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  آبادي هللابررسي شعر فارسي اکبر ا
  ∗عبدالقادر جعفري

 هند است ة قاره شبنگار  طنز و مزاحييکي از بزرگترين شعراشك آبادي بدون  اکبر اهللا
خواست    سبک و روش مخصوص خود ميةوسيل که در هر دو زبان اردو و فارسي به

م ي و معلّد مربحق و انصاف او را باي  لذا به.دهدخوبتري جامعه را سر و صورت 
آبادي  اهللا قان محترم از رموز و دقايق شيوة شعر اکبردانشمندان و محقّ. جامعه خواند

گزيند و از آن معاني و   اند که اين شاعر بزرگ با چه ظرافت و شوخي الفاظ را مي  آگاه
  .سازد   خواننده را مفتون و مجذوب ميكند و مينکات لطيف و زيبا پيدا 
 عشق و جواني و جوان، عرفان و پند و ات متنوع مثلضوعشعرش داراي مو

 باالتر از همه طنز و مزاح  و سياست و حکمت، لطايف و هجو،داري  مملکت،نصيحت
جاي خود زيبا و   همه سخنانش به.گويد  جاي نمي  نادرست و نا بهة او کلم.است

دهد که    مي ارائهناننصايح و پند را در قالب طنز چآبادي  اهللاکبر  .باشد فريبنده مي
در فارسي پيش آبادي  اهللاکه اکبر دانيم  نمي تاکنون .ديگران جسارت بيان آن را ندارند

او در اين باره . استاين سبک و روش خود وي بوده يا  زدهتلمذ   زانوي شاعرکدام
  :گفته

  حسرت چند به دل دارم و اين نکته بس است
  ١رسـچ مپـن هيـ سخرِزـام ط  تهـوز که آموخ

                                                   
  .آباد آباد، اهللا رئيس بخش عربي و فارسي دانشگاه اهللا  ∗
  .١٢٩ص , ، ترتيب و تدوين نارنگ ساقيآبادي كلّيات اكبر اهللا  .1

 



  ٤٢  قند پارسي

  

. است لذا شعرش ساده، سليس، روان، شيرين ،اند  النّاس چون مخاطب وي عوام
نجا که در آاست تا  انگيز آراسته کرده  سخنان طنزآميز و مضامين دل اشعار خود را به

هيجان و  آرد که خواننده به  هاي شورانگيز و عاشقانه ناگهان عبرت و طنز مي ضمن غزل
 سرد و گرم روزگار ،»آزموده«و ست عارف و عالم اشاعري آبادي  اهللاکبر . افتد  شور مي
چه و  هرآبادي  اهللاکبر . باشد  ين جهت سخن و طنزش لطيف و زيبا مي ا از؛چشيده

  .زند  شعر او موج ميةحيات در هم. گويد  سود حيات مردم مي گويد به كه ميجا  هر
 ي و فيلسوف نيست فقط شاعرگيرند که او حکيم ميايراد آبادي  اهللابعضي بر اکبر 

طور ايراد   و همين.  لذا شعرش اوج و عمق ندارد،ست مذهبي، آخوندمنش و طنزنويسا
. ١برد  کار مي لغات و عبارات هندي و انگليسي بهآبادي  اهللاست که اکبر اين ديگري 

خواست  ميرا فقط اصالح جامعه آبادي  اهللاه که اکبر اينجا نکته ايست قابل توج .
ت ين جهت اين ايراد درست نيست زيرا شخصي ا از.نبودمتوجه زبان و ادب  به يو

  : طبق اين شعر بودهآبادي  اهللاکبر
 اند  ادار بهتر از خويشـکه دوستان وف گانگي ز خويش مران  ت بيمرا به علّ

ش جمورد سنتوان  نميبه نظر بنده اين ايرادات کودکانه و نابخردانه است و اينها را 
 و دگوي سخندر عين حال با طنز و اگر شاعري فقط مذهبي باشد و واعظ . داد رارق

 نگهاي گ   و صالح مردم کوشد و در شعر و سخنش افکار و انديشهمعهاصالح جابراي 
آبادي  اهللاحق اين است که اکبر . عتراضد، مورد تمجيد و ستايش است نه مورد اينيا

  :امش همان است مق،آيد  چنانکه از شعر خود وي برمي
  ن چو گامي سير کردـبر سپهر معني روش

  تابـفل آفـوي محـکبر ساغان آورد ـارم
  هاي تو  انيـن بيـآفرين اکبر بر اين روش

  ٢تابد به محفل آفتاب  خواني و مي   ميرشع
 و گاهي غيرمستقيم بر دشمن خود  او گاهي مستقيماً.سترانگيز اطنز وي تفکّ

در نظر خود را  لذا ،هاي جامعه را رفع کند  ها و زشتي  د بديخواه  کند و مي  حمله مي
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  آبادي بررسي شعر فارسي اكبر اهللا  ٤٣

  

ت و مهارت که  با ظرافت و شوخي، دقّ، طنزآميز که حقيقتاً کاري است بس دشوارةلهج
  .١کند  ميرائهنحو احسن ا ت بهسخاص اوة حقيقتاً شيو

  اميدي استةهايش حقيقتاً نقط  سروده. حيات اجتماعي استة شعر طنزآميز وي آيين
 چراغي است ةمنزل  شئون زندگاني و سخنش بهةبراي رهايي و نجات از تاريکي در هم

داروي تلخ انتقاد را با شهد آبادي  اهللاکبر . که از آن تاريکي و ظلمت را زايل توان نمود
. انگيزد  ظرافت و مطايبه آميخته مردم را براي نجات از آن نادرستي و نابساماني برمي

اشاره  چنانکه قبالً. ميده  کمي صراحت مورد سنجش قرار مي اش را با  اآلن شعر فارسي
الً توان  و معرفت هر چه گفته آن را اوق لذا دربارة عش.ع است شعرش داراي تنوشد

 :گويد  مي. نظير است معشوق در نظر وي از حيث کمال و جمال بي. سنجيد
  فداي صورت زيبا رخي که فاني نيست

 ندـرسـپ ميـد نـحلـم در ـلـ عمتِيـز زش
   که حسن او باقي استينثار حسن حسين

 ي استـکو باقـ ن رِخاِدـکر که يـزار شـه
*  

  ٢ آن کس که نام او باقي استفنا شود رِه  رـند دل اکبـا مبـيـاني دنـن فـسـح هـب
 . در وي درد و رنج پيدا نمود،تقويم احسن تخليق نموده خالق کاينات انسان را به

همين آبادي  اهللا اکبر .اند  طرز گوناگون ادا نموده سي اين موضوع را بهي فاراشعر
  :گويد   مي،ن ادا نمودهيسبک خاص خود چن مضمون را به
  رـن دگـأان شـر زمـراود هـت ت ميـالـاز جم

  دمـد هـر دم گلسـتاني دگـر وز خيـالـت مي
  انقـالبي هسـت در ذرات و هوشـم هر نفس

  سـمي دگر جانـي دگرهر زمـان دارم ز تو ج
  دل عطا كردي به مـن قربان احسـانت شوم

  ٣دل اين باشد احساني دگر درد بخشيدي به
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  ٤٤  قند پارسي

  

عنايتي محبوب واقف است ولي از خود ابراز وفا و نيکي و  مهري و کم عاشق از بي
  :گويد  مي. کند نوازش مي

  ق و آرزو باقي استـدلم فسرده شد و عش
  باقي استرده رنگ و بو ـنماند در گل پژم

  مـا نکنـتم کردي و وفـبر که سـان مـگم
  ١تـان شوق و آرزو باقي اسـبيا بيا که هم

  :كند چنين توصيف ميمهري محبوب را    و بيييوفا  بي
  ينـرم بنشـارغ و خـ من و فبشنو از مرِگ

  ٢باش مستغني و از گور و کفن هيچ مپرس
 ة جلوتصوير. ستعشق و مشکالت عشق تفسيرپذير ني. عشق دراز است ةقصّ

  :کشد چنين مي جالب ةحسن يار را در شيو
  وختمـه سـورت پروانـلوه کرد و صـيک ج

  ودـور بـبــالج دل ناصــن عــيـمـآري ه
   نداشتخبران خودي از خود ـخوش بود آن زم

  ور بودـم در حضـم به خواب بود و دلـهوش
  تـوري او اين چنين گذشـ حضيک ساعِت

  ٣ودـرور بـه ناز و غـز بودم او همـن عجـم
  :كند را چنين بيان ميثباتي دنيا   بي
  نمـبي  ه ميـيا کـوة دنـوم جلـا در هجـياسـم

  ٤ يک نفس سرماية صد اضطراب اين جاسکوِن
*  

ــ ــب ــسه ح ــن ف ــر با ماني دني ــد دل اکب   ٥ آن کس که نام او باقي است       فنا شود رهِ    ن
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  آبادي بررسي شعر فارسي اكبر اهللا  ٤٥

  

  :گويد  مردمان را سوي خدا دعوت نموده مي
  ظر کن سوي او تا نور چشم قدسيان باشين

  ١ کوي او تا آسمان باشينه سر بر زميِنب
در اين کار آبادي  اهللا اکبر .است طنز حقيقي و واقعي ةوانديشي الزمنابتکار و 

پسند از  هاي دل  با استعارات و کنايات و لطيفههمراه  معني تازه .ام داردت مهارت
کار برده ارزش شعر و سخنش را   اين چيزها را به او.استآبادي  اهللاات اکبر مختصّ

ن اعتقاد دارند دربارة آنها يوري داروئت به که يپرستان و دانشمندان هماد. ٢کند  دوباال مي
  :گويد  مي

ِورفت دنبال دارآن شوخن   
 ف روزي چندـ اصحاب کهسِگ

  بوزنه ماند و آدمي گم شد
 ٣دـت و مردم شـنيکان گرف پي

 آن را در شعر فارسي هم ،استآبادي  اهللاه اصل موضوع اکبر طنز و مزاح ک
انتقادات وي خيلي عميق . ٤باشد  طنزش اصالح اجتماع ميهدف . استده آورکثرت  به

  :گويد  نقشه عصر حاضر را چنان کشيده مياست 
  دـه شکاري بکنـ است که در بيشهکس نماند

  ندـکـاري بـتح ديـف و فـرد به کـيـغ گـيـت
  است  مردان به همين محدودِتان هماين زم

  ٥دـنـکـد و کاري بــرون آيـرده بـي از پـزن
 فرهنگ جديد را اين طور او. استآبادي  اهللاات اکبر اختصار و ايجاز يکي از مختصّ

  :دنک  ميارائه 
  ٦چند روزي با همين حالت بساز        ازواي در پتلــون و دل در پيــشپــ
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  ٤٦  قند پارسي

  

از آن آبادي  اهللاها که در جامعه رايج شده اکبر   خرابيها و   چنانکه قبالً گفته شد بدي
خواست که جامعه را و مخصوصاً مسلمانان را از آن   ر بوده و ميثّأ مت حد زياديتا

ن  لذا متفکر بود که سيل علوم جديد و فرهنگ و تمد،آرد ها بيرون  ها و بدي  خرابي
 ،دشوش نببانيروي کافي سدمغرب زمين که در کشور ما جاري است اگر با ظرفيت و 

سبک خاص خود  لذا به. ١ن ما پايداري نخواهد کرد فرهنگ و تمد،اين سيل در برابر
  :گويد  مي. کند که حقيقتاً سودمند است مينصيحتي 
 ٢ا اهللا نيستال الهيت نمايان هست و الّ ماـ شوس ازين انداز آغاِزـام ماي  شتهـگ

*  
  عـقبي مشـو غـافـلخـبر منشـين و از   ن بيآز قـر

  ٣گو حساب آنجا کتاب اينجا چه خوش گفت اکبر خوش
*  

 ٤ت رايج در ايشان نه صومـ اسةصلو ومـ قاِلـح اي برـبخشـا بـمـريـک
صورت طنز  حوادث زندگاني و جامعه را براي نفع عموم مردم بهآبادي  اهللاکبر 

 وي جامعه را از آن ة گفترسد و بنابر  چنان بيان نموده که تصوير حقيقي پيش چشم مي
  :گويد  مي. ها پاک توان نمود  بياخر

  پ برقيبمبين تماشـاي ـراف بشـنو بـصـداي فونوگ
  ٥اي شرقيه تجلّي خموش کن شمعمجو ز سينه و دل 

  :گويد  لذا براي اصالح مي
  و مطلوب باشـتا تواني در جهان طالب مش

  با معاشر سهل باش و نيک باش و خوب باش
  اره نيستـر چـتاد اکبـ گردنم افذهبي درـم

  ٦اشـوب بـا يکي منسـا بـه  با همه آزادگي
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روي  راه  آنها بيموجب شدهامعه ج يها  زشتيگويد که    پسران عصر ميبارةدر
  :گويد  مي. ندشو

  دـگوي  ان ميـز زب اـه نخـ سكهب ـطفل مکت
  گويد  شکوه کم کن که چنين گفت و چنان مي

  قشـرودش سبـت و سـراف اسـطبع او فونوگ
  ١دـويـگ  ان ميـمـش هـرو نقـد بـتنـآنچه بس

 ظهارهاي احسن ا شيوه ار و ايجاز بهختصا ت زندگي را بهواقعيآبادي  اهللاکبر 
ه کند که حقيقتاً قابل توج   جالب ادا ميةشيو  بهانمايد و نيازها و دردهاي اجتماع ر  مي
  :گويد  مي. است

  اولهانت به ـراه وـجلک بـفـا الطـاال يا ايه
  تاد مشکلهاـل ولي افهل بود اوـن سآکه قر

  کن تزيين پاي خود به بوت داسن و پتلونب
٢م منزلهاـدارد ز راه و رس رـد خبکه سرسي  

حسرت و دچار م ما را نيز يبين  ميآبادي  اهللانگيز که در شعر اکبر  هاي عبرت  صحنه
 اکبر ةگوييم که حقيقتاً گفت   شده ميراحتناهاي جامعه   کند و از خرابي  ف ميسأت
  :گويد   مي كهحق استآبادي  اهللا

  م و نداريم آگهيـري شديـچيما ِن
 لـبرئيـد ز جـرا دماغ که پرسـون کـنـاک

  ه کردـا چـ کلک قضةتـگران نوشـبا دي
 ٣کرداحمد چه گفت و او چه شنيد و خدا چه 

 که او بسيار پيشروتر از عصر خود اندرس يمبدين نتيجه آبادي  اهللا کالم اکبر ةمطالع
 طنزشيريني   را بهنقد لذا داروي تلخ نصيحت و ،شناس بود اي روان  فرزانهوي . بود
کمک ذوق و قريحة خداداد از   اشعارش به.آميخت تا مردم از گفتار وي ملول نشوند مي

از اشعارش . دهد  دستي گواهي مي آغاز تا انجام بر تازگي سخن و نوآفريني و چيره
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  ٤٨  قند پارسي

  

 و شيفتة حافظ و خسرو بود و در روش اين شعراي بزرگ شعر هآيد که او دلداد  برمي
  : دربارة حافظ گفته که.ساختها  سرود و بر اشعار آنها تضمين

   حافظ کن و خوش باش اکبرةورد اين نغم
  ١دـامي چنـراز بزن جـيـادة شـهان تو از ب

  :يدتضمين بر اشعار حافظ نموده اين طور گو
   معني هر طبع کي تواندفهميدِن

 موجي به سينه خيزد در شوق غرق ماند
  ت بيابد آن دل کو رازها بداندلذّ

 گر مطرب حريفان اين نظم من بخواند
  ٢در وجـد و حـالت آرد پيـران پارسـا را

*  
  ف و پاک سازدـغم عشق تو دلي را چو لطي

  ازدـالک سـر را چه يارا که ورا هـم دهـغ
  گند بر من نظـري كه كس نداندمس من ف

  دل من گرفـت از وي اثـري كه كس نداند
  چون سـؤال كـردم از وي ز مـآل كار كالج

  ٣ز پروفيـسر شـنيدم خبري كه كـس نداند
*  

   ما رات آرد دِلـرب به دسـد مغـاگر آن شاه
  ٤ي رابه چشم مست او بخشيم تسبيح و مصلّ

  :گويد  تضمين بر اشعار خسرو نموده مي
  اي شـوق وضـع مغـربي در مـا فـگـندي ابـتـري
  کنـم لـيکن تـو زان باالتري  هـرچـند مشـقت مي

  ها افتـاده در کمـپ شـما  شـيخـم شـهيـد جـلـوه
  باشـد کـه از بهـر خـدا سـوي شـهيـدان بنـگري

*  
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  آبادي بررسي شعر فارسي اكبر اهللا  ٤٩

  

  ل شدمِپوييچر شدي پتتو سينه گشتي دل شدم 
  ديـگـرين من ديگرم تو ـتا کـس نگـويد بعد ازي

  ام  ام از طـعن اکـبر خســته  هـرچـند بـا تـو بسـته
  ١يـچـريتي خـاص کـن پيـدا بـه حـق ـفـهللا لط

توان گفت که اشعارش دارويي است براي  ميآبادي  اکبر اهللاآثاِر بعد از بررسي 
 زيرا او هرچه گفت و انديشيد مورد قبول در . و اخالقي و اجتماعييروان دردهاي
  . اي کاش عصر ما اين شاعر توانا و ارجمند را چنانکه بايد بشناسد.ا استروزگار م

  منابع
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  . م٢٠٠٢انترنيشنل، دهلي، 
  .بهار اردو آكادمي، پتنه, )مجموعة مقاالت سمينار (آبادي اكبر اهللا .٢
  .سنبل نگار, عة انتقادي شعر اردومطال .٣
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