالم روزگار و مؤلّف ر: مدبر خرف
  .تا عهد خويش متذكّر است، )ص( حضرت محمد،پيغمبر

  .عالم و محدث زمان خود بوده است: امام صغاني
، پرور بود و علما، فقها  سلطان دانش:).م ١٢١٠-٢٨/ه ٦٠٧-٢٥( قباچه ناصرالدين -٢

  : عبارتند ازنويسان عهد وي رخان، خطّاطان و تذكرهؤشعرا، م
  : بخاراييقول عوفي خطّاط نامبرده كه به: الدين محمد بلخي شمس

  .“مقله است بواب و ابن از ابن وي در فن خطّاطي بهتر”
  :االلباب لبابقول صاحب  شاعر ممتاز و به: فضلي ملتاني

  .“پسنديده بود قباچه اشعار وي را”
» فخرالشعرا«وي لقب  بهرايي بخا عوفي  كهدست شاعر چيره: لدين سجزيءاضيا

 ة كه تاريخ معتبر دورناصري طبقاتمؤلّف : الدين سراج جوزجاني منهاج .داده است
  .هند است مملوك

 االلباب و اثر ديگر وي  لباب فارسِيةلين تذكرمؤلّف او: عوفي محمد ١سديدالدين
 .ت معروف اسالروايات لوامع الحكايات و جوامعنام  به

 خاصّية صوفيان و عرفا عالق  وي به:).م ١٢١٠-٣٦/ه ٦٠٧-٣٣( التتمش  نالدي شمس -٣
مراجعت  هند هر بهلنّاءا، از ماورندا  وي نسبت داده شدهةدور شعرايي كه به. داشت

  :كرده بودند كه چند تن از آنها عبارتند از
 هند مهاجرت كرده و از وي از خراسان به: ناصري خواجه ابونصر متخلّص به

  . شيخ ابوسعيد ابوالخير بودةخانواد
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   .دهلي مهاجرت كرده بود شاعري كه از سمرقند به: امير روحاني
   . كالمش سهل و روان بوده استكهشاعر عهد التتمش : الدين ريزه تاج
 ترجمه راكه زبان فارسي   غزالي به علوم الديناءاحيمترجم : جاجرمي مؤيد

 .الدين التتمش معنون كرده بود شمس به

،  دربار او آن شكوه گذشته را نداشت:).م ١٢٣٦/ه ٦٣٣-٤( شاه فيروز  الدين ركن -٤
 الدين الدين ريزه، اشعار امير خسرو دهلوي و شهاب ولي در عين حال قصايد تاج
شعراي   عبدالقادر بدايوني علّت غيرمعروف شدناملّ. مهمره در اين دوره نمود دارد

 :تاين دوران را چنين تذكّر داده اس

 وجود اين دو اند، اما با در آن عهد اگرچه شعراي ديگر صاحب دواوين بوده”
 :آيد ذكر آنها خوش نمي] يعني امير خسرو دهلوي و حسن سجزي [،بزرگوار

 ١“ها عدم است چون آفتاب برآيد ستاره

  پادشاه بزرگ و عاقل و عادل و كريم و:).م ١٢٣٦-٤٠/ه ٦٣٤-٧( رضيه سلطانه -٥
در عهد . لين خانم سلطاِن حكمران دهلي بودوي او.  لشكركش بودپرور و رعيت
  :شد دو اسم ديده مي وي

   .عالم روزگار و مجاهد وقت بوده است: نصيرالدين ايتم بالرامي
  . استشاعر عهد سلطانه رضيه بوده: مير امام ناصر

 ه ويبعد از سلطانه رضي :).م ١٢٤٠-٤٢/ه ٦٣٧-٩(  شاه بهرام معزالدين سلطان -٦
 الدين واعظ و بعد از در عهد وي موالنا منهاج. سلطان دهلي شد كه برادر رضيه بود

 وي. وب تركماني عقيدت داشتحضرت اي آن قاضي شده بود و همچنين سلطان با
 .٢وي ارادِت خاصّي داشت صوفي بود مگر سلطان به
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.): م ١٢٤١-٥/ه ٦٣٩-٤٤(شاه  الدين فيروز  بن ركنلدين مسعود شاهءاعال سلطان -٧
 هيچ وجه عهد وي به. چهار سال بر تخت دهلي حكومت كرده بود وي نزديك به

  .شده است عظمت نبود و تنها نابغه آن روزگار موالنا منهاج شمرده مي با
 وي.  وي درويش نژاد بود:).م ١٢٤٦-٦٥/ه ٦٤٤-٦٤ (سلطان ناصرالدين محمود -٨

   :ته استش، فرشته نومشايخ عهد خويش روابط صميمانه داشت با
  .“دوست داشتي صلحا و علما را”

  :االسرار آمدهةآدر مر
   .“بود شكر اعتقاد تمام خدمت گنج وي را به”

 تكميل رساند و ناصري را به الدين سراج طبقاِت در همين دوران قاضي منهاج
  .هجري در خدمت سلطان ناصرالدين محمود گذاشت ٦٥٨سال  در

 اسم.  عهد سلطان ناصرالدين محمود بودانترين شاعر معروفعميد سنامي يكي از 
. عميد در قصايد خود سبك انوري را تقليد نموده است. كاملش امير فخرالدين بود

 در عهد وي شيخ عمادالدين، قاضي. سروده استرا دو  هر، عميد غزل و هزل
الدين،  قطب موالناالدين بسطامي و  الدين بهرايچي، جمال الدين كاشاني، شمس جالل

 .١شوند علماي آن دوره محسوب مي

 صوفيان زمان ارادت و  وي با:).م ١٢٦٦-٨٧/ه ٤٦٤-٨٦ (الدين بلبن سلطان غياث -٩
 داده شكر عقيدِت بيشتري را نشان حضرت بابا فريدالدين گنج وي با. مودت داشت

 :مثل; ياد بودندديگر سالطين ز  علماي وقت با مقايسه به، ولي در زمان بلبن،است
 الدين ابوبكر، موالنا الدين عبدالعزيز، شيخ سراج الدين محمود، نجم موالنا برهان

، خوارزمي الدين الدين زاهد، موالنا شمس الدين بزّاز، قاضي كمال الدين، موالنا برهان شرف
بلبن الدين  غياث شاعر معروف دوره. غيره معروف بودند موالنا فخرالدين ماقله و
  .باشد امير خسرو دهلوي مي
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 استراحت  وي بيشتر در عيش و:).م ١٢٨٧-٩٠/ه ٦٨٦-٨( كيقباد معزالدين سلطان -١٠
حق اين  .دست و شهير بود بسربرد و در اين عهد امير خسرو دهلوي شاعر چيره
شاعري ديگر  الشعرا، وجود است كه خسرو نابغه روزگار بود و در محضر آن ملك

  .معناست بي
 گيري  نتيجه»١اولين شعراي فارسي هند«نامه دكتراي خود  كتر اقبال حسين در پاياند

 :كرده و نوشته است

 ولي موضوعات قصايد ،ابوالفرج روني در قصايد فارسي، تقليد انوري كرده"
همچنين شاعر برجسته حبسيات . نمايانگر روابط هند و ايران بوده است وي
العاده محسوب و مناظرات  ان شاعر فوقتو  را ميـ سلمان سعد مسعود ـ

اين هر سه شاعر در الهور . كرد توان با اسدي طوسي مقايسه مي عميدالدين را
 .“روابط هند و ايران شده است اي به در ادبيات آنها اشاره اند و كرده زندگي

 :الدين ريزه گفته است  تاجةدربار

  قلي خان هدايت اشتباهاً رضاالفصحاي مجمعاوحدي و   تقيالعاشقين عرفات”
  ولي آنها نتوانستند كه اشعار،اند كرده الدين ريزه نقل نام تاج شعري از انوري به
 اين علّت كه آنها تحت تأثير يكديگر به; كنند ريزه مقايسه انوري را با ابياِت تاج

 .٢“قرارداشتند

 ي كار،ات ادبيبدين سبب، روابط هند و ايران از ديدگاِه زبان و ادبيات و تأثير
  .است تحقيقي

 :اند الزمان فروزانفر در كتاب سخن و سخنوران نوشته استاد بديع

 د مسعود سعد سلمان همان شهر الهور و اظهار ميل و اشتياقمنشأ و مولّ”
 .“مسعود بدان واليت، بهترين دليل است
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1937. 
2. Ibid, pp.158-61. 
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 دندا جرجان نسبت استاد توضيحي روشن داده و نيز گفته است كه مسعود را به
 :چنان كه از اشعارش هويداست; اشتباه است

 نيشابور  لهاور و من به  نگار من به مرا كه گويد گلي دوست عيد فرخ باد
  :يا جاي ديگر

  دختر خرد دارم و پسري
 خويش و از پيوند سي چهل تن ز

  بوم هندوستان با دو خواهر به
 بسته در راحت تو جان و روان

 عوفي االلباب لباب: هاي شعرا همچون شتر تذكرهذكر خير مسعود سعد سلمان در بي
 الشعراي رياض امين رازي، اقليم هفت دولت شاه سمرقندي، الشعرايةرتذك، بخارايي

 الفصحاي مجمع لطف علي بيگ آذر، آذر ةآتشكد داغستاني، ةقلي خان وال علي
 . تقي اوحدي گنجانيده شده استالعاشقين عرفاتخان هدايت،  قلي رضا

 .آيد حساب مي گوي زمان متقدمين به ين مهمره يكي از شعراي فارسيالد شهاب

  : شعر وي بررسي كرده، نوشته استة دربارالكمال ةرغ ةخسرو در ديباچ امير
 الدين بخاري هر يكي بستان علم را بلبلياءالدين مهمره و موالنا به موالنا شهاب”

  .١“اند بوده
هند  به) .م ٩٩٨-١٠٣٠/ه ٤٢١-٣٨٩-٤٢١(زبان فارسي با سلطنت محمود غزنوي 

شد و در زمان بعد پيشرفت كرد و رواج يافت و پايتخت زبان فارسي از غزني  وارد
در آغاز، شعراي معروف مثل نكتي الهوري، ابوالفرج روني و . انتقال يافت الهور به

نيز در همين . اند ترين شعراي فارسي زبان منسوب شده سلمان درخشنده مسعود سعد
داتا  دست سيد علي هجويري معروف به  بهالمحجوب كشفكتاب تصوف  لينصر اوع

  .الهوري در هند تأليف گرديده است گنج بخش
 خواجه: عنوان مثال به; هند وارد شدند دوران سالطين غور، صوفيان مهاجر به در
 طيندر عصر سال. هند مراجعت كرد الدين چشتي اجميري از ايراِن آن زمان به معين
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 الدين و الدين، ملك تاج شعراي معروف شهاب) .م ١٢٠٦-٨٧/ه ٦٠٢-٦٨(مملوك 
  .الدين خراساني بودند سراج

 سالطين مملوك و خلجيها و تُغلقها بر صحنه زبان و ادبيات ةدر اواخر سلط
متولّد شد و ) .م ١٢٦٣-١٣٢٥/ه ٦٢١-٧٢٥(شاعر با عظمت امير خسرو دهلوي ، فارسي

را هم تحت تأثير خود ) ايران( بلكه ماوراي هند ،تنها هند شعري نههاي  زمزمه با
در همين عصر . ناميدند كه كثيرالتصانيف بود» هند طوطي«خسرو دهلوي را . قرارداد

خسرو و  آمد و وي معاصر امير دنيا حسن سجزي به الدين معروف به نجم امير
نيز . ناميده است» هند يسعد«بود و برني وي را ) عظيم رخؤم(برني  الديناءضي

اين عصِر . اند  شعراي معروف اين دوره محسوب شده،ظهير دهلوي بدرچاچ و قاضي
دوران سبك عراقي در هند و ايران رواج پيدا كرده بود كه  غزل بوده و در اين

اند و اين سبك  خسرو نماينده اين سبك در هند شمرده شده حسن سجزي و امير امير
  .است داشته در جنوب ايران رواج

  اولين فرهنگ،).م ١٢٩٦-١٣٢٤/ه ٦٩٥-٧٢٥(لدين خلجي ءادر عهد سلطان عال
  .نموده، نوشته شده است قواس آن را تأليف  كه فخرقواسنام  فارسي به

 هند پاشيده ةشيراز) .م ١٤١٤- ١٥٢٦/ه  ٨١٧- ٩٣٢(در دوران سيدها و لوديها 
ي حسن اتّفاق بود كه در همان  ول،گراييد بود كاستي  به ت فارسي رواهمي شد و

ثل فيروزشاه بهمني، يوسف عادلشاه و ملّ دوران در جنوب ا حيدر هند حاكماني ِم
يوسف بن احمد عثمان نثار نامي و قاضي . زبان فارسي شدند اصفهاني سرپرست

، ابراهيمي فرهنگالدين فاروقي مؤلّف  ابراهيم قوام  والفضال اَداتخان مؤلّف 
 حسين واعظ كاشفي ادر همين عصر ملّ. كردند رسي را در هند روشنشمع زباِن فا

حال افتخار زباِن   نمود كه تا به را تأليف هند آمد و كتابهايي   بهسهيلي  انوارمؤلّف 
  .باشد فارسي مي
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  وي شاعر تركي و:).م ١٥٢٦-٣٠/ه ٩٣٢-٧(ظهيرالدين محمد بابر پادشاه تيموري 
رخ ؤ است كه در آن، هند را از ديدگاه يك سياح و مبابري تزكفارسي بود و مؤلّف 

  .زبان تركي گنجانيده است و احساسات خود را در همين كتاب به ديده
و   زبان فارسي تنها زباِن دربار نبود، بلكه زبان انديشه،هند) ميانه(در قرون وسطاي 

 خاصّي را ايفا سهم  فردوسيةشاهنامدر هند . فكر علما و دانشمندان آن زمان بوده است
 چنانكه فردوسي، عجم را; اند نموده است كه اكثر شعراي هند، از فردوسي تقليد كرده
  :گويد در همين زباِن فكر و انديشه زنده كرده است و خود مي

 عجم زنده كردم بدين پارسي بسي رنج بردم در اين سال سي
 را  فردوسيةنامشاهاكثر سالطين هند و پادشاهان اين سرزمين پهناور و بزرگ، 

 هند و ايران ة خود روابط صميمانةشاهنامچنانكه فردوسي در ; اند تحسين قرارداده مورد
. نموده است وي ماجراي حكيم برزويه را هم در اين شاهنامه ثبت. يادآور شده است را

 هاي هند مضبوط ها و كتابخانه ترين شاهكار رزميه، در موزه هاي خطّي اين عظيم نسخه
  .شود نگهداري مياست و 

 كه در شاهنامه مهمترين و قديمترين نسخه خطّي ةاستاد مجتبي مينوي دربار
 :جهان وجود دارد گفته است سرتاسر

 .١“ كاما انستيتو مضبوط استة در كتابخانشاهنامهقديمترين نسخه خطّي ”

 از فورت وليم كالج  فردوسيةشاهنامهند اين افتخار را دارد كه اولين بار 
چاپ و انتشار رسانده   به.م ١٨١١/ه ١٢٢٦را در سال  ٢المبتن. ام.نظر پي زير )كتهكل(

  .٣است
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لي شد بين نقش طوري كه پ  به،پيداكرد  در هند رواجشاهنامهپيروي و تقليد از 
 ايران را ةكنند و رزمي آن افتخار مي گرديده كه هنديها به و روايت; هند و ايران روابط

  .اند قرارداده جهاني ةرزمي شاهكار
  /ه ٧٢٦(احتسان  تاج و ملقّب به محمد صدر علي احمد حسن دبير مخاطب به

  راجا كشور گير و شاهزادهة را نگاشته و در آن قصّاالنس بساتين مثنوي ،)م ١٣٢٥-٦
 كرده و  را مطرحنامه طوطيلدين نخشبي روايت ءاضيا. كرده است آرا را بيان ملك

.) م ١٢٥١-١٣٨٨/ه ٧٢٥-٩٠(شاه   دوران سلطان فيروزعبدالعزيز شمس بهانوري در
 همچنين. كرده است  ترجمهباراهيعنوان  زبان فارسي به  را به١ميهر وراه ،امر سلطان به

 ا ر٢هوترا ِسلي) .م ١٤٢١-٣٥/ه ٨٢٥-٣٨( بن سفي در عهد احمد شاه بهمني هللاعبدا
  .زبان فارسي ترجمه نموده است به

 كنيم، ممكن است كه الي دهلي در زمان التتمش را منظماگر فهرستي از علما و فض
  ولي وي عالمي بوده است كه در دوران سلطنت وي،تعداد آنها از صد متجاوز باشد

ة وي رابط االدين ب  جمالا عمادالدين، ملّاقاضي حميدالدين ناگوري، ملّ:  مثل،صوفيان
) ت سال وزير بغداد بوده اس٣٠كه حدوداً (همچنين فخرالملك عطايي . داشتند قرابت

 وقتي چنگيز خان آسياي. وزارت برگزيده بود  التتمش آمده و سلطان وي را بهدرباِر به
  و فضالي ايران زمينةا علما، فقها، صوفيان، قض،ميانه را مورِد تاخت و تاراج قرارداد

 دهلي  بهدر اين ميان امير روحاني هم بوده است كه از بخارا. هند مهاجرت نمودند به
  :كرد و براي فتوحاِت التتمش شعري سروده است هجرت

  اهل سما بر و جبرئيل امين خبر به
 

  ٣الدين فتحنامه سلطان عهد شمس ز
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  ٨٨  قند پارسي

  

 هند نوشته است كه حدوداً پانزده شاهزاده از فرشته در ضمن مهاجرت ايرانيان به
 الدين بلبن ان غياثهر، خراسان، عراق، فارس و روم در پناه سلطالنّاءتركستان، ماور

 ه تهيه نمودهنشده بودند و بلبن براي هر كدامشان جاگيري جدا و وظايف شاها جمع
 :بود، در تاريخ فرشته آمده است

زبده و نخبه و خالصه عالم از اصحاب سيف و قلم و سازنده و خواننده و ”
شده  هنر كه در ربع مسكون عديل و نظير نداشتند، در درگاه بلبن جمع ارباب

  .١“دادند درگاه او را بر درگاه محمودي و سنجري ترجيح مي بودند و
  ولي،كرده بود شيخ سعدي را دعوت] پسر بلبن و حاكم ملتان[شاهزاده محمد 

 اين دعوت نمايانگر روابط هند و. عذر ناتواني او را معذور داشت سعدي به
  .٢باشد ايران از ديدگاه زبان و ادبيات فارسي مي

 ترين عهد  درخشان،).م ١٢٩٠-٩٥/ه ٦٨٩-٩٥(الدين فيروزشاه خلجي  لعهد جال
، الدين عراقي، خواجه حسن حضرت امير خسرو، تاج. شود ادبيات فارسي محسوب مي

 كمال آن زمان غيره، فضال و اهِل مؤيد جاجرمي، مؤيد ديوانه، امير ارسالن كالمي و
  .آمدند شمار مي الدين فيروزشاه خلجي به بودند و ندماي جالل

هاي   يكي از مهمترين دوره،).م ١٢٩٠-١٣٢٠/ه ٦٩٠-٧٢٠( خلجيان هند ةدور
با ورود مسلمانها در هند و تثبيت فرمانروايي آنها، . باشد قاره مي مسلمانان شبه تاريخ
اساس اين . توان آن را فرهنگ اسالمي هند ناميد جود آمد كه مي اي به تازه فرهنگ

 اما شامل عناصر ايراني و تركي و بومي و در بعضي موارد ،م بودمباني اسال فرهنگ بر
  .٣هندويي نيز بوده است عناصر
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 روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات  ٨٩

  

 حتّي ،علماي هندي سواد بود، اما دربار او پر از فضال و الدين خلجي كمءعال
 :است شاهي نوشته الدين برني در تاريخ فيروزاءضي. ايراني هم بوده است

آنچنان استادان كه ; لملك دهلي علمايي بودنددر تمامي عصر عاليي در دارا”
 وقت و در بخارا و سمرقند و بغداد و مصر و روم و خوارزم و ةيكي عالم هر

علمي كه  تبريز و اصفهان و ري و در ربع مسكون نباشد و در هر دمشق و
منقوالت و معقوالت و تفسير و فقه و اصول و اصول دين و نحو  كنند از فرض

 بعضي از …معاني و بديع و بيان و كالم و منطق موي شكافتند و لفظ و لغت و
 .“ غزالي و رازي رسيده بودندةدرج علم و كماالت علوم به استادان در فنون

 وي بعد از اين عبارت، اسامي چهل و شش استاد برجسته آن دوره را اسم برده
 :است

  ،الدين سرباهي قاضي شرف  -٢  قاضي فخرالدين ناقله،  -١
  ،مالدين مقد موالنا تاج -٤  نصيرالدين غني، ناموال  -٣
  ،الدين بيانه قاضي مغيث  -٦  موالنا ظهيرالدين لنگ،  -٥
  ،الدين كالهي موالنا تاج  -٨  الدين سنامي، موالنا ركن  -٧
  ي،الدين كاشان قاضي محي  -١٠  موالنا ظهيرالدين بهكري،  -٩

  ،الدين پايلي يهموالنا وج  -١٢  ،١الدين كولي موالنا كمال  -١١
  ،الدين كالهي موالنا نظام  -١٤  الدين قابيني، موالنا منهاج  -١٣
  ،موالنا نذيرالدين صابولي  -١٦  ،٢اي موالنا نصيرالدين كره  -١٥
  ،موالنا حميدالدين مخلص  -١٨  موالنا حجت ملتاني قديم،  -١٧
  ،الدين جوهري موالنا كريم  -٢٠  لدين تاجر،ءاموالنا عال  -١٩
  ،٣موالنا افتخارالدين برني  -٢٢  الدين بهكري، موالنا برهان  -٢١
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  ٩٠  قند پارسي

  

  ،موالنا وحيدالدين ملهو  -٢٤  الدين سرخ، موالنا حسام  -٢٣
  ،الدين ابن شادي موالنا حسام  -٢٦  الدين كرك،الءموالنا ع  -٢٥
  ،الدين ملتاني موالنا شهاب  -٢٨  موالنا حميدالدين بنياني،  -٢٧
٢٩-  ين سقافل  -٣٠  ين هانسوي،موالنا فخرالدموالنا فخرالد،  
  ،الدين ناقله قاضي زين  -٣٢  الدين ستركي، موالنا صالح  -٣١
  ،الدين ساوي موالنا نجيب  -٣٤  الدين رازي، موالنا وجيه  -٣٣
  ،الدين ساوي موالنا نجيب  -٣٦  موالنا ميران ماريكله،  -٣٥
  ،گندمكموالنا صدرالدين   -٣٨  الدين قم، موالنا شمس  -٣٧
  ،الدين يحيي موالنا شمس  -٤٠  الدين الهوريالءموالنا ع  -٣٩
  ،موالنا صدرالدين تاوي  -٤٢  الدين كازروني، قاضي شمس  -٤١
  ،موالنا افتخارالدين رازي  -٤٤  الدين لوني، موالنا معين  -٤٣
 .١الدين انتشار موالنا نجم  -٤٦  موالنا معزالدين انديهني،  -٤٥

 :يدگاه زبان و ادبيات مختص بود خلجيان از دةدور

 . امير خسرو در تقليد نظامي گنجويةخمس )١

 كه اولين مثنوي) پتي مثنوي بوعلي شاه قلندر پاني (ةمثنوي مهم عرفاني در اين دور )٢
 .عرفاني در هند است

 تكميل  كه در همين دوره بهالفوايد افضل و فوايدالفواد: ملفوظات عرفا و متصوفه )٣
 .رسيد

 تأليف فخرالدين مبارك غزنوي، قواس فرهنگنام  نخستين كتاب لغت فارسي به )٤
 .در همين دوره نگاشته شد» قواس« معروف به

 اميرخسرو نمود، تربيت ادبيات فارسي هند ايفا الدين اوليا به بزرگترين سهمي كه نظام )٥
 .باشد و امير حسن سجزي مي
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 روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات  ٩١

  

 همين زبان. ي جهان و زبان دوم اسالم استترين زبانها زبان فارسي يكي از شيرين
 جهان و جهانيان شيرين است كه بسياري از آثار علمي و فرهنگي و عرفاني اسالم را به

 همين زبان است كه سراسر آسيا را زير سلطه و فرمانرواي قلبي خود; كرده است عرضه
 و همين زبان ;عالم بشريت داده همين زبان است كه پيام انسانيت به; درآورده است

 اتّحاد و اتّفاق بين مسلمانان و غيرمسلمانان ةترين وسيل مديدي محكم كه تا مدت است
  .١است بوده

هاي زندگاني مردم هند چنان تأثيري گذاشته كه   جنبهةزبان و فرهنگ ايران در هم
نيز ذخاير معنويي . شود حال مورِد بررسي و عالقه خاصّ پژوهشگران محسوب مي به تا
اند، ميراث پرارزش و سرمايه كالني در  نياكان ما در راه تحقيق آن فداكاريها نموده كه

  .آيد بشمارمي جهان
 در دوران.  كشمير از اهميت خاصّي برخوردار استةروابط هند و ايران در صحن

 با ايران) كشمير(سال روابط هند ) دويست و پنجاه (٢٥٠ سلطه سالطين نزديك به
  :رسد نظر مي  اگر علل روابط را بررسي كنيم، چنين به. بوده استبرقرار

 هاي سيزدهم و چهاردهم يعني در سده ـوقتي مغولها آسياي ميانه را ويران ساختند  -١
 از تركستان» بلبل شاه«الدين معروف به نام سيد شريف  آن موقع صوفيي بهـ ميالدي

 ٧٠٠د علي همداني با  كشمير مهاجرت نمود و همچنين مهاجرت امير سيةمنطق به
 و) .م ١٣٧٣-٨٩(الدين   سلطان قطبةتن پيروان و معتقدان وي در دور) هفتصد(

.  روابط هند و ايران سهم مهمي ايجاد نموده بودندةپسرش محمد همداني در زمين
  بلكه چون زبان فارسي زبان مادري آنها بوده است، در،اينان تنها صوفي نبوده
  .٢اند  مثبتي را ايفا نمودهگسترش زبان فارسي نقش
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  ٩٢  قند پارسي

  

هرات، ر، هالنّاء كشمير علماي آن دوره با علماي ماورةبعد از گسترش اسالم در منطق -٢
آمد و  آنان باهم رفت و. اي داشتند مرو، سمرقند و بخارا روابط نزديك و صميمانه

شده  هم نزديك  صوفيان و علما كه بهةدانيم كه هم كردند و مي كسِب فيض مي
  . مشترك بين آنها زبان فارسي بوده استةبودند، وسيل

 نژاد بيشتر با كشمير روابط خاصّ الدين، ايرانيان و اكثر ايرانيان تُرك در دوران شهاب -٣
  .اي برقرار كرده بودند و دوستانه

 كشمير از زمان باستان، روابط تجارتي با ايران داشت و با كمك و مساعدت تاجران -٤
 خطّه كشمير راه بافي، ظروف و ديگر صنايع ظريفه از ايران و تركستان به اليايراني ق

  .پيدا كرده بود
 عنوان مثال شاهرخ ميرزا به. بين كشمير و ايران روابط سفارت برقرار بوده است -٥

 العابدين فرستاده بود و سلطان زين رايهداياي فراواني ب) .م ١٤٠٤-٤٧پسر تيمور (
. العابدين فرستاد زين  سلطاندرباِر  با كتابهاي فراوان بهبعد از آن، شش عالم

روابط ) .م ١٢٥٢-٦٧ هرالنّاءحاكم تيموري ماور(العابدين با ابوسعيد  همچنين زين
 .صميمانه داشت

ي با سلطان حسين مرزاي خراسان) م٨٧-١٤٧٢(هند در زمان سلطان حسن شاه 
 كديگر چنان پيوسته بود كه حافظبا ي حتّي روابط هند و ايران. روابط سفارتي داشت

 :شيرازي خط و خال كشمير زادگان را در شعر خود آورده است

  رقصند گويند و مي شعر حافظ شيراز مي به
  سيه چشماِن كشميري و تركان سمرقندي

 زبان فارسي، زبان رسمي و درباري) .م ١٣٨٩-١٤١٣(در زماِن سلطان سكندر 
 نام سلطان  به-رش زبان فارسي در كشميربراي گست-شناخته شد، ولي قرعه فال 

العابدين خورد، چنانكه وي زبان فارسي را زبان رسمي كشمير قرارداده بود و بعد  زين
الشعراي دربار  ملك. شد زبان فارسي انجام مي  دولتي و دربار بههايآن اكثر كار از



 روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات  ٩٣

  

است كه اكثر آنها قطب، آثاري بجا گذاشته   ملقّب به، حسين كشميرياملّ ،العابدين زين
  .است زباِن فارسي به

 زبان فارسي ترجمه  سانسكريت را بههايالعابدين كه بيشتر كتاب دارالترجمه زين
چنانكه ملّا احمد، عالم سانسكريت و فارسي بود و وي . شهرت فراواني داشت، نمود مي

  .را لباس فارسي پوشانيد) كلهن (ترنگني راجمهابهارت و  كتاب
در دوران سالطين هندو رايج » دبير و گنجوار«هاي   كشميري، واژهحتّي در زبان

كرده  است ولي بعد از دوراِن سالطين مسلمان كشمير، زبان فارسي بسيار پيشرفت دهبو
» ايراِن صغير«نام   كشمير را به،سبب همين اشتراكات به. آورد  را بوجودياشتراكات و

 .١دان ناميده

 ةقار يالدي خواندن و نوشتن زبان فارسي در شبهدر قرون پانزدهم و شانزدهم م
 چنانكه سلطان سكندر لودي، هندوان را ناچار; و پاكستان گسترش بيشتري يافت هند
در اين دو قرن، گسترش زبان و . آموختن و خواندن و نوشتن زبان فارسي نمود به

، تعداد شاهزادگان ارغون و ترخان مغولي. انگيز است فارسي در سند شگفت ادبيات
شاه حسين ارغون كه در شاعري . سند فراخواندند فضال و ادباي ايراني را به زيادي از

 هايي براي آموزش و تكميل فارسي در سرزمين هند نمود، مدرسه تخلّص مي» سپاهي«
، پرويز مهاجر: ، ترجمهتمدن و فرهنگ هند و ايرانتلخيص از پيوندهاي (كرد  تأسيس

، گوياِن هند و سند پارسي و ٣-١١، ص ١، شماره .ش ه ١٣٤٣سخن، دوره پانزدهم، 
هرلْوم ادسات فارسي مين هندوؤن كا حصّه، و ١٦٦-٧نگاني، ص رد ادبيدكتر سي ،

  ).هللاعبدا
  ارتباطيةداشت و وسيل قلم و علم رواج زبان فارسي در دربار و بين اقليت اهل

، زبانهاي محلّي و عاميانه راه پيداكردباز هم بعضي لغات آن در . هاي حاكمه بود گروه
 تسلّط مسلمانان مهاجر تا حدودي مردم بومي را تحت تأثير استانداردهاي زندگي آنها
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  ٩٤  قند پارسي

  

 جمله نام بسياري از كاالها و وسايل زندگي و نيز عنوان مقررات اداري و از. قرارداد
  .يافت ردم رواجطريق در بين م زبان فارسي يا عربي بود، از اين مالياتي كه چون به

، شده مطابق پژوهشهاي انجام. دارد در سرزمين پهناور هند، زبانهاي گوناگون رواج
در برخي از اين زبانها هنوز هم . كنند بيش از دويست زبان گوناگون گفتگو مي مردم به

هاي زيادي در آن   زبان اردو كه واژهةعالو به; هاي فارسي وجود دارد يا بيش كلمه كم
; زبان اردو يكي از ويژگيهاي روابط هند و ايران محسوب شده است. شود مي يافته

وجود آمده است و  هندي به زبان با آميزش لشكري از زبان فارسي با چنانكه اين
كه » تاميل«زبان .  چقدر هويداست١كرد نفوذ فارسي بر زبان اردو توان احساس مي

هاي سياسي و دادگاهي خود از  و غير آريايي است، در واژه كهنترين زبان دراويدي
  .٢عربي برخوردار است هاي فارسي و بسياري از واژه
 دانشمند بزرگ هندي، ضمن تعريف زبان اردو گفته است كه زبان ،چند دكتر تارا

ن آميخته بسيار ظريفي از و اين زبا; باشد ميراث مشترك هندوان و مسلمانان مي اردو
 آن در ارتباط با مهاجرت ايراني شمردني و هندي است، ولي پيدايش زبان فارسي

  .٣باشد مي
شايد . الخط زبان اردو با زبان فارسي داراي تفاوتهايي اندك در الفبا است رسم

بسياري . نيمي از كلمات اردو، فارسي ناب يا عربي متداول در زبان فارسي است حدود
 از آنها را كه امروزه دارد و بعضي المثلهاي اردو، همان است كه در ايران رواج ضرب از

                                                   
  .بود) .م ١٦٦٨-١٧٤٤(نخستين شاعر صاحب ديوان اردو زبان ولي دكني   .1
  .٤٦٥-٨، ص ٥ ة، شمار. شه ١٣٣٧ نهم، ة، دورسخنمجلّة ، “ زبان در هندةمسئل” :حميد عنايت  .2
 ة، دورسخنمجلّة  پرويز مهاجر، ةترجم، پيوندهاي تمدن و فرهنگ هند و ايران: ]دكتر[ چند، تارا  .3

  .٣-١٠، ص ١ ةشمار، .ش ه ١٣٤٣ دهمپانز
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، ايك انار )فارسي(يك انار و صد بيمار : توان مثال زد زبان اردو متداول است، مي در
  .١غيره و) اردو(بيمار  اور سو

وي در استواركردن . روقار بوده است پيدر دودمان غزنوي، بهرام شاه پادشاه
علما و فضال توجه   بهوقتي او. م بودهند و ايران نقشي ايجادكرد و خود عاِل روابط

شيخ . داشت، در آن زمان مردم فياضيهاي محمود را فراموش كرده بودند خاصّ مبذول
نيز كتابهاي ; شاه بودند حسن غزنوي، از شاعران برجسته دربار بهرام نظامي و سيد
در عهد باستان را  ٢كليله و دمنهمثالً كتاب . لباس فارسي پوشانيده بودند سانسكريت را

كرد و وزير خردمند  هديه) انوشيروان(پادشاه فارس  شطرنج به همراه با ها  از راجهيكي
در زمان . نمود پهلوي ترجمه اين كتاب را از سانسكريت به) بزرگمهر (وي بزرجمهر
 ةشاه همين نسخ بهرام. زبان عربي برگرداند المقفّع همين كتاب را به ابن هارون الرشيد

 فارسي پر از لغات اصيل ة اين ترجم،ده، چنانكه معلوم استفارسي برگردان به عربي را
پس از آن، در زمان سلطان حسين مرزا خوارزمي، موالنا حسين واعظ . بود عربي

 سهيلي انواركرد و اسم آن را  فارسي ترجمه كتاب را دو مرتبه به كاشفي همين
  .٣گذاشت

 آن زمان وي راالدين ايبك بر تخت دهلي نشست، شعراي  همچنين وقتي قطب
  : شاعر فاضل آن عصر گفته است،الديناءبه. يادكردند» لك بخش« به

 جان آورده  كان را كف تو كار به اي بخشش لك تو جهان آورده
 :المآثر، حسن نظامي نيشابوري در تاريخ آورده است مؤلّف تاج

                                                   
  ،هنر و مردم، “جلّيات زبان و فرهنگ ايران در هند و پاكستان” : سيد حيدر]دكتر[، شهريار نقوي  .1

، .ش ه ١٣٥٥، “وجوه مشترك زبان اردو و فارسي” : همان و٦٩ و ٦٠ص ، ١٣٩ شمارة ،. شه ١٣٥٣
  .٦٥ و ٦٣، ص ١٦٢ ةشمار

  .Kartik and Damnik: نام اصلي سانسكريت  .2
3. Ghosh, O.K.: The Changing India Civilization, Calcutta, 1976, p.385. 
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 الدين ايبك چنين پادشاهي عدل گسترده بوده كه در عهد وي گرگ و قطب”
 .١“خوردند  آب مييفند هر دو از يك جوگوس

 در عهد ساسانيان، ماني خود را پيغمبر دانسته است و رسايل وي كه براي مريدان و
از  توان گفت كه شهرتش يعني مي; جماعت مانويان نوشته، در هند وجود داشته است

 رشاعران مهاجر و همچنين ديگ. ٢ديار عرب و انتهاي شرق رسيده بود حد ايران به
 هند آمده بودند، نه تنها ادبيات و سخنسرايان ساكن هند كه پدران آنها مهاجرت كرده به

 شعر و شاعري متداول آن ديار را تحت تأثير قراردادند، بلكه از شرايط معنوي و مادي
  تيموريان وشكوه و جالل درباِر. ٣محلّي و بومي اين سرزمين متقابالً تأثير پذيرفتند

  شعرايةآميز موجود در تفكّر هندي در انديش  مفاهيم عشقي مبالغهانديشي و ظريف
اين سرايندگان زير نفوذ اساطير، فلسفه و . نهاد گوي تأثير ژرف مهاجر فارسي

 كه در دسترس اوپانيشادها و راماين، مهابهارت ةترجم. هندي قرارگرفتند هاي افسانه
از اينرو در شعر آنها .  آنها بوجود آورداي در ذهن و مفاهيم شاعرانه تازه آنها بود، افكار

  .شود  ديده ميياستعارات و اشارات تازه و متفاوت، تشبيهات
 يافت كه تقليد اي رونق اندازه در دوران پادشاهي تيموريان، كارشعر و شاعري به

تازه هندي  فارسي سبك معمول بود و در شعرگنجوي  و نظاميخراساني  جامي
 : نوشته است، محمد تقي بهار،محقّق سرشناس ادبيات الشعرا و ملك. بوجودآمد

، بهشت رفت و بازنگشت و پس از آن گويي با خواجه حافظ به شعر فارسي”
 نمود، شعر روح كه از عالم الفاظ فرومايه تجاوز نمي سبك پيچيده و متصنّع و بي

 از اين» هندي سبك «ةحالت ابتذال افكند و پاي را از حالت قصيده و غزل به

                                                   
  .١٩٠، ص  محمد قاسم سي حملة بابر تك:نياز فتحپوري  .1
دكتر محمد اقبال، انجمن ترقي :  اردوة، ترجمعهد ساسانيان ايران به : آرتهر]پرفسور[كرستن سين،   .2

  .٢٦٠، ص .م ١٩٤١هند، دهلي، ي اردو
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اصفهان و هند  شد و سپس به در هرات و خراسان و تركستان نهاده دوره
 .١“سفركرد

  روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات و تصوف
 هاي مختلف در فرهنگ هند اثر گذاشت، خانقاه گونه مهمترين عناصر تصوف كه به

 قاه در شهر دهلي خان٢٠٠٠اين شهرت دارد كه در قرن چهاردهم ميالدي حدوداً . است
خانقاه عالوه بر اينكه محل رفت و آمد درباريان و .  آن وجود داشته استةو حوم
بعضي از آن ; آمد  زيادي هم مركز اشاعت اسالم بشمار ميةبود، تا انداز نخبگان

از اين رو . هاي فقيرنشين قرار داشته و خلوتگاه درويشان بوده است محلّه خانقاهها در
. شدند ت پايگاهي در برابر نظام ايستا و تغييرناپذير كاستي شناخته ميصور به گاهي هم

 همين دليل در انتشار خانقاهها از تفاوتها و تمايزهاي كاستي اثري وجود نداشت، به در
 بويژه اعضاي كاستهاي پاييني ـبسياري از هنديان . اسالم نقش مؤثري را ايفا نمودند

  تحت تأثير عرفا وـ اسالم گرويدند  كشيده و بهجامعه كه از دين خانوادگي خود دست
 .٢صوفيان بودند

  است كه افتخارالمحجوب كشفهمچنين اولين تصنيف در هند در كتب صوفيان، 
 گفته علي بنا به. باشد سرزمين مي همين  هم منسوب بهالعارفين دليلهند است و ملفوظ 

 :اصغر حكمت

  هندي بود و فلسفه تصوف نيز از اين افكار ايراني وةخراسان بزرگ محل مبادل”
 هند آمد، هاي صوفيانه هنگامي كه به با اين وجود انديشه. محل شكوفا شد

 بلكه خود مستقيماً از فرهنگ ميزبان ،بر فرهنگ و تفكّر تأثير گذاشت تنها نه

                                                   
  .١٨٤-٥، ص . شه ١٣٥٥، تهران، چاپ چهارم شناسي شبك: الشعرا محمد تقي بهار خراساني، ملك  .1
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در تصوف اسالمي نفوذ بسيار كرده » ِودانتيزم«گرفت و افكار هندوان  رنگ و بو
  .١“است

 دادن زبان سياري از صوفيان مهاجر ايراني، نه تنها تعصّب چنداني در رواجب”
تر و گيراتر  زبان هندي از زبان فارسي روان برخي بهتسلّط فارسي نداشتند، بلكه 

  .٢“است
 در قرن چهاردهم و پانزدهم ميالدي، كشمير يكي از مراكز مهم داد و ستدهاي”

  ميالدي كه فشار حكومت در١٤٧٠  و١٤٢٠در بين سالهاي . علمي شمرده شد
 يافت و بسياري از كتابهاي علمي و فلسفي از زبان كشمير بر هندوها كاهش

 سانسكريت برگردانده فارسي و نيز كتابهاي فارسي و عربي به سانسكريت به
  .٣“ در كشمير تأسيس شده بوداي شد، حتّي براي اين امر دارالترجمه

 عربي و ي كتابها و متون سانسكريت بهها پس محصول چنان روابط، ترجمه”
 ،شواهد بسياري وجود دارند كه هنديها در علوم. باشد فارسي و بالعكس مي
 ايرانيان مسلمان از قرن نهم.  درخشان و طوالني داشتندةفلسفه و فنون، پيشين

 ميالدي پيوندهاي نزديكتري با هنديان پيداكرده و نخستين بار معلومات خود را
ميالدي محمد  ٨٣٠حدود . دست آوردند م از متون سانسكريت بهدر علم نجو

هاي رياضي  موسي خوارزمي كتابهايي در نجوم، حساب و جبر و ديگر رشته بن
  .٤“كرد عربي ترجمه سانسكريت به از

                                                   
  .٥٢، ص . شه ١٣٣٧، تهران، سرزميِن هند:  علي اصغر]دكتر[حكمت شيرازي،   .1

2. Mujeeb Mohammad: The Indian Muslim, London, 1969, p.170. 
3. Tikku, G.L.: Persian Poetry in Kashmir 1339-1846, University of Califoria, 

1971, p.15-16;  از همدان تا كشمير«و تلخيص از مقالة دكتر علي اصغر حكمت تحِت عنوان« ،
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 تجليات زبان و فرهنگ ايران در هند و ةدكتر سيد حيدر شهريار نقوي در مقال
  :اند اشاره كرده پاكستان

اطالعات . هند رفت يوناني يا طب بوعلي سينا يا طب اسالمي از ايران بهطب ”
 نظرات اشخاصي چون ابوبكر محمد بن زكرياي رازي، بوعلي سينا، حكيم و

شد و  هند و پاكستان برده  ايرانيان مهاجر بهةوسيل غيره به ابوالقاسم زهراوي و
  .١“يخته گرديدبود آم» آيورويدك«قاره كه عنوان آن  طب بومي شبه با
 بدان سبب بود كه آنها ،ايرانيان اگر در روابط هند و ايران سهمي داشتند”
 روتا سوش همچون ،كردن از كتابهاي پزشكان هند باستان استفاده ترجمه و با
 قرن پنجم پيش از ميالدي و چاراكا پزشك قرن دوم ةپزشك برجست) سشْروتَا(

  .٢“هاي فراوان گرفتند رهساير منابع روشهاي هند به ميالدي و
  شاعران فارسي زبان در هندةنويسي دربار  تذكرهةاي در زمين خدمات ارزنده”

 .صورت گرفته كه شايد چندين برابر كاري است كه در ايران انجام شده است
امه و قواعد زبان فارسي است كه نويسندگان اين آثار نهمچنين تدوين فرهنگ

ها و لغات فارسي، شاهد اينچنين روابط   فرهنگنامه.مهاجران ايراني بودند بيشتر
 .٣“رسند مي نظر به

  روابط هند و ايران از ديدگاه معماري
پوترا  پاتلي  در شهر٤ يعني از دوران امپراطوري موريان،هاي معماري از ديرباز نفوذ شيوه

  :چند  دكتر تاراةگفت بنا به. قابل مطالعه است

                                                   
هنر و ة ، مجل“تجليات زبان و فرهنگ ايران در هند و پاكستان”:  سيد حيدر]دكتر[شهريار نقوي،   .1

  .٥٥، ص ١٤٤ شمارة ،. شه ١٣٥٣، مردم
مهرداد : ، كتاب اول، بخش دوم، ترجمه تمدن، هند و همسايگانشةتاريخ تمدن، مشرق زمين گاهوار  .2

  ).تلخيص از كتاب باال (٧٤٩- ٥٦، ص . شه ١٣٤٣مهرين، تهران، 
  .٨١ ، ص١٣٥٣ يكتايي، تهران، ، مجيدنفوذ فرهنگ و تمدن ايران و اسالم در سرزمين هند و پاكستان  .3
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ة هنرمندي بر هنر ايراني وجود دارد، اما دربار نفوذ ةهرچند ترديدهايي دربار”
 هاي ستونها و سنگ نبشته. عكس اين جريان كمتر ترديدي نشان داده شده است

 .هاي معماري زمان هخامنشي است دوران آشوكا، تقليد محض از نمونه
  مارپيچي، خروسها، اژدهاها و طاووسهايةطور كه در طرحهاي برجست همان

 هاي معماري بخشيدند، آثار شيوه  ساساني را زينت ميهندي، بناهاي زمان
 .١“خورد چشم مي فراواني در معماري و نقّاشي زمان گوپتاها به ساساني به

مانده و تأثير هنر معماران  دو نمونه از آثار معماري هند كه هنوز سالم بر جاي
 دهلي و ديگري ايراني را فراوان با خود دارند، يكي آرامگاه همايون در سبك ايراني و
 چون محمد خان شيرازي، يدر نزديكي آگره است كه معماران و طراحان محل تاج

بناهاي . اند اط طغرانويس و استاد عيسي شيرازي شركت داشتهشيرازي خطّ امانت خان
 .هاي ديگري از اين معماري هستند گجرات نمونه گلبرگه و

  روابط هند و ايران و نقش پارسيان مهاجر
  ميزبان قرارگرفته و از سويةن مهاجر نيز از يك سو تحت تأثير فرهنگ جامعزرتشتيا

 كوچگاه آنها هنگامي كه به. ديگر در عناصر مادي و معنوي اين جامعه تأثير گذاشتند
 ياد ديار خاستگاه خود شهر سنجان را در غرب هند  به،وارد شدند و استقرار يافتند

لْ را كه آب و هوايش مانند شهر ساري در مازندران بود منْد نهادند و نام شهر نَاگ بنا
پارسيان هند عموماً مردمي تاجرپيشه و شهرنشين بودند، . كردند نوساري تبديل نام به
نخستين كارخانه ذوِب آهن در سال . اند اينرو در رشد صنعت نقش مؤثري داشته از

كه نام آن جمشيدجي نهاده شد  بنا) ايالت بيهار(در شهر جمشيدپور ميالدي  ١٩١١
پارسيان در انتقال . شد گذاري پارسيان تأسيس سرمايه دارد و با شهرت تاتا تاتاست و به

                                                   
 ة، دورسخنمجلّة  پرويز مهاجر، ة، ترجمپيوندهاي تمدن و فرهنگ هند و ايران :]دكتر[، چند تارا  .1

  .٩-١٠ ص ،. شه ١٣٤٣ پانزدهم،
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تمام زبانهاي جديد هندي پر از . ١اند معنوي خود در هند نقش داشته عناصر فرهنگ
اين امر براي زبانهايي كه فرزنداِن زبان سانسكريت باستاني . است كلمات فارسي

و مخصوصاً براي زبان هندوستاني كه خود مخلوطي از زبانهاي  يهي استباشد بد مي
دراويدي جنوِب هند نيز تحت  اما حتّي زبانهاي; طبيعي است باشد، بسيار مختلف مي

 .اند شده تأثير لغات فارسي واقع

 تا بدينسان در) هند و ايران(گيري كرد كه وقتي دو ملّت  توان نتيجه در آخر مي
 اند، بدون شك ريشه بسياري مسايل مربوط ابط ناگسستني سهيم بودهمشتركات و رو

 اي، تاريخي و ديني را هر كدام جدا جدا شناسي، اجتماعي، زباني، اسطوره مردم به
 توان در كتابهاي مستقل گنجاند و حداقل بايد متون ادبي و آثار روابط هند و ايران را مي
 نيز پژوهشهاي مربوط.  پژوهندگان قراردادكرد و در اختيار زبانهاي ديگر ترجمه به
 بسياري از مباحث ةعرفان و فلسفه و ادياِن شرق نيز چنين وضعيتي را دارد و ريش به

ها و متون فلسفي هندوييزم جست و اين ارتباطها گاه  ميان انديشه دانشها را بايد در اين
هاي  ها و سرچشمه شهري كرد دستيابي به پيوسته و تنگاتنگ است كه بايد اعتراف چنان
 المثلهاي زبان بسياري از ضرب. پذير نيست مذكور بدون مطالعه متون هندي امكان علوم

 هاي ايراني شباهت بسياري با اساطير اسطوره. طلبد فارسي نيز چنين پژوهشهايي را مي
 هاي بنابر قدمت پيوستگي. گيرد هندي دارد و حتّي از يك اصل واحد سرچشمه مي

دي، ديني و فرهنگي مذكور مياِن دو ملّت ايران و هند در درازاي تاريخ زباني، نژا
كند تا آثار گرانقدر ادبي، عرفاني، حماسي و ميراثهاي  دو كشور، ايجاب مي هر كهنسال
يك  زبان كشور ديگر برگردانيده شود تا هر يك از اين دو كشور باستاني به هر فرهنگي

نظير فرهنگ ملّت ديگر  امانده غني و اصيل و كمملّت بتوانند از آثار بج از اين دو
 .باشند» دوجان در يك قالب«دو ملّت  هر ورگردند و بهره

                                                   
، .ش ه ١٣٥٨ محسن جاويدان، تهران، ة، ترجمايران مشاهدات سفر از بنگال به :، ويليامفرانكلين  .1
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  : 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

                                                   
  ).بنگاِل غربِي هند(، هوره هوره هات هاير سکندري اسکول م فارسيعلّم  ∗
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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

                                                   
1. Neem Tallah. 

، .م ١٨٧٨/ه ١٢٩٥  مطبع شاهجهاني، بهوپال،،صبح گلشن: علي حسن خانسليم بهوپالي، سيد   .2
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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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  ١١٠  قند پارسي

  

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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  عبدالرؤف وحيدموالنا: شاعِر نامدِر فارسي در بنگاله  ١١١

  

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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 ١٨٩٦اين شاعر بزرگ و دانشمند نامدار فارسي در شصت و هشت سالگي در سال 
 .١درود گفته ميالدي زندگاني را ب

 کتاب شناسي
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 بياض شيرافكن خان  ١١٧

  

  بياض شيرافكن خان
  ♦سيد امير حسن عابدي

  ∗ سيد حسن عباس:ترجمھ

 آماده ٢»بياض اشعار منتخبه«نام   يك مجموعه به١نواب شيرافگن خان باسطي دهلوي
 نزد مير غالم علي آزاد ٣الدين عباسي فقير دهلوي كرده بود و آن را توسط مير شمس

ش آن جنگ، اشعار خود را درج كرده آزاد بلگرامي در هام.  فرستاده بود٤بلگرامي
در هامش اين جنگ، اشعار ديگران نيز . نوشته است» آزاد بلگرامي«اسم خود را  و

  .است آمده
  :خط خود نوشته است آزاد بلگرامي در آن جنگ به

اين بياض تحفه كه تأليف نواب شيرافگن خان باسطي است، نواب موصوف ”
فقير دهلوي، بر سبيل هديه  اسي، متخلص بهالدين عب را همراه مير شمس آن
اهللا  راقمه آزاد بلگرامي، عفي. اهللا تعالي فقير آزاد بلگرامي فرستادند، سلمه به
  .“ه ١١٦٨آزاد  فقير. عنه

                                                   
  .از بخش فارسي دانشگاه دهلياستاد ممت ♦
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در آغاز اين جنگ، تحرير شخص ديگري است كه اين جنگ مدتي در نزد وي 
  :نويسد او مي. بوده است

بندة گنهكار سيد مصطفي حسين  به) بياض(ض تا حال كه تاريخ وصول اين بي”
 …بلگرامي را يكصد و بيست و هشت سال گذشته) آزاد(است، مير غالم علي 

هجريه قدسيه،  ١٢٥٦تاريخ شش ماه ذيقعده  كتبه فقير سيد محمد حسين، به
  .“روز پنجشنبه وقت صبح تحرير شد

اده باشد كه آنان اشعار ديگران هم فرست احتمال دارد كه شيرافگن اين جنگ را نزد
هايي كه در هامش  اغلب گزيده. اند خود را گزيده و در هامش اين جنگ درج نموده

  :مؤلف از معاصرين خود اسامي شعراي زير را آورده است. است، از ديگران است
  ، سلمه اهللا تعالي٢ ميرزا محمد علي فروغ-  ، دام افضاله١ حزين-
   فقير، دام ظلّه العالي ـ فقير، مدظلّه العالي-  ، سلمه اهللا٣ گلشن علي جونپوري-
  ، سلمه اهللا تعالي٤ واصلي-   فقير، دام افضاله-

مؤلّفه در مدح «عنوان آن  الدين فقر را مدح گفته است و به مؤلف سيد شمس
  .داده است» الدين فقير سلمه اهللا شمس مير

  شاعري ترا نيست نظير اي كه به
 ٦فيضي» سواطع االلهام« را نقل كرده است و در آن ميان ٥همچنين رباعيات ظهوري

  .نقطه است، تعريف نموده است را كه تفسيري بي

                                                   
  .م ١٧٦٦/ه ١١٨٠طالب حزين الهيجي، وفات  شيخ محمد علي محمد بن ابي  .1
  .م ١٦٣٠-٣١/ه ١٠٤٠ابن ميرزا محمد رضا، مالزم صفدر جنگ، متولّد   .2
  .م ١٧٨٦-١٧٠٥/ه ١٢٠٠-١١١٧  .3
آباد و شاگرد حزين و مريد شاه  از مردم مغول شاهجهان واصلي ـآبادي، ميرزا امام  واصلي شاهجهان  .4

. م ١٧٨٦/ه ١٢٠٠خوبي زندگاني كرد، وفات  نواب شيرافگن خان باسطي در لكهنو به واصل، با
  .االفكار نتايج: به رك

  .م ١٦١٦/ه ١٠٢٥وفات   .5
  .م ١٥٨٩-٦/ه ١٠٠٤وفات   .6



 بياض شيرافكن خان  ١١٩

  

نقطه شيخ  ، يعني تفسير بيسواطع االلهامجهت  از رباعيات ملّا ظهوري كه به”
  .“دانايي ازين دفتر گل دانا شد: اهللا، گفته فيضي، رحمها

  : آورده است١بيت زير را نيز حكيم ابوالفتح گيالني
  سنگ ميزان پشيماني اگر نيست سبك

  بخشد جرم هر چند گرانست خدا مي
در اين جنگ اشعاري از شعرا و امرايي آمده است كه احتمال دارد جاي ديگر 

  : حاكم سيستان٢نشود، مانند بيت زير از ملّا ابوالفتح خان پيدا
  خواهم كه از خويشم برد جذبة توفيق مي

  ام پيشم برد ماندهآنقدر كز كاروان پس 
عنوان فصل، منقسم كرده و  مؤلف در اين جنگ بسياري از ابعاد شعر فارسي را به

 نخستين ٣ميان آن اشعار، كالم رودكي در. شواهد زيادي از شاعران و اميران آورده است
 كه ٤عالوه بر اين، اشعاري از عسجدي. شاعر صاحب ديوان فارسي نيز موجود است

فقط در فرهنگها ابياتي چند از اين شاعر .  پيدا نيست، آورده استحال ديوانش تا به
  .چاپ رسيده است آوري آنها مجموعة مختصري به جمع آيد و با دست مي به

مؤلّف عنوانهاي بسيار آورده است كه ذيل آنها اشعاري از شعرا درج نموده كه ما 
عار آن دسته از شعرا كه در اينجا چند عنوان، مخصوصاً از شاعران معاصر مؤلّف، يا اش

  .ها هم ذكري از آنها نيامده است، خواهيم آورد ديوان شعرشان پيدا نيست و در تذكره
  ـ گلشن علي جونپوري» توحيد و حمد و مناجات«

  آن گوهر ناياب كه در اخفا بود
 شنيديم كه هست عنقا در قاف مي

  تا چشم گشاديم محيط ما بود
 ديديم چو نيك قاف در عنقا بود

                                                   
  .م ١٥٨٩/ه ٩٩٧وفات   .1
  .ن برادر ملك حمزه سيستانيملّا ابوالفتح خا  .2
  .م ٩٤٠-٤١/ه ٣٢٩وفات   .3
  .م ١٠٤٠-٤١/ه ٤٣٢ابونظر عبدالعزيز بن منصور مروزي، وفات در حدود   .4



  ١٢٠  قند پارسي

  

  لمؤلّفه باسطي، عفي اهللا عنه
  سازي يارب من عاجزم و تو چاره

 بر درگه تو ذوق نيازم هوس است
  نوازي يارب من بنده و تو بنده
 نيازي يارب هر چند ز من تو بي

  ـ لمؤلّفه باسطي» نعت و منقبت و مرثيه«
  گويم  دلي ميبا اهل دلي راز

ياد من مي ب خدا   آيد باهللا كه 
  گويم اين سر خفي را كه جلي مي
 گويم هر گاه كه مرتضي علي مي

  ـ لمؤلّفه باسطي، احسن اهللا حاله» فصِل در مدح مرشدان طريقت«
نكني ا  پيد درد عشق  ا    اي دل ت

كني ن ا  منّ ت و  ا وصل  كه  ر  ا ه ن   ز
  چشمي كه ببندي به خيال رخ دوست

  بايد كه دگر بر دو جهان وا نكني
  ١ـ نواب خان خانان بيرم» وض دارندفصِل مناسب مريدان كه به جناب مرشدان معر«

  اي كوي تو كعبة سعادت ما را
 سازي جذبه عبادت خوش آنكه به

  وي روي تو قبلة عبادت ما را
 وارسته ز قيد رسم و عادت ما را

  ـ حكيم ابوالفتح گيالني» فصِل در تأسف و ندامت و ضعف پيري«
 بخشد جرم هر چند گرانست خدا مي  نيست سبكسنگ ميزان پشيماني اگر

  ـ استاد رودكي» فصِل در وصف حسن و جمال«
  اي از گل و مشك رنگ بربوده و بوي
 گلرنگ شود چو چرخ بسوي همه جوي

  رنگ از پي رخ ربوده بود از پي موي
 مسكين گردد چو موفشاني همه كوي

  ٢مير مرتضي حيدر
 بس است جام شرابم به قدر بادامي ز هوش برد مرا نرگس مي آشامي

                                                   
  .م ١٥٦١/ه ٩٦٨وفات   .1
  .آبادي، از سدة دوازدهم هجري حيدر دهلوي، شاگرد مير محمد افضل ثابت الهمير مرتضي   .2



 بياض شيرافكن خان  ١٢١

  

   علي جونپوريگلشن
نگاه در چشم فتنه ساز تو باشد بال نگاه خدا  ز آفت نگاه تو دارد   ا

  ـ ميرزا محمد علي فروغ، سلمه اهللا» فصل در بيان ناز معشوق«
  بزم لبريز شد از ناز تو چندان كه نبود

  آنقدر جا كه كس از خويش تو اندر رفتن
  ميرزا جاني عزّتي شيرازي

فتاب  رخسارت از دميدن خط در حجاب شد به كام دل آ جهان   شدآخر 

  ـ نواب وحيد» فصل در بيان ادا و جلوه و خرام و نگاه و عشوه«
 از خانه برون آمدنش مست ببينيد ما مست نداديم دل از دست ببينيد

  ١فخري هندي
  دلي را كه چو من كار افتاد با تو هر خسته

  توان گفت كه كارش بخدا افتادست مي
  ٢ملّا علي عالي

  گل آتش طبيعت با تغافل آشناستآن شمع با پروانه يار و گل و بلبل آشناست

  ٣ظاهر بيگ اردستاني
  کس نام محبت نشنيده است ز طفل است و

ه ب ر  ا ظه ا کنم  رسم  نجد  ت ر ب ر  ا ب   يک 
ف ل ت ر  م ع ل  ز غ ي  ا ت  ي پ ز  د    ش

  آن طرف من اين طرف و چند گريزي ز

                                                   
  .فخري بنارسي، معاصر جهانگير  .1
  .الدين بنّا ملّا علي عالي اصفهاني بن زين  .2
 يا ١٥٧٠/ه ٩٨٩ يا ٩٨٥جاهي، سلطان ابراهيم ميرزا ولد بهرام ميرزا بن شاه اسمعيل صفوي، وفات   .3

  .م ١٥٨١



  ١٢٢  قند پارسي

  

  ١مير محمد عظيم ثبات
  ه يارديگر چگونه خاطر من واشود ک

  چون بيندم ز دور گره بر جبين زند

  ٢حسن بيگ شکراغلي
  خدا دارد ترس از ت چيست بيداند مرو نمي

  گويد او زبان من به از خواهم اين را کسي مي
٣ضا متينشيخ عبدالر  

  ال است و جوابؤهمه را روز جزا تاب س
  نتوان با تو سخن گفت قيامت اين است

اب عبدالرره اهللا غف،٤حيم خان خاناننو  
  غمت مباد چه مي پرسي از حکايت من

  دل تو طاقت اين گفتگو کجا دارد
  ٥طوفي

 آيد دگر ز دست تو بيدادگر چه مي غير ازين که ز تيغ تغافلم بکشي به

  زماناي زرکشـ »  در بيان رسوائي و بيباکي عاشق و شرم و حجاب معشوقفصِل«
  ي من مانده بجاييآنچه از دامن رسوا

  ه بر چشم تر خود دارمآستيني است ک

                                                   
  . م١٧٤٩/ه ١١٦٢ثبات بن مير محمد افضل ثابت، وفات   .1
  .نظر نيامدهه ذکرش هيچ جا ب  .2
  .م۱۷۶۱-۶۲/ه ۱۱۷۵نگ، وفات الملک و صفدر ج مالزم برهان  .3
  .م ۱۶۲۷-۱۵۵۶/ه ۹۶۴-۱۰۳۶  .4
، ۳ الغرائب، ج مخزن. بدل است اشعارش نهايت لطيف و شيرين واقع شده در غزل بي: طوفي تبريزي  .5

  .۲۴ ص



 بياض شيرافكن خان  ١٢٣

  

  »اشر و صفت نقّمثلي صورتش و عجز مصو  در وصف شبيه معشوق و بيفصِل«
  ١سيفيـ 

عي کشا چهره که صورتگر چين را از چهره ا نشود د کشاةديگر  چهره   يي 

  ٢ميرزا عرب ناصحـ »  در ذکر آئينهفصِل«
  کيست ديگر که دل از کف ببرد يار مرا

ار م ک ندهد  ينه صورت  گر آ ا اآه    ر
  ٣ميرزا نظير بيگ خادم

ر بي ب ه  ن ي آ د وي  ن ز وسه  ب ر  ا ي خت   ا
  پسندکند حسن خود آن شوخ خود سير چو

  ٤فقير
 چو اختر از شفق در شام تابان مسي و پان فزوده زيب دندان

  ٥واله
  ماليده نگار من مسي بر دندان

ا خ ين  ها ب ه  ود ل ا ي ب علست  ل م   مي  ت
  لبهاش شده است رشک ياقوت ز پان
 وان پان يک شبه است گشته الماس نشان

  ٦محمد قلي سليم
  بتان هند هست آب بر آتش زدن کار

  چکد مويشان چون شمع روغن مي هر سر کز
                                                   

اهللا شاه  د سيفشايد منظور آن، سي. سيفي بخاري عروضي، احتمال دارد کسي ديگر هم باشد  .1
بخاريان باشدة شاه گجراتي از خانوادد اميرگجراتي فرزند سي .  

  :ناصح تبريزي، صائب شعر او را تضمين کرده  .2
مي  اين جواب آن غزل صائب که ناصح گفته است گواهي  من  بخون  ساغر  لب  ا    دهد ت

  .م۱۷۴۷/ه ۱۱۶۰آبادي، وفات  خادم شاگرد مير محمد افضل ثابت اله  .3
  . ه ۱۱۸۳ فقير دهلوي، وفاتعباّسي الدين  مير شمس  .4
  . ه ۱۱۷۰-۱۱۲۴ داغستاني، ةعلي قلي خان وال  .5
  .م ۱۶۴۷/ه ۱۰۵۷سليم، وفات  ميرزا محمد قلي طرشتي متخلص به  .6



  ١٢٤  قند پارسي

  

  ١خان عالم اکبري
  لباس آن ببر کرده شوخ مهوش من

  خان خانان بيرم خان
 نازکي بدن از پيرهنش معلوم است تر از وي بدنش نازک پيرهن نازک و

سي٢متين خان حشد عمادالد  
 مزن از بهر خدا الله بدستار چنين داغ عشاق جگر سوخته را تازه مکن

   سلمه اهللا تعالي،٣امام واصلي  معروف به،ميرزا امام وردي
  نثار قدمت مال جهان اين همه نيست  به

  چه آريم که جان اين همه نيست رونماي تو
٤اس ثانيشاه عب  

 ه نيم دشنامبام  قانع شده گ استاز بسکه دهان يار تن

  ٥مير والهيـ »  در بيان آمدن معشوق باالي بام و چهره نمودن از غرفهفصِل«
  روزم همه در فکر که کي شام برآيد

  تا ماه جهان گرد من از بام برآيد
  ٦هذر  متخلص به،ميرزا محمد سميعـ »  در بيان حال دل و ديده عاشقفصِل«

  حکيم صاحب محمد شفيع سلمها اهللا تعالي ابن
 ن هر چه ديد ديد از چشمدل م جان من هر چه ديد ديد از دل

                                                   
  .طايفاللّ خان عالم برخوردار بيگ از امراي جهانگير، منتخب  .1
د ميرزا جعفر و برادر خور» عمادالدين خان« حشمت اصفهاني، مخاطب به) امام علي(ميرزا امام قلي   .2

  .االفکار جيبرد، نتا خوبي بسرمي ه با نواب شيرافگن باسطي در لکهنو ب.م ۱۷۸۶/ه ۱۲۰۰وفات راهب 
  .آبادي واصلي شاهجهان  .3
  .م۱۶۶۷-۱۶۴۲/ه ۱۰۵۲-۱۰۷۷  .4
  .والهي هروي يا والهي بخاري يا والهي قمي  .5
6.  ه اکبرآبادي تلميذ فقير دهلويذر.  



 بياض شيرافكن خان  ١٢٥

  

  ١همايونـ » فصل در ذکر گل و بلبل و شمع و پروانه و سرو و قمري«
  است که درباغ سرافروخته است آن نه سرو

  فاخته است شمع سبزيست که پروانه او
  را در جنت آشياني همايون پادشاه ٢ميرزا عسکري

  اي عسکري ار مست مدامي خوش باش
و جامي خوش باش اده    ور معتقد ب

ه ب ي  فت ي  گ ب شم  ا ب ن ات  ب ا ر ر خ ا   ي
  ين مقامي خوش باش ايار اگر در بي

  ٣ابيي ابوالنصر فار،م ثانيمعلّـ »  در عالم هزل و لطيفهفصِل«
  دانه غلّه گم شده را نيارد ممسکييك 

  فرزند را بکشت و زن خويش را بهشت
د ن شد و  ر ب اعت  شف ن  ا وست د و  ن  ا ر ا   ي
  وب نيست بگفتا که نيست زشتليکن نوع خ

  ٤عسجديـ »  در لغزفصِل«
  طعمش طعم مشکين بوي و آن زيرخدنگ و

  ي و بوي عود خاميرنگ ديبا دارد او گو

  شهد
  چون بريدي از آن هر يک شود ده ماه نو

ندر ذات خود ماه تمام   وز بري باشد ا

                                                   
  .م ۱۵۵۶-۱۵۵۵+۱۵۳۸-۱۵۳۰/ه ۹۳۷-۹۴۴+۹۶۲-۹۶۳  .1
  .م ۱۵۵۴/ه ۹۶۶برادر همايون و پسر بابر شاه، وفات   .2
  . م٩٥٤/ه ٣٤٣وفات   .3
  .م ١٠٤٠-٤١/ه ٤٣٢ابونظر عبدالعزيز بن منصور مروزي، وفات در حدود   .4



  ١٢٦  قند پارسي

  

  خان بهادرغيرت   مخاطب به،هياهللا نعمت اللّ مير حبيب ـ»  اشعار متفرقهفصِل«
چون ديوان آن مرحوم در هنگامه نادر شاه   ـ غفراهللا و واال مؤلف،صالبت جنگ

   اين چند شعر که در بياض برآمد.غارت برد شد و يک نقلش در آني به تلف
  .شود طريق يادگار نوشته مي هب

  ز جفاي تو رو نگر دارند
 ز خاک درت نيست مرا منزل ديگرج

  غيرت من هالکش افتاده است
 گيرم که روم جاي دگر کو دل ديگر

  ١فاطمه قوالهـ »  در ذکر وداعفصِل«
 مانند شب رفتن فرداي تو باشد مسکين تو در روز قيامت اي به

   اعلي اهللا مقامه،لمؤلّفه باسطيـ » مقيم  از مسافر بهفصِل«
  روم سو که مي هر نشينم و هر جا که مي

مي ن م  د ا ي ز  ر  ا ي وي  ک م  ا ر د آ و   ر
   سلمه اهللا تعالي،٢ميرزا مظهرـ » فراغ در بيان فصِل«

  مرگ نزديک است مي داند؟ پس ازدوري او
  دوراست مي دانم ولي نزديک من بودن ازو

  )حاشيه( آزاد بلگراميـ »  در ذکر عطيات و تحسين و آفرينفصِل«
 دانم چو عندليب يکي را هزار مي دانم شمار مي ازو عنايت کم بي

تقريب  هف بمؤلّـ » يگر نويسند و تعريف بعضي اشياهمد تقريب تحايف به  بهفصِل«
  ه نوشتهئ دام بقا، خواجه محمد باسط،جناب پير و مرشد عنايت قلمتراش به

  در وادي شوق و عشق شايق سازد  آن را که عنايت تو اليق سازد

                                                   
  :او منسوب است اين دو بيت به  .1

  ين زمان رواج خوشامد ز بس رواست ادر
 چشمه دهد جاي اشک را  بحر از صدف به

  در گوش خلق حرف نصيحت هزار پاست
 نماستکوچک ولي ز وضع بزرگان چه خوش

  .۲۹۳، ص ٤ج  ش، ه ١٣٧١چاپ مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، ، الغرايب مخزن: رک به
  . هجري١١٩٥ميرزا جانجانان مظهر دهلوي بن ميرزا جان، وفات   .2
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 کز خاطر من قطع عاليق سازد کردي تو عطا قلمتراشي ز کرم

  جناب مير ـ» ر طبيب و بيماريفصل در عبادت و تقريب فضال و ذک«
  اند يکي از احباب نوشته اين رباعي به

  ت عبادت باشدتاي آن که عياد
 گر بهر عبادت نرسيد است مرنج

   راحت باشدةديدار تو سرماي
اشديآ  ين فقير ترک عادت ب

د جامهسيباف فکري د محم  
  لب از لعل خموش تو رسيد  جانم به

  نوش تو رسيد از لعل خموش باده
  ام که دردي دارد وش تو شنيدهگ

  درد دل من مگر بگوش تو رسيد
*  

  قدم جاني توه اي آنکه ز سر تا ب
 قدر درديست مناله گر چشم ترا ب

  در مصر وفا يوسف کنعاني تو
 چون مردم چشم دردمنداني تو

  :نويسد ف بياض ميدر آخر مؤلّ
ون بعضي از چ. احقرالعباد بنده علي باسطي اين بياض را تأليف نموده است”

 تقريباً نام احقر …نويسان معاصر در ذکر احوال بندگان شيخ محمد حزين تذکره
اند، بنابراين ضرور شد که براي رفع گمان ناظرين آنچه  ميان آورده را عبث به

پشت  ارش نمايد؛ شيرافگن مريد ثابت است، مخصوص برزاالمر است، گ نفس
ل نسخهورق او د ثابت ر افضلد مغفور ميهاي ديوان سيين محمالد… 

 چون مراد …ر بود قريب دوازده سال ادراک صحبت شيخ ميس…نمود مي
سعادت بيعت طريقت در جناب پير و مرشد خود حضرت خواجه محمد 

 حاال آنچه …شد ، اکثر رباعي وارد مي…دست داد) هجري( ۱۱۶۳ در …باسط
کتبه محمد . گذارم عالي ميال هظلّالدين فقير مد شود از نظر مير شمس وارد مي

  . ولد حسن عسکري،باقر
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هامش جنگ  شود که او در در آخر اشعار مير غالم علي آزاد بلگرامي آورده مي
  :قلم خود نوشته است هب

  آزاد بلگرامي ص به متخلّ،غالم علي لراقمه فقير
  يکتا گرديدآن شاه که با رسول 

 ……در گلشن دين ز بسکه
  بردوش شريف جلوه پيرا گرديد
 نخل قد احمدي دو باال گرديد

*  
  در سينه بخواب حشر ديدم بر پا
 نرفتم که اجازت طلبم گفت که اي

  دربان ارم ستاده در دست عصا
 گفتم که غالم علي ام گفت بيا

*  
  حيدر که فشرد پا بدوش شه دين

نيان ند جها  ا در دادندآن وقت 
  نظير جا کرد نگين در خاتم بي

 اهللا ز هي مکان و چه مکين سبحان

  آزاد بلگرامي
  دانم است مي دشوار دلم را باز دادن برتو

  دانم است مي ينه در کاريگرفتاري خود آ
  له و

  گر شکست آينه آزرده مکن خاطر را
  اين دل قابل سر کار سالمت باشد

  آزاد بلگرامي
 انار ميخوش او بيش کرد رغبت ما شهيد خنده برآميخت ترشي دشنام

  آزاد بلگرامي
  کنم وا صلح مي وصل يار کوته درشب 

  خدا که مصلحت نيست گله درازکردنه ب
  آزاد بلگرامي

 اند اين شهر را براي تو آباد کرده اند تو ايجاد کردهياد دل را براي 
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  له و
  دلم را غارت آفت جاني که من دارم

  دست کافري افتاد قرآني که من دارمه ب
*  

  مبا خود سرت گرد کني دل را ببر وداعم مي
  گذاري نزد من خواهد طپيد اينجا وامي اگر

  آزاد بلگرامي
  من زر گل ده که ثناخوان توامةصل باغبان بلبل نو وارد بستان توام

  آزاد بلگرامي
  اين آهوان که تهنيت يک ديگري کنند

صياد ديده ار تو پس  يد غب د شا ن   ا
  آزاد بلگرامي

 اي واي کافتاب قيامت بلند شد سمند شدآن طفل روز جمعه سوار 

  في الحديث االتقوم الساعت اال في طرح الجمعه
  هاي طفالن هوشياران را کند پامال شوخي

  سواران را سپاه ناز باشد در جلو اين بي
*  

ط توس ١)هعليگر( علوم اسالميه ةاي از مجل کردن اين مقاله، شماره پس از تکميل
همين بياضة دربارهلصّ مفةآمد که در آن مقال دستم هين احمد بپرفسور مختارالد ، 

 ٢اين بياض در کتابخانه خدابخش. چاپ رسيده بود هد حسن ب مرحوم پرفسور سيةنوشت
 ةنقل از قاضي عبدالودود نوشته است که نسخ د حسن بهآقاي سي. پتنا موجود است

اي از همين   نسخهةا او دربار ام،ديگري از همين بياض نزد دکتر عندليب شاداني بوده
                                                   

  ).هند(م، دانشگاه اسالمي عليگر ۱۹۶۰مبر  علوم اسالميه، دساةبياض باسطي، مجل  .1
  . ٣٧٨٩شمارة   .2
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شود، هيچ   نگهداري ميهه در کتابخانه موالنا آزاد در دانشگاه اسالمي عليگربياض ک
ترين ويژگي اين نسخه اين است که نسخه  يکي از مهم. ميان نياورده است هذکري ب

ها آمده،  هامش لگرامي دربقلم آزاد  همخصوصاً اشعاري که باست، اشي بسيار و حايدار
ه استقابل توج.  

* * *  
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  علّامه شبلي در آيينة بوي گل
  ∗طاهره وحيد عباسي

وسيلة الفاظ و فقرات مفقود  کار زبان آنست که به.  اظهار خياالت استةزبان وسيل
ذهني و دليل شخصي، خياالت اظهار بکند و اين اظهار شامل حرکات جسماني هم 

. باشد ميان گويندگان زبان خصوصي مشترک مي هست که براي فهمانيدن مقصودي در
ين الفاظ مضمر است که زبان نامي است از اشارات و  اوضوح در پس تعريف زبان به

کرده است،  حرکتهاي جسماني و اعضايي که انسان از خياالت و احساسات خود پيدا
انحصار زبان بر تشکيل . ق داردت گويايي بر همه تفوين اشاره و حرکتها قو اولي در

آيد  وجود مي هاي ب  کلمه،پيوندند يکديگر مي گاه آنها به الفاظ و فقرات است؛ زيرا هر
  .ق داردزبانشناسي تعلّ فهماند و اين همه بحثها به مدد آن انسان مقصودي را مي که به

و زبان و تشکيل   آن دربارةةوسيل زبانشناسي عبارت است از علمي که انسان به
تاريخ، ارتباط باهم، ساخت  ةکردن، تجزي تدقّ. يابد ارتقاي حيات و ممات آگاهي مي

زبان از الفاظ . م زبانشناسي استمعنوي و تقسيم ظاهري زبانها مقصود معظّ
 دنخواه ان ميشناس زبانباشد؛ لهذا  الفاظ مي  بنابراين نسبت زبانشناسي با،آيد مي وجود هب

  .که معاني و مطالب الفاظ را مورد دقت قرار دهند و تاريخ آنان را هم نشان بدهند
 قرن يمعني گداختن و ريختن زر و نقره است، ولي ادبا ک در لغت تازي بهسب

تقريباً آن را در . اند ي از نظم و نثر استعمال کردهمعني طرز خاصّ اخير سبک را مجازاً به
 در زبانهاي اروپايي از لغت Style »استيل«. اند  اروپاييان نهادهStyle »استيل«برابر 

                                                   
  .)ماديا پرادش(وپال ه ب،دانشگاه برکت اهللا رئيس بخش فارسي  ∗
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 است و در عرف ادب اين »ستون« مأخوذ است که معني آن نيا يونStiluse »استيلوس«
هنرهاي زيبا مشابهت دارد و  زات بهشود که از لحاظ ممي طرز ادا اطالق مي اصطالح به

سبک در اصطالح ادبيات آسيايي عبارت است . شود روش نگارش هم اطالق مي نيز به
ير که بتخاب طرز تع ترکيب کلمات و انةوسيل از روش خاص ادراک و بيان افکار به

  .شود  طرز تفکر گوينده و نويسنده استعمال ميةوسيل به
گيريم که سبک از يک جانب  بعد از تعريف سبک و زبانشناسي نتيجه مي

زبانشناسي آميخته است و از جانب ديگر با تنقيد ادبيات؛ بنابراين زبانشناسي آيين  با
کند  ات مطالعه ميقتي کسي ادبيو. بنيادي سبک است، ولي سبک جزو زبانشناسي نيست

شناسد،  سنجد و خوب و زشت آن را مي زند و مي ات را عيار مي آن ادبي، سبکةوسيل به
پس معلوم شد که سبک و . کند ات را ياري مي ادبي،يعني در بحث همواره سبک

  .زبانشناسي با يکديگر الزم و ملزوم هستند
ام که دريابم سبک و زبان  ردهاين سبب مطالعه ک را به» گل بوي«من کتاب 

 دو کتاب »گل بوي« يعني ،شيلي عالوه بر اين کتاب. نعماني در آن چگونه است شبلي
اين جهت براي  ه را ب»گل بوي«من . »گل دسته« و »شبلي ديوان«نام  ديگر نيز دارد به

ات است و بيست و پنج  غزليةام که مجموع تحريرکردن سبک و زبان آن انتخاب کرده
  .زل داردغ

هگر رآشوب بود، در يکي از مضافات اعظمشبلي در هنگامه مشرق که دوراني پ 
حضور مولوي  ام کودمي بهدر اي. د يافت ميالدي تول١٨٥٧ّدر سال ، )اتّراپرادش(

 ةرياکوتي و عالم موالنا فاروق ِچ،شبلي از فاضل اجل .شکراهللا زانوي ادب زده است
الحسن سهارنپوري و از اين  ث زبان موالنا فضلو محددهر موالنا عبدالحق خيرآبادي 
نتل کالج يالحسن استاد اور گويند که چون موالنا فضل. چنين کامالن استفاده کرده است

 ولي شبلي ، خود درس بدهد، قطعاً فرصت نداشتةالهور، خواست که شبلي را در خان
ميان  وقت در آن رفت و در  او تا دانشکده همراه موالنا پياده ميةدر طلب علم از خان
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غايت بود؛ همين است که او در  هشبلي را شوق علم ب. داد  موالنا شبلي را درس مي،راه
ام کودکي علوم رايج را فراگرفتاي.  

.  نه آموزگاران،اکنون اين دنيا چنان مبدل شده است که نه چنان آموزندگان هستند
مباحثه مسلک  به ،بعد از مراجعتام نوجواني سعادت حجاز حاصل کرد و شبلي در اي

. شبلي مخالف سرسخت اين تحريک بود. وهابي که در آن زمان تازه بود، سرگرم شد
کند، ولي   وکالت و امانت را انتخابةخواست پيش بناي مشورت اقارب، او ميمبر

خي رؤنظير و م  بييعنوان اديب زد؛ زيرا که او به خدمت بر سير بالين او خنده مي
اين . نويسي محتاط بود نگاري دلپسند و سيرت ري فاضل، تذکرهه، مفسبلندپاي

ميالدي ١٨٨٢شد و در سال   وکالت مأيوسةات است که شبلي از پيشخوشبختي ادبي 
هعليگر د مهدي بهبراي ديدن برادر خود محمد احمد مالقات نمود و  رفت و آنجا با سي

او در .  مرد زيرک و دانشمندي بودشبلي.  رفقاي او شامل گردانيدةخود را در زمر
چون . اهللا، درسيات رسمي را فراگرفت  والد خود شيخ حبيبةهيجده سالگي زير ساي

 سفارش او را ،اهللا مرحوم  جاي استاد فارسي و عربي خالي شد، مولوي سميعهدر عليگر
ور آن شد و پرفس  پيداهدانشگاه عليگر  شبلي باةد احمد کرد و از اين طريق رابطسي به

العلوم را انجام  سةنهايت دلسوزي و دانشمندي خدمت مدر شبلي با. دانشگاه گشت
 از »الفاروق«کرد و براي  ين زمان شبلي مسافت بالد مختلفه را طي ادر. داد مي

شبلي   سلطان ترکي، بهميالدي ١٨٩٢در سال . کرد ا ميهاي مختلفه مواد مهي کتابخانه
م حکومت هند خدمات ادبي شبلي را ١٨٩٤ال نشان مجيدي عطا فرمود و در س

آنوقت شبلي بيشتر از سي و . العلما عنايت فرمود خطاب شمساو  بهکرده،  ستايش
العلوم دست  سةز خدمات مدراد احمد شبلي بعد از درگذشت سي. هفت سال نداشت

ند  پيوست، ولي آنجا او را پس»آصفيه ةسلسل«ترتيب و تنظيم  هبرداشت و در حيدرآباد ب
بعد از . بمبئي رفت قصد سير و سياحت به بناي نارضايتي براي چند روز به نيامد و بر

العلماء مشغول شد، ولي  ةساخت و پرداخت ندو لکهنو آمد و از اصرار احباب به آن به
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نيامد؛ زيرا که از اجتهادات او جماعتي را خوش نيامد، همين است  اين نيز او را پسند
العلماء  ةنظري يک جماعت خاص، شبلي ندو ت کوتاهعلّ  بهديميال ١٩١٣که در سال 

ترتيب  در آخر عمر به. فين را افگند رفت و اساس دارالمصنّهگر اعظم را بدرود گفته به
غايت معروف و  ي نيست که شبلي در عصر خود بهشکّ. بي مشغول شدالنّةکتاب سير

خ و ناقد و اديب و رؤاگر شخصي در يک زمان شاعر و فلسفي و م. فاضل اجل بود
 زيرا که قضا و ؛ت شبلي استم و واعظ و مصلح و فقيه و محدوث بوده، آن شخصيمعلّ

پاي او  يک نقطه مرکوزکرده بود و نسل آينده کسي به ات باال را بهقدر جمله خصوصي
  .نخواهد رسيد

بي  انقال،شبلي بر مقامات مختلفه اقامت گزيده بود و سياحت او در تحريکات ادبي
 زندگاني شبلي محتاج تبصره است که ةي نيست که هر دورشکّ. کرد العاده پيدا خارق
پوشي نتوان کرد و اين تفسيرات اعم از مذهبي و سياسي و  نگار او هرگز چشم سيرت

  .ادبي در خدمات شبلي بر هر مقام طاري و ساري است
و تحت تأثير ي م مذهبي و مصلح ملّنگار و معلّ خ و تذکرهرؤشبلي شاعر و م

د احمد بود که در زمانهاي بعد اين فيض، شبلي را در تخليق آثار ادبي صحبت سي فيض
  .ياري کرد

. وجود دارد هد اعظم عليگري نيست که اين لطافت خيال در فطرت شبلي مجدشکّ
 پنجم ة حصّشعرالعجموقتي که . شد مند مي بهرهکس همه خوان ادب شبلي  از

نزاکتهاي شاعري و . البصري دانستند  را کحلب، اين کتا قدردانان شعر،شد چاپ
کرده، هر داناي اسرار شعر و   بيانشعرالعجماين نفاست در  هف را که شبلي بتصو

  .سخن را متأثر کرده است
 ةشبلي در حصّ. تحرير آورده است ات فارسي را به تاريخ ادبيشعرالعجمشبلي در 

 تذکره مکمل و تنقيد و تبصره بر ،امي گنجويتا نظي روزماس  از عبشعرالعجم ،اول
ز اطين است، يعني  ذکر شعراي متوس،مدر جلد دو.  ارايه نموده استآنهاکالم شعر 
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ين تا حافظ شيرازي و اين هم مشتمل بر تنقيد و تذکره استحضرت خواجه فريدالد .
تا ابوطالب  مشتمل بر تنقيد و تبصره از شعراي متأخرين،ل حاالت مفصّ،مدر جلد سو 
ن و معاشرت و  آب و هواي ايران و تمدة بحث دربار،در جلد چهارم. کليم است

سياست و اسباب ديگر آن سرزمين را بيان کرده است که شاعران فارسي فطرتاً از آن 
شبلي در شاعري .  عروض است در اصل تصنيف مستقل فن،پنجم جلد. اند متأثر شده

ه تصوف شد، ولي او در شاعري را که مواد همه متوجغايت زبان نگشوده است؛ زي به
 اين .بهاست و قدرداِن شعر  موجزن کرده است که پر از گوهرهايي بيي دريا،عشقيه

آيد که  شمارد و اين مقوله بر او صادق مي  عشق و جان سخن ميةفحيجلد پنجم را ص
ي شعري جان  که بر آن نزاکتهايعروس سخن است و دنياي سخن شبلي آشناي ازلي با

  . آن هم بازگشت قلم شبلي است،داده است
او در خط و خال انساني، اوصاف . کردن فطرت انساني است کار شبلي عکاسي

. حسن نيست نظر او بلند است و نگاه دوربين او محدود به. خواهد باطني او را مي
صفحه هر .  روح نو دميده است،همين است که شبلي اکثر در مضامين فرسوده تاريخي

رنگيني بيان و لطافت ادبي او در مضامين . يک گلآن  چمني است و هر سطر آن
ب و کامران اات کاميآن ادبي. فرسوده روح دميده و مسايل دقيق را آسان کرده است

ت و ل و افاديدار حال و مستقبل است و در آن فقدان واقعيت تامه و تخي است که آيينه
  .آهنگ نيست

اين .  از دنيا رفتميالدي ١٩١٤المه دوران روز هيجده نومبر اين فاضل اجل و ع
مدفون شدهگر م در اعظمهستي جامع صفات و علم مجس .  

  تأليفات
  :باشد قرار ذيل مي تأليفاتي که از شبلي طبع و نشر يافته است به

 اسکندريه، المامون، رسايل شبلي، ة نعيم گذشته، الجزيه، کتابخانةرسال: اردو
ان، الفاروق، سفرنامه، الغزالي، تاريخ علم کالم، علم کالم جديد، سرگذشت النعم ةسير
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، مقاالت شبلي، مضامين )در پنج جلد (شعرالعجمموالنا روم، موازنه انيس و دبير، 
  . کالم اردوةالنبي، و مجموع ةعالمگير، سير
  . گل، بوي گل، و ديوان شبليةدست: فارسي
الجزيه، النقد علي التمدن االسالمي تأليف اسکات المعتدي، بدءاالسالم، : عربي

هاي مصري انتشار يافته  جي زيدان، و نيز مقاالت و مضامين چندي که در رسالهرج
  .است

* * *  
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  بوف كور: صادق هدايت
  ∗مظهر آصف

گو .  و ناراحتي برپا بوديدر اوايل قرن بيستم ميالدي در سراسر ايران يک گونه ناآسايش
سبب پيشرفت علمي و نظريات جديد، عقايد کهنه و ارزشهاي فرسوده شکسته  اينکه به
بخش  ينان غيراطم، پريشان کن و آتيه،حال. نو ايجاد نشده بود هايارزش اما هنوز ،شده
نويس خيلي معروف و معتبر  ژوليده و آشفته، صادق هدايت، رمان در چنين محيط. بود

. جهان هستي گذاشت به  نجيب تهراني پاةميالدي در يک خانواد ١٩٠٣در سال 
. پايان رساند کرد و آن را در بلژيک و فرانسه به تحصيالت خود را در تهران آغاز

ة ادبيات بپردازد و مطالع  سپس تصميم گرفت به؛وددندان پزشکي ب آغاز مايل به در
 حافظ ورزيد و با ام عشق ميخي وي به. ادبيات کشور خود و جهان را شروع کرد

آلن پو و موپاسه و کافکا و   مانند ادگار،نويسندگان بزرگ جهان .١ داشتيشيرازي حال
 از آنها چيزهاي استيفن تسوايک و چخوف و داستايوفسکي را تحت مطالعه قرار داد و

  .زيادي يادگرفت
ي حتّ. صادق هدايت از بچگي مانند گوتم بودا و ابراهيم ادهم اندوه بسياري داشت

هميشه بدبختيها و غمهاي زندگي  .٢شد  غمي در آن ديده مي،زد هنگامي که لبخند مي
او . روح هدايت آرامش نبخشيد کرد به آنچه مردم را شاد مي. داد روحش را تکان مي
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عدالت و  عتقد بود که زندگي ما تحت کنترل سرنوشت کوري است که نسبت بهم
مانند يک آدم حساس رنجهاي زندگي را خوب مشاهده کرد و مثل . لياقت القيد است
اين نتيجه رسيد که زيستن در اين جهاِن نابودشدني کاري بيهوده و  يک فيلسوف به

. کند ي حمله ميطور جد دگي به زنارزشهر  بينيم، وي بر چنانچه مي .١پوچ است
وايات و رسومات زندگي رنامد و  لگرد مي کور و مردم را سگ و جهان را جهان بوف

شود که او بر هر انسان و بر هر شيء  ظاهراً معلوم مي. داند را خرافات و موهومات مي
پسند  صادق هدايت يک آدم حقيقت. انتقاد منفي کرده است، اما اصالً اينطور نيست

در داستان کوتاهش . دام مکر و فريب کند خواهد خود را مبتال به  بنابراين نمي؛است
  : نوشته است»دژ گجسته«نام  به

زندگي واقعاً يک زندان است که در آن . ما نبايد در دام فريب گرفتار شويم”
  .٢“برند زندانيهاي گوناگون زندگي بسر مي

 مجبور است آن ،و خسته شدهدر حقيقت صادق هدايت از فريب خوردگي بيزار 
. شود  ناميده مي»هذيان«حقايق و تلخيهاي زندگي را فاش کند که در زبان عمومي 

انگيز و باورنکردني است که گر کسي  برخي از حقايق زندگي آن قدر شگفت
. کند جرأتمندانه آن را بر روي کاغذ بياورد، خواننده با يک تبسم استهزايي قبول مي

اش ظاهر و  نويسد، براي قاري فريب خورده داند که هر چه مي ميصادق هدايت خوب 
  :نويسد در آغاز بوف کور مي. عيان نيست

ارتباط وقايع  من سعي خواهم کرد آنچه را که يادم هست، آنچه را که از”
ي بکنم نه فقط آن يک قضاوت کلّ شايد بتوانم راجع به. درنظرم مانده بنويسم

چون براي من هيچ . الً خودم بتوانم باور بکنميا اص اطمينان حاصل بکنم و
٣“ندارد که ديگران باور بکنند يا نکنند تياهمي.  
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او . کرد در اصل صادق هدايت از اوايل زندگانيش تنهايي را شديداً احساس مي
همين احساس تنهايي و عدم دلبستگي . اين عقيده بود که همه انسانها تنها هستند بر
از زندگي آن قدر مأيوس و نوميد است . سازد خودگويي مجبور مي دنيا هدايت را به به

ر از درد و رنج و غم ابدي و نظر او زندگي پ در. کند که حتّي وجودش را تسليم نمي
صاق هدايت چون راه نجات ديگري . استينها مرگ  اازلي است و بهترين راه نجات از

  .خودکشي زد ت به ميالدي در پاريس دس١٩٥١ديد، در سال  براي خود نمي
 همين عقيده و نظريه باال را ، که از هر لحاظ يک اثر جهاني است»کور بوف«

نويسي که در ايران رايج بوده  صادق هدايت از تمام روند و روش رمان. کند منعکس مي
قهرمان اين .  نوشت»سوررئاليست«انحراف ورزيده، اين رمان را در شيوه  به است رو

اشي روي جلد قلمدان گير است که تمام روز مشغول نقّ گوشهرمان يک نفر هنرمند 
زندگي . زندگي واقعي و زندگي رويايي: برد مي سر بوده است و در دو زندگي به

کردن اين چيزها  براي فراموش. ت استواقعيش پر از تنگ دستي و بدبختي و محرومي
ندگي رويائيش برد و تحت اثرات مدهوشي، ز مي ي پناهمشروب و حشيش عاد او به

چونکه . ورزد حقيقي مي ين زندگي او با يک دختر آسماني عشق ادر. شود شروع مي
 همين علّت اينجا از فن به. کرده بود خوبي مطالعه صادق هدايت آثار کافکا را به

  :قول فرويد در حقيقت به. رويايي استفاده کرده است
. رود مسرت مي دنبال هميشه بهفطرتاً انسان  جبلّتهاي انسان الادراک هستند و”
 خواهشهاي خود را پايمال ،آن نتيجه براي رهايي از پريشاني و آشفتگي در
ميرند، بلکه  نمي اما اين خواهشها هرگز. باشد مي نظر اجتماع گناه کند که از مي

 تگاه که موقعي يابند و هر دور افتاده و در الشعور پرورش مي فقط از فهم
  .١“شوند طور عجيب و غريب ظاهر مي هرسد ب دست مي به
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که در زندگي واقعي محروم مانده است،   از آرمانها و آرزوهايي»کور بوف«عينه  به
 »کور بوف«شناسي  اصالً از روي روان. کند آنها را در زندگي رويايي حاصل مي

ات اين بيماران يکي هم اين است که از از خصوصي. مرض پسيکوز مبتال است به
  .خيال بافي برخوردارندنيروي 

ةعنوان ضميم صورت رونويسي شده در هند آمد و بعدها به ين بار بهلاين اثر او 
  .١گرديد شکل کتاب چاپ  ميالدي به١٩٤١ منتشر شد و سپس در سال »روزنامه ايران«

انگيزي است که بين گوينده و  هراسء ردن خالكموضوع اصلي اين رمان تصوير
ت ي از واقع»کور بوف« اول ةصحن.  فاصله انداخته است، هستندشنونده که در اصل يکي

. صورت يک فانتزي درآمده است  دوم رئاليسم بهةتلخ زندگي دور است و در صحن
بنابراين . کرد دانيم صادق هدايت از بچگي تنهايي را شديداً احساس مي که مي طوري به

کرده  شناسي تجزيه و تحليل  روان اتوبيوگرافي نوشته و آن را از رويةرمان را در شيو
  :ديود پچس نوشته است. است
  .٢“ردوآ ظهور مي لي بصيرت را بهنويس با پيدا کردن واقعات تخي رمان”

 گو اينکه نويسنده ، انجام داده»کور بوف«خوبي در  صادق هدايت همين کار را به
داقت نيست آثارش خالي از خلوص و ص. از قدرها و ارزشهاي کهنه منحرف شده است

  :و همين خلوص و صداقت از نظر اودن چنين است
  .٣“سازد سخن نويسنده را معتبر و مستند مي”

حتّي پيرنگ اين رمان بر محور . خورد چشم مي  بودايي در سراسر اين اثر بهةفلسف
عالوه بر ايديولوژي بودا و ديگر عقايد شرق زمين . کند ايديولوژي بودا گردش مي

دگان مغرب زمين، چون پوي، دستايوفسکي و کافکا نيز گرفته شده ي از نويسنمالها
طاهر  هاي بابا هاي خيام لطيف و مانند دوبيتي  مثل رباعي»کور بوف«اصالً . است
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ديده زياد  ، تکرار بيهوده اشيا و اشخاص و وقايع»کور بوف«اما در . سوزناک است
تهاي اين رمان  شخصيةتقريباً هم. دشون تها عيناً تکرار مي شخصيوکارها تکرار . شود مي

مجاز و واقع آن . ١ شباهت يکسان دارند،چه در زندگي واقعي و چه در زندگي رويايي
  :شود گاهي تفريق دشوار مي طور بهم آميخته است که گاه

دهد و   قرار مي»کور بوف«، ما را مستقيماً در قلب »کور بوف«دليل آنکه زبان  هب”
. شوند تها و سمبولها در ما تکرار ميشخصي  نيز فقط قصّهپس از آن پاياِن

 افتد، بلکه در اعماق ذهن در فاق نمي آگاهانه زبان اتّةنتيج آنها در تکرار
دسترسي ندارد،  هاي ناخود آگاه آدمي جائيکه زبان بدان ترين اليه تحتاني

  .٢“افتد مي فاقتّا
دبيات رويايي قرن بيستم  يکي از شاهکارهاي ا»کور بوف« ،از لحاظ مواد و موضوع

  :است
تبديل  که ما رااين است  هدايت از نظر هنر نويسندگي ةبزرگترين خصيص”
هايش دست  بسياري از قصّه  اين هدايت است که در…کرده است خودش به
. گور بشود هخواهد زنده ب شود و يا مي مي زند و يا ديوانه خودکشي مي به

 نويس انگليسي که  قصّه،ينياولفورج شباهت به بي ين نظر اهدايت از
در يکي . هستند کننده خودکشي خود نويسنده بيني هايش پيش تهاي قصّهشخصي
ت داستان  شخصي،دارد  نام»دريايي سوي فانوس به«هاي اين نويسنده که  از قصّه

توان گفت  مي. که سالها بعد خود ورجينياولف کشت کشد همان طور خود را مي
تبديل  خود را  نه،خود کرده است تها را تبديل بهيورجينياولف شخص که
که ورجينياولف حس  هرگز امکان ندارد که يک انگليسي بگويد. تهاشخصي به

  .٣داده است خودکشي را در تمام مردم انگليسي نشان
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چنانکه صادق هدايت . اما از لحاظ تکنيک و هيئت، آن مقام شامخ را نيافته است
دهند؛ زيرا  ت نمينويسان هيئت را زياد اهمي گونه رمان  و ايناست ١ جديينويس رمان

شود که  خواهند ترسيم کنند، آن قدر بر ذهنشان مسلّط مي  زندگي را که ميةکه آن چهر
لحاظ خودشان ايجاد هيئت ديگري   يا از،شکنند اکثر اوقات قيد و بند هيئت را مي

باً همه رمانهاي جهان که در آن بر اين عقيده است که تقري ٢جورج ايليت. کنند مي
. لحاظ هيئت ناقص هستند  از،خوبي تصويرشده است هاي گوناگون زندگي به چهره
 فيلدنگ، »جونس تام« ماکسيم گورکي، »مادر« تولستوي، »جنگ و صلح«طور مثال  به
جالل آل احمد  .کند رميت را مواد پئ هيءاينجا خال. غيره غيره و چند و  پريم»گئودان«
  :اين رمان چنين نوشته است جع بهرا

در . هدايت است ترين و زيباترين اثر صادق ترين، صميمانه کور فشرده بوف”
لحن خودش را . گويد سخن مي کور خود صادق هدايت است که در آن بوف
کور يک داستان کوتاه نيست،  بوف. هدايت است کور خود صادق بوف. دارد

است   کارش در خاطرات، حکايتي.روند اي است با نيست، مکالمه رمان هم
سور رئاليست و عجيب و  حکايتي. ترين نفسانيات يک هنرمند حاوي صميمي

٣ر از غمغريب و پ.  

  مراجع فارسي و انگليسي
 .از صبا تا نيما : يحيي،پور آرين .١
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 احوال و آثار قتيل  ١٤٥

  

  احوال و آثار قتيل
  ∗ماِه ناز

وي .  برجسته و پژوهنده بوداي ي نامور و نويسندهيگو محمد حسن قتيل، شاعر فارسي
د،  تاريخ تولّةق داشت، ولي دربار کهتري بهنداري تعلّيهاي هندو يکي از خانواده به

  .١ي وي اختالف هستيوطن و احواِل ابتدا
  :نويسد ي او ميي قتيل و احوال ابتدا خانوادهةآغا حسين قلي خان عاشقي دربار

 دراز يتبعد از مد.  زندگي کرده بودند، پتياله،آبا و اجدادش در ايالت پنجاب”
باغپت   موروثي خود را ترک کرد و به،شيش سومي صورت سينگ رهاجد

د ين شهر متولّ امنتقل شده بود که هفده کوس از دهلي است، جد و پدر قتيل در
  /ه ١١٤٨ پدرش درگاهي مل در سال ،د قتيل درگذشتکه ج وقتي. ندشد

 از دهلي واقع ٢سوفاصله دوازده کَ  در داسنه سکونت اختيار کرد که به.م ١٧٣٦
دهلي  اب هدايت علي خان بهبعداً درگاهي مل را يک هم مکتبي نو. است
اب آن نو. آباد را براي مستأجري اخذکرده بود وي ايالت شاهجهان. کرد تدعو
سبب مالزمت سرکاري و  درگاهي مل به. سازي کرد ي و چارهي خوب دلجورا

 برابر هجري ١١٧٢در سال .  يک زندگي ثروتمندانه بسرکرد،شاهي قربت درباِر

                                                   
  .استاديار مهمان بخش فارسي دانشگاه لكهنو  ∗
شمع : يق حسن خان نيز صد؛مبئيب، طبع ٥٧٣، ص فکاراال جينتا:  اهللات، محمد قدرقدرت گوپاموي  .1

  .، چاپ بهوپال٣٩٠انجمن، ص 
  . گز است٤٠٠٠بر با در اردو برا): با فتح ك(كوس   .2
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وي را ديواني . گشودجهان  به درگاهي مل چشم ة يک کودک در خان.م ١٧٥٩با 
تا هفده .  رسانيدبيابان در همان شهر بهرا ي يتحصيالت ابتدا. سينگ ناميده بود

علوم صرف و نحو و منطق و حکمت و معاني و بيان و بديع تحصيل  بهسالگي 
ات را تحت او مطالعه ادبي. و رياضي و عروض و عربي و فارسي پرداخت

رده ادر سن چه. ي ميرزا محمد باقر کرمانشاه شهيد ادامه داديحمايت و راهنما
اسالم شد و  ف به کرد و مشري را ترکي مذهب آبا اوسالگي از فيض صحبت

در هفده .  مذهب خود را پوشيده داشتتغييروي . خود را محمد حسن ناميد
 و تا گرفت سالگي اين راز بر عزيزان و اهل خانواده آشکار کرد و از آنها کناره

  .١“کرداختيارحيات زندگي مجرد آخر 
 ميرزا ةکه خانواد سيد اسد علي انوري فريدآبادي در يک مقاله ادعا کرده است 

و ديگر ) ٣( ٢کنند فراغت و آسودگي زندگي مي همحمد حسن قتيل تا اآلن در فريدآباد ب
، دکتر مختارالدين ٣اند الهور کرده پتيالي يا به پتياله يا به نگاران قتيل را منسوب به سوانح

در  ،٤وداحمد در مقاله مدلّل خود که در روشنائي منابع چاپ و بدون چاپ نوشته شده ب
 ،٥د شداين اقوال ترديدکرده است، ولي در اين قول ترديد نيست که قتيل در دهلي متولّ

  :خود گفته است چون وي
  !گر چه باشد مولد من خاک دهلي اي قتيل

  يزد و ايزدان برخاست استزکم کس چون من 

                                                   
حواله  ه، باپور پتن ، بانکي) قلميةنسخ (٢، ج نشتر عشق :آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم  .1

  .٤معاصر، ج 
  .٥ ة، شمار٤١، جلد )لکهنو (نگار ة، مجلقتيل کا وطناسد علي انوري،   .2
  .، چاپ دهليع شعرامرقّ، )مصحح(رام بابوسکسينه   .3
  .م ١٩٥٣ب عاليه نمبر مارچ  الهور، ادنقوش ةمجل  .4
  .١٧٢، ص  هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس  .5
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قول آغا حسين قلي خان عاشقي محمد  هب.  مذهب در دهلي واقع شدغييرتعليم و ت
 چونکه وي ،نيستدور اين قول از عقل  .١عشري عقيده دارد اثنامذهب سن قتيل ح

بعداً وي . وله بودذوالفقارالد ٢تربيت يافته محمد باقر شهيد و خادم نجف خان
لذا ممکن است که قتيل . آنها هم عقايد تشيع دارند.  پيدا کرديحکمران اوده روابط با

 چونکه غالم همداني ؛ري اختيارکرده باشد وقتي مذهب اثنا عش،بر بناي مصالحت
  :ين عبارت اشاره کرده است ا در٣مصحفي
 ، رواج ايرانيان بيشتر بود، مشاراليه هم ديده،بسکه در عهد نواب وزير مرحوم”

  .٤“همين مذهب اختيار کرده
وله نجف خان فقارالدل قتيل در لشکر ذوا.م ١٧٧٧ برابر با هجري ١١٩٠در حدود 
ق با نجف خان تا اين تعلّ .٥کرد ميد و در دهلي و حوالي دهلي زندگي شريک شده بو

دوران اقامتش . مانده بود  باقي.م ١٧٨٢ برابر با هجري، ١١٩٦ يعني سال ،مرگشزمان 
 مصحفي ةکرد که در عهد نجف خاني در خان ميها شرکت   قتيل در مشاعره،در دهلي

نام   فارسي بهي شعراةتذکرنوشتن  به مصحفي را ،در اين زمانه قتيل. شد ميمنعقد 
  .کمک کرداو  بهکردن مواد هم  فراهم درو  ٦دكر ترغيب »اثري عقد«

 ،ق کرده از لشکر نجف خان ترک تعلّ.م ١٧٨٣ برابر با  هجري١١٩٨سال  قتيل از
ت قليل از توطن داشت، بجز چند سفر براي مددر آنجا رد و تا دم آخر آو ويلکهنو ر به

 برابر هجري ١٢٠٧وطالب اصفهاني گفته است که قتيل در سال با. رفتنلکهنو بيرون 

                                                   
  . الف٥٣ برگم،  ١٨٥٢/ه ١٢٦٨، )قلمي (االفکار رياض: وزير عليآبادي،  عبرتي عظيم  .1
 او اختالف دارد، ةکسي که از عقيد) ملفوظات شاه عبدالعظيم دهلوي(نجف خان شيعه عالي بود   .2

  . احباب او شريک شودةئرتوانست که دا نمي
  .مصحفي يک شاعر نامور و انشاپرداز بود  .3
  .٩.٨ ، صمصحفي اوران کا کالم :يقيبوالليث صدا  .4
  .٢، ص عقد ثريا :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهوي  .5
  .همان  .6
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 .م ١٧٩٨ برابر با هجري ١٢١٢قتيل خودش در سال  .١ در لکهنو مقيم بود.م ١٧٩٣ با
 .٢مکان عبدالقادر خان ذکر کرده است ردا با خواجه محمد علي تمنّرا مالقات خود 

  کالپي اب عمادالملک بهت نو وي در خدم.م ١٨٠١ برابر با هجري ١٢١٥سال  در
  در سال .٣ورزيد اقامتدر آنجا  .م ١٧٠٣ برابر با جريه ١٢١٧روانه شده بود و تا 

 )م ١٨١٨/ه ١٢٣٣ :م(م انشاءاهللا خان انشا  ١٨٠٦-٧ برابر با هجري ١٢٢١-٢٢
را که مشتمل بر معني و بديع بود، قتيل  فصل آخر آن. نوشترا  »لطافت درياي«

 ٥که عبدالقادر خان غمگين  وقتي.م ١٨١٤ برابر با هجري ١٢٢٩ر سال د .٤تصنيف کرد
غمگين . افروز بود  جلوه،سفر لکهنو کرد، در آن وقت هم ميرزا قتيل در محفل سخن

  :نوشته است
”ميرزا . خانه ميرزا جعفر بود، رفتم هام بروزي در محفل مشاعره که در آن اي

از نصير دهلوي در آن زمره  رقتيل و مصحفي و مي ص بهمحمد حسن متخلّ
ام روزافزوني و آمدند و شيخ امام بخش ناسخ را در آن اي شمار مي ه بگانسرکرد

  .٦“ين کار بود اناموري در
ت ولي مد ،٧ سفر کالپي کردة قتيل دوبار.م ١٨١٦ برابر با هجري ١٢٣١در سال 

عادت علي خان حاضر اب س نولکهنو در درباِر بعد از برگشتن به. زياد نبوداو  اقامت
                                                   

 ةخنس (االفکار صةخال :، ميرزا ابوطالب خان بن حاجي محمد بيگ خاناصفهانيتبريزي ابوطالب   .1
  .دهلي، دهليمركزي دانشگاه  ة، کتابخان هجري١٢٠٥-٧، )قلمي

 ةدکتر محمد عمر، چاپ مکتب: ، مترجمي قتيلهفت تماشا ):حسين (، ميرزا محمد حسندهلويقتيل   .2
  .١٨برهان دهلي، ص 

  .٣٩٠ ص ،، چاپ بهوپالشمع انجمن :صديقسيد محمد حسن خان،   .3
 ، آفتاب عالمتابة، چاپخاندرياي لطافت: بن ماشاءاهللا جعفري نجفيانشاي دهلوي، سيد انشاءاهللا   .4

  .١٨مرشدآباد، ص 
  .٢٣٤-٥ ص ، کامالن رامپورةتذکر:  احمد علي،شوق  .5
 حبيب گنج، نقل اين نسخه در ةدر کتابخان)  قلميةنسخ ( عبدالقادر غمگين رامپوريةروزنامچ  .6

  .کتابخانه رضا هم موجود هست
  . لکهنو،کشور  منشي نولة، ديباچه، چاپخانبيمظهرالعجا ):حسين (رزا محمد حسن، ميقتيل دهلوي  .7



 احوال و آثار قتيل  ١٤٩

  

 روز شنبه از ،.م ١٨١٧ برابر با هجري ١٢٣٣الثاني   ربيع٢٣. يافت زي معزّيگاهشد و جا
 ولي حوادث زمانه هيچ اثري از قبر او باقي ،و در لکهنو مدفون شد ،١فاني کوچ کرد داِر

  .نگذاشت
منش، شود که او آزاد هاي گوناگون تصوير سيرت قتيل اين طور نمايان مي از تذکره

وضع قلندرانه، طبع ساده، عاشق مزاج، خوشخو، حريف و ظريف، يارباش، و دلداده 
 قتيل اين ةب درباريالغرا ف مخزنمؤلّ. او اسباب دنيا فراهم نکرد. سير و سياحت بود
  :طور نوشته است

فقيري کسي را در لطافت طبع وجودت ذهن و استقامت عقل و لزوم قناعت و ”
گاه تالش دنيا نکرده، هيچ. ام  مانند ايشان نديده،رانيدنذتجرد و خوش گ

هرگز دربند شيخي نبوده، . نمايد زيست مي بها لباس کم بدوش، قلندرانه به خانه
. از عالقه دنيا تا دوات و قلم که از الزمه اهل علم است، همراه خود ندارد

اکثر . استغناي طبع است ه بلکه ب،)نيست(اري چقي از التعلّ همه بي اين
وله مرحوم و ديگر عزيزان در حدود تربيت او الد اب آصف نو…مثل بزرگان
اي که اختيار نموده از آن  اند و او سرباز زده و تن بکر و فر نداده، رويه درآمده
  .٢“برنگشته

  : نظم و نثر قتيل نوشته استةعاشقي هم دربار
  .٣“امروز در هندوستان کسي هم زبان آن جناب نيست”

قتيل پيدا نشده بود، ولي اوالد معنوي قتيل از  اوالد جسماني حال آنکه هيچ
رار زير ق  بهاز آنها في کوتاه يک معر. تعداد تصانيف وي زياد است. ندا هنوز زنده

  :است

                                                   
  . الف٥٣ برگ، )قلمي (رياض االفکار :وزير عليآبادي،  عبرتي عظيم  .1
،  حبيب گنجة قلمي در کتابخانةاين نسخ) قلمي (بيالغرا مخزن، خاناحمد علي هاشمي سنديلوي،   .2

  .ستاعليگره موجود 
  .٤ ص حواله معاصر،ه م، به دو، حصّنشتر عشق: آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم  .3
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  ديوان فارسي -١
 قريب شديوان غزل و جنگ نثر ”:قول عاشقي به.  تقريباً پنج هزار استشتعداد اشعار

هاي قلمي آن در  نسخه. هنوز چاپ نشده است اثر  اين.“پانزده هزار بيت بود
  .هاي گوناگوني هند موجود هستند کتابخانه

   چار شربت-٢
 ةزمان.  اهل فارس استةين کتب قواعد فارسي، مصطلحات، زبانداني و محاور ادر

  . محمدي، لکهنو چاپ شده استة چاپخان در است وهجري ١٢٢٨تأليف آن تقريباً 

   نهرالفصاحت-٣
 اثر اين. غيرهم است  کوتاه دستور زبان فارسي و اصول بالغت و انشا وةن مجلي ادر
ةشمار. استي کانپور چاپ شده ي مصطفاة چاپخاندر هجري، ١٢٢٨لين بار در سال او 

  :استسي و هشت و برده موج مشتمل آن  يبرگها
خصوصاً (در تعليم بعضي چيزها که ترک آن واجب و مستحسن است : لموج او
ص فارسي هند و ديگر واژگان و اصطالحات که بر طرز زبان هندي و شيوه ينقا

  ؛)لهجه هندي ساخته شده بود
؛در بيان استعمال افعال :مموج دو  
؛در بيان واجبات و مستحسنات :مموج سو  

  ؛د واجبييدر زوا :موج چهارم
  ؛در بيان مرکبات :موج پنجم
  .؛رات محذوفاتدر بيان مقد :موج ششم
  ؛در علم بيان :موج هفتم
  ؛در بيان فرق در اشعار متقدمين و متأخرين و نثر هنديان و اهل زبان :موج نهم
  .در تعليم طريق تحرير نثر :موج دهم
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  دي معدن الفوا-٤
الدين امامي است که در سال  نام شاگرد خواجه امام اين مجموعه رقعات ميرزا قتيل به

در آنها . ن رقعات را يکجا کرده بود خواجه خود اي.م ١٨١٧ برابر با جريه ١٢٣٢
اين کتاب در سال . د بووا زندگي قتيل و معاصرين ةچيزهاي خيلي کارآمد دربار

  .است منشي نولکشور چاپ شده ة چاپخاندر ميالدي١٨٨١

   االمانية شجر-٥
  .است مير امان علي براي پسرش مير محمد حسين نوشته نفرما بهقتيل اين کتاب را 

  عي ثمرالبدا-٦
 ة چاپخاندر هجري ١٢٦٣ق دارد و در سال بالغت و فن و انشاء فارسي تعلّ بهاين هم 

  .استمحمدي لکهنو چاپ شده 

  بي مظهرالعجا-٧
 منشي نول ة چاپخاندر در کالپي نوشته شده و .م ١٨١٦برابر با هجري  ١٢٣١در سال 

  .استکشور چاپ شده 

   االنشاءيقة حد-٨
  .کتاب مفقود است اين

  ي لطافت دريا-٩
 برابر با هجري ١٢٢٣است که در سال ) م ١٨١٨/ه ١٢٣٣ :م(شاءاهللا انشا تأليف مير ان

که مشتمل بر معاني و بيان و بديع و عروض و را ن  آبخش آخر و نوشته شده .م ١٨٠٩
 چاپخانه رد) مترجم برج موهن و تاتريه کيفي( اين کتاب .، قتيل نوشته بود استمنطق

صفحه بخش آخرين اين کتاب از . است چاپ شده ميالدي ١٩٣٥انجمن در سال 
  .دوش مي شروع ٣٥٩ ةشمار



  ١٥٢  قند پارسي

  

   هفت تماشا-١٠
در اين .  استزندگينامهتصنيف روزهاي آخرين زندگي قتيل است و يک تاريخ و 

 ،چنانکه از نام آن ظاهر است. يددتوان   کامل ميطور به هند شمالي را تتصنيف معاشر
  :رددا) يعني ابواب(هفت تماشا 
؛بيانبه ق کر سمارتکان و بعضي تحقيقات متعلّذدر  :لتماشاي او  
متماشاي دو: تباين ملل و  ت انقسام افراد و فرق بادر بيان وجود گرفتن آدمي و کيفي

  ؛تحريف معتقدات
؛در شرح اعتقادات فرق هندواني که از شريعت بيرونند :متماشاي سو  

   است؛اصالت اين فرقه باه  بام متبرکه مختصهدر اي :تماشاي چهارم
  ؛تحريره ه رسوم اين گروه بدر تقي :تماشاي پنجم
  .١در کاشتن تخم لفظ و معني در زمين نگارش احوال عجبيه :تماشاي هفتم

 مثالً ،ين ابواب روايات دوماالئي هند، اعتقادات عامه و جهال، رسومات عامه ادر
  .شود  يافته مييل معلومات کارآمد زندگي قتيةر و نياز، روابط باهمي يا دربارذن

  منابع
  .مصحفي اوران کا کالميقي، بوالليث صدا .١
 :، ميرزا ابوطالب خان بن حاجي محمد بيگ خاناصفهانيتبريزي ابوطالب  .٢

دهلي، مركزي دانشگاه  ة، کتابخان هجري١٢٠٥-٧، ) قلميةنسخ (االفکار صةخال
  .دهلي

  .)لکهنو ( نگار ة، مجل)اردو (قتيل کا وطناسد علي انوري،  .٣
 ة، چاپخاندرياي لطافت: انشاي دهلوي، سيد انشاءاهللا بن ماشاءاهللا جعفري نجفي .٤

  . م١٨٠٩/ه ١٢٢٣،  مرشدآباد،آفتاب عالمتاب

                                                   
  .٥ -٦ ، صهفت تماشاي قتيل): حسين (، ميرزا محمد حسنقتيل دهلوي  .1



 احوال و آثار قتيل  ١٥٣

  

  مطبع شاهجهاني، بهوپال،، شمع انجمن: صديقسيد محمد حسن خان،  .٥
  .جريه ١٢٩٣

  .، چاپ دهليع شعراءمرقّ، )مصحح(سکسينه  رام بابو .٦
  . کامالن رامپورةتذکر: حمد علي ا،شوق .٧
پور، پتنا،  ، بانكي)نسخة خطّي (عشق  نشتر:آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم .٨

  .١٥٧، ص ٨، ج ٧١٦شمارة . م ١٩٩٣
  .م ١٨٥٢/ه ١٢٦٨، )قلمي ( االفکار رياض: وزير عليآبادي،  عبرتي عظيم .٩
اپ در ، ديباچه، چبيمظهرالعجا ):حسين (، ميرزا محمد حسنقتيل دهلوي .١٠

   لکهنو،چاپخانه منشي نول کشور
دکتر محمد : ، مترجمي قتيلهفت تماشا ):حسين (، ميرزا محمد حسندهلويقتيل  .١١

  . برهان دهليةعمر، چاپ مکتب
 ١٣٧٧، مطبع سلطاني، بمبئي، فکاراال جينتا: ، محمد قدرت اهللاقدرت گوپاموي .١٢

  .هجري
  . م١٩٣٤آباد،  اورنگ، چاپ عقد ثريا :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهوي .١٣
،  حبيب گنجةکتابخان) قلمي (بيالغرا مخزن، خاناحمد علي هاشمي سنديلوي،  .١٤

  .عليگره
كنندة سيد شاه محمد  ، تنظيم هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس .١٥

  .م ١٩٥٨عطاءالرحمن عطا كاكوي، پتنا، 
، يب گنج حبةدر کتابخان)  قلميةنسخ( عبدالقادر غمگين رامپوري ةروزنامچ .١٦

  .عليگره
  م١٩٥٣ الهور، ادب عاليه نمبر مارچ نقوش ةمجل .١٧
  

* * *  



  ١٥٤  قند پارسي

  

  

 



 

  

 …يك نيستان ناله
  ∗الدين كمال زين

  ام يك نيستان ناله از دل ارمغان آورده
  

  ام يك جهان خمخانه از رطل گران آورده
  اينهمه شوريدگي از عشق و شيدايي دل  

  
  ام پربها اين هديه را اينجا ز جان آورده

  منپرتو حسنش چو تابيده بجام جان   
  

  ام نشانش اين نشان آورده از فروغ بي
   پيمانه داشتةچشم افسونكار ساقي نشأ  

  
  ام خود از خويشم نمود و بر زبان آورده بي
  مستي و سوزدل و آواي غمهاي نهان  

  
  ام ام باز اين زمان آورده ها گفته در غزل

  ام ها بگشوده با سرانگشت خرد بس عقده  
  

  ام دهميان آور  جز رموز عشق، كان را در
  يار ناپيداي من دارد سخن با صد زبان  

  
  ام دفتر از شرمندگي بستم، بيان آورده

  رشحة اقبال الهوري مرا از خويش برد  
  

  ام خوشه خوشه ماه و پروين ز آسمان آورده
  هاي باژگون گذشتم از ميان الله مي  

  
  ام ها را رايگان آورده يك چمن زان الله

  ام الف كمتر زن كه دري شايگان آورده  نيست ديگر فرصت گفتار افزون اي كمال  
  عنوان غزل را ناگريزكنم تكرار  مي
  ام يك نيستان ناله از سوز نهان آورده  
  

* * *  
  

                                                   
  .شاعر معاصر ∗



  

  

  



 قصايد سعدي نگاهي مختصر به  ١٥٧

  

  قصايد سعدي نگاهي مختصر به
  ∗زهره فاروقي

. سرزمين ايران است سعدي يکي از شاهکارهاي آفرينش و موهبت پروردگار توانا به
حس داراي مربي اخالق، راهنماي بهترين سياست، حکيم دانشمند داراي قلب رقيق، 

  دستگيري و نوازش آنان را واجب ولطيف و ذوق سليم، که نوع بشر را دوست دارد
دست او کمال يابد، و در اندک زمان نام گرامي و  مقدر بود که زبان فارسي به. شمرد مي

عظمت و  آوازه جهانگيرش از حدود کشور ايران گذشت و در عالم علم و ادب او را به
  .بزرگي چنان ستايش کردند که آثارش ورد زبان عالم گشت

جاي نگذاشته، تنها و گردش روزگار از شرح حال و زندگانيش اثرات روشني بر 
هاي  بهترين قسمت شرح زندگانيش از زواياي آثارش نمايان گشته که کم و بيش پرده

  .برد تاريک تاريخ حياتش را کنار مي
 ة در سالهاي اول سد،سعدي  ملقّب به،ين شيرازيالد  شيخ مصلح،اين مرد بزرگ

. ن اتابک شاه بودپدرش از مقربا. نهاد  وجودةعرص هفتم هجري در شيراز قدم به
 نظاميه بغداد که از ةمدرس سعدي براي تکميل فنون ادب و تحصيل علوم ديني به

ت ترين مدارس اسالمي در تمام ادوار است، داخل شد و در آنجا تحت تربيگبزر
پس از تکميل . استادان بزرگي چون امام غزالي و عبدالقادر سهروردي قرارگرفت

عراق و شام و حجاز مسافرت کرده  به. ياحت پرداختس  در اطراف عالم به،تحصيالت
، هنگامي که ابوبکر سعد بن زنگي از  هجري هفتمةو حج گزارده و در اواسط سد

                                                   
  .نو استاديار مدعو بخش فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي  ∗

 



  ١٥٨  قند پارسي

  

 هجري کتاب ٦٥٥ در سال .شيراز بازآمد  به،ي داشتيي در فارس فرمانرواراتابکان سلغ
ف نمود و در نظم آورد و در سال بعد گلستان را تصني  را بهبوستان معروف بهخود، 

 »سعد«و بزرگان ديگر مخصوصاً پسر ابوبکر که ) ه ٦٦٨-٦٢٣(نزد اتابک ابوبکر 
يافته و  او را براي خود تخلّص قرارداد، قدر و منزلت داشت و شيخ انتساب به نام

و بزرگان و امراي فارس و سالطين مغول معاصر  گاهي در ضمن قصيده و غزل به
قصايد شيخ است که  ق به ما متعلّةامروز عنوان مقال. ادد وزراي ايشان پند و اندرز مي
  .دستي خود را در آن آشکار و هويدا ساخته است قصايد نغزي سروده و چيره

ي از اوان جواني صيت شهرت ست که در زمان خود حتّ بختان سعدي از آن نيک
  :گويد  مي»بوستان«در . اوج رسيد هخود را شنيد و شهرت او در زمان اتابک ابوبکر ب

  که سعدي که گوي بالغت ربود
 

١ام بوبکربن سعد بوددر اي  
شده مرحوم محمد علي فروغي   تصحيحةقصايد فارسي شيخ براساس نسخ تعداد

موضوع اين . بيت است) ١٤٣٠(پنجاه و سه قصيده، شامل يکهزار و چهارصد و سي 
دح اتابکان بهار و پند و اندرز و م ، وصف)ص(اکرم  رسولِتنعقصايد در توحيد، 

دوحين عمده سعدي عبارتند مم. فارس، ايلخانان مغول، وزيران و کارگزاران آنان است
يان يا ر سلغة ششمين پادشاه سلسل،)ه ٦٦٨ :متوفي(بن سعد بن زنگي  اتابک ابوبکر: از

او داشته و گويا  اتابکان فارس و پسر او سعد بن ابوبکر که سعدي انتساب خاص به
بن زنگي و ترکان خاتون دختر  د و اتابک محمد بن ابوبکر سعدتخلّصش هم ازو بو

 شاه بن سعد بن راتابک و محمود شاه از اتابکان يزد و اتابک سلجوق شاه بن سلغ
 ، نيز اميران و حاکمان فارس، دختر اتابک سعد بن ابوبکر،زنگي و اتابک البش خاتون

ديوان  صاحب: شمندان، مانندين رومي و وزرا و دانيانو و مجدالدكان  امير:مانند

                                                   
  .٨، ص بوستان سعدي: الدين سعدي شيرازي، شيخ مشرف  .1



 قصايد سعدي نگاهي مختصر به  ١٥٩

  

ملک جويني فرزند  ء وزير نامي هالکو و برادرش عطا،الدين محمد جويني شمس
  .ام و دانشمندان زمان و نظاير آن از حکّ،)ه ٦٨٠ :متوفي( ١الدين محمد بهاء

تند، سزي ميهجري  ششم سدةپردازان زبان فارسي در  بينيم که بهترين قصيده يم
و خاقاني شيرواني ) ه ٥٨٧ :متوفي(انوري  ،)ه ٥١٥ :متوفي(سلمان د مسعود سع: مانند

ت در مقابل غزل شد بعد اوالً قصيده به بههجري  هفتم سدة اما از ؛)ه ٥٩٥ :متوفي(
ي حال و هواي آن دگرگون گشت و نخستين کسي که طور کلّ عقب نشست و ثانياً به

عدي است؛ اما قصايد سعدي، کرد، س صورت جدي حس و مطرح اين تغيير را به
 دکتر سيروس »شناسي شعر سبک«در . برد قصايد کهن نمي قصايد جديدي است و به

  :گويد شميسا مي
دارد و بسياري از   سبک عراقي است که اوالً زبان لطيفية او قصيدةقصيد”

لحاظ  نخستين را فروهشته است و ثانياً به ن فارسي قرونخشمختصات کهن و 
عرفاني   مضامينةمدح و اغراق مشتمل بر اندرز و موعظه و گون جاي فکري به

  .٢“دارد استعاري و بديعيزباني لحاظ ادبي  مانند است و ثالثاً به
احي کرده است، اما مدايح او بينيم که سعدي از بزرگان عصر خود مد پس ما مي
کند،  الغه ميگويد نه مب نه تملق مي. ستايشهاي گويندگان ديگر ندارد هيچ شباهتي به

 نمايد گويان را سرزنش مي بلکه سراسر گفتارش موعظه و اندرز است و متملقان و گزافه
ي از فقرا و ضعفا، ترس از خدا، يداد و دهش، مهرباني، دلجو و ممدوحان خود را به

نمايد  تحصيل نام نيک، ترغيب و تحريص مي و آخرتة توشةتهي .ي چه شخص عاد
. دهد وق ميسرعايت نيکي، دادگري و پرهيزگاري  مران، بهباشد چه امير و چه حک

وي شرنگ تلخ . پرده و صريح است  شعري سعدي اين است که بيويژگي مهم
  .پذيرد ي در کام امرا فروميحتّ شهد ظرافت آميخته و آن را نصيحت را به

                                                   
  .٢٥٣، ص تاريخ ادبيات ايران: رضازاده شفق، دكتر  .1
  .٢٢٣ ش، ص ه ١٣٧٤ انتشارات فردوس، ،شناسي شعر سبک:  سيروس]دكتر[ شميسا،  .2



  ١٦٠  قند پارسي

  

ز پير طريقت بستان   داروي تربيت ا
ز علّ بترا ا  نيستکادمي ر اداني    ت ن

  د و صوفي همه طفالن رهندعالم و عاب
  ١اني نيستجز عارف رب مرد اگر هست به

تمام  ين حيث نسبت به ابخشد و از او امتياز خاص مي اين وصف سعدي به
انگيزي  کند، همانا عبارتست از اينکه وي با شهامت شگفت گذشتگان برتري پيدا مي
سپردن روزگار و  ان را با حتّي آن؛خواند عدل و نيکوکاري مي شاهان و اميران زمان را به

کند و اين گونه اندرز دليرانه  ه ساخته و بيدار ميگذشتن جاه و جالل و تغيير احوال متنب
توان  ات همه جهان سابقه نداشت و مي بلکه در ادبي،ات ايرانتنها در ادبي تا آن زمان نه

 مديحه ةددر ضمن قصي. آن را نمونه و دليل فکر آزاد و فرهنگ عالي کشورها گرفت
گويد داشت، ميرا  هجري حکومت شيراز ٦٨٠ين که در سال مجدالد:  

  جهان بر آب نهاده است و زندگي برباد
ت آنم که دل بر او ننهادغالم هم  

 و تاريخ جهانگشاف  مؤلّ،ملک جويني ءين عطااي در ستايش عالءالد در قصيده
 اين بيت ،)ه ٦٨١-٦٣٣(ديوان که حاکم عراق عرب و خوزستان بود  برادر صاحب

  :آمده
  عمرت خوابست حاصل از و همين خور اگر

بي به حيات  ايد  ي ن   حاصل هيچ کار 
پند و راهنمايي است،  ه بههمين روش متوج تنها قصايد مديحه استاد به نه
 مطلع زير که با اي هقصيدقصد اندرز سروده شده، مانند  سرتاسر بهنيز قصايدي  بلکه

  :کند آغاز مي
 د بر اين پنج روز فاني نيستس اعتماپ خوشست عمر دريغا که جاوداني نيست

                                                   
 انتشارات ةس مؤس،فروغي محمد علي، تصحيح سعدي اتکلي: الدين ، شيخ مشرفسعدي شيرازي  .1

  .٧٩٢ ش، ص ه ١٣٧٢نگاه، 



 قصايد سعدي نگاهي مختصر به  ١٦١

  

هدايت افکار و  ه بهتوان ديد که سعدي در قصايد بيشتر توج ين چند مثال مي ااز
کند پروري و دادگستري داده، نه که وصف ممدوح مي انتباه مردم و حق.  

و آرزوها و آالم  هجري از دنيا ٦٩١در آخر عمر در شيراز عزلت گزيد و در حدود 
 عمقام دلگشا در دامن کوه واقع است و تا امروز مرج مزارش به. آن چشم فروبست

 آن است که خود سعدي  معروف است، ولي حق»سعديه«نام  ق است و اکنون بهيخال
  :گفته

 هاي مردم عارف مزار ماست در سينه بعد از وفات تربت ما در زمين مجوي

  منابع و مآخذ
، نو دهلي،  سب رنگ کتاب گهر،بوستان سعدي: الدين  شيخ مشرفسعدي شيرازي، .١

  .هجري ١٣٧٤
، نو دهلي  سب رنگ کتاب گهر،گلستان سعدي: الدين  شيخ مشرفسعدي شيرازي، .٢

 . م١٩٢٠
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 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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 عباس شوشترياحوال و آثار محمد   ١٦٧

  

. 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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 عباس شوشترياحوال و آثار محمد   ١٦٩

  

  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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  ١٧٠  قند پارسي

  

  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

                                                   
  .٢٩٧تجليات، ص   .1
  .٢٩٤همان، ص   .2
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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
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  ؛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
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  ؛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

                                                   
  .١٠٩، ص ٢، ج تكملة نجوم السما  .1
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The publication of Qand-e-Parsi is 
an attempt to introduce the valuable 
work of Indian scholars and writers in 
Persian, and also of some noted 
Iranian scholars from the medieval to 
the modern period. This journal will 
also undertake to publish the 
biographies of the scholars who have 
produced their valuable work in 
Persian, particularly those from India. 
 


