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  يك نسخة خطّي پرارزش ديوان نظيري نيشابوري
  ∗سيد امير حسن عابدي

باشد، اما متأسفانه  سراي دورة مغوالن گوركاني مي  بزرگترين غزل١نظيري نيشابوري
  .ديوان وي در هند هنوز درست مرتّب نشده است

، اما ٢در ايران دكتر مظاهر مصفّا زحمت كشيده ديوان وي را مرتّب نموده است
شوند،  هاي هند نگهداري مي شمار اين شاعر كه در كتابخانه هاي بي ون از نسخهچ

استفاده ننموده، بسياري از غزليات و ابيات و رباعيات اين شاعر بزرگ كه در نسخ 
  .اند، انتشار نيافته است خطّي ديوان او مضبوط در هند آمده

يكروفيلم نور، خوشبختانه يك نسخة خطّي پرارزش اين شاعر بزرگ در مركز م
شود كه نه فقط شامل  نو، نگهداري مي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي

باشد، بلكه داراي ابياتي است كه در غزليات  غزليات و رباعيات بازيافتة اين شاعر مي
باشد، زيرا تخلّص  ناقص مي» درآورم«رديف  متأسفانه سه غزل با. چاپي نيامده است

  :نويسد مالك اين نسخه در آخر مي. نها نيامده استشاعر در آ
اين ديوان نظيري، معرفت حكيم محمد علي صاحب، از شاه صاحب ساكن ”

.  روپيه سكّة كلدار خريد شد…قيمت مبلغ مقام لشكر گواليار، به آذربايجان به
  .“ عيسوي١٨٦٠ اپريل ١٦

                                                   
  .استاد ممتاز فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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رده و كاتب دوم غزليات كاتب اول ديوان را كتابت ك. نسخة نامبرده دو كاتب دارد
اكنون غزليات و ابيات و . خطّ ريز زيبا اضافه نموده است و ابيات را در حواشي به

  :شود رباعيات بازيافته در اينجا نقل مي
  غزليات

ــه    به بوي مي دو سـه ژوليـدة مرقّـع پـوش             ــديم ب ــات آم ــر خراب ــان دي ــوش مي   ه
  عظ سبو كشيده ز گـوش     چو شيشه پنبه بو     چو رطل مي بدهان قنينـه دوختـه چـشم         

  نهاده بر سخن راسـت گـوش پنـد نيـوش       ور گـشته    بهـره ] و[ز هر چه فايـده ديـده        
  بــه خــام پختــة پيمانــه و ســبو در جــوش  به چرب و خشك رباب و چغانه در سازش        
ــن   ــور حــضور در دام ــه ن ــام ب ــشه ك ــوش   همي ــال در آغ ــسن خي ــار ز ح ــشه ي   همي

  چميد با دف و ساغر چو با سـتاره سـروش       بسرود با بت و مطرب چو با فرشته سحا        
ــار   ــورة ن ــينه ك ــار س ــرارت افك ــس ح   ز بس حـالوت گفتـار كـام چـشمة نـوش        ز ب
  به قفل جام دمـادم بـه مهـر نوشـا نـوش              دهان ز چون و چرا بسته از درون و بـرون          
ــسته    ــه در ب ــان حيل ــتي در دكّ ــه دوس   نه مكر و حيله خرازهم، نه كبر و عشوه فـروش            ب

ــاموش    ور چند برين عيش و انبساط گذشـت       چو د  ــد خ ــه ش ــا در ميان ــرة م   يكــي ز زم
ــانش   ــان جانـ ــد جـ ــدن پيونـ ــي بريـ   برآمدن بخروش] ي[ج به سينه جان ز شكن    پـ

  روي حاشيه
  ز مــستي مــي سرشــار زنــدگي مــدهوش  زديم بانـگ چـو ديـديم خفتـه برطرفـي          
ــع وداع  ــام قط ــدن در مق ــان ب ــه حاِرس ــر روشهمــان نگــاه نهــاني نهــاده   ب    رو ب
ــرده   ــام برك ــذارد مق ــه گ ــزم آن ك ــه ع   سر از دريچة نطق و دماغ و ديده و گوش         ب

  پــوش نگــار برقــع  نمــود روي ز برقــع    حسنش شهادت آورديـم    ١روان به وصلت  
  به وجد خرقه چـو پروانـه افگنـد از دوش            حقيقت آن كه چو عارف بحق شود و اصـل         
ــرده  ــد از پـ ــي برآيـ ــال ذات حقيقـ   گي چو رسد مي فرونـشيند جـوش  به پخت   جمـ
  دمد به جاي قد و زلف سرو و مرزَنگـوش           گمان مـدار كـه ايـن كالبـد شـود باطـل            
  ز عمر تا نفسي هست در تـالش بكـوش           به سعي اگرچه كسي ره به كنه خود نبـرد     

  نظر بـه صـورت ظـاهر مكـن نظيـري را           
  شناس كه حق را بـشر بـود روپـوش       يقين
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  روي حاشيه
ــي   زيـر سـينة دشـمن درآورم      كي لـب بـه         درآورم… … … … … … كـ

  من آن نيم كه دسـت بـه چيـدن درآورم          كنـد مـرا   گل در بغـل نـسيم چمـن مـي      
ــرهمن درآورم   افشاي راز بت نه صالح است ورنـه مـن        ــه كــيش ب ــا ب   صــد پارس
  اي كــــه در دل آهــــن درآورم آيينــــه  با خصم سخت رو ترم از تيغ و دوست را        

  )؟(حاشا كه لب به دردي هر دن درآورم           سـت   خورشيد جرعه نوش شراب خم من     
ــه را  ــه ز در صــبر رفت ــي ك ــساق همت ــن درآورم    ف ــري مـ ــاورد دگـ ــر درنيـ   گـ

ــي  ــتم نم ــتين  دس ــرآرم ز آس ــه ب ــاي  رود ك ــيپ ــن درآورم   م نم ــه دام ــه ب   رود ك
ــردن درآورم    ي ازوسـت  كو زخم تيغ دوست كه آزادگـ       ــه گ ــات ب ــط نج ــا آن خ   ت

ــد از بــس بــدم كفايــت صــبرم نمــي  ــه رحمــت ذوالمــن درآورم   كن ــاراج اگــر ب   ت
  گوي يقين بـه حـال كـه از ظـن درآورم            شك نارسانده دست بـه چوگـان او فتـاد    

  روي حاشيه
ــا   چندانكـه نــم بـه چــشمة ســوزن درآورم   ــار آفتـ ــك تـ ــبيـ   روزن درآورم ه بـ

  شرم آيـدم كـه كـين بـه خـرمن درآورم            بهاست جان   از بس كه پيش عشوة او بي      
ــين درآورم   قسمت رسيد نيست ز احسان هركه هست          دســت از چــه پــيش رزق مع

ــم دام فت    ــة كمنــد و خ ــر حلق   مرغــي نــيم كــه چــشم بــه ارزن درآورم  ام نــهه

  حاشيهروي 
ــه روزن درآورم  شب درد را چو دست به گردن درآورم          خورشــيد را چــو ذره ب
  شبهات رنگ و بوي به گلـشن درآورم         ابر بهار حسن تـوأم كـز سرشـك و آه    

  تا در چـراغ حـسن تـو روغـن درآورم            هــا كــشم مغـز جگرگــدازم و در ديــده 
   بــه مــسكن درآورم …از ره بــالي  بـرآورد عشقت چو دست فتنه به يغمـا   

ــيون درآورم   هر نوحه حبيب و سينه درد درون مـن        ــر رخ ش ــرده ب ــده پ   از خن
*  

ــازو    يار نو خط خوش اسـت چـار ابـرو          حــسن از خــط شــود قــوي ب
ــازد رو     از نظـــر خـــط حجـــاب بـــردارد ــاب س ــط نق ــه از خ   گرچ

  پهلـــو تيـــر بهتـــر ز پيـــر در      اين مثل اسـت مرشدت به جوان كه   
ــم ابــرو     هر كه خواهد كند بـه كعبـه نمـاز          ــراب آن رخ ــن و مح   م
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  هر كسي بر رهي كند تـگ و پـو            ي و طـور و مـا و كوچـة يـار           موٰس
  هـست در پــرده پـرده تــو بـر تــو     هر بـت خـانگي كـه دلبـر غيـب          
ــار   ــر زنّ ــرش پ ــف ع ــردن از زل   چهــره از خــال مــصر پرجــادو     گ
ــار   ــدش كفّ ــزه زاه ــشهدي غم   كعبـــة چهـــره حـــاجبش هنـــدو  م
ــار    ــعلة ن ــو ش ــه چ ــد برافروخت ــش  ق ــغ آت ــو  م ــر م ــر س   پرســت ه
  كس نديده است چون سر آن كو  در همــــه شــــهر كافرســــتاني

ــري را  ــال و خــرد نظي   ملــك و م
  همه يك سو و عشق او يك سـو        

*  
  د كسـيخـود روي بر خـاك دري سـاي چند بي

  جـان دهـد از انـتـظار و روي نـنمـايـد كسـي
  چند دل در رهـگذار چشـم و جان نزديـك لب

  منتـظر اسـتاده باشـد تـا چـه فرمـايـد كسـي
  ام اول عـشــق تـو پـند هيـچ كـس نشـنيـده

  اين زمان گر جان دهم بر من نبخشـايد كسي
  ام بتخـانة گبـران كجاسـت دين بـه غارت داده

  ز مسـلمـانان بـرويـم ديـده نـگشـايد كسـيك
  چنـد در خونـم كشـي اي شـوق كافـر نيسـتم

  صبر كن چندانكه يك سـاعت بياسـايد كسـي
  شـويـم گـر نباشـد بـنـد بـرپـا زود رسـوا مـي

  بـايـد كسـي مهـربـان مـا دريـن هنـگامـه مي
  دهـد امـروز يا فـردا نـظيـري تـرك جـان مـي
  ـن تا چـنـد از غيـرت جگر خايـد كسيجـان م

  ابيات
  عالج ضعف دل جز آن لب و رخسار نتوان كرد

  گالب و قـنـد در دكّـان عـطّاران شـود پـيـدا
*  



  ي پرارزش ديوان نظيري نيشابورييك نسخة خطّ  ١١

  

  دانم چه ناشـايسـته از مـن در وجود آمـد نمي
  كه ناقوسم ز دست افتاد و زنّار از ميان گم شد

*  
   نامة اعمال مردم از ميان گم شـد    كه اكثر   چنان بـرهم زدي هنگامـة روز قيامـت را         

*  
  از حرص به دست و پا مينداز        خود را چون مور قحط ديـده      

*  
ــتم   ام  ها از سرگذشت نااميدي خوانده      فصل ــدواري داش ــسانة امي ــر اف   گــوش ب

*  
  بهر گل چيـدن كنم هر دم گريبـان را فـراخ

  فكر زنداني به گلگشـت چمن خواهد شـدن
*  

  به جنازة شهيدش نتـوان نمـازكردن         ماليك سر قاتلي بگردم كه ز كثرت     
*  

  نقش شد لوح خامه شد كوتاه       دست صنعت مثال تو نكشيد    
  كـز گريبـان تـو برآمـده مـاه       هـا بـه سـلخ كـشيد         غرة ماه 

  تنگ گردد به ديده جاي نگاه       هر كجا جلـوة جمـال دهـي       

  رباعيات
   استه رسد به دوست كوتاهتر    راهي ك   در بادية شريعت از ديـن خطـر اسـت         
ــداخت   ــه دورم ان ــواف كعب ــرام ط   تــر اســت بگــذار كــه راه دور نزديــك  اح

*  
  ني خم كه تهي شود چو واژون گردد         ني طعم مي است تا دگرگـون گـردد        
ــشايي  ــدي و بگ ــر ببن ــد روزن اگ   كي پرتِو خور ناقص و افـزودن گـردد       ص

*  
  هوانت دادند ناقص تو اگر ضعف و        قابل تويي ار تـاب و توانـت دادنـد       
ــدر اســتعدادت  ــه ق ــد نظــر ب   هر چيز كه خواستي همانـت دادنـد     كردن

*  



  ١٢  قند پارسي

  

ــد    هر كس ز خودي و خود ستايي گرديد        ــايي گردي ــت و كبري ــر گذش   از كب
ــد   هر مرد كه سر به حلقـة عجـز سـپرد            ــردان خـــدايي گرديـ   ســـرحلقة مـ

  



  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند  ١٣

  

  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند
  ∗شريف حسين قاسمي

بستگي هند با كشور دوست و دوست داشتني افغانستان كنوني خيلي  دوستي و هم
ما كمك كند كه نقطة آغاز اين  تواند به حتّي تاريخ هم نمي. قديمي و مداوم بوده است

  .ببريم درستي پي روابِط باهمي را به
هاي مختلف تاريخ از كشورهاي يكديگر ديدن   در دورههزارها نفر افغاني و هندي

عالوه تعداد زيادي مردم اين دو كشور همسايه در كشورهاي يكديگر  به. كردند
ما صدها نفر شاعر، نويسنده، عارف، عالم و عامي را . سكونت دايمي گزيدند

لخ، كه از نواحي مختلف افغانستان مثل كابل، قندهار، هرات، غزني، ب شناسيم مي
هاي مخصوص خود  هند آوردند و خدماِت شاياني را در زمينه غيره روي به آباد و جالل

  .انجام دادند
ها و دوستداران فارسي و عرفان  بلخ، يكي از شهرهاي افغانستان را ما هندي

الدين رومي عارف نامدار و مفسر درِس همزيستي  موالنا جالل. توانند از ياد ببرند نمي
ين بلخ برخاسته و خانوادة حضرت امير خسرو دهلوي شاعر و نويسندة اسالم از هم

اي قديمي  بلخ منطقه. همين بلخ تعلّق داشت معروف فارسي و عرفان دوسِت هندي به
داري بوده است و شايد سرنوشت  اين منطقه شاهِد نشيب و فراز دامنه. و تاريخي است

ها   و يوناني(Baxtris) باختريس هخامنشيان اين ناحيه را. هر شهري بزرگ همين است
ها بوده و سپس پرچم اسالم  اين شهر مركز بزرگ بودايي. خواندند  مي(Baktra)باكترا 

اهتزاز آمد و صداي قال اهللا و قال الرسول در هرگوشة و كنار آن طنين  در اينجا به
                                                   

  .استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗

 



  ١٤  قند پارسي

  

راج كردند و طلبان اين ديار را تا تاريخ بلخ حاكي از اين حقيقت است كه جاه. شد انداز
شهرهايي زياد نيستند كه در قديم دربارة . اند بوده برخي در آباداني اين شهر كوشا مي

الدين  جغرافياي سياسي و اجتماعي آنها آثاري مستقل نوشته شده باشند، ولي صفي
زبان عربي تأليف كرد كه  هجري به ٦١٠واعظ بلخي كتابي دربارة تاريخ بلخ را در سال 

خوشبختانه عبداهللا محمد بن حسين بلخي آن را در سال . قوداالثر استحاال شايد مف
. اختيار ماست  اكنون دربلخ فضايلنام  اين ترجمه به. فارسي برگرداند هجري به ٦٧٦

توان عظمت و شكوِه رفتة تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و علمي و  از اين كتاب مي
هزار مسجد،   واعظ در بلخ بيشتر از يكالدين قول صفي به. ادبي بلخ را دريافت كرد

اگر . ١كردند  نفر مفتي زندگي مي١٥٠٠چهارصد دانشكده، نهصد مدرسه وجود داشت و 
گسترده بوده و در آن اي بزرگ و  اين آثار را معتبر بگيريم، بلخ شهري نبوده بلكه منطقه

  .ظهور رسيده بود الشّاِن علم و فضل به عنوان مركِز عظيم زمان به
الدين محمود بلخي بن  نام موالنا برهان  همين مركز علم و فضل، عالمي بهاز
پادشاه .) م ١٢٨٧/ه ٦٨٦ :م(الدين بلبن  الخير السعدالبلخي در دوران حكومت غياث ابي

او عالم معروف معارف اسالمي و دانشمندي برجسته بود و . مقتدر مملوك به هند رسيد
  :اند كه اش گفته رهدربا. سماع رغبِت زيادي داشت به

  .٢“جامع بود ميان علوم شريعت و طريقت”
الدين زاهد كه يكي از مشايخ حديث و استاد حضرت خواجه  موالنا كمال

نظير  الدين اوليا، عارف نامدار چشتي، و در علم و عمل و ديانت و قال و حال بي نظام
  .٣الدين بلخي بوده است جمله تالمذة شيخ برهان بود، از
الدين بلخي، پادشاه مملوك آن دوره  علم و دانش موالنا برهان وه بر اين، نظر بهعال
، تا از محضر اين ٤آمد منزل موالناي نامبرده مي الدين بلبن بعد از نماز جمعه به غياث

  .عالم برجسته كسِب فيض كند
                                                   

  . م١٩٨٩نو، جواليي  پرفسور نذير احمد، اردو ترقّي بورد، دهلي: تذكرة علماي بلخ  .1
  .٣٢، ص ، نولكشور، لكهنوتذكرة علماي هند: رحمان علي  .2
  .١٥، تصحيح پرفسور شريف حسين قاسمي، چاپ تونك، ص ذكرجميع اولياي دهلي: حبيب اهللا  .3
  .٤٦ م، ص ١٩٥٧، تصحيح شيخ عبدالرشيد، تاريخ فيروزشاهي: برني، خواجه ضياءالدين  .4



  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند  ١٥

  

ذكرش پرداخته و  الدين اوليا در مجالس عرفاني خود چند مرتبه به حضرت نظام
اش  اغلب اين است كه وي آنچه درباره. ضايل علمي و شخصي او را بيان كرده استف

. الدين زاهد كه شاگرد موالناي بلخي بود، شنيده است گفته، از استاد خود موالنا كمال
نگاراِن ديگر از اظهارات حضرت خواجه  بايد عرض شود كه بيشتر مؤرخين و تذكره

  .اند  نقل و اقتباس كردهالدين بلخي دربارة موالنا برهان
الدين اوليا روزي در مجلس خود، حكاياِت مرداِن حق را  حضرت خواجه نظام

  :او در اين ضمن گفت. كرد بازگو مي
چهار تن ) الدين اوليا يعني قبل از دورة زندگاني خود خواجه نظام(در عهد قديم 

يكي برهان بلخي بود، دوم از آن چهار برهان، . برهان لقب، از ملك باال در دهلي آمدند
الدين  حضرت خواجه نظام. احوال دو برهان ديگر از خاطرش رفته بود. برهاِن كاشاني

شود كه  ولي از اظهارات حضرِت خواجه چنين استنباط مي. ١برهاِن كاشاني را ديده بود
 كه عرض شد، احوال او را از بزرگاِن الدين بلخي را نديده بود، ولي چنان وي برهان

الدين بلخي با عرفاي سلسلة چشتي ارتباط  سلسلة خود شنيده بود زيرا كه برهان
  .الدين اوليا بود الدين زاهد استاد حضرت نظام نزديكي داشت و هم استاد موالنا كمال

الدين  الدين بلخي از جمله علماي سرآمد و نوادر استاداِن دورة غياث موالنا برهان
 و صحيح مسلم حديث از ٢٢٤٦ را كه انتخاب االنوار مشارقاو . ٢داد بلبن، درس مي

  .٤ سند كرده بود٣الدين حسن صغاني  است، از مصنّف آن موالنا رضيبخاري
الدين اوليا در مجلسي ديگر باز دربارة بزرگي موالنا  حضرت خواجه نظام

  :عرض حضّار گرامي رساند كه الدين بلخي به برهان

                                                   
  .٢٣٠، چاپ ايران، ص فوائدالفؤاد: سجزي دهلوي، حسن عالي  .1
  .٥٩٢، پاكستان، ص سيراالوليا: امير خورد كرماني  .2
از آنجا به الهور و سپس .  متولّد شددر بدايون در اُتارپرادِش كنوني هند.  م١١٨١-٢/ه ٥٢٧صغاني در سال   .3

درباِر ايلتتمش  عنوان سفير به او را به)  م١١٨٠-١٢٢٥/ه ٥٧٥-٦٢٢(الناصر  خليفة عباسي. بغداد رفت به
  /ه ٦٣٧بغداد برگشت و دو مرتبه در سال  به.  م١٢٢٦-٧/ه ٦٢٤موالنا بعد از آن در سال . فرستاد

  . درگذشت١٣٥٢/ه ٦٣٧د و در سال هند آم عنوان سفير به به.  م١٢٣٩-٤٠
  .٥٢، ص اخباراالخيار في اسراراالبرار: محدث دهلوي، شيخ عبدالحق  .4



  ١٦  قند پارسي

  

قياس پنج  من خرد بودم به:  بلخي روزي حكايت كرد كهالدين خود موالنا برهان
 ١الدين مرغيناني موالنا برهان. رفتم پدر خود راه مي با. شش ساله كم و يا بيش

پس او . رو شود مرغيناني رو به خواست با پدرم نمي.  پيدا شدهدايهصاحِب 
لدين ا چون كوكبة موالنا برهان. جاي خود ماندم اي گريخت و من به كوچه به

مرغيناني در من تيز . مرغيناني نزديك رسيد، من پيش رفتم و سالم عرض كردم
من اين سخن او را شنيدم و . بينم من در اين كودك نور علم مي: بديد و گفت

گوياند كه  تعالي مرا همچنين مي خداي: او باز گفت. پيش ركاِب او روان شدم
من اين سخن را شنيدم . د شداين كودك در روزگار خود علّامة عصر خود خواه

خداي تعالي از : الدين مرغيناني فرمود باز موالنا برهان. رفتم و همچنان پيش مي
گوياند كه اين كودك چنان بزرگ شود كه پادشاهان بر در او  همچنين مي من

  .٢بيايند
الدين بلخي باألخره علّامة عصر خود شد و  برهان. بيني او درست درآمد و اين پيش

  .رسيد دشاه وقت، بلبن، به خدمت او ميپا
الدين بلخي را  الدين اوليا سپس افزودند كه موالنا برهان حضرت خواجه نظام

گفت كه خدا مرا از هيچ كبيره  او مي. وفور علم، كماِل صالحيت هم بوده است با
ِع سما: از وي پرسيدند كه آن كدام كبيره است؟ گفت. نخواهد پرسيد مگر از يك كبيره

  .٣چنگ كه آن بسيار شنيدم و اين ساعت بشنوم اگر باشد
دهد كه او با اين كه در سلسلة  سماع نشان مي الدين بلخي به تمايل موالنا برهان

بزرگان اين سلسله مثِل  چشتي، كه سماع در آن رايج و جايز است، مريد نبود ولي با
در مجالِس سماع شركت آنها  غيره محشور بوده و با قاضي حميدالدين ناگوري و

  .كرده است مي

                                                   
دوازدهم /از فقهاي قرن ششم هجريبكر بن محمد بن عبدالجليل مرغيناني  الدين لقب علي بن ابي برهان  .1

  .ميالدي است
  .٢٨٤، چاپ ايران، ص فوائدالفؤاد: سجزي دهلوي، حسن عالي  .2
  .همان  .3



  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند  ١٧

  

الدين هم  اي از موالنا برهان الدين اوليا شوخي عالوه بر اين حضرت خواجه نظام
از بازاري . بلخ آمد باري شيخ محمد اجل سرزي از غزنين به: قول وي به. كند نقل مي
الدين، شيخ  نموالنا برها. الدين بلخي ايستاده بود شد كه در آنجا موالنا برهان رد مي

همين كه . محمد اجل را ديده فكركرد كه آيا اولياءاهللا اين چنين دراز باال و فربه هستند
 ام ميراِث پدر خود خورده: كرد و گفت خيالش رسيد، شيخ محمد اجل سرپس اين فكر به

الدين بلخي اين حرفهاي شيخ محمد اجل  چون موالنا برهان. ام كه چنين فربه شده
  . و اظهار معذرت كرد١ا شنيد، پيش شيخ مذكور رفت و قدمش را بوسيدسرزي ر

اي هم در دهلي كه در آنجا سكونت گرفته بود،  الدين بلخي كتابخانه موالنا برهان
در . اي داشته باشد بديهي است كه يك نفر معلّم و استاد بايد كتابخانه. احداث كرده بود

  .٢خط خود مؤلّف وجود داشت ه باربعين رازياين كتابخانه نسخة خطّي 
الدين بلخي شاعر هم  كند كه موالنا برهان شيخ عبدالحق محدث دهلوي اضافه مي

محدث دهلوي اين . اي از وي نقل شده است بود و در بعضي مآخذ شعرهاي درويشانه
  .٣ نقل كرده استاخباراالخياربيتش را در 

  گر كرمـت عام شـد رفت ز برهـان عـذاب
  ها ديدنيست ل حكم شد وه كه چهور به عم

الدين بلخي در عهد حكومت سلطان كيقباد نوة بلبن كه جانشين پدر  موالنا برهان
بزرگ خود شد، در ششصد و هشتاد و هفت هجري فوت كرد و در نزديكي حوض 

جالب اين . ٤نام تختة نور در ناحية مهرولي در دهلي دفن شد شمسي در قطعة زميني به
خورانند تا سبب مزيد فتح علم گردد  اطفال مي اين ديار خاك قبر او را بهاست كه مردم 

دهد كه  خود اين عمل مردمان نشان مي. ٥ماند و از اين جهت قبر او از پايان شكسته مي
                                                   

  .٥٨٢-٣ ص ،، پاكستانسيراالوليا: امير خورد كرماني  .1
چنين . در آن نسخه دو صفحه متّصل از اول تا آخر همين كلمة اهللا نبشته بود: الدين ادهمي قول شهاب به  .2

 خواست كه بنويسد، چه مي هر. اند كه در وقت كتابت اين كتاب ذكر حق جل و علي برو مستولي بود آورده
  .٥٤٩، ص سيراالوليا: رك. شد همين كلمة اهللا نبشته مي

  .٥٣، ص اخباراالخيار في اسراراالبرار, محدث دهلوي، شيخ عبدالحق  .3
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  ١٨  قند پارسي

  

الدين بلخي بنابر علم و دانشي كه داشته، در عموم مردم هم مورِد احترام  موالنا برهان
  .قرارگرفته بود

سيزدهم ميالدي در /ز بلخ در هند داريم كه در قرن هفتم هجريعارف ديگري ا
الدين بلخي است كه  آن شيخ مظفّر شمس. استاِن بيهار هند مشغول رشد و هدايت بود

او در پيروي . الدين يحيي منيري از سلسلة فردوسي بود از بزرگترين خلفاي شيخ شرف
 و آنها را در امور مذهبي و وابستگان خود نوشت هاي زيادي به از مرشد خود نامه

خودش جذبة . كالم وي غايت جزالت و نهايِت شيريني داشت. عرفاني راهنمايي كرد
  .قوي داشته

الدين بلخي در  عالوه شيخ حسين بن معز بلخي برادرزادة شيخ مظفّر شمس به
الدين يحيي منيري  دهلي اكتساب علم كرد و سپس در حلقة مريداِن شيخ شرف

  .آمدفردوسي در
آنهايي . گيرد اين خانواده از بلخ تاكنون در استاِن بيهار مورِد احترام و تقليد قرار مي

آثار  درستي درك و براي ديگران تفسير كنند تاكنون به خواهند امور عرفاني را به كه مي
هاي خطّي مكتوبات اين عارف  نسخه. كنند الدين بلخي رجوع مي شيخ مظفّر شمس

  .شوند هاي هند و خارج از هند نگهداري مي ر كتابخانهرباني تاكنون د
تعداِد . العاده دوست داشت الدين يحيي منيري، شيخ مظفّر بلخي را فوق شيخ شرف

مريد و خليفة خود شيخ مظفّر بلخي وجود دارند كه  زيادي نامه از شيخ منيري به
  .دهند مناسبات نزديك مابين مرشد و مريد را نشان مي

شكوه جهانگير  عنوان يك امير با  خان خانان فرزند بيرم خان را همه بهعبدالرحيم
صدها نفر . اند پسر اكبر شاه و سرپرست زبردست علم و فضل و هنر و دانش شناخته

. مندانة وي بهره بردند شاعر و نويسنده و دانشمند و عارف و عالم از سرپرستِي سخاوت
، احواِل تعداد زيادي از اهِل ذوق را  رحيميمآثرعبدالباقي نهاوندي در اثر ضخيم خود 

  .درباِر اين دولتمرد جهانگير تعلّق داشتند، نوشته است كه به
سرپرستي  االسالم بلخ بود، بهقبةقول نهاوندي از  يكي از شعراي فارسي كه به

الشيوخ شيخ  وسيلة شيخ كرد اسمش موالنا وامق بلخي بود كه به خانان زندگي مي خان
خانان قصايدي سروده و  ساالر رسيده و در مدِح خان مالزمِت اين سپه  بهاهللا علم



  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند  ١٩

  

غايت مايل و  سير و صحبت به موالنا وامق طبعش به. سربرده بود فراغت در هند به به
نهاوندي چند بيت از دو قصيدة او را هم در . مثل و مانند بود در محبت و وفا بي

. ارت اين شاعر بلخ در شعر و شاعري است نقل كرده است كه نشانگر مهرحيمي مآثر
  :شود دو بيت وامق در اينجا آورده مي

  آسـمان گو، زهر قاتل ريز در ساغر كه ما
  ايم سودة الماِس حسـرت در كباب افگنده

  اند اهل معـني رونق طغـراي دفـتر كـرده
  ١ايم آنچه ما مطبوع گويان از كتاب افگنده

نصيبي و  د يار بن حاجي ميرزا محمد متخلّص بهيار بن حاجي محم ابوابراهيم اهللا
هند  زيب عالمگير از بلخ به سراست كه در دورة سلطنت اورنگ عشّاق شاعر فارسي

دست نيامده، ولي ديوان شعِر او مشتمل بر  احوال مفصّل او از مأخذي به. مهاجرت كرد
اجه بهاءالدين تنها قصايدي است كه در حمد، نعت، منقبت، مدِح امام ابوحنيفه، خو

زيب  زيب و شاهزادة اعظم پسر اورنگ الدين، اورنگ نقشبند، خواجه احرار، شيخ برهان
او خودش در مقدمة اين ديوان نوشته است كه روزگار شباب و ايام . اند سروده شده
  .٢سر شد جهالت و گمراهي به اكتساب به

، اثير اخسيكتي، كمال بيشتر قصايد او در پيروي شعراي معروف فارسي مثل انوري
اهللا  الدين اسفرنگي، عصمت اسماعيل، فريدالدين عطّار، خاقاني، ابوالفرج روني، سيف

بخاري، سلمان ساوجي، سنايي، مسعود سعد سلمان، رشيد وطواط، ابوالمفاخر رازي، 
عرفي، رضي نيشابوري، ظهير فاريابي، حسن غزنوي، بدر چاچي، سعدي شيرازي، 

بيلقاني، امير خسرو دهلوي، ازرقي، عراقي، اميدي، عنصري، سعيد مجدهمگر، مجير 
دهد كه اصل  اند كه نشان مي غيره ساخته شده هروي، غضايري رازي، پوربهاي جامي و

  .هنر اين شاعر تقليد و تتبع بوده است

                                                   
 عبدالحسين نوايي، انجمن آثار و ]دكتر[اهتمام  ، بهمآثر رحيمي: )ه ١٠٤٥: م(باقي نهاوندي، ملّا عبدالباقي   .1

  .، بخش سومش ه ١٣١٨تهران، مفاخر فرهنگي، 
  .٧٩٤، كتابخانة انجمن آسياي بنگال، شمارة ديوان نصيبي  .2



  ٢٠  قند پارسي

  

عالوه تقليد از اين شعراي متعدد ترجمان اين حقيقت است كه نصيبي ادبياِت  به
  .توجه مطالعه كرده بود ك فارسي را بامنظوم كالسي

اين حقيقت تاريخي هم اشاره شود كه شاهجهان پادشاِه  در پايان سخن بايد به
اين مناسبت  جشن يك هفته طوالني به. هجري بلخ را فتح كرد ١٠٥٦تيموري در سال 

. برگزار گرديد و شعرا در تهنيِت اين فتح قصايدي ساختند و قطعات تاريخي سرودند
چون اميراالمرا علي مردان خان سهِم شايسته در فتح بلخ داشته، اماني كرماني اين تاريخ 

  :يافت
  چون شاهجهان ز بلخ شد تاج ستان   
ــام ســردار     ــده تــاريخ زن ــدا ش   پي

 

  جستم تـاريخ فـتح بلـخ از وجـدان         
  يعني تاريخ شد علـي مـردان خـان        

 ) هجري١٠٥٦                       (
همين مناسبت سرود و از   ديگر است كه قطعة تاريخ بهنصيراي شيرازي شاعري
  :قرار زير است اين قطعه به. شاهجهان صله و جايزه يافت

  شــكـر هللا كـز عـنـايــات خـداونـِد جـهــان
  كـرد فـتـح مـلك تـوران سـرور مـالك رقـاب

  بـادشـاه غـازي عـادل شـهـنـشــاِه جـهــان
   شـاهان انتخـابآنكه كرد او را جهان از جمـله

  گشـت در تسـخيـر عـالـم ثانـي صـاحبـقـران
  ايـزد او را كـرد در كـشـور سـتـانـي كامـيـاب

  در دلـش عـزم جهـانگيـري شـبي گـر بگـذرد
  گيرد اقبـالش جـهان را صبـح پيـش از آفـتاب

  سال اين تاريـخ جست از عـقل دانشـور نصيـر
  يـاب  نكتـهگفـت با طبعـش ز راه تعـميـه كاي

  هيـ وانگ»لك تورانـم«رآر از ـ ب»والي توران«
  ١كن حساب بنشان به جايش» ثاني صاحبقران«

  ) هجري١٠٥٦(
  .شاهجهان نتوانست بلخ را تا دير نگهدارد و باآلخر به والي توران سپرد
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  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند  ٢١

  

هند آمدند بايد كارهاي  دربارة علما و شعرا و عرفا و دانشمنداني كه از بلخ به
جام گيرد تا بدانيم كه هند با آن منطقة قديمي و تاريخي چه روابط گستردة تحقيقي ان

  .علمي و ادبي داشته است
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  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل  ٢٣

  

  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل
  ∗الظّفر سيد احسن

گوپال تفته يكي از شاگردان ارشد غالب دهلوي بود كه در فارسي شعر گفته و در  هر
. مناسبت درگذشت غالب، سروده است بر دو بيت، به اي مشتمل زبان اردو تنها قطعه

رباعي طبع آزمايي كرده زبان فارسي در انواع شعر از غزل، قصيده، قطعه، مثنوي و  در
  :گويد است؛ چنانكه خودش مي

 از غزل تا قصيدة ما را بنگر اشعار چيدة ما را
 تضمين گلستاننام  عالوه بر چهار ديوان ضخيم فارسي، دو كتاب شعر ديگر به

  . گفته استمثنوي بوستان سعدي در جواب سنبلستان سعدي و گلستانپيروي از  در
نو ديوان غزليات او وجود دارد كه آن هم ناقص االول و در كتابخانة دانشگاه لكه

طور قطع گفت  توان به لذا نمي). تقريباً يازده صفحه از آخر وجود ندارد(اآلخر است 
. كشور چاپ شده باشد اغلب آنست كه در مطبع نول. كجا و كي چاپ شده است

زي از بريده آن خيلي كهنه و پوسيده است و در بعضي جاها اوراقش در جلدسا كاغذ
دهد كه قبل از من كسي آن را مورد مطالعه قرار نداده  شدن مانده و اين امر نشان مي

  .است
گن، دو ديوان خود را  نام ريتي ميرزا تفته بر طبق هدايت يك دانشمند انگليسي به

اي  غالب در نامه. او فرستاده بود به)  و يكي ديگرنشتر عشقتذكره (همراه با دو تذكره 
  :نويسد قرار زير مي تفته را به گن نسبت به م تفته نظر خوب ريتينا به

                                                   
  .استاديار بخش فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو  ∗

 



  ٢٤  قند پارسي

  

وقت هستند و  از شما خيلي خوش) گن آن دانشمند انگليسي ريتي(صاحب ”
دانيم در سراسر كشور هندوستان شاعري  مي: گويند مي. ورزند شما ارادت مي به

  .١“وجود ندارد كه داراي پنجاه هزار بيت است) تفته(مثل اين 
دو ديوان او داراي پنجاه هزار بيت هستند، چهار ديوان داراي چند هزار بيت اگر 

 را بشمريم تعداد آنها سنبلستان و تضمين گلستانخواهند بود؟ عالوه بر اين اگر ابيات 
نويسد كه تفته پنج ديوان  سيد حسن علي خان مي. چند صد هزار بيت خواهد رسيد به

ويسد او چهار ديوان دارد و در هيچ كدام از آنها ن  و آقاي مالك رام مي٢داشته است
  .٣تر از دوازده يا سيزده هزار بيت نيست كم

  ويژگي ديوان مورد مطالعه بنده
ديواني كه در مطالعه اين نگارنده است هر يكي از صفحات آن داراي بيست و دو، 

 بدين ترتيب تعداد اشعار آن در.  است٦٢١بيست و سه بيت و تعداد صفحات آن 
اين تعداد ابيات يك ديوان ناقص است كه مشتمل است بر .  بيت است١٤٢٨٣حدود 

در آغاز هر غزل در . هاي جالل اسير هستند غزليات و همة آنها در پيروي از غزل
توان از  زودگويي و بسيارگويي تفته را مي. حاشيه مطلعي از غزل اسير نوشته شده است

ر آن زمينه دو، سه، و در بعضي جاها چهار غزل زد كه او توانسته است د اين امر حدس
جالل اسير ارزش  گويندگان ديگر به دهد كه تفته، نسبت به اين ديوان نشان مي. بگويد

آيد كه تفته از شيوه  هاي غالب چنين بر مي حال آنكه از نامه. و اهميت زياد داده است
 پيروي كرده است و غيره اغلب شاعران كالسيك خاصه نظيري، صائب، اهلي، حزين و

  :گفته مالك رام به
در پيروي از همه استادان معروف فارسي غزل گفته و داد سخن گستري داده ”

اما . است و ديوان سوم او سرتاسر در پيروي از كمال اسماعيل اصفهاني است
  .٤“هيچ جا فارسيت را از دست نداده است

                                                   
  .٣٤٨ص , ١، ج ، مرتّبة دكتر خليق انجم)اردو (غالب كي خطوط: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان  .1
  .٣٩، ص تفته و غالب:  محمد]دكتر[ضياءالدين انصاري،   .2
  .٦٥، ص تالمذة غالب: مالك رام  .3
  .٦٥ ص همان،  .4
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  تقليد از جالل اسير
يك گوينده مهم و قابل تقليد بوده، لذا الزم است اول عنوان  جالل اسير نزد تفته به

  :نويسد اهللا صفا مي دكتر ذبيح. هاي شعر او را مدنظر قرار دهيم ويژگي
از خاندان سادات ) م١٦١٩-١٦٥٨/ ه ١٠٢٩-١٠٦٩(ميرزا سيد جالل اسير ”

. هندوستان و اصفهان، و معاصر شاه عباس و از همطرازان ميرزا صايب بود
دقّت خيال و ايراد تركيبات دقيق و مضامين نازك و نو معروف بود   بهاشعار او

همين سبب طرفداران سبك هندي در هندوستان از اوايل قرن دوازدهم  و به
  .“١اند بعد طرز او را پيروي كرده به

  :نويسد موالنا شبلي مي
هايي از گل  جالل اسير، زاللي، شوكت بخاري، بيدل و ناصر علي وغيره ديوان”

  .٢“و بلبل تهيه كردند و شاعري را چمنستان خيال ساختند
. اي جدا از آنها دارند صفا و شبلي تقريباً هم عقيده هستند، ولي غالب و تفته عقيده

  :نويسد نام تفته مي اي به غالب در نامه
برايم ممكن نيست . الرحمه مختار هستند و سخنانش سند است جالل اسيرعليه”

كار برده غلط بگويم، ولي اين امر موجب حيرت است  ه او بههايي را ك كه واژه
  .“كه اميرزاده ايراني اين چنين بگويد

خارج از اعتبار است و الّا اسير هم در اين امر كه فارسي زبان » پير بي”«واژة … 
  .٣“است، كمتر از ظهوري نيست

  :نويسد اي ديگر مي و در نامه
چه كسي شما را از . خيلي فصيحبيش از بيش و كم از كم، تركيبي است ”
اش  معني. كاربردن آن باز دارد؟ و اين بيت جالل خيلي خوب و پاكيزه است به

اين است كه در زمان من مهر بيش از بيش است و در زمان تو وفا كم از كم 
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من و تو، مهر و وفا، : تا لف و نشر است گويي؟ اين جا سه استاد چه مي. است
  .١“مبيش از بيش و كم از ك

از اين بيانات روشن است كه اسير در نظر غالب داراي چه پايه و ماية ادبي بوده 
است و تفته آن قدر فريفته و دلداده اسير بوده كه اين ديوان كه مشتمل است بر بيش از 

هاي نازك و دقيق،  چهارده هزار بيت، چه از لحاظ شيوه و سبك و چه از حيث انديشه
زبان خود قرار داده و  چنانكه در شعري اسير را هم. قليد اسيراي است اعلي از ت نمونه
  :گويد مي

  رحـمـت حـق بـاد بـر روح صفـاهـاني اسـيـر
  زبان پيداست كيست ما همان هندي و ما را هم

  :طور مثال به. هاي خود مصرع اسير را تضمين كرده است و در بيشتر مقطع
 خون بود دل كه لذّت درد نهان شناخت  هيـچ درد نهـان را مپرس اسـيراز تفته

  :قرار زير است اينجا مصرع ثاني از اسير است كه بيت او به
 اين غنچه قطره بود كه رنگ خزان شناخت خون بود دل كه لذّت درد نهان شناخت

  :تفته در اين زمينه دو غزل و سه مقطع گفته است
  خواهم اين سه را خوانم اين سه مطلع و مي مي

  هر صـدف عز و شـان شـناخـتبايد سـه گـو
  :قرار زير هستند اين سه مطلع به

  گفت آنكه اين زمين و زمان را چه جان شـناخت
  جـان را اگـر شـناخت زمـين و زمـان شـناخـت

  ديـگر چـگويم ايـن كه مـرا آنچـنان شـناخـت
  جـمـعـيت دلـم ز پـريـشـان بـيـان شـنـاخـت

  شناختنشناخت هر چه كس دلي اي جان جان 
  داغ عـيـان هـمـيـن نـه كه درد نهـان شـناخت

زد كه در همين زمينه او دو  توان از اين حدس بسيار گويي و زود گويي تفته را مي
ها مشتمل است بر هژده بيت در صورتي كه غزل  هر يك از اين غزل. غزل گفته است
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شود و   نقل ميهاي هر دو گوينده ذيالً غزل. بر تنها دوازده بيت است اسير مشتمل
  .هاي خود تفته هيچگه كمتر از اسير نيست زد كه در شيوه و انديشه توان از آن حدس مي
  اسير

   لذّت درد نهـان شـناخت      خون بود دل كه   
ــزا     ــو شــمع م ــه زاســت پرت    مــنرآيين

  در پيش پاي پرتـو خورشـيد بـر نخاسـت          
  رنـگ گـل و فـروغ مـي و لعـل يـار شـد       

ــي    ــزل نم ــه من ــرزه راه ب ــرواز ه ــرد پ   ب
  پيداست از جبين عـدم عـشق پـرده سـوز          
  شب خـوابش از فـسانة قـتلم ربـوده بـود           
  روزي كتــاب خانــه غفلــت گــشود دل   

  رزمين نـشد  گردي كه شبنم گـل ايـن سـ        
  تـوق راحتـس  ـره ش ه  برد ب   وابي كه مي  ـخ

  هر دل كه در رياض وفا مست خواب شـد         
  در خـواب ديـده آيـنه عكـس مــراِد مـن       

 

  اين غنچه بسته بود كه رنگ خزان شناخت
  تـوان شـناخت     در خواب هم خيال ترا مـي      

  گردي كه جاي خويش در آن آستان شناخت       
  روان شناخت   هر كس كه قدر خويش چو آب      

  حبـت نـشان شـناخت     سراغ، م   كي تير بي  
  اين بـاده را ز تيـشة خـارا توان شـنـاخت       
  روزم ز اضـــطراب دل پاســـبان شـــناخت
  تعبير خـواب الفـت اهـل جهـان شـناخت          
  كي قرب مهر و منزلـت آسـمان شـناخت         
ــناخت  ــگ روان ش ــستر ري ــدر ب ــه ق   ديوان
  كي لذّت صبوحي ايـن گلـستان شـناخت         
ــناخت  ــان ش ــرم راز نه ــير مح ــود را اس   خ

 
  تفته

  ام كه مرا هـم تـوان شـناخت     تا چند گويي  
  سر را نه سرجنون تو پا را نـه پـا شـناخت            

  هــا شــگفته كــرد چهــا پــيش بينــيش  دل
  بــا صــد اميــد رفتــه بــدم بــر درش ولــي 
  زين پيشم اين نمط سگ خود هيچگه نخواند
  نشناخت اين هنوز كه اهـل جهـان چنـين         
ــناختم  ــشتن او را شـ ــر راِه خويـ ــن پيـ   مـ

   اين يقين كه به من افتـدش نگـاه     كي بود 
ــت از هــزار دل و در دلــم خزيــد      بگزش
ــو  ــه ج ــر ب ــد دگ ــه نياي ــه آب رفت ــا ك   گفت
  خود را به دير و كعبه عبـث سـود عمرهـا           

  نتوان ترا چنانكه تويي اي فـالن شـناخت        
  دل را نه دل، بالي تو جان را نه جان شناخت
  بـوي بهـار آنكـه ز رنـگ خـزان شــناخت     

  ن شـناخت  نوميد ازان شدم كه مـرا پاسـبا       
  شكر خدا كه منـزلتم ايـن زمـان شـناخت          
  پر ساده دل كسي كه جهان را چنان شناخت        
  هر كس كه راه خانـة پيـر مغـان شـناخت         
  گويي كه برق خرمن خود بيگمان شناخت      
  ديدي كه درد خانة خود را چسان شـناخت       
  تا عمر خود حبـاب چـو آب روان شـناخت        

  هاست كنون كاستان شناخت     از جبهه سجده  
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  گفت اوست خاكسار و تو سركش چنانكـه آه        
  اش  جـست خانـه     دل و مـي     آمد غم از پـي    

  او ديد سوي خنجر و اين گفت شكر حـق          
  ه مــنآســوده خفــت زيــر مغــيالن چنانكــ

ــناس    ــر ادا ش ــاب دل ه ــه آفت ــه ن ــي م   ن
  عاشق كه خاطرش ز خزان بـشگفد بـسي        
  ني موي ني ميـان بتـان نـي هـالل عيـد      

 خواهم اين سه را خوانم اين سه مطلع و مي مي

   را زمين و مرا آسـمان شـناخت        خوش غير 
  زان پيشتر كزو دهدش جان نشان نشناخت
  نشناختم من آنچه دل نكتـه دان شـناخت        

  هاي بتان شـناخت    هر كس كه فتنه از مژه     
  بودي هر آنچه تو ز كران تا كران شناخت         
  از رنگ خويش رنگ رخ بوسـتان شـناخت    
  من ناتوان چنانكه مرا كـي تـوان شـناخت        

  و شـان شناختبايد سه گوهر صـدف عز

*  
ـناخت        گفت آنكه اي     ن زمين و زمان را چه جان ش

  ديگر چگويم اين كه مرا آنچنـان شــناخت      
  نشناخت هر چه كس دلم اي جان جان شناخت         
  بنـگر كمـان چگـونه به خـود تير را كشـد       
  از ديــدن و شــناختن احــوال آن بپــرس   

ــي ــ  م ــم ب ــتم رس ــا هخواس ــب ب ــدعال   م م
  بد بخـتيم نـگر كه چسـانش ز كف فـگند       

   و از تـو شـد كنـون        اي غير اجل مراد مـن     
  خـواب رفـت    آگه دلم به مصلحتي شب به     

ــي    ــرآوردن گل ــه ب ــواهي اي ك ــار خ   از خ
  ســتود ازيــن پيــشم ايــن نمــط بلبــل نمــي

ــت  ــر اس ــشته خنج ــشود ك ــر آرزوي او ن   گ
ــر  ــائيش نگـ ــو شناسـ ــاوك تـ ــان نـ   قربـ
ــناختم     ــدرها ش ــرا چق ــن ت ــه م ــر ك   بنگ

ـ         صـبح ه بيدار شد چو صبح چها خنـده زد ب
  فـتمش عبـث   پيش دل از يقـين سـخني گ       

  كــي رتبــة ســخن ز ســپهر بــرين گزشــت
 از تفـته هيـچ درد نـهـان را مـپـرس اسير

  جان را اگر شناخت زمين و زمـان شـناخت         
ــناخت   ــان ش ــشان بي ــم ز پري ــت دل   جمعي
  داغ عيان همين نه كه درد نهـان شـناخت         

  پير مرا يك جـوان شـناخت    گشتم دمي كه    
  من خود گويمت كه دل اين ديدوان شـناخت        
  اما بس اين كه پـاي مـرا نردبـان شـناخت          
  خون مرا دمي كه به نـوك سـنان شـناخت     

  كشد مرا كه ترا او چـسان شـناخت          اين مي 
  چشمي گشود و غفلت اهل جهان شـناخت       
  بايــد نخــست خــوي بــد نيكــوان شــناخت

  تزبـان شـناخ     گويي كنون زبـان مـرا هـم       
  چيزي كه در كفت دل در خون تپان شـناخت        
  جمعي نشسته بود و مرا زان ميان شـناخت        

  تــوان شــناخت اي قــدر ناشــناس مــرا مــي
ـناخت    هر كس كه لطف خواب شبي غنچه         سان ش

ــناخت  ــدگمان شـ ــين ز دل بـ ــدازة يقـ   انـ
  ستان شـناخت    كي قدر چون مني شِه گيتي     

 خون بود دل كه لـذّت درد نهـان شـناخت
*  
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  چه تفته و چه بساط جهان كه گويد اسير
 به تفتـه هر چه رود در بهـار بيـني اسـير

  “نديدني اسـت بساط جهـان قـدم بردار”
 ردارب ـمث جنون، قلـت حديـتني اسـنوش

  : شعر زير اسير تضمين شده استدر مقطع اين دو غزل دو مصرع
  بردار نديدني است بسـاط جـهان، قدم

 بگشود تفته نيز زبان را چه گفت اسير
  بردار نوشتني است حديث جنون، قلم

 يد كارـدن رسـنيـشه ه را بـتـراز نگف
  :بيت اسير اين طور است

  راز نـگـفـتـه را به شـنـيـدن رســيـد كار
   رسـيـد كارتخـم نـكشـته را به دمـيـدن

  چه پروا گر اسير آيد چه غم گر تفته ترساند
  ام، شوق تماشاي كسي دارم همه تن ديده

  :قرار زير است بيت اسير به
  دلـم، درد تمنـاي كــسي دارم   سـراپا يـك  

 دلخـواهـند اسـير و تـفـتـه از  چـه مي
  ام، شوق تماشاي كسي دارم  همه تن ديده  

 چـيـدنـي كــو خـانــه شـد گل دل آتـش
  :در مقطع اين هر دو غزل دو مصرع اين بيت اسير تضمين شده است

 خانه شد، گل چيـدني كو دل آتش چشمم ديدني كو نگه خون شد به
رسم كه از  هاي تفته و اسير كه در باال داده شد، بدين نتيجه مي پس از مقايسه غزل

از پنج شش نيست زيرا  بيت تفته ابياتي كه واقعاً خود را در دل جاي كند بيش ٣٦ميان 
  .الشعراء بهار اين طور است گفته ملك تعريف شعر به

  شعر آن باشـد كه خيزد از دل و جوشد ز لب
  وانگهي در دل نشـنيد هر كجا گوشي شنفت

در سخنان تو رطب و يابس وجود ”لذا آنچه غالب دربارة اشعار تفته گفته است كه 
ن شعر و ادب از رطب و يابس عاري كالم بزرگا. رسد چشم نمي درست به. “ندارد

البتّه در سخنانش سالمت و رواني و حالوت و شيريني و . تفته نيست پس چه رسد به
توان از آن انكار كرد، بلكه در بعضي جاها  در بعضي جاها موسيقي وجود دارد كه نمي

  :گويد او مي. چربد سخنانش بر كالم استادش مي
  تكي رتبه سـخن ز سـپهر بـريـن گذش

  ستان شناخت كي قدر چون مني شه گيتي
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  استفاده از غالب
هنگام تقليد از استادان شعر فارسي و خاصه جالل اسير، تفته از محضر غالب خيلي 

آيد كه تحسين و تشجيع غالب و نقد و اصالح  از نامة غالب بر مي. استفاده كرده است
ها هم  اين نامه. فا كرده استاو در آبياري ذوق و قريحه شاعرانه تفته نقش بس مهمي اي

ترجمه بعضي . تحسين است، هم انتقاد، هم تبصره، هم تحليل، هم اصالح و هم صالح
  :شود ها از نظرهاي غالب در زير نوشته مي از اقتباس

  .١“امروز سخن تو چيزي نيست كه بر آن كسي خرده گيرد”
  :آن شعر تو خوب است و از نظر من گذشته است

  اسـت ترابيش اسـت مرا كم ايم كم ولي صبر قيس از تو نه
شعرگويي تو . ٢بود تر مي شد خوب كاربرده مي ولي در مصرع اول اگر واژه كمتر به

حق اينست كه از . ٣اي از فكر سخن فرصت نداري دانم حتّي لمحه را مسلم است، مي
شعر و  توجه مفرط تو به. ٤باشي، دم تو غنيمت است زنده. اين ابيات خيلي خوشم آمد

در سخن گستري تو ! برادر. سخن نشان دهنده شرافت نفس و حسن طبع تو است
گويم كه تحسين كنندة سخنان تو  راست مي. كنم تملق نمي. ٥شهرت بنده هم پنهان است

شعر تو صيقل شده، در سخنان تو . ٦دهد براستي فهم خود را مورد ستايش قرار مي
خاطرم جمع . درجه پختگي رسيده است و بهحاال مشق ت. ٧رطب و و يابس وجود ندارد

  .گو و زودگو هستيد شما واقعاً خوش. ٨است
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  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل  ٣١

  

چشم بد دور تسلسل معني سالست . اي اي زيبا نوشته چه قصيده! هزار آفرين
قصيده پس از . ٢داند اي كه دلم مي اين قصيده را آن قدر خوب نوشته! صاحب. ١الفاظ
  ٣كني؟ گاه بر شعر استاد چرا تضمين ميآفرين، آن. اي سرودي و خوب سرودي قصيده

  .٤اين قصيده خيلي مورد عالقه بنده شده. برين قصيده افتخار كن
  .٥…اي خداي تعالي اين قصيده را خوب نوشته

٦رسيد، چه خوب گفته) تفته(اند كه قصيده  ي نوشتهاب مصطٰفنو.  
ت كه چه شعرهاي خوبيس. اين قصيده را هر قدر مورد ستايش قرار دهم، كم است

  .گفتن ندارد نياز به. ٧اي تو گفته
تمجيد و ستايش فراوان غالب در باال بردن سطح شاعرانه تفته و جالبخشيدن 

  .استعدادش نقشي مهم ايفا كرده است به
توان در اين مختصر آن را  اما دايره نقد و اصالح غالب آن قدر پهن است كه نمي

 ميرزا تفته تشجيع و تشويق و تحسين، حق آنست كه در پروردن ذوق و قريحه. گنجاند
تفته از غزل گرفته تا . نقد و اصالح غالب از ارزش و اهميت بسيار برخوردار است

گذشت  فرستاد و تا وقتي كه از نظرش نمي نزد غالب مي قصيده، همه سخنان خود را به
ا نسبت آورد، چنانكه در بعضي اشعار ممنونيت و سپاسگذاري خود ر بر آن اطمينان نمي

  :قرار زير اظهار نموده است غالب به به
  ندانم من كه و غالب چه كس ليك اين قدر دانم

  ميـي كانـدر قـدح دارم ز مـيـنـاي كـسـي دارم
*  

  تـر   سـان اسـتاد خـوش       كه بايد تفته     عقـل كـل شـاگرد يعنـي        نكرا چو 
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  ٣٢  قند پارسي

  

  و جـان جهـاني اسـت    چو غالب اندر  
 نـبيـني از چـه ديـوانــش نـبيـني

ــان ز ده ــاد خــوش هــا جــا جه ــر آب   ت
 تر بر اشعارش ز چشمت صاد خوش

  :شود بعضي از نظرهاي انتقادي و اصالحي غالب ذيال نقل مي
  .ورنه چشم تو از روزن ديوار كم است .١

ماند و در  رسد و ترجمه لفظي زبان هندي را مي چشم مي جا خيلي سطحي به اين
  .١آن فارسيت نيست

  :ه اين مطلعش در حاشيه قرار دارداين غزل در زمينة غزل اسير است ك
  تابي اظهار كم است صرفه و بي حرف بي

  بوي اين باده پر و ساغر سرشار كم است
  :قرار زير است آخرين بيت غزل سيوم به. تفته در اين زمينه سه غزل گفته است

  بنگر اين كاخ چه و سقف و ستونش چه بود
  ورنه چـشـم تـو از روزن ديـوار كـم اسـت

همان شكل در ديوان  رسد پس از اين نقد غالب، تفته اين مصرع را به  مينظر به
  .خود باقي گذاشته است يا ممكن است در چاپ بعدي آن را درست كرده باشد

قرار  لذا اين مطلع را به. شود مرا موجب گراني معلوم مي“ ها سهل مشمار زندگاني” .٢
  :ام زير درست كرده

 ها توان كرد جانفشاني مي ها  اسـت زندگانيرايگان
تو ندهم و من خودم  و در اين صورت مطلع آن قدر خوب شد كه دلم خواست به

  .٢تو دادم خود راه ندادم و به در اين زمينه غزل بگويم، ولي من خست را به
همان شكل بگذار  اين را متوقف كن و آن مطلع را به“ ها آن گله تا كي از زنگاني” .٣

اوراق اصالحي را با . شود والنا ظهوري معلوم ميكه خيلي خوبست و عين بيت م
 .٣“كمال دقت بخوانيد تا پشتكاري من رايگان نرود

  .توانم داد سر ناكاميم سالمت باد ـ كام را كام مي .٤
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  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل  ٣٣

  

در اين چه لطفي . تواند انجام دهد كام را هر كس مي. اش چيست نفهميدم معني
  .١است

 .چه گل، چه الله، چه نسرين، چه نسترن مكنيد .٥
. عبارتست از ذكر نكردن» مكنيد«حاال اگر شما خودتان بگوييد . يعني چه نكنيد

شما خودتان گفتيد كه منظور . برد توان بدان پي توان دانست و گرنه نمي آنگاه مي
تواند براي گل و الله و  چطور مي» ذكر«واژه ! حضرت. است» ذكر نكنيد«من همين 

در مصرع باال آمده است آن » بيان« واژه نسرين و نسترن مضاف بشود؟ اگر بگوييد
خواه . تواند با زنجير و رسن اين چهار واژه را با هم مربوط بسازد نمي» بيان«واژه 

  .٢اي بدهد تواند معني اين مصرع نمي. بند مطلع گوييد، خواه قطعه، خواه ترجيع
نه مطلع رسد كه تفته اين شعر را از ديوان حذف كرده زيرا در زمي نظر مي چنين به
  :زير اسير

 فضاي خندة گل تنگ بر چمن نكنيد به گلشن از لب خندان او سخن نكنيد
  .تفته چهار غزل گفته، ولي در هيچ كدام اين شعر وجود ندارد. تضمين كرده

  .ام، شما هم بايد بدانيد ترديدي كه در شعر تو بود پاسخش نوشته .٦
 اي دل سخـني هسـت نگهـدار زبـان را منصور شنيدي تو و من همرفت آنچه به 

آنچه بر منصور رفت درست . ام منصور رفت نديده ترديدي اين است كه آنچه به
  .است

است، از باي موحده » بر«لذا آنچه مقصود از . دهد هم مي» علي«ياي موحده معني 
  .٣هم حاصل شده و اگر معني باي موحده را معيت بگيريم، آنگاه هم درست است

 .٤رسيد نظر مي ت خفقاني بهشما با همه كماال .٧
گاه نديده بودم كه شعر ناموزون باشد، قباحت بزرگ اين است كه  در كالم تو هيچ .٨

  .تشديد واژه عربي است اعم به
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  ٣٤  قند پارسي

  

  .ديگر نتوان گفت اخص را كه اعم است
نويسان اين طور هم  دانم كه فارسي مي. شود ولي در اين صورت بحر ديگر مي

توان توجيه كرد؟ باز هم در اين صورت  ا چه طور مياند، اما اسقاط قاف ر نوشته
  .١ناچار هستيم اين شعر را بكنار گذاريم. شود بحر عوض مي

  .نور سعادت از جبة قاصدم چكد .٩
در . يعني دو هاي هوز دارد. جبهه بر وزن چشمه است. اين چه نوعي تركيب است

  هاي هوز كجا رفت؟ جبه قاصد يك
  .هر كجا چشمه بود شيرين

از استاد مشّاق مثل . اين امر را همواره بياد داريد. نويسيد جاي چشمه، چشه مي به
  .٢ها موجب حيرت است شما اين جور غلط

 خونش مگو، بگو كه ز چشمم چمن چكيد نـظـاره را ز خـون دلـم گل در آسـتـيـن  .١٠
داراي غرابت » شگفتن گوش و نظر«همانند » چمن از چشم چكيدن«بدانيد كه 

خوش «تواند صفت چشم شود اگر  اين استعاره ايست براي خونفشاني و مي. است
» شگفتگي« اش به توانستيم استعاره شد ما مي روا مي» شاد شدن گوش«و » شدن نظر

بدانيد . شود، مجبوريم كرديم، ولي خوش بودن، چون صفت چشم و گوش نمي مي
  .٣گويم كسي ديگر نمي تو به كه اين نكات را جز به

  فته دربارة شعر خودبيان ت
بررسي مختصري در . اي دارد حاال بياييد ببينيم كه تفته دربارة شعر خود چه عقيده

  :گويد تفته مي. شود روشناي ديوانش اين جا ارايه مي
 از غزل تا قصيده ما را بنگر اشعار چيدة ما را

لعه قرار از غزل گرفته تا قصيده، از جمله انواع شعر، آنچه برگزيده است مورد مطا
تفته اگر سرتاسر كالم خود را برگزيده گفته است، ادعايي است بزرگ كه . دهيد
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  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل  ٣٥

  

توان آن را پذيرفت و اگر مقصود او اشعار منتخب است، پس اين امريست كه  نمي
آيد كه او حتماً داراي ذوق  نام تفته برمي هاي غالب به از نامه. تر است واقعيت نزديك به

ده و بر اثر تحريك و تشويق غالب بر طبق صالح وي در انواع اي شاعرانه بو و قريحه
  :گويد مثالً مي. كرد شعر طبع آزمايي مي

. منظور اينست كه اين ديوان را آنقدر پرحجم بسازيد كه هم پلة آن ديوان شود”
در ظرف دو . گويي معطوف داريد سرايي و رباعي قصيده حاال توجة خود را به

  .١“مينه فراهم شود، آن را در ديوان دوم درج كنيدچهار سال آنچه در اين ز
حاال شما را از آن باز . قصيده سرايي وا داشتيم اين ما هستيم كه شما را به”

اين كه بدان  تنها قصايد عاشقانه بگوييد، مدح بگوييد مشروط به. داريم مي
  .٢“احتياج داريد ولي با كمال دقت بگوييد

شكل غزل بگوييد و  اشعار عاشقانه به.  سازيدمدح سرايي توانگران را متوقف”
  .٣“خوش باشيد

شيوة مثنوي  به. توانم بگويم توانيد بگوييد من نمي شعر خونچكاني كه شما مي”
  .٤“بيست شعر بگوييد

بر غزليات بود  شود كه نخستين ديوان تفته مشتمل از اين اظهارات غالب روشن مي
تفته . ر قصايد، مثنوي، قطعات و رباعياتب هاي دوم و سوم و چهارم مشتمل و ديوان

  :قرار زير ابراز عقيده كرده است دربارة ديوان خود به
  هست ديوانم چو پيشت وصف شعر خود چه سود

  نام يوسف چون برم با كاروان پيداسـت كيسـت
  مـوانـه ديـلـمـر جـويـصـم تـالـت عـسـو هـچ

  تــوان كــردن رقـم بـه خــامـة بـهــزاد مـي
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  ٣٦  قند پارسي

  

ولي در شعر دويم و . ر شعر اول، تفته از ستايش شعر خود روي گردانده استد
دهد كه در آن  شباهت داده كه نشان مي» دامان گلچين«و » عالم تصوير« سوم آن را به

شيوة دلكش و زيبا ارائه شده است كه دل و دماغ انسان  هاي گوناگون آنقدر به انديشه
هاي گوناگون و دامان پر از  ن كه آلبومي از رنگچنا دهد؛ هم را تحت تأثير قرار مي

هايش  شود كه ديوان لذا روشن مي. دهد هاي رنگ رنگ ما را تحت تأثير قرار مي گل
چنانچه در شعري . هاي رنگين و دلكش و زيبا و تازه هستند اي از انديشه مجموعه

  :گويد مي
 نگارم روز و شب مطالب تازه و نو مي گذارم  نمـياي بدون فكر شعر لمحـه

*  
 نگارم روز و شب طرفه مضمون مي تفته و يـكدم فـراغ از فـكـر شعـر

  :غالب هم باري به او نوشت
  :گويد و در شعر ديگر مي“ اي از فكر سخن آزاد نيستند دانم حتّي لمحه مي”

  ها آنچنان دلكش نه گلزار اين چنين خرم، نه گل
  ريكالم تفته چـون روي تـو رنگـين اسـت پندا

از اينجا . اند ها دلكش در مقابل كالم رنگين او حتّي گلزار هم خرم نيست و نه گل
رنگين بياني . ترين ويژگي كالم تفته همانا رنگين بياني است روشن است بزرگ

گويان هند است و آن عبارتست از  ترين ويژگي سخنان فارسي ترين و مهم بزرگ
طوري كه   استعارات و كنايات زيبا بهاداكردن معاني و مطالب گوناگون در پوشش

غني كشميري كه . خواننده و يا شنونده تحت تأثير آن قرارگيرد و از آن لذّت ببرد ذهن
  :گويد ترين نماينده اين سبك است، مي بزگ

 تو حنا بستي و من معني رنگين بستم جـلوه حـسن تو آورد مـرا بر سـر فكر
» طرز«عنوان سبك تازه و  فته آن را بهاين سبك هر چند كه تازه نيست، ولي ت

  :كند عجيب تلقّي مي
  كس به انداز نوي پيشـش چو حرف قيس راند

  با طرز عجيبي تفته سان پيداست كيست: گفت
  ردنـوان كـت اد ميـــجـو ايـرز نـه طـرچـو گ

  ردنــوان كــت اد ميـــن آبـــراب مـــدل خ



  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل  ٣٧

  

  :اد داده استها غالب او را لقب است براساس همين ويژگي
  چون بشنود سخنش عقل كل نه چون گويد

  تـوان كـردن كـه تفته را لـقـب استـاد مـي
هاي پرسوز و  جا سخن از كالم دلكش و جالب، خاصّه در غزل تفته در چندين

  .ميان آورده است هاي مشكل به گداز در رديف
  زند نـطق به صـلب اين حـرف دلـكش مي

  الد خـوشـــتـركـه شــعـر شــاعــر از او
  رين زميناند ت تفته به سوزـشعري كه گف

  شبـنم شــد و روي گل و نسـترن چكـيـد
  چنان تفته تويي كه شعر نغز از تو چكيد هم

  چنان ورنه رديـف اين غـزل بود بال كه هم
  :خواهد توسط غزل دل عالمي را به دست آرد آنگاه از ميان انواع شعر مي

 ضرر ز ذم بردارنه اين كه نفع ز مدح و  غزل بگوي و دل عالـمي به دست آور
  :و از آن ميان مقطع از ارزش و اهميت بسيار برخوردارست

 ديد بايـد چـقدر نامورم ساخته عشق هر كه بيند غزلم مقطع ازان بر چيند
  :گشايد باز هم تفته در مورد ناقدرداني خويش زبان گله مي

  صد شعر شعيري ندهد كس جايي كه به
  ز شـعـر مگو هـيـچ تو و از شـعرا هيـچا

عقيده او تازه و نو هستند و ببينيم كه  شويم كه به آن مضامين متوجه مي حاال به
  واقعاً تازگي دارند يا خير؟ آيا

  :نويسد آور ايراني در اين زمينه مي نادر نادرپور، يكي از شعراي معاصر و نام
 كينه، خشم و حسد يا عوامل عشق،: هاي اصلي شعر هميشه يكي است زمينه”

» موضوع«اما شعر فقط . »زير آسمان كبود هيچ چيز تازه نيست«قولي  به. طبيعت
تفاوت در قدمت . تواند قرار گيرد نيست، و موضوع معيار تازگي و كهنگي نمي

همان  زماني هم نيست، بلكه چگونگي يا طرز نگريستن آدم امروزي است به
يعني انسان در هر زمان كه بتواند . شته استعواملي كه همواره وجود دا
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آوري كرده  اي بين خود و اشياء و ميان اشياء با يكديگر بيابد، نو تازه رابطة
  .١“است

اگر سخنان تفته را از اين حيث مورد مطالعه قرار دهيم، در آن مطالب پيش پا افتاده 
 وفا، قضا و قدر، رنج و خوشي، جفا و, و فرسوده از قبيل عشق و محبت، دير و حرم

باده و ساغر، شيخ و برهمن، , تدبير و تقدير، حسن و عشق، عقل و عشق، آه و ناله
البتّه در بعضي جاها شيوة بيان دلكش و . واعظ و ناصح وغيره چيز ديگري وجود ندارد

در ذيل . اي دميده است جالب توجه است و نكته آفريني و دآلويزي در آن روح تازه
  :شود ات داده ميگونه ابي همين

  عشق و محبت
ــستم    ــام روا دان ــن و ك ــار ك ــشق را ك   ع
  بـود پـر طـول امـل، گـو مـن سـودايي را       
ــدام   ــمن ك ــشق را دش ــي ع ــه پرس   اي ك
  بــه نقــص عقــل كــم هــر لحظــه طاقــت
ــل   ــار و تغافــ ــوانگي، يــ ــن و ديــ   مــ
ــر  ــي از غيـ ــم تـــافتن را معنـ   چـــو پرسـ
  چو گفتم چون بال آيد تو ناگه آمدي پيشم        
  ز آه من فلـك گلـزار ابـراهيم شـد گـويي        
  گهي گل، گاه اخگر، گاه آتش، گه شود دوزخ        
  آيينــه روبروســـت نديــدن بـــراي چـــه  
  تعريف رخ ز الله و نسرين شـنيدني اسـت     

ــر شــنيده     ــو دلب ــا ز ت ــا كج ــر وف   ام ذك
  بهشتم درنظر بود از اداهاي كسي ديـشب       

  كند خونريزيم گـويي     ز سيماي كسي گل مي    
  دريا گر رود آب استد از رفتن       كسي آن كو به   

ــت را   ــار غمــ ــوال بيمــ ــرس احــ   مپــ

  فارغ از كـار قـضا و قـدرم سـاخته عـشق          
  ليك صدشكر كه پرمختصرم ساخته عشق     
  در هــم اســت از عقــل كــارم روز و شــب

  فيض عشق افـزون هـر زمـان ضـعف          به
  تماشـــا گــــشتم امــــا ديــــدني كــــو 
ــو    ـــدني كــ ــه رخ تابيــ ــرا از تفتــ   تــ
  سخن چون از قيامت رفت، قد افراختي، رفتي

   بتخانه چين است پنداريز اشك من زمين
  كهن داغ مرا هر دم نو آيين است پنـداري         

  اي جز من كه سينه صاف تو ديگـر شـنيده    
  اي توصــيف قــد ز ســرو و صــنوبر شــنيده
  اي حرف غلط كـي از مـن مـضطر شـنيده       

  قيامت بر سر امشب از جفاهاي كسي دارم       
  كه من چشمي به سيماي كسي دارم       تو دل تن زن   

  يبـاي كـسي دارم  نگريم در نظر تـا روي ز    
  همان غفلت، همان سستي، همان ضـعف      
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ــي   ــه پرس ــان چ ــسم و ج   ز داغ و درد ج
  ا دل ضعف و جـان ضـعف  رمنم ضعف و م   

  به پـا نهـي    يكبار خواهم اين كه در اين كل      
  تا كي تـو و صـفات سـكندر بـدين نمـط            
  من آنكه هيچ چيـز نخـواهم خـود از خـدا           
  هر گه شـوي نهـالي، كـشي زحمـت تبـر         
  از جان گذشت ناوك و جان از تنم گذشت       
  شد حيرتم دوچار و نم از ديده رخت بست         
  درياب كـز زبـان تـو سـرزد كـدام حـرف            

ــاره    ــر نظ ــه به ــمع ك ــدام ش ــد ك   اش آم
  كامت ز كلك صنع  رو تفته شكركن كه به      

ــم را  ــصود دل ــه مق ــاد از آن لحظــه ك   فري
  عيسي به سرم حاضر و جهدش همه معلوم
  غم هيچ، طرب هيچ، كدر هيچ، صفا هـيچ       
  نگاهش را اگر ميخانه خوانم پر بجـا باشـد   
  مــنم بيمــار و كــار مــن تمــام اســت     
ــي  ــردرش ول ــدم ب ــه ب ــد رفت ــد امي ــا ص   ب

  گـه نخوانـد     زين پيشم اين نمط سگ خود هيچ      
   اين يقين كه به من افـتدش نگـاه    كي بود 

 

  جسم و جان عيان ضعف و نهان ضعف        به
  چــسان گــويم نيايــد در بيــان ضــعف    
ــاش  ــا مب ــا بــاش ي   زان بعــد اختيــار تــو ي
  آيينه را ز كـف فگـن و خـود نمـا مبـاش             
  از تو چه خواستم كه تو گفتي گـدا مبـاش          
ــاش    ــا مب ــشو و نم ــصور ن ــه در ت   اي دان

  دل از چشم مـن چكيـد  وز دل چكيد خون و   
  گشت آن نگاه برق و ز دل سوختن چكيـد    
  ياد آر كز لـب تـو كـدامين سـخن چكيـد            
ــد  ــن چكي ــن از انجم ــوق و انجم   باليــد ش

  خواستم كه نقطه چكد آن دهن چكيـد         مي
ــيچ  ــوا ه ــفته ن ــن آش ــويم م ــد و گ   او پرس
  بيـمار تو جـان بر لـب و تأثيـر دوا هيــچ         

  چبر هيچ مپيچ اين همه، جز نـام خـدا هـي      
  غرض من نشئه ديگر ز صهباي كسي دارم
ــو    ــيدني ك ــي پرس ــش ول ــك پرس ــه ي   ب
  نوميد زان شدم كـه مـرا پاسـبان شـناخت      
  شكر خدا كه ايـن زمـان منـزلتم شـناخت          

  شناختگمان  گويي كه برق خرمن خود بي
 

  دير و كعبه
  خـود را بـه ديـر و كعبـه عبـث سـود عمـرها

  هاست كه كنون آستان شناخت از جبهه سجده
  تـر مـتبرك جـايي گفـتم از ديـر چـه خـوش

  هر گـه احـرام  حـرم مـردم جـاهـل بـسـتند

  شيخ و برهمن
ــاند  ــرا بترس ــشر ت ــيخ ز مح ــه ش ــي ك   دم
  محمدي همـه ملحـد نمايـدم چـو كنـون          

  ناز كـه مـن محـشر آفـرين و بـرو         بگو به 
ــرا مــ  ــي چ ــاد م ــردن  ذمت الح ــوان ك   ت
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  اگر ديگر مشايخ هم چو تو اي شيخ گمراهند        
  به سرنوشت خويش قناعت كـن اي فقيـه        

 

  تسبيح و مصالي كـسي دارم     عقيدت كي به  
  مضمون نگـار دفتـر چـون و چـرا مبـاش           

 
  خدا تعلّق به

  دي گفت كس پاي كشيدم من از جهـان        
ــر  ــو اگ ــه مقــصود ت ــدايي از هم   باشــد ج

 

ــان   ــاه جه ــتم ز بارگ ــش گف ــرين مك   آف
  آن كو جداست از همه از وي جدا مبـاش         

 
  وحدت و كثرت

  كثرت و وحدت همان كه هست  ام به من بوده
  زاهـد گـزيـد خـلـوت و زو انـجـمـن چكـيد
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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  ∗
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. 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
                                                   

  .١٨ص , بهار اردو آكادمي، پتنه, )مجموعة مقاالت سمينار (آبادي اكبر اهللا  .1
  .١٢٧، ص آبادي كلّيات اكبر اهللا  .2



  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

                                                   
  .٢٣٧ص , سنبل نگار, مطالعة انتقادي شعر اردو  .1
  .١٢٧ص , آبادي كلّيات اكبر اهللا  .2
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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

                                                   
  .١٢٧ص , آبادي كلّيات اكبر اهللا  .1
  .١٢٨ص , همان  .2
  .٢٨ص , همان  .3
  .٢٧٥ص , همان  .4
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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

                                                   
  .٣١٣ص , آبادي كلّيات اكبر اهللا  .1
  .٦٦ آكادمي، ص ، بهار اردوآبادي اكبر اهللا  .2
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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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  آبادي بررسي شعر فارسي اكبر اهللا  ٤٧

  

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

                                                   
  .٢٣٢، ص آبادي كلّيات اكبر اهللا  .1
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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
، ترتيب و تدوين نارنگ ساقي، ميديا آبادي كلّيات اكبر اهللا: آبادي، سيد اكبر حسين اكبر اهللا .١

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

  

  
 



 نگاهي به احوال و آثار ظفر خان احسن  ٥١

  

  نگاهي به احوال و آثاِر ظفر خان احسن

  ∗الرحمن جميل

پسر خواجه ابوالحسن تربتي , ظفر خان احسن، مخاطب به  متخلّص به١ميرزا احسن اهللا
. اند ضبط كرده ٢نگاران و مورخان لقب وي را ظفر خان بعضي از تذكره. بوده

  :نويسد  چنين ميمآثراالمراالدوله در تصنيف خود  صمصام
داري كابل از تغيير مهابت خان  مكاني چون صوبه زدهم جلوس جنّتسال نو”
حراست آنجا تعيين شد، از اصل و  نيابت پدر به خواجه مقررگشت، او به به

منصب هزار و پانصدي ششصد سوار و خطاب ظفر خان و عطاي علم  اضافه به
  .٣“و خنجر و شمشير مرصّع و فيل جبة امتياز برافراخت

                                                   
  .نو ذاكر حسين كالج، دهلياستاديار فارسي   ∗
, نگارستان كشمير؛ ٢٠٩ص , بزم تيموريه؛ ١١٥ ص ،مجمع النفايس: الدين علي خان سراجگوالياري،  آرزو  .1

ولي در مآخذ ديگر مانند , نام وي را احسن اهللا نوشته شده است, ٥٠٥ص ، ٢ ج, تاريخ حسن؛ ٢٠٠ ص
؛ ٣٢٥ص  , ه؛ فهرست كتابخانة اود٨٧٨ص , هرست كتابخانة ديوان هند؛ ف١٥٢ص , فهرست كتابخانة اورينتل

؛ ٣٦ص , مآثرالكرام؛ ٦٦ص , صحف ابراهيم؛ ٩ص , سفينة خوشگو؛ ٥٧ص , تذكرة نصرآبادي؛ ٢٣٩ص 
, االشعار منتخب؛ ٦٩ص ، الشعرا رياض؛ ٨٥٤ ص ،ميخانه؛ ١٢٠ص , ١ج , آتشكده؛ ٩ص , الشعراةتذكر
  .٤٩، ص نتايج االفكارحسن اهللا آمده است، نام وي را ميرزا ا, ٣٦ ص

 ؛١٨٩ص , ؛ تذكرة حسيني٢٨٧ص , خزانة عامره؛ ١٢٠ص , ١  ج،آتشكده: لطف علي بيگ حاجي آذر بيگدلي،  .2
, عشق نشتر؛ ٧٥٦ص , ٢ ج, مآثراالمرا؛ ٩٥ص , مآثرالكرام؛ ٣٦ص , االشعار منتخب؛ ٨٩ص , الخيال مرآت

  الف؛٢ ؛ ولي در نسخة خطّي دانشگاه دهلي، برگ١٤ص , شعرالعجم؛ ٢٠٠ص , نگارستان كشمير؛ ١٤٢ص , ١ ج
 ,An Oriental Bibliographical Dictionary  نوشته شده است؛» مظفّر خان«الف  ١٠موزة بريتانيا، برگ 

p.179; Dictionary of Indo-Persian Literature, p.54; Mughals Bibliography, p.31; Mughals 
in India, p.83; History of Shahjahan of Dilhi, p.VII; The Shahjahan Nama, p.2.  

  .٧٥٦ص , ٢  ج،مآثراالمرا: الدوله شاهنواز خان عبدالرزّاق بن مير حسن علي آبادي، صمصام عبدالرزّاق اورنگ  .3

 



  ٥٢  قند پارسي

  

زيرا كه او نام و خطاب خود را در پايان . ن، احسن اهللا استنام اصلي ظفر خا
  :خط خود چنين نوشته است ديوان به

  .١“ظفر خان راقمه احسن اهللا خان بن ابوالحسن المخاطب به”
 ١٠١٤رود كه او در سال  دربارة تاريخ تولّد او هيچ اطالعي نيست، اما گمان مي

از آثار . ؛ ولي در كدام شهر معلوم نيست٢ ميالدي در هندوستان تولّد يافت١٦٠٤/هجري
در فهرست . رسد نويسان و حتّي از آثار خود وي هم در اين باره اطالع نمي تذكره

 ميالدي ١٦٢٢/ هجري١٠٣٣كتابخانة ديوان هند آمده است كه ظفر خان احسن در سال 
ش نقل او در مقدمة ديوان خود يك رباعي دربارة آغاز شاعري خود. شعرگفتن آغازكرد

  :كرده است
  از طبع ظفر خان چو گل نظر دميد       ”

  تاريـخ شـروع خواسـتم گفـت خرد    
 

  وز بــادة فكــر اولــين جرعــه كــشيد
  ٣“نوباوه ز بوستان فكر احسـن چيـد  

 ) هجري١٠٣٣                       (
  :نويسد و در همين مقدمة ديوان جاي ديگر مي

 موهبت خالق آدم و خداوند محض هنگامي كه سنين عمر هژده رسيده بود به”
باران گرديد و در منثور سخن  رحمت معاني از آسمان فيض هژده هزار عالم باران

در اين سال منظوم شد و جواهر معني كه در گنجينة ضمير مخفي بود در اين 
  .٤“سلك انتظام درآمد ايام به

 متولّد  ميالدي١٦٠٤-٥/ هجري١٠١٤شود كه ظفر خان در سال  بنابراين معلوم مي
  :نويسد آبادي مي شد و حسين قلي خان عاشقي عظيم

الرشيد خواجه ابوالحسن تربتي است  نواب ظفر خان خلف احسن مخاطب به”
دارالمهام سركار  عصر اكبري در گلزمين هندوستان تشريف آورده، به كه به

ه بعد انتقال اكبر پادشا. ديواني صوبة دكن مأمور گرديد شاهزادة دانيال و به
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 نگاهي به احوال و آثار ظفر خان احسن  ٥٣

  

جهانگير پادشاه رسيد، خواجه را از راه قدرداني و  گاه نوبت سلطنت به هر
عنايت خلعت وزارت و منصب پنج هزاري  عاطفت سلطاني از دكن طلبيده به

صوبة كابل ديگر ) ه ١٠٣٣(بلندپايه گردانيد و در سنة يكهزار و سي و سه 
نتظام ايالت صوبة ا چنانچه ظفر خان از طرف پدر نامدار خود به, مرحمت فرمود

در سنة يك هزار , صاحبقران ثاني آمد چون نوبت سلطنت به. مذكور مقررگرديد
منصب شش هزاري ذات و شش هزار سوار سرافراز  به) ه ١٠٤٢(و چهل و دو 

كشمير رفت و هنگام  فرموده، صوبة كشمير عطا نمود و ظفر خان از كابل به
المبارك سه هزاري ذات و سه  ر رمضانعمر هفتاد سالگي، دهم شه انتقال پدر به

ظفر خان امداد شد و او  هزار سوار و علم و نقاره معه صوبة كشمير اصالتاً به
  .١“ملك را مسخر گردانيد, ايالت آن پرداخته ديرگاه به

دست نيست، ولي از  دربارة تحصيالتش و تربيت ابتدايي ظفر خان هم اطالعي به
گويد كه از  احسن مي. ه از چه كساني تلمذ كرده استشود ك مقدمة ديوان او معلوم مي

الدين مسعود، طالب آملي و نقي احمد نادم گيالني استفاده كرده است و از  حكيم ركن
ظفر خان صحبت ايشان را از . خالوي خود ميرزا سلطان محمود مشق خط كرده است

داي سن شعور تا گويد كه از ابت شمارد و دربارة خالوي خود مي عطاياي خداوندي مي
  .شد دكن همراه او بوده و از فيض صحبتش مستفيد مي ورود او به

افزون بر . حد برده است ظفر خان احسن در فن شعر از صائب تبريزي استفاده بي
  :گويد الدين عبدالرحمن مي اين صباح

  .٢“كردند مدح صائب و صائب بر شاگردي ظفر خان افتخار مي ظفر خان بر… ”
  :گويد يگ ميلطف علي ب

داشت و  پرور بود و صائب را سخت گرامي مي ظفر خان مردي شاعر و ادب”
  :گفت شاگردي او دل خوش كرد و مي چيزي نگذشت كه به
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  ٥٤  قند پارسي

  

  طرز يـاران پيش احسن بعد از اين مقبول نيست
  ١“تازه گوئيـهاي او از فـيض طبع صائب اسـت

گفت  دل و جان مدح او ميصائب هم درنتيجة اكرام و نوازش مستدام ظفر خان از 
  :نهاد و وي را در كرامت و شجاعت بر نامورترين سرداران هند ترجيح مي

  ام بــزم و رزم صـائب ديـده خـان خـانان را بـه
  ٢در سخا و در شجاعت چون ظفر خان تو هست

گويد كه صائب شعر درج شده در   مينگارستان كشميرقاضي ظهورالحسن مؤلّف 
  .٣ر خان نوشته و ظفر خان او را يك هزار اشرفي انعام داده بودباال را در مدح ظف

  :نويسد آبادي مي حسين قلي خان عاشقي عظيم
ترتيب احوال ارباب فضل و كمال  گويند از بس مخير و عالي طبع بود و به”

. آمد خوب وجه پيش مي داشت و با مستعدان هر گروه به بذل توجه مرعي مي
الشعرا احوال  زا محمد علي صايب ملكفخرش همين بس كه مثل مير

هند آمد و چند سال نزد آن  قدرشناسي و جوهر ذاتي او شنيده از اصفهان به
خوشترين وجه با ميرزا پيش  مرحوم استقامت فرمود، اگرچه آن جناب نيز به

اي از دقايق مهمانداري و دلجويي و دلنوازي فرونگذاشت و در  آمده، دقيقه
چنانچه . اي كثير از صحبت آن پيشرو سخنوران برداشته سرايي استفاده سخن

نمايد و زبان اعتراف شاگردي او  اكثر جا در كالم خود اقرار اين معني مي
ليكن جناب ميرزا هم نام قدرداني او را تا قيام قيامت برپا داشته و بر , گشايد مي

و انشاء صفحة روزگار باقي گذاشته و قصايد و مدايح غره در حق او فكر كرده 
ساخته و اداي احسانهاي او نموده و ديگر ارباب كمال چون كليم و سليم و 
قدسي و سالك قزويني و ميرزا دانش و مير صيدي كه در آن اوان 

. ربودند سرايي آوازة شهرت برداشته، از خوان احسان او فيوضها مي سخن به
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 نگاهي به احوال و آثار ظفر خان احسن  ٥٥

  

ر پشت ابيات تصوير خط او نويسانيده و ب آبدار هر يك را بهچنانچه خواجه اشعار 
  .١“صاحب كالم كشيده

اكثر مردم در عهد . ظفر خان احسن در نظامت كارهاي مملكت شخصي قابل بود
  :تر از پدر خود هستند كنند كه در امرا چهار كس اليق جهانگير ستايش او مي

  ـ جهانگير قلي خان پسر خان اعظم؛ يكم
  ـ سعداهللا خان پسر سعيد خان چغتا؛ دوم
   خان پسر زين خان؛ـ ظفر سوم

  .٢ـ ظفر خان احسن پسر خواجه ابوالحسن تربتي چهارم
  :ظفر خان هم افتخار خود را در اين بيت ابراز دارد

  به روزگار كسي كامران چو احسن نيست
  ٣مدام كام دل خود ز جام و شيشه گرفـت

مانند پدر . اعتبار پيكر و هيكل برجستگي خاصي نداشت ظفر خان احسن به
چنانكه دربارة قد او . اجه ابوالحسن بسيار مختصر و پست و كوتاه قد بودخويش خو

اين شوخي مشهور است كه يك بار در مجلس شاهجهان ملّا حفظي حاضر بود و گفت 
آبي است و گفت كه ابوالحسن در  كه قد ظفر خان براي اين كوتاه است كه تخم زدة بي

  .٤خورد تمام روز يك بار آب مي
 سنديلوي حكايتي جالب براي ظفر خان احسن نقل كرده است احمد علي هاشمي

  :گويد و مي
ظفر خان احسن تخلّص خلف خواجه ابوالحسن خوش اختالط و ظريف ”

 ،ديد كه خوابيده است, روزي در كشمير براي ديدن شاعر رفت… طبع
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  ٥٦  قند پارسي

  

سزا   ساخت و گفت برخيز كه فالن غنيم را كشتم و بهشضرب پا بيدار به
اما لگد زدن كار  ، گفت كه كشتن غنيم كار سپه دارانست شاعر.رسانيدم
  .١“خرانست

كش و صابر و صاحب اميد بود و از مصايب عالم نااميد و  ظفر خان خيلي زحمت
  :گويد شد، چنانكه خود مي بيمناك نمي

  با همه محنت دل من آشناي ناله نيست
  ٢هيچ كس احسـن ندارد صـبر ايوب مرا

صفت خوب ظفر خان جود و سخاي وي بود و از ترين خصوصيت و  برجسته
نويسد كه مردم كشمير از  صالح كنبوه مي. حسن سلوك وي مردم راضي و خوش بودند
  .٣حسن سلوك ظفر خان شاكر و رضامند بودند

  :نويسد نواب علي ابراهيم مي
قدر هندوستان بعد عبدالرحيم خان خانان در كرم گستري و  از امراي عالي”

شنيدن آوازة  باب كمال نظير او نخاسته و بسياري از هنرمندان بهقدرشناسي ار
  .٤“اند هندوستان گذاشته جودش از ايران روي توجه به

  :نويسد ملّا عبدالنّبي فخرالزماني قزويني مي
صحبت و تربيت ارباب  ظفر خان صاحب جوهر و جوهرشناس بود و سري به”

  .٥“ائب مادح آستان اوستافتخارش همين بس كه مثل ميرزا ص. كمال داشت
  :گويد بندرابن داس خوشگو مي

در قدرداني هنر و هنرمندان و صاحب سخنان و طبع بلندان بعد از عبدالرحيم ”
علّت آمدن شعرا از ايران  به. ساالري مثل وي در هندوستان پيدا نشده خان سپه
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 نگاهي به احوال و آثار ظفر خان احسن  ٥٧

  

… هندوستان خصوص ميرزا صائب شعرداني مخصوص ذات مباركش بوده به
  .١“عرفهمي و شاعرنوازي دست عظيم داشتدر ش

  :نويسد شبلي نعماني مي
مرد نهايت بخشنده و قدردان علم و هنر بوده است و داراي طبع موزون و شعر ”

  .٢“و تخلّص خود را احسن نهاده بود, گفته است مي
  :نويسد الدين عبدالرحمن مي صباح

كم ذوقش پيشرفت كرد، كم . شاعر بلندمرتبه هم بود و شاگرد مرزا صائب بود”
او وقتي بر كالم صائب ايراد . كرد اش را مدح تا اينكه خود صائب سخنداني

  .٣“گرفت مي
  : ضبط كرده استالشعرا كلماتمحمد افضل سرخوش كشميري در 

شوق دريافت صحبتش از ايران آمده، مدتها  ميرزا علي صائب تبريزي به”
انواع  آورده به جا عي موفور بهپردازيش س خان قدردان در احوال. گذرانيده

تذكرة اشعار شعراي كامل كه با وي ربط آشنايي . آمدند مراحم و الطاف پيش مي
داشتند مثل صائب و كليم و سليم و سالك يزدي و قزويني و دانش و مير 

نواختند، انتخاب هر كدام  غيرهم كه در آن زمان كوس سخنوري مي صيدي و
. كرده بود هر ورق صورت آن معني سنج نيز ثبتخط او نويسانيده، برپشت  به

  .٤“ام يك ورق كه برد شبيه كليم بوده، فقير ديده و صورتش را زيارت كرده
او چهار باغ در . باغات داشت ظفر خان احسن بسيار شوق و اشتياق و عالقه به

گر؛ ن دار سري باغ ظفرآباد در محلّه سرمه: باغ اول. هاي مختلف كشمير بناساخته محلّه
باغ عنايت متّصل زيارت سيد همداني؛ : باغ گلشن در محلّة بوته كدل؛ باغ سوم: باغ دوم

ها  درختهاي مختلف گل. آباد واقع است آباد در محلّه حسن باغ حسن: و باغ چهارم
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  ٥٨  قند پارسي

  

  ها در زمين قرارداده شده دارها از ممالك دور و دراز آورده و در اين باغ ميوه و
  .١بود

هاي كشمير كرده است   تذكّر باغنامه ملخّص شاهجهانتصنيف خود عنايت خان در 
  :نويسد مي, پدرش در كشمير بناساخته بود و شاهجهان پادشاه آن باغها را ديده بودكه 
بركنار تاالب جدبيل ) نامه شاهجهان(ملخّص باغ ظفرآباد كه والد راقم اين ”

زده سال مشرف بر جلكاي عيدگاه تصرف سه لك روپيه در عرض دوا
آباد كه آن نيز محدثات والد راقم  باغ حسن. داري دوبارة كشمير ساخته صوبه
  .٢“است

  :نويسد جاي ديگر مي
كه ساعت ) م ١٦٤٥ آوريل ٢٧( موافق نهم اردبهشت )ه ١٠٥٥(االول  غرة ربيع”

هشتم . مباركي داخل دولتخانة كشمير گرديد مختار بود رايات جهانگشا به
ظفرآباد باغ والد اين روزنامچة بهروزي و بختيار  به) م ١٦٤٥  مه٤(ماه  اين

والد از تحف و , والد متعلّق بود داري كشمير به تشريف بردند و چون صوبه
رضامندي  و براي آن به… نظر درآورد نوادر آن واليت پيشكش شايسته به

دي عالم آرا گرديد بوأسن سلوك والد معلوم ررعايا و سكنة آن ديار از ح …
  .٣“اضافه يك هزار سوار سه هزاري ذات و سوار گردانيدند منصب والد را به

داري كشمير، براي مدت كوتاه چندين سال  ظفر خان احسن عالوه بر صوبه
  .٤هم بود دار تهتّه، كابل، ِسند صوبه

  :يكي از آنجمله ابيات زير دارد. او چند مثنوي در وصف كشمير سروده است
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 نگاهي به احوال و آثار ظفر خان احسن  ٥٩

  

  بندد  جهان جوان شده عقد بهار مي     
 اند  در كوچ،افران چمن نارسيدـمس

  بنـدد  نگـار مـي  بهار پاي چمـن در      
 ١بندد رود و شاخ بار مي شگوفه مي

هم بوده، ولي اطالع مفصّل در اين باب از او ) آگره(ظفر خان مدتي در اكبرآباد 
  :گويد دربارة اكبرآباد چنين مي. نداريم

  خوشــا هندوســتان و خــاك پــاكش
 مـقـيـم اكـبـرآبـادش تـوان شــد

  كه رويد حسن چون سبزه ز خاكش      
 ٢ پيـر از شـوقش جوان شدكه چرخ

  :گويد كابل در ابيات خود چنين مي عالوه بر اين راجع به
  خوشـا كابل خوشا فصل بهارش    
 تـعـالـي اهللا ز بـاغ شــهــر آرا

  كــه باشــد ابــر رحمــت آبيــارش
 ٣افزا بخش و عيش كه باشد نشوه

براي الهور . الهور رفت و همانجا عزلت گزيد و درگذشت مر خود بهدر آخر ع
  :گويد مي

ــور ــد اكبرآبادســــت الهــ   كه در عالم به خوبي گشته مشهور        ز بعــ
  ٤شـود شرمنـده گر گيرد كسي نام       به جنب كثرتش از مصر و از شـام       

  درگذشت ظفر خان احسن
نگاران  بعضي از تذكره. رندنگاران اختالف رأي دا دربارة وفات ظفر خان احسن تذكره

 نويسد نقل از سراج مي ، ولي اته به٥اند  ميالدي نوشته١٦٦٣/ هجري١٠٧٣سال وفاتش را 
 ميالدي ١٦٧٢/ هجري١٠٨٣ ميالدي يا ١٦٧٠/ هجري١٠٨١كه بعد از پسرش در سال 

  .٦كرد فوت
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  ٦٠  قند پارسي

  

آبادي تاريخ وفات ظفر خان احسن را از رباعي  عظيمعاشقي اما حسين قلي خان 
  :ير استخراج كرده استز

  نواب كرم شيخ ظفـر خـان اي واي        
ــاريخش  ــصرعه ت   رامــي بنوشــت م

 

  چون كرد ز حكم حق سوي جنـت رو       
  ١افــسوس بمــرد احــسن نكتــه گــو

 ) هجري١٠٧٣                       (
راجع . ٢در آرامگاه پدرش مدفون گشت, وقتي ظفر خان احسن درگذشت

نام   ذكر شده است كه در الهور محلّي است بهماه نوآرامگاه ظفر خان در مجلّة  به
مغلپوره كه در آنجا مخدوم بيگم، مادر ظفر خان احسن براي شوهرش ابوالحسن تربتي 

اي هم در آنجا بوده است كه  مدرسه, عالوه بر آرامگاه ابوالحسن. مقبره ساخته است
در آنجا مخدوم بيگم براي ايصال ثواب يك هزار قاري . خواندند كودكان درس مي

وقتي ظفر خان . خواندند گمارده بود كه يكايك بر قبر خواجه ابوالحسن آمده و قرآن مي
  .٣درگذشت، او هم در آرامگاه پدرش مدفون گشت

  ديوان و كليات ظفر خان احسن
اكنون تقريباً هشت , هاي ديوان و كليات ظفر خان احسن زياد پيدا نشده است نسخه

هاي مختلف انگلستان و هندوستان يافت شده  ر كتابخانهنسخه از كليات و ديوان وي د
  .است

يك نسخه ,  موجود است٣٣٠ و ٦٦٤شمارة  پور پتنا به دو نسخه در كتابخانة بانكي
يك نسخه , يك نسخه در كتابخانة ديوان هند در انگلستان, مدرس, در كتابخانة اورينتل

  . موجود است٣٥١٨شمارة  كتابخانة رضا رامپور به در
, مآثرالكرامهاي مختلف مانند  ند بيت از غزليات و رباعيات ظفر خان از تذكرهچ

  :٤شود ، اينجا نقل ميبزم تيموريه, شمع انجمن, الشعرا كلمات
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 نگاهي به احوال و آثار ظفر خان احسن  ٦١

  

  نيـازي تا تواني قطع هسـتي كن به تيغ بي
  فلك تا افگند از پا ترا خود پيش دستي كن

*  
 ١يابـد بـراي بـاده فـروشـي دكان نـمـي  كه رسم وصف دوستان گويمبه هر كجا

*  
 برد گر توبه خضر ذفت شود جا نمي از سـبزه تيغ بر كمر گل بهار بست

*  
  ز بهر مسـتيم كي كار با جـام شـراب افـتد

  ٢توان كردن مرا از گفتگويي باده سرخوش مي
*  

 آيد دار كه روزي به كار مي نگاه آيد دلـم به كوي تو اميدوار مي
*  

 مـاغي شـب عيدسـتياران برسـانيـد د در گوشة ميخانه همين گفت و شنيدست
*  

 قدر دل شكسته چو زلف شكسته اسـت شكستگي خود كه پيش من شادم به دل
*  

 ايم عمـرها در گوشـة ميخانه خدمـت كرده گوشه چشمي اگر ساقي به ما دارد بجاست
*  

  در ميان دلبران چون او بتي خودكام نيست
  ٣و ليكن رام نيستگويد  رام رامم گرچه مي

*  
ــه را   ــر خــضر بخــشد گــل پيمان ــادة عم   ب
 دست ناصح كوته است از دامن اهل جنون

ــه را  ــشن ميخان ــبز دارد گل ــا س ـــرِو مين س  
 سـنگ طفالن شـد حصار عافيت ديوانه را

*  
                                                   

  .٩٥ص , مآثرالكرام؛ ٥٥-٦ ص ،شمع انجمن: صديقنواب قنّوجي بخارايي، اميرالملك سيد محمد   .1
  .٥ ص ،الشعرا کلمات: سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .2
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  ٦٢  قند پارسي

  

  سـر و سـاماني را      ديد زلف تـو مگـر بـي       
  بسكه در خاك درش ناصيه سوديم احـسن       
 ديـد در بـزم تـو تا ديـدة مـا را گريـان

  كه چنين است پريـشان ز پريـشاني مــا        
  آيــة ســجده تــوان خوانــد ز پيــشاني مــا

 ِي مـاابر برخاسـت ز هر سـو به هـوادار
*  

  اين سخن از پير كنعانم پسند افتاده است
  ديدن روي عزيـزان ديـده را روشـن كند

*  
  هالل افـتادة آن طاق ابرو  بود مهر از پرستاران آن رو

*  
  يچد كه تا بگسلد از همپ بسيار مي  تر از مـوي بود رشـتة امـيد باريك

*  
    نوشي گفت  استاد مرا چو درس مي  

ــا خــاطر عــالمي پريــشان گــردد    ت
 

  هوشـي گفـت   اول سبقم حديث بي   
  ١گوشـي گفـت    احوال دلم زلف سرِ   

 
  برادر ظفر خان احسن

وال وي  ولي دربارة شرح اح٢نام خورشيد نظر هم داشت ظفر خان احسن يك برادر به
  :نويسد ولي صالح كنبوه مي. اند نويسان و مورخان چيزي نگفته تذكره
  .٣“خورشيد نظر ولد خواجه ابوالحسن پانصدي صد و پنجاه سوار منصب دارد”

  :نويسد عبدالحميد الهوري مي
 داران و و ديگر منصب… و خورشيد نظر پسر ديگر خواجه ابوالحسن و… ”

تسخير واليت براي ,  هشت هزار سوار بودنداندازان كه همگي احديان و برق
  .٤“ مرخّص گشتندك و سنگمنيربناسك و ترن
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 نگاهي به احوال و آثار ظفر خان احسن  ٦٣

  

  پسر ظفر خان احسن
 بن ظفر خان احسن بن ١عنايت خان آشنا، مخاطب به ميرزا محمد طاهر متخلّص به

دربارة . خواجه ابوالحسن تربتي يكي از امراي نامدار و معتبر در عهد شاهجهاني بوده
هاي خود در  اند ولي بر طبِق نوشته نويسان و مورخان خاموش وي تذكرهتاريخ والدت 

  :ملخّص  موسوم بهنامه شاهجهان
در اين مكان فيض نشان جشن وزن قمري اختتام سال چهل و چهارم از عمر ”

كه ساعت )  م١٦٣٤ سپتامبر ٣٠/ه ١٠٤٤(الثاني  ميان آمد و هفتم ربيع ابد طراز به
بند سوانح اقبال كه در آن وقت هفت مرحله از  هن شيراز ايه از جمل…مختار بود

رفرازي ر سمنصِب درخو وجود صغر سن به مراحل زندگاني طي نموده بود با
  .٢“يافت

 ميالدي ١٦٢٧ هجري مطابق ١٠٣٦شود كه عنايت خان در سال  از اين واضح مي
  .متولّد شده بود

كسي داده  فقط بهسمت داروغة حضور مأمور بود و اين سمت  عنايت خان به
شود كه عنايت خان شخصي  از اين واضح مي. بود شد كه او معتبر و قابل اعتبار مي مي

نويسد كه ميرزا  آبادي دربارة عنايت خان مي حسين قلي خان عاشقي عظيم. معتبر بوده
الصدق ظفر خان احسن  خلف. محمد طاهر نام عنايت خان و خان زمان خطاب داشت

وزارت عالي و منصب پنج  عهد جهانگيري به سن تربتي است كه بهپسر خواجه ابوالح
بدل بود و در نظم و نثر سليقه تمام داشته و در  نظير و بي مرد بي. هزاري رسيده بود

تاريخ شاهنامه . نماي ياران بوده گويي انگشت خوش صحبتي و بذله سنجي و لطيفه
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  ٦٤  قند پارسي

  

ب و بليغ نوشته و مثنوي در صاحبقران ثاني و شاهجهان پادشاه غازي از ديگران خو
غيره در صحبت او  مثل ابوطالب كليم و. ياب گفته صعوبت راه كشمير رنگين و معني

در عهد . منصب يك هزار و پانصدي ذات سرافرازي داشت شدند و به حاضر مي
  .١عالمگير پادشاه انزوا گزيده

 تاريخي عنايت خان وقتي كه داروغة كتابخانة شاهي بوده، تلخيص از كتابهاي
تر  زبان فصيح و روان  تأليف عبدالحميد الهوري و محمد امين قزويني بهنامه پادشاه

 نام نهاده كه مشتمل بر احوال ملخّص را نامه شاهجهان. دو مؤلّف ترتيب داده بود هر از
  :نويسد  آن ميملخّصعنايت خان در . ٢باشد سي سالة حكومت شاهجهان مي

تحرير   نمك پروردة اين دودمان خواقين نشان است بهجد عن اَباًراقم هم كه ”
سوانح دولت ابداالتصال شاهجهان پردازد و در تلخيص آن كوشيده و خالصة 

 شيخ عبدالحميد مذكور نويسد پادشاهنامةگانة  احوال و معظم امور از مجلّد سه
عبارات واضح درآورده، تاريخ مختصري ترتيب دهد، فضولي نكرده خواهد  و به

لهذا شروع در اين . بود، بلكه در اين صورت فوايد آن عموم هم خواهد رسانيد
گرديد از سال  اهللا تعالي فارغ توفيق امور نموده، در عرض اندك فرصتي به
 نوشته محمد امين قزويني نامه پادشاهچهارم جلوس تا دهم بيشتر از روي 

 ملخّص وقايع تر است، نوشته شده، چون انتهاي منشي که واضح مشهور به
  .“٣ملخّص موسوم گردانيد تحرير يافته اين نسخه را به
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 ,Mughals in India, p.83-84; Mughal Bibliogharaphy ؛118، ص ١ ، جنشتر عشق ؛۲۱۸ ، صتيموريه بزم

p.31-32; An Oriental Biographical Dictionary, p.117; History of Shahjahan, Bansi Prasad Saksena, 

p.VI, VII; History of Shahajahan, W.E. Begley and Z. A. Desai, p.3.  

 موسوم نامه  شاهجهان):ه ١٠٨١ يا ١٠٧٧: م(احسن  طاهر خان پسر ظفر خان آشناي شاهجهاني، ميرزا محمد  .3
 . ب۱٠؛ موزة بريتانيا، برگ  ب۲ دانشگاه دهلي، برگ ،)نسخة خطّي( ملخِّص به
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  پدر ظفر خان احسن
ايست از   و وطن وي تربت حيدريه قريهالسلطنة ركن خواجه ابوالحسن تربتي ملقب به

وزارت شاهزادة  خواجه ابوالحسن در عهد اكبر پادشاه وارد هند شد و به. ١خراسان
  :گويد ملّا عبدالحميد الهوري مي. يافتدانيال و ديوان دكن اختصاص 

حضور طلب  چون جهانگير بر سرير سلطنت جلوس كرد خواجه را از دكن به”
گذاري  حسن عقيدت و خدمت آخر به. عهدة ميربخشي فايزگردانيد فرمود و به

پاية واالي ديواني كلّ و منصب پنج هزاري ذات و پنج هزار سوار شاهنشاهي  به
  .٢“گشت مفتخر

 ميالدي او را همراه ١٦٠٨/ هجري١٠١٧سال دوم جلوس يعني در سال در ”
تفويض ديواني  مهم دكن و به بعد از رفتن آصف خان به. خود خواست

قرب و اعتبار امتياز  اعتمادالدوله خواجه ابوالحسن در ركاب پادشاهي به به
  .٣“يافت

دي  ميال١٦١٣/ هجري١٠٢٢در سال هشتم جلوس جهانگيري يعني در سال ”
گري رسيد و چون اعتمادالدوله درگذشت خواجه ابوالحسن  منصب ميربخشي به

هزار سوار امتياز و  هزاري ذات و پنج را تفويض ديواني كلّ و منصب پنج
  .٤“افزود اعتبار

,  هجري حكومت دارالملك كابل ضميمة وزارت مقررگشت١٠٢٣در سال ”
و چون نوبت . ديدحكومت كابل مأمور گر ظفر خان از جانب پدر به و

منصب شش  خواجه را به, صاحبقران ثاني شاهجهان رسيد هندوستان به دارايي
 ١٠٤٢و در سال پنجم جلوس شاهجهان , هزار سوار سرفراز فرمود

                                                   
  .٢٣ ص ،ظفر خان احسن :محمد ]دكتر[اسلم خان،   .1
, مآثراالمرا؛ ٨٥٥ص , ميخانه؛ ٤٧٣ص , ١  ج،پادشاهنامه: )ه ١٠٦٥ :م(عبدالحميد الهوري، ملّا عبدالحميد   .2

  .٧٣١ص , ١ ج, ؛ ترجمة اردو١٢٨ص , ١ ج, ترجمة انگليسي, ٧٣٧ص , ١ ج
  .٢٣ ص ،ظفر خان احسن :محمد ]دكتر[اسلم خان،   .3
, ؛ ترجمة انگليسي٧٣٧ص , ١  ج،مآثراالمرا: الدوله شاهنواز خان عبدالرزّاق آبادي، صمصام عبدالرزّاق اورنگ  .4

  .٧٣١ص , ١ ج,  ترجمة اردو؛١٢٨ص , ١ ج
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دار كشمير گشت و از آنجا كه آقسقال و دولتخواهي   ميالدي صوبه١٦٣٢/هجري
  .١“ت پدر رخصت يافتنياب خواجه را از ركاب جدا ننموده، پسرش ظفر خان به

درست كارگزار بود و , گويد كه او مردي راست شاهنواز خان دربارة ابوالحسن مي
خويي اتصاف  رويي و درشت ترش تقديم رسانيد ولي به ديانت خدمات مرجوعه به به

  .٢داشت
  :نويسد  مينامه پادشاهعبدالحميد در 

كبرسن رسيده   بهچون خواجه ابوالحسن را در بندگي و هواخواهي و اعتماد”
 رسم نواز از روي عاطفيت و عنايت به شهنشاه بنده, نمود بود عارضة جسماني روي

خواجه . نور منور ساختند منزل او را به, عاطفت كه طريقة انيقة نبويست پرداخته
انداز و  طريق پا غيره به بعد اداي لوازم عبوديت و انكسار صد قطعه زربفت و

  .٣“درآورد نظر كيميا اثر سبيل پيشكش به في بهدو فيل و ده هزار اشر
 / هجري١٠٤٢خواجه ابوالحسن در سال ششم جلوس شاهجهان، نوزدهم رمضان سال 

الشعراي  ابوطالب كليم ملك.  ميالدي در سن هفتاد سالگي وديعت حيات سپرد١٦٣٣
  :وقت مادة تاريخ فوتش را چنين نوشته است

  ٤با اميرالمؤمـنين محشـور باد
  ) هجري١٠٤٢(

نويسان و مورخان دربارة محل درگذشت خواجه ابوالحسن هيچ اطالع ندادند  تذكره
  .٥نام مغلپوره دفن شده است اي به ولي اين خبر مذكور است كه او در الهور در محلّه

                                                   
, ٧٣٩ص , ١ ج, مآثراالمرا؛ ٨٢٩ص , ميخانه؛ ٤٩٩ص , ٢ ج, حسن تاريخ: حسن كهويهامي، پير غالم حسن  .1

  .٧٣١ص, ١ ج, ترجمة اردو, ١٢٨ص , ١ ج, ترجمة انگليسي
, ١ ج,  ترجمة اردو,٧٣٩ ص, ١  ج،مآثراالمرا: الدوله شاهنواز خان عبدالرزّاق آبادي، صمصام عبدالرزّاق اورنگ  .2

  .٧٣٣ ص
  .٤٤٩ص , ١  ج،پادشاهنامه: )ه ١٠٦٥ :م(عبدالحميد الهوري، ملّا عبدالحميد   .3
, ترجمه اردو, ٧٣٩ص , ١ ج, مآثراالمرا؛ ٨٥٥ و ٨٢٩ ص ،ميخانه: بي فخرالزماني عبدالنّعاليي قزويني، مولوي  .4

  .١٣٠ص , ١ ج, ترجمة انگليسي, ٧٣٣ص , ١ ج
, ؛ ترجمة انگليسي٧٦٠ص , ٢  ج،مآثراالمرا: الدوله شاهنواز خان عبدالرزّاق آبادي، صمصام رنگعبدالرزّاق او  .5

  .٦٤، ص ظفر خان احسن؛ ٧٥٧، ص ٢؛ ترجمة اردو، ج ١٠١٩ص , ٢ ج
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شعار بود و  گزار و اخالص چون خواجه ابوالحسن در سلك بندگان حق”
م داده بود بنابراين شاهجهان بر فوت كارهاي نيك در دوران مأموريت خود انجا

  .١“نهايت فرمودند او تأسف بسيار نموده و بر بازماندگان آن مرحوم لطف بي

 فهرست منابع و مآخذ
مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، جلد اول ، آتشكده: لطف علي بيگ حاجي آذر بيگدلي، .١

 . شه ١٣٣٦

النساء علي  دكتر زيبكوشش  به ، نفايسمجمع ال: الدين علي خان سراج گوالياري، آرزو .٢
، چاپ )پاكستان(آباد  اسالم، ، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان)سلطان علي(خان 

 . م٢٢٠٤ ژوئة/ه ١٤٢٥االول  جمادي/ شه ١٣٨٣اول تيرماه 

، مطبع نولکشور، )م ١٧٦٢-٣/ه ١١٧٦: تأليف (عامره خزانة: آزاد بلگرامي، مير غالم علي .۳
  .م ۱۷۸۱ لکهنو،

 . م۱۹۱۳، الهور، مآثرالکرام: آزاد بلگرامي، مير غالم علي .٤

): ه ١٠٨١ يا ١٠٧٧: م(آشناي شاهجهاني، ميرزا محمد طاهر خان پسر ظفر خان  .٥
دانشگاه مركزي  کتابخانة ،۲۰۰۶۶۸ ة، شمار)ينسخة خطّ(ملخِّص  موسوم به نامه شاهجهان

 .دهلي، دهلي

 ):ه ١٠٨١ يا ١٠٧٧: م(هر خان پسر ظفر خان آشناي شاهجهاني، ميرزا محمد طا .٦
، کتابخانة موزة بريتانيا، Or.175 ة، شمار)يخطّ نسخة(ملخِّص  موسوم به نامه شاهجهان

 .لندن

دانشگاه دهلي، گروه زبان و ادبيات فارسي ، ظفر خان احسن :محمد ]دكتر[اسلم خان،  .٧
 . شمسي۲۵۳۵دهلي، 

، بخش تحقيق و نشريات، دولت جامو و سنتاريخ ح: حسن كهويهامي، پير غالم حسن .٨
 .٢ م، ج ١٩٥٤نگر، ژانوية  كشمير، سري

                                                   
  .٤٧٤ص , ١  ج،پادشاهنامه: )ه ١٠٦٥ :م(عبدالحميد الهوري، ملّا عبدالحميد   .1
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، )م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف (حسيني تذکرة: حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست .۹
  . هجري۱۹۱۲ ،لکهنو

، بخش صحف ابراهيم: )ه ١٣١٧ :م(الدوله علي ابراهيم خان  خليل بنارسي، امين .۱۰
  . پتنا خدابخش،،معاصرين

حمن  عطاءالراهتمام سيد شاه محمد به، سفينة خوشگو: داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي .۱۱
  .م ١٩٥٩سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي پتنا، مارس کاکوي، 

 محمد حسين محوي لکهنوي، ةب، مرتّالشعرا کلمات: سرخوش كشميري، مير محمد افضل .١٢
 .م ۱۹۵۱دانشگاه مدراس، 

 . م۱۹۵۶گره،   اعظم،)اردو (شعرالعجم: شبليالعلما محمد  نعماني، شمسشبلي  .١٣

 . م۱۹۹۱، گره ، اعظمبزم تيموريه: سيدالدين عبدالرحمن،  صباح .١٤

 . شه ۱۳۱۷، تهران، نصرآبادي تذكرة: طاهر نصرآبادي اصفهاني، ميرزا محمد طاهر .١٥

 .م ۱۹۳۴/ه ۱۳۵۳ ،، جيد برقي پريس، دهلينگارستان کشمير :قاضي، ظهورالحسن .١٦

، اصغر جانفدا، نشريات عشق  نشتر:)ه ١١٩٤: ت(آبادي، حسين قلي خان  عاشقي عظيم .۱۷
  .م ۱۹۸۱-۸۸تاجيكستان، دانش، 

، تصحيح كبيرالدين احمد و پادشاهنامه: )ه ١٠٦٥ :م(عبدالحميد الهوري، ملّا عبدالحميد  .١٨
 . م، سه جلد١٨٦٨عبدالرحيم، كلكته، 

: الدوله شاهنواز خان عبدالرزّاق بن مير حسن علي ادي، صمصامآب عبدالرزّاق اورنگ .۱۹
  . جلد اول، دوم،م ١٨٩١ تا ١٨٨٨تي، كلكته، يايشياتيك سوسا، مآثراالمرا

: الدوله شاهنواز خان عبدالرزّاق بن مير حسن علي آبادي، صمصام عبدالرزّاق اورنگ .٢٠
زي اردو بورد، الهور، پاکستان، ر محمد ايوب قادري، مرکو پرفساز، ترجمة اردو مآثراالمرا
 .م ۱۹۶۹ آگوست دومجلد ،  م١٩٦٨ ژوئن جلد اول

 ،ح احمد گلچين معانيمصح، ميخانه: بي فخرالزماني عبدالنّعاليي قزويني، مولوي .٢١
 . شه ۱۳۴۰ شركا، تهران، انتشارات شركت نسبي حاج محمد حسين اقبال و

مرتبة محمد مقتدي الشعراي غني، ةتذكر: )ه ١٣٣٥: م(آبادي، محمد عبدالغني  غني فرخ .۲۲
  . م١٩١٦خان شرواني، مطبع عليگره، 
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 ١٢٥٨: تأليف (نتايج االفكار): ه ١٢٨٠ :م(قدرت گوپاموي، محمد قدرت اهللا  .٢٣
 . هجري١٣٣٦، چاپخانة سلطاني، بمبئي، )م ١٨٤٢/ه

  حواشي، هنام شاهجهان  موسوم بهعمل صالح): ه ١٠٨٥: م(كنبوه الهوري، محمد صالح  .٢٤
جلد اول تصحيح دکتر وحيد قريشي، مجلس ترقي ادب، الهور،  غالم يزداني، ]دكتر[

 . م١٩٧٢ م، جلد سوم ١٩٦٧ م، جلد دوم مارس ١٩٦٧ژانويه 

  ، بمبئي،مرآت الخيال: لودي هروي، امير شير علي خان بن علي امجد خان لودي .٢٥
 . هجري١٣٢٤

  ، ترتيب و تلخيص)ه ١١٦١ :تاليف (راالشعا  منتخب:مبتالي مشهدي، مردان علي خان .٢٦
 . م١٩٧٥ محمد اسلم خان، اندوپرشين سوسايتي، دهلي، ]دكتر[

هتمام محمد ا هب، شمع انجمن: صديقنواب قنّوجي بخارايي، اميرالملك سيد محمد  .۲۷
  .م ١٨٩٦/ه ١٢٩٣ مطبع شاهجهاني، بهوپال، ،عبدالمجيد خان

، )م ١٧٤٨/ه ١١٦١: تأليف (الشعرا رياض: )ه ١١٧٠ :م(واله داغستاني، علي قلي خان  .٢٨
، )هند(مقدمه و تصحيح و ترتيب پرفسور شريف حسين قاسمي، کتابخانة رضا رامپور 

 .م ٢٠٠١/ شه ١٣٨٠

، مرکز )م ١٨٠٣/ه ١٢١٨: تأليف (الغرايب مخزن: سنديلوي، شيخ احمد علي خان هاشمي .٢٩
 .م ۱۹۹۴تحقيقات فارسي، ايران و پاکستان، 
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  خليلياهللا  خليلهاي تربيتي استاد   انديشهگرايي و هاي ملّي جنبه  ٧١

  

  هاي تربيتي گرايي و انديشه هاي ملّي جنبه
  اهللا خليلي استاد خليل

  ∗عليم اشرف خان

چندين معني شرح داده  هاي معتبر فارسي به گرايي در فرهنگ واژة ملّي، ملّيت و ملّيت
  :شده است
  .١)آيين و دين(ملّت   مربوط به-٢ملّت   صفت نسبي، يعني منسوب به-١ :ملّي
  .٢ بودن، قوميت، مجموعة صفات و خصايص يك ملّتمصدر جعلي ملّت :ملّيت
ويژه اعتقاد به برتري ملّي با تأكيد  يك ملّت، به دلبستگي و اعتقاد به :گرايي ملّي

  .٣هاي ديگر فرهنگ و منافع آن ملّت در برابر ملّت بر
پس روشن گشت كه شاعر ملّي، آنكس است كه دربارة عشق و عالقة خود 

  .شاعر كشور ناميد توان شاعر ملّي را نزديك به يعني مي. ده باشدكشور تعلّق نشان دا به
اهللا خليلي كشور افغانستان را از دل و جاِن خود  شاعر فرزانة ما جناب استاد خليل

سروده است كه دو شعر آن » پيشگاه وطن به«عنوان  اي به دانست و قصيده عزيزتر مي
  :باشد  مينشان دهندة عشق و عالقة وي به كشور افغانستان

  پرستمت  هان اي وطن مپرس چرا مي       تمتپرسـ   دا مـي  دا كـه بعـد خـ      داند خ 
ـ     رير خ هم با ص     ٤پرسـتمت   فـا مـي   خ م به كار ه هم آش   ا زبـان دل  امه و هـم ب

                                                   
  .دانشيار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
  .٤٣٥٥ ص، ٤ ج، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، فرهنگ فارسي: معين دشتي، دکتر محمد معين  .1
  .همان  .2
  .٩١٤تهران، ص , ، غالم حسين صدري افشار، نسرين حكمي و نسترن حكمين فارسي امروزفرهنگ زبا  .3
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  ٧٢  قند پارسي

  

شود كه بهترين آموزنده يك شاعر تجارب و مشاهدات وي است كه در  گفته مي
ربارة استاد خليلي چنين اظهار استاد عبدالرحمن پژواك د. دهد طول زندگيش رخ مي

  :اند نظر كرده
زاد و شير زندگي را از پستان لذّت  خليلي در آغوش عشرت و نعمت فراوان”

اين آشنايي آغاز آموزش . آالم حيات آشنا ساخت مكيد تا آنكه روزگار او را به
ترين معلّم انسان يعني درد و  آموخت از بزرگ حقيقي وي بود زيرا آنچه مي

  .١“بودمصيبت 
استاد خليلي نوشته  ها كه به چنين استاد عبدالرحمن پژواك در يكي از قصيده هم

كرده  نحو خوبي شرح قرار زير به فرستاده بود، مختصات اشعار استاد خليلي را به و
  :است

  گرامــي شــاعري آن را نوشــته  
  اگر شعر است كشور اوست شاهش     

  جـــاي فرخـــي سيـــستاني بـــه
  ميــان نغمــه ســنجان ســنائي   
ــز  ــشت و هرم ــشور زرت   حــدود ك

ــام   ــاعر اي ــي ش ــستخليل ــا ني   م
ــست   ــا ني ــام م ــاعر اي ــي ش   خليل
 خـلـيـلي شـاعـر ديروز و امـروز

  كه بر وي نـاز بايـد كـرد كـشور          
  اگـر شــعر آسمانـست اوش اختــر  

ــي ــر  نم ــسي را زوي برت ــنم ك   بي
  وي خوشـتر  نمي بينم كـسي را ز     

  نـــدارد هـــيچ زو آتـــش زبـــانتر
  كه هـست او بيـشتر از مـا معمـر     
  كه در شعر است وي از ما جوانتر        
 شــده در شــعر از فـردا فـراتـر

ـ  خيـ    رون كـرد ال شـعر او از دل ب
ــه انه ــشم ــ هدي ــراي زار و ابه   ٢ت

نه تنها آقاي پژواك بلكه محقّقين نامدار ايران مثل استاد سعيد نفيسي دربارة شعر 
  :استاد خليلي اظهار كرده است

ياد بزرگان شعر فارسي در دربار   و خواننده را بههر مصرع و بيت وي شنونده”
اندازد و عنصري و فرخي و منجيك و كسايي و عماره مروزي را  غزنين مي
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  خليلياهللا  خليلهاي تربيتي استاد   انديشهگرايي و هاي ملّي جنبه  ٧٣

  

قصايد . دست روزگار است سرايان تواناي چيره خليلي از سخن. آورد ياد ما مي به
هر كلمه . آن هست تر كسي را دسترسي به وي در آن اوج بالغتي است كه كم

در غزلياتش، سخنان . رساند حاطه وي را در ادب هزارسالة زبان دري ميآنها ا
در مثنويات وي هزاران . كند نواي هزار داستان برابري مي پرشوري هست كه با

رباعيات وي . افزايد نكته عرفان و معرفت نهفته است كه دانايان را نيز انديشه مي
ظ رشيق است، هنرنمايي يك شاهكاري از پيوستگي معاني دقيق با الفاكه هر 

. آورد ياد مي اند، به سرايان را كه در اين روش استاد مسلّم شده معدودي از سخن
  .١“بهترين وجهي ادا كرده است در قطعات نيز هميشه حق مطلب را به

داد،  وقتي استاد سعيد نفيسي اشعار استاد خليلي را مورد بررسي و ارزيابي قرار
  :بدين نتيجه رسيده كه

ها و مقطعاتي است كه  رين مقياس توانايي خليلي در سخن منظوم دو بيتيبهت”
همان اندازه كه  نوين سروده و سخت نمايان است كه اين شاعر توانا به روِش به

در پيروي از سنن ديرين ادب فارسي طبعي وقاد و خاطري فياض دارد، در 
اند، گشوده   برخاستهنوين اي براي كساني كه در پي اين روش ابتكار نيز راه تازه

  .٢“است
دليلي كه استاد فروزانفر  توان شاعر ملّي افغانستان ناميد، به استاد خليلي را مي

  :است گفته
عالم اسالم در اشعار  كشور خود با عواطف كلي انساني و عالقه به عشق به”

 سازد كه شاعر دلي حساس طور كلّي اين نكته را مسلّم مي استاد بهم آميخته و به
تر يعني دلبستگي  و پرشور دارد و اين شور و هيجان گاهي در صورت كلّي

گر  وطن جلوه روابط انسانيت و يا جهان اسالم و گاه در لباس عشق به به
از اين قبيل است آنچه در مدح و يا رثاي دوستان خود سروده است . گردد مي
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  ٧٤  قند پارسي

  

فا و پاكدلي اين كند و نمونة ص كه آنها نيز از هيجان عواطف دروني حكايت مي
  .١“استاد تواند بود

بند است، سروده  كه داراي هفت» آزادي وطن«عنوان  استاد خليلي تركيب بندي به
  :دهد كه آخرين بند آن روحية استاد خليلي را نشان مي

  كه گشت دورة اقبال ما جوان امـروز         اي وطـن اي مايـة روان امـروز        بناز  
  مشهد شهداي وطن فشان امـروز      به  صبا ببر تو ز گلهـاي گلـستان امـروز    

ـ    ٢روح پاك شهيدان سالم ما برسـان    به  لّـي افغــان شن منيـت جــ اد تهيــ هب
افتد و  اوالد وطن مي آيد وقتي چشم وي به گريه مي دل دردمند استاد خليلي به
جز اين كه افغانان را از واقعاِت تاريخي و  اي نديده به طبيعت حساس شاعر چاره

سازد و براي آينده ملّت و اوالد وطن را رهنمايي   افغانستان آگاهروايات و سنن كشور
ساخته است » اوالد وطن خطاب به«عنوان  بند ديگري به بدين سبب استاد تركيب. كند

نيز استاد با اوالد وطن درد دل كرده، سروده . كه همة اشعارش پر از تأسف و غم است
  :است

  قدر تو قدرت تو عزّ تو تمكـين تـو رفـت            نشدي ملتفت و عظمت ديرين تـو رفـت        
  كفر گردد كه بگويم بخدا ديـن تـو رفـت          همه از غفلت تو شوكت پيشين تـو رفـت        

ـ    ك چش لي   ٣دل چون سنگ تو زين واقعه هشيار نشد        دار نـشد  ه بيـ  ن معركـ  م تـو ازي
وي . جا در كليات اشعارش هويداست هاي تربيتي استاد خليلي، جا به جنبه

وي عقيده . توان حلّ كرد ح داده كه بدون كار هيچ مشكلي را نميجوانان ملّت توضي به
جوانان گفته كه  بندي سفته، به و همين را در تركيب» سرماية جاوداني است كار«داشت 

  :كنيد تا پيروز شويد بياييد و كار
  اي پسر چشم وطن سوي تو بازاست هنوز

  قوم را جانـب تو دسـت دراز اسـت هـنوز
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  و صد گونه نياز اسـت هنوزمملكت را به ت
  فرصت خدمت تو دور و دراز اسـت هـنوز

  وقـت بـازي نبـود فـرصـِت كارسـت بيـا
  ١اي پسر كار نـكـردن به تو عاراسـت بيا

االسالم و درسگاه شريعت محمدي ناميده قبةاستاد خليلي جامعة ازهِر مصر را 
شوروي بود و هيچ كمكي از وقتي ملّت افغانستان در زير استعمار پرچم سرخ . است

ملّت افغان نرسيده بود و جامعة ازهر هنوز هم لب بسته  طرف سازمان ملل متّحد به
  :گويد كند و مي بود، بدين موقع استاد خليلي از اين وضعيت شكوه مي

  ايـهـا االزهـر ز بـنـگاه مـلـل امـيـد نـيـسـت
  اي از شـاخة ايـن بيـد نيسـت قسمت ما ميــوه

  مـيـكن يـايي مـريـاك كبـن پـاع از ديـفا دـم
  مـيـكن يـي مـدايـخ روي ظلم و بيـيـا نـرزم ب
  كـنيـم تـكيـه بـر بـازوي تـوفـيـق الهـي مـي

  كنـيـم مـا اسـيـراِن جـهـان را رهـنمـايي مـي
  پـرده گو رأي تو چيست؟ ايها االزهر سـخن بي

  ٢رايت دين بر زمين افتـاده فـتواي تو چـيست؟
برادران  استاد خليلي از وضع ناجور اركان ملل متّحد دفتر شكايتي دارد و به

سروده » بهار خون«عنوان  بندي به همين معني تركيب مسلمان هم شكوه كرده است و به
  :كند كه خواننده را مسحور مي
  دردان به درد مـا نفهمـيدند دريغا جمـع بي

  دحـال زار ما ديدند و خنديـدن  مسلمانان به
  اان رـانگيز ايم قـاي عشـالوثقةغا عروـدري

  به پاس خاطر كافـر دالنـي چنـد ببريـدند
  به بنـگاه مـلل دعـواگـران صـلح و آزادي

  به نام ما بسـاطي چند گستردند و بر چيدند
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  دروغي چند افـزودند و الفي چنـد بنوشتند
  دو سه سطر مزور در خالل صفحه پيچيدند

  خود را پنبـه بنهـادندز آواز حقيـقت گوش 
  آهـنگ ستـمگاران گيتـي پاي كوبيـدند  به

  وطـن اي مـادر مـا مـأمـن مـا آشـيان ما
ـّام مصـيبت پاسـبان ما   ١تـويي تنهـا بـه اي
مرتبه  داده و به استاد خليلي شاعِر مشرق عالمه اقبال الهوري را آموزگاِر خود قرار

 از مزار اقبال ديدن كرد احساس و عواطف وقتي استاد خليل. رسد و مقام بزرگي مي
  :خود را روي صفحة قرطاس انتقال داده كه

  انـگيـز قلـم خفتـگان را بـا صـريـر شعـله
  ٢صد تكان دادي و چندين انقالب آموختي

 در كهن تاريخ شرق انگيختي شـور نويـن
  ٣شوكِت پارينـه را عهـد شـبـاب آموخـتي

ما و رهبر استاد خليلي در كليات اشعار وي عالمه اقبال الهوري از حيث رهن
هاي ملّت و قوم را از او يادگرفته است و مثنوي تأثرآميزي  وي درس. موجود است

دارد كه چندين بيت از آن فكر و » آرامگاه عارف شرق عالمه اقبال الهوري بر«عنوان  به
  :دهد و هنوز تازگي دارد انديشه و ذهن استاد خليلي را نشان مي

ــ ــتُرب ــِت اقب ــردم ط   ٤خالف ي ديدم در آنجا بيدولت  وافال را ك
ــوي   زنده از وي رسـم و راه معنـوي         ــاه مول ــن از وي خانق   روش

ــه   اش از ســنايي ســوزها در ســينه ــو در نغم ــي بلخــي ن   اش وزن
  كاروان خفتـه را بانـِگ دراسـت       ايــن نواهــا از نــواي كبرياســت

ــن ــع ــ رة او در دل م ــار ك   ٥دار كــرديــرق را بخفتگــاِن شــ  ردا ك
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قاره را وادار ساخته بود كه شما بايد فكر  عالمه اقبال در اشعار خود، مسلمانان شبه
بندي  همين جنبة تربيتي را استاد خليلي در تركيب. كنيد كه چه بوديد و چه شديد

  :بند از آن، چنين است آورده است كه يك» دار دلير من وطن«عنوان  به
  تاريخـت ن بهدار دليـر من نگاهـي ك وطـن

  كـه روزي افـتـخـار دودمـان آسـيـا بـودي
  هاي دهشت بار خـاراكَن نترسـيدي ز طوفان

  بپا اسـتاده چون كوه بلنـدت جا بـجا بـودي
  كَفَـت بـا قبـضـة شمـشـير پيـونـِد ازل دارد
  دا بوديـشير خـم تو شمـود اگر گويـخطا نب
  هاتو در سـوزنده صحـراها تو در توفنده دريا
  ها رهنما بودي بـرق نيـزه و شمشيـر شب  به
  الفم اگر باور نداري حرف من كز عشـق مي
  قبر رفتـگانت گوش ِنه بشـنو چهـا بودي  به

  شكن بودي تو مرگ اهرمن بودي تو مرِد بت
  ١تو خورشـيد زمـن بودي تو فَر كبـريا بودي

رت امير وي در عرِس حض.  هجري در دهلي بود١٣٤٢استاد خليلي در سال 
الدين اوليا و حضرت امير خسرو دهلوي  او عاشق حضرت نظام. خسرو حضور داشت

شعر تقديم كرده كه عنوانش  مناسبت سالگرد امير خسرو هدية تهنيت به بود و به
  :قرار زير است است و بندي از آن به» خسرو سالگرد امير«

ــتان آورده   ام در بارگاهــت ارمغــان آورده ! خــسروا ــنايي داسـ ــستان سـ   ام از شبـ
ــا    ام ان آوردهنـدين نــش ريم مولـوي چ از حـ  ــوي ج ــنايي ب ــاض آش   ام ن آوردهاز ري

  ٢انگيز كز ساز دل است بشنو اين آواِز روح  اين حديث جانفزا بشنو كه آواز دل اسـت  
هاي تاريخي مثل شاعران نامدار مهارت تمام داشت و براي  استاد در سرودِن قطعه

  :قرار زير است قطعه تاريخي سروده كه به» دست هالكو تاريخ قتل عام بغداد به«
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  ٧٨  قند پارسي

  

  ســپاه هالكــو چــو بغــداد را    
 چـو پرسـند از سـال تـاريخ آن

  گـون   به خون كرد يكبارگي الله    
 )خون(بگو سال تاريخ آن هست 

آيد كه سال قتل عام بغداد  هجري قمري برمي ٦٥٦از اين قطعة تاريخي سال 
  .١باشد دست هالكو مي به

اي است كه ازبِن قلب وي  دي براي استاد خليلي يك واژه نيست، بل جذبهواژة آزا
گر روحيه و عواطف استاد خليلي  دهد و نمايان سوز و شور و تأثر و تأسف را نشان مي

را در كليات خود جا داده و گفته » آزادي«وي مثل شاعران برجسته و تواناي . است
  :است

  بادي نيست …جز رنج و غم و جفا و          افسوس كه در قسمت ما شادي نيـست       
  ٢تو آزادي نيـس  ينها همه هيچنـد چـ     ا  امظـ  و نرويـ علم و هنـر و صـنعت و ن      
آيند و اين ابتكار  نظر مي نشين، ساده و خارج از تصنّّع به غزليات استاد خليلي دل

اي را در يك بيت منعكس  استاد خليلي است كه گاهي اوقات داستان هزار صفحه
عنوان  استاد خليلي غزلي به. شود ين كيفيت بيشتر در غزليات وي ديده ميكند و ا مي
  :سروده كه بيتي از آن شنيدني است» يكي از آوارگان در حال احتضار وصيت به«

  ٣فشان  ها دارد نمك بر زخم آن كمتر        زخم  ت آزارش مـده   كشور من سخت بيمار اس    
سروده كه ما بيشتر در » وشاناعتراف خود فر«عنوان  چنين در غزلي ديگر به هم

استاد در سبك خويش . دهند بينيم كه رهبران ما چه كارهاي زشت انجام مي روزمره مي
  :سروده است

  م و چه بيجـا فـروختيم      خود را فروختي    ما فــروختيفــه دنيــجي مــا زنــدگي بــه
ـ رش خ از ف   دريـغ ي ا خورده از بهر يك دو ساغر پس   ـ  ان   ٤تيما بـه ثريـا فـروخ      ه ت

رقم » كشتگان تسليم«عنوان  الشهود را در يك رباعي به استاد خليلي فلسفة وحدت
  :كرده است
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  خليلياهللا  خليلهاي تربيتي استاد   انديشهگرايي و هاي ملّي جنبه  ٧٩

  

  اگـــر قطـــره اگـــر دريـــا از اوينـــد  اگـــر زشـــتند گـــر زيبـــا از اوينـــد
ــشوشــخ ــن ك ــسا اي ــغ ت   ١كه در هر حال و در هر جا از اوينـد            مليتگان تي

بودن را چنين توضيح رضا  در رباعي ديگر استاد مثِل پير هرات، فلسفة راضي به
  :داده است

  گويم چنين كن يا چنـان كـن     نمي  ت آن كـن   ايانـس هر چـه ش   ! الهي
ــ ــچ ــد به دان ــن ــدرار خده اس   ٢زيبد همان كـن     خدارا، هر چه مي     داون

يك بار . اي مستحكم و پا برجا داشت استاد خليلي شاعري حساس بود و انديشه
را بدين دليل مسترد كرده بود كه وي وزارت خارجة افغانستان عكس استاد خليلي 

  :تعبيركرده و گفته است» دم«عنوان  استاد همين احساس را به. كراوات نبسته بود
  آن يار ز ديـدنش بـر انگيختـه اسـت          از گردن من چو بند بگـسيخته اسـت        
  ٣كز گردن خويشتن دم آويخته اسـت        اين خر طلبان شاد از آن كس گردنـد        

روزگار  وقتي استاد به. دنبال كار خويش است ر كس بهدر اين روزگار ناهنجار ه
  :كند كند، اين رباعي در ذهنش خطور مي نگاه مي

  هر جا سرزدم غم بود غم بود       به  اگر مسجد اگر ديـر و حـرم بـود        
ـ  عالم زير و باال ه     به ـ       همه م   دمر چـه دي   ٤وداتم همه رنج و الـم ب

ارسي بالعموم عباداِت شعراي معروف فارسي بالخصوص و شعراي غيرمعروف ف
عنوان  اي به استاد خليلي هم رباعي. اند داده ريائي و تزوير را بيشتر مورِد انتقاد قرار

  :سروده است كه بيشتر جنبة ظاهري را مورد انتقاد قرار داده» حضور بي نماز«
  مقـصـد ز نـمـاِز مـا صف آراسـتن اسـت

  يـا دل ز غـبـاِر شـرك پيـراسـتـن اسـت
  يست حضور دل چو بوزينه چه سودچون ن

  ٥گشـتن و برخاستن است زين خفتن و خم
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  ٨٠  قند پارسي

  

عشق مثل . يابد نظر استاد زندگاني يك نفر تنها با عشق از تاريكي نجات مي به
  :زدايد شمعي است كه تاريكي را مي

ــي ــ ب ــق حشع ــيي   ١شمعي است كه تابشي ندارد      زاد اِت آدم
برند و اين آوارگي  سر مي ن در آوارگي بهوي بدين وضع آشنا بود كه بيشتر افغانا

عنوان  همين را درنظر داشته غزلي به. زودي تمام شدني نيست و پاياني ندارد هم به
  :گردد سروده كه بيتي از آن نقل مي» فتنه«

  ٢ام نــداردجــه انت كــاســآوارگــي م  هر قافله ره برد به سر منزل مقصود       
نواي  نواز و به ني شبي در انقره به«عنوان  هغزلي ب. استاد خليلي عاشق مولوي بود

  :نگاشته است كه بيتي از آن غزل شنيدني است» جانسوزش
  ٣وز را از سر بپـا     گر كني آن نالة جانس      از سراپاي وجودم ناله خواهد شد بلند      

عنوان  وي از چرخ ناهنجار و روزگار ناهموار شكايت كرده بر مزار موالنا به
  :سروده» در قونيه شبي«

  ٤قرارم امـشب؟   به كجا قرار گيرد دل بي       كوني نه سـپهر را مـداري      نه زمانه را س   
  :رسد پسرها مي داند و اين ارثي كه از پدرها به استاد خليلي مرگ را بر حق مي

ــ  مرگست متاعي كه در آن نيست نزاعـي      ــدرهاز ِارث پ ــا ك ــه بمان ــسرهاد ب   ٥ه پ
است و چند » مرگ«رده است كه عنوانش اي بيان ك استاد فلسفة مرگ را در مثنوي
  :سرايد وي مي. بيت از آن داراي كيفيت رواني است

  سكوت همه گفتگوهاست مـرگ      سقوِط همـه آرزوهاسـت مـرگ      
  ٦به فرمانش هر يك شـتابندگان       دگانا بنـ  ت و مـ   سپهدار مرگـس  
افغانستان و وضع  ها به خواسته كه كشورهاي اسالمي و همسايه استاد خليلي مي

  :سرايد شكوه مي انان توجه كنند، ولي دلش مغموم شده، و بهافغ
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  خليلياهللا  خليلهاي تربيتي استاد   انديشهگرايي و هاي ملّي جنبه  ٨١

  

ــدند   ــر ش ــدايا ك ــا خ ــتان م   تـر شـدند     حال ما ديدنـد و غافـل        دوس
  هر يكي در بستر امـراِض خـويش        مؤمنان غرقند در اغراِض خـويش     

  ١كس به ما از جان وفاداري نكـرد         ردهيچ كس با ما ز دل يـاري نكـ         
دهد و گاهي اوقات شعرش مملو  ان را جا ميهاي خود عرف استاد خليلي در انديشه
  .رسد كه استاد خليلي شاعر و عارِف وقت است نظر مي از عرفان و تصوف است و به

استاد خليلي افكار موالنا را در انديشة خود جا داده است و قناعت و صبر و توكّل 
آورده كه »  روميالدين مطبخ موالنا جالل«عنوان  طور الگو به اي به خدا را در مثنوي به

وي . هاي تربيتي دارد و براي افكار موالنا توضيحات جامع و كافي داراست بيشتر جنبه
  :گويد مي

ــوي   ــان مولــ ــاب اوِج عرفــ ــوي   آفتــ ــمان معنـــــ   راه دان آســـــ
ــ شــام ــيه ــؤال ا م ــادم س ــرد از خ ــا را بگــو چونــست حــال؟   ك   مطــبخ م

ــساط   ت چيـزي در بـساط     تي نيـس  گر بگف  ــت دادي انبـ ــوي را دسـ   مولـ
ــت     شُكر گفتي كه اين عطاي داور است       ــر اس ــبخ پيغمب ــا مط ــبخ م   مط

ــح  رتــ ب خــوبت امــشتـي هــس ور بگف ــبت مال ــط ــ بخ ز ش ــه   راي دگ
  ٢ون آيـد امـشب در مـشام       وي فرع ب  اممــ تدوِهانــ هتــي بــ فوي گولــم

استاد . كنند اشعار خود افتخار مي شود كه اكثر شعراي معروِف فارسي به ديده مي
  : هم همين روش را دنبال كرده استخليلي

  ٣بخش گهروار چه خيـزد      جز شعر روان    لـــييلاز خرســـهبـــع دالويـــز گاز ط
بدين . باشد وي عقيده داشت كه ديوانش مورد پسند ادب دوستان و صاحبنظران مي

  :سبب سروده است
  بعد ازين هر كس خليلي خواند اين اشـعار نغز

  ٤يوان ترابوسه خواهـد زد به فيـض عشـق د
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  ٨٢  قند پارسي

  

دست،  اهللا خليلي شاعري برجسته، چيره توان گفت كه استاد خليل در آخر مي
پرآوازه، عالم، عابد، عارف، فلسفي و رهنماي افغانان بود و بيشتر در ابيات وي 

الدين رومي، امير خسرو دهلوي و  هاي افكار عالمه اقبال، موالنا جالل عكس
اي  هاي شعراي مذكور مقايسه انديشه ر بااگ. شاعر معروف منعكس شده است چندين
  .توان تعيين كرد گيرد مقام و مرتبة استاد خليلي را نيز در ادبيات فارسي مي انجام
  منابع
كوشش عبدالحي خراساني، نشر بلخ  ، بهكليات اشعار خليلي: اهللا خليلي افغان، استاد خليل .١

 .ش ه ١٣٧٨بنياد نيشابور، تهران،  وابسته به

، گردآورندي از متين اندخويي، اهللا خليلي گزيدة اشعار خليل: اهللا غان، استاد خليلخليلي اف .٢
 ١٣٦٩، انجمن نويسندگان افغانستان، كابل، ١٩٣به اهتمام شكريه نديم، شمارة مسلسل 

 .خورشيدي

، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، چاپ فرهنگ فارسي: معين دشتي، دکتر محمد معين .٣
 .ش ه ١٣٧١هشتم 

, ، غالم حسين صدري افشار، نسرين حكمي و نسترن حكميفرهنگ زبان فارسي امروز .٤
 .ش ه ١٣٧٠تهران، , مؤسسة نشر كلمه

  



   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٨٣

  

  سهِم زنان صوفيه در گسترش اخوِت جهاني
  ∗سيده خورشيد فاطمه حسيني

دو  دهد كه از ديرباز در ارتقاي فرهنگ جهاني مردان و زنان، هر تاريخ نشان مي
هاي شاياني از لحاظ سياسي و علمي و اجتماعي  پيشرفت, خدمات شاياني انجام داده

اند ولي متاسفانه اثر قابل توجهي از  شتههمين طور در تصوف و عرفان تفنّي دا. اند داشته
گرچه سيماي تابناك برخي از زنان عارفه در ادبيات . متون عرفاني زنان در دست نيست

  .يادگار مانده است عرفاني به
دو را  زن و مرد بدون تفريق دو جنس است و هر  مجيد خطاب خداوند بهقرآندر 

  :فرمايد چنانكه در آية شريفه مي. استداده  خداوند يكسان مورد لطف و نعمت قرار
 الذّاكرين  و…الصابرات الصابرين و الصادقات و الصادقني و القانتات و القانتني و و”

١“الذّاكرات اهللا كثرياً و.  
  :شود در جاي ديگر ارشاد باري تعالي مي

  .٢“هو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبةً من عمل صاحلاً من ذكٍر او اُنثي و”
ارشاد . اعالم شد كه در راه حق و خداجويي هيچ مانعي از لحاظ جنس نيست

يعني كار مبني است بر عمل خالص و . ٣“ِانّ اَهللا الينظُر ايل صوِركُم”: مرسل اعظم است
  .نيت نيك نه بر صورت
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  ٨٤  قند پارسي

  

اول كسي كه ! چون فردا در عرصات آواز دهند يا رجال”طبق گفتة عباسة طوسي 
  . بود١“جال نهد مريمپاي در صف ر

اگرچه . اند پس زنان از صدر اسالم سهم بسزايي در پيشرفت و اصالح جامعه داشته
عنوان يك بانوي عارف  اهللا عليها را به در تاريخ عرفان و تصوف حضرت خديجه سالم

خداي يكتا و  اند ولي از ديدگاه منصفانه او اولين عارفة اسالمي است كه به نشناخته
ايمان آورد و با تالش حق براي وصال خدا آنچه داشت در راه معبودش صرف پيامبر 

جان خريد تا دين صلح و محبت اسالمي در سرزمين  كرد، سرزنش روزگار را به
جامعة عرب دوستي و مروت را ناديده گرفته بود ولي . عربستان گسترش پيدا كند

عنوان آينة  مآب را به  و رسالتوصال رب كريم تحمل كرد ها را در خديجه تمام مشقّت
چنان در  بينيم و هم بهترين آثار عرفان را در زندگاني وي مي. دانست جمال ذات مي

  .شيوة عارفانة زندگي دختر وي
پس از ايشان رابعة عدويه يا رابعة بصْري زن معروف از زنان سدة دوم هجري 

ظهور آمد از تأييدات غيبي اين  چندين رويداد كه از زمان تولّد وي به. آيد شمار مي به
پدر و مادرش آن قدر مفلس و . جهان آمد شب بود وقتي كه او به. زن عارف بود

شوهرش  مادر رابعه نگران شد و به. دست بودند كه در خانه چراغي هم نداشتند تهي
پدر رابعه كه بسيار خوددار بود و در . گفت كه از همسايه چراغ بياور تا ناف بريده شود

بناي  كرد، بر جز خدا پيش كسي دست سؤال بلند نخواهد ل خود عهد كرده بود كه بهد
كرد كه ايشان  خانم بهانه گرديد و به اي رفت و باز خانة همسايه توصية خانم به

اهللا عليه و آله  در خواب نبي آخر صلّي. تنگ بود و خوابيد پدر رابعه دل. اند خوابيده
گويند كه چرا غمگين هستي؟ آزرده مباش كه  كنند و مي سلّم را ديد كه دلجويي مي و

  .٢شد اي است كه شفيع هفتاد هزار نفر از امت من خواهد اين دختر سيده
  :سلّم فرمودند كه حضرت صلّي اهللا عليه و آله و آن
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٨٥

  

او بده كه تو هر شب صد بار  پيش عيسي كه امير بصره است برو و پيغام من به”
و شب جمعه چهار صد بار، ولي چرا اين شب جمعه فرستي  صلوات بر من مي

گردد و اين مبلغ را  صلوات نخواندي؟ پس كفّارة آن چهار صد دينار زر مي
  .“من بده به

دست  حيا مانع بود، به. پدر رابعه چون بيدار شد اين خواب را روي كاغذ نوشت
ه از فرط عيسي كاغذ را ديد و پيام رسول را خواند. كسي كاغذ پيش عيسي فرستاد

جهت  النبيين و چهار صد دينار به مسرت، ده هزار دينار زر صدقه براي يادآوري خاتم
روا نيست كه تو . پدر رابعه بدهيد و بگوييد كه دلم مشتاق ديدار توست پيامبر داد كه به

روبم و من  آيم و خاك آستانت مي اي، خودم مي مآب مشرف شده زيارت رسالت كه به
  .ترا بينم
بعه در خردسالي دچار درد يتيمي شد و اهل بصره هم در قحط و خشك سالي را

باآلخر بعد از فوت پدر و مادر كسي حال رابعه و خواهران رابعه را . گرفتار شدند
آن مرد . چنگ مردي ستمگر افتاد خواهرانش پراگنده شدند و خود رابعه به. نپرسيد

درد يتيمي و   كنيزي و اسارت هم بهسان بدين. درمي چند فروخت ستمگر رابعه را به
چه در خدمت صاحب خود بود هيچگاه  اين زن پاكباز گر. خانماني او افزوده شد بي

ديد و عاشقانه عبادت ذات  كوتاهي نكرد و همواره خود را در پيشگاه حق حاضر مي
  .كرد همتا را مي بي

ر منزل صاحبش امو كرد و روز در حالي كه روزه داشت به ها عبادت مي رابعه شب
شبي خواجه از روزن حجره ديد كه رابعه در حالت سجده محو مناجات . پرداخت مي

؛ ١است و قنديلي بدون سلسله باالي سرش آويخته و تمام خانه از آن نوراني بود
كرد كه الهي تو از اسرار دل من واقفي كه همة  حالي كه رابعه چنين زمزمه مي در

ساعتي از خدمت تو . وشني چشمم فداي بارگاه تو استآرزوي من پابند رضاي تو و ر
  .آسوده نيستم ولي چه كنم كه مخلوقي عاجز و زير دست هستم
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  ٨٦  قند پارسي

  

درد آمد و  خواجه از اين مناجات كنيزش آن قدر متأثّر و محزون شد كه دلش به
  .روز ديگر او را در راه خدا آزاد كرد

 براي عبادت و خداپرستي اي زندگيش را رابعه فرصت را مغتنم شمرد و در خرابه
ها هزار  شب. اي گرفت و در آنجا سرگرم عبادت شد بعد از خرابات صومعه. وقف كرد

  .مقام وااليي نايل گرديد كرد و در تصوف به ركعت نماز ادا مي
درياي عشق الهي پيوسته  بدون شك رابعه عارفي روشن ضمير و وارسته بود كه به

  :گويد  مبرا و منزّه بود تا آنجا كه حسن بصري ميهاي نفساني دلش از خواهش. بود
در . ظاهراً او زن بود ولي در باطن فرشته صفت. روزي من نزد او نشسته بودم”

حسن بصري . “شد كه من مرد هستم و او زن است ذهنش اين خيال پيدا نمي
من خود را مفلس ديدم و او را ”گويد كه  خيزد، مي چون از صحبت او برمي

  .“فتميا مخلص
پاسخ  غيرخدا را دليل ترك سنّت آورده و در رابعة عدويه خوف از مشغول شدن به

  :يكي از خواستگارانش نوشت
  .١“بدان كه زهد در دنيا راحت تن و دل است و رغبت آن غم و اندوه به بارآرد”

  رابعه بصري در آثار عرفا
شاهد عيني است كه نويسد كه خادمة رابعه   ميالصّفا ةصفوابن جوزي در كتاب خود 

ماند و براي چند لمحه  دار بود و تا صبح مشغول عبادت مي زنده رابعه عابدة شب
آنگاه عبادت روزانة “ خسپي؟ اي نفس چه اندازه مي”: گفت خود مي پس به. خفت مي

  .كرد خود را آغاز مي
  :كند ، او را با اين صفت ياد مياالوليا ةتذكرشيخ عطّار در 

اص، آن مستورة ستر اخالص، آن سوختة عشق و اشتياق، آن آن مخدره خدر خ”
الرجال، ثانية مريم، صفيه،  شيفتة قرب و احتراق، آن گمشدة وصال، آن مقبول

  …“العدويه بعةرا
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٨٧

  

در معاملت و معرفت مثل نداشت و معبر جملة بزرگان عهد ”: گويد و نيز مي
  .“خويش بود و بر اهل روزگار حجتي قاطع بود

 اين دو بيت عاشقانة پرشور و المعارف عوارفلدين سهروردي در ا شيخ شهاب
  :حال عربي را از او نقل كرده است كه خالصة آن اينست

تن من . ام آنكه بخواهد با من بنشيند بخشيده خدايا تو همدل مني و تن خود را به
يعني من . همراه همنشين من است در حالي كه معشوق دل من انيس من است

حق نه از راه چشم  راه به: نيز گفته است. تن حاضرم و با او با دل و جان  بهديگران با
  .است نه از راه گوش نه از راه زبان، تنها راه راه دل است

. بكوشيد تا دل را بيدار داريد كه چون دل بيدار شد او را با يار حاجت نيست”
 چه كند؟ يعني دل بيدار آنست كه گم شده است در حق، و هر كه گم شد يار

  .“ آنجا بودالفناء يف اهللا
قرار و دلباخته و  تاب و بي دار بود بلكه عاشقي بي رابعه نه فقط نمازگزار و روزه

طالب نقل   بن ابي)ع(حقيقتاً همان طور عبادت كرد كه از حضرت علي. جان سوخته بود
  :شده است

  .“يا اهلي صبرت علي عذاِبك فكيف اَصِبر علي ِفراقك”
  :ين در نيايش خود گفتهمچن

كنم آن را از من دريغ كن و اگر از خوف  الهي اگر براي بهشت تو را عبادت مي
كنم آن  كنم مرا بدان مبتال كن و اگر براي جمال باقي عبادت مي دوزخ تو را عبادت مي
  .را از من دريغ مدار

ين خواند و چون شعلة عشقش در ساير او همواره اشعار عاشقانه براي خدا مي
  .١كردند رفتند و از او اقتباس مي مجلس او مي عرفا به. كرد گرفت آنها را نيز مشتعل مي مي

  رابعه بنت كعب قُزداري: زن عارفة ديگر
نژاد  قُزدار نام جايي است بين افغانستان و پنجاب، و رابعه در آن ناحيه از قبيلة تازي

حالش  شرح. ست نيستدربارة زندگي اين بانو چيزي در د. جهان گشود چشم به
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  ٨٨  قند پارسي

  

گردد ولي  عموماً در دنيا شهرت خانواده از پسر مي. پراگنده در اوراق تاريخ ثبت است
اي را نيز كه در آن  رابعه نه فقط نام پدر و برادر بلكه نام قبيله. اينجا برعكس است

  .كرد شهرت داد زندگي مي
 نيمة اول سدة رفت و در شمار مي چه پدرش كعب قُزداري از بزرگان عرب به گر

چهارم هجري، وقتي كه پادشاهان ساماني بر تخت سلطنت متمكّن شدند، پدرش كعب 
خاندان قُزداري و آباء و اجداد . كرد قندهار و بلخ حكومت مي» بست«در ناحية سيستان 

  .١هاي دراز بر خالفت عرب تسلّط دشتند كعب تا سال
  :نويسد علي اكبر مشير سليمي چنين مي

شد اصالً تاريخ نام و  ت كه اگر اين دختر در اين خانواده پيدا نميعجب اينس”
  .٢“كرد نشان ايشان را فراموش مي

 دانشگاه دهلي از نگارنده چاپ تحقيقات فارسي در مجلّة ٣اي دربارة رابعه مقاله
  .نكاتي دربارة رابعه اشاره نموده است شده است كه در آنجا به

بر زبان عربي و فارسي تسلّط داشت و مركز . شعور بود رابعه زني با فهم و ذي
  .داده بود» العرب زَين«توجه صاحبان فضل و هنر شد، چندان كه پدرش او را لقب 

  رابعه قُزداري از ديدگاه عرفا
جامي نام او را در شمار زنان زاهد و صوفي آورده و از قول ابوسعيد ابوالخير گفته 

  .٤هاي مجازي نبود اما عشق او از قبيل عشقاست كه دختر كعب عاشق بود بر غالمي 
  :رضا قلي خان هدايت نوشته است

پدرش كعب نام در اصل از اعراب بود و در بلخ و . زادگان است او از ملك”
كعب . قُزدار و بست، در حوالي قندهار و سيستان و حوالي بلخ كامرانيها نموده

. گفتند العرب نيز مي زينپسري حارث نام داشته و دختري رابعه نام كه او را 
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٨٩

  

رابعة مذكوره در حسن و جمال و فضل و كمال و معرفت و حال وحيدة 
روزگار و فريدة دهر و ادوار، صاحب عشق حقيقي و مجازي، فارس ميدان 

  .١“ادبيات فارسي و تازي بوده
  :نويسد شبلي نعماني مي

. ر بوده استكه معاصر با رودكي است، داراي طبع سرشا) بلخي(رابعه قُزداري ”
عالوه بر شاعري در . گفت خوبي شعر مي دو به در زبان فارسي و عربي هر

  .٢“صباحت منظر و فضل و كمال سرآمد زنان عصر خويش بوده است
اما از اين حقيقت روگرداني ممكن نيست كه از خلقت بشر تا اين دوره ستايش زن 

 اگر در يك طرف رودكي از .اي دارد بناي حيا و ناموس مسئله در جامعة اسالمي بر
گرفت،  سخنراني خود در دربار پادشاهان ساماني مورد توجه امرا و بزرگان قرار مي

 .كرد سرا زمزمه مي هاي دور و دراز دختري در حرم همان زمان در يكي از گوشه
كرد كه  وجود استعداد و ظرافت انديشه در محيطي متعصّب زندگي مي رابعه با

در ظاهر اشعارش مبني بر مفروضة عشق . داد د و هنرآفريني نميزنان اجازة رش به
بكتاش است، اما در حقيقت مملو از عشق و ايمان بود و در عشق حق تعالي رضايت 

خبر از مالمت جامعه و از طنز  در نتيجه بي. ترسيد از اتّهام نمي. داشت حق را دوست مي
  .مردم مستغرق در عشق الهي بود

  :كند ا زبان تمثيل و كنايه عرضه ميتلخي دوران را ب
  مرا به عشـق همـي متّهم كني به خيل

  چه حجتي آري به پيـش خداي عزّوجل
  تو نخواهـم جحيـم با تو رواست نعيم بي

  تو شكر زهر است و با تو زهر عسل كه بي
*  
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  ٩٠  قند پارسي

  

  اال اي بـاد شـب گيـري پـيـام مـن بـه دلـبر بـر
   با دل بـرابـر بربـگو آن مـاه خـوبـانـرا كه جـان

  روي خود به هجر آري  اگر خواهي كه خوبان را به
  يـكي رخسـار خـوبت را بـدان خوبـان بـرابـر بـر

  سـوزم به تابه بـر تو چون ماهي و من ماهي، همي
  غـم عشـقت نـه بس باشـد جفـا بنهـادي ازبر بر

  مـدار اي بنت كعب انـدوه كه يار از تو جـدا مـاند
   دراز آيـد گـذر دارد بـه چـنـبـر بررسـن گـرچـه

  آرا شاهزاده جهان: زن عارفة ديگر در دورة تيموريان هند
آرا  جهان. دنيا آمد ميالدي به ١٦١٤يكم آوريل / هجري١٠٢٣ صفر ٢١اين زن عارفه 

ممتاز محل است كه  دختر شاهجهان پادشاِه هند است و مادر وي بانو بيگم ملقّب به
  .آن ملكه ساخته شده استيادبود  تاج محل به

 دانشگاه دهلي در سال تحقيقات فارسي در مجلّة ١اي آرا، نگارنده مقاله دربارة جهان
اين . آرا يكي از اولياءاهللا و خاصان خدا بود جهان. چاپ رسانده است ميالدي به ١٩٩٧

. ردك زن زاهده كه دلش پر از معرفت بود، بيشتر اوقات را صرف مطالعة آثار عرفاني مي
  :نويسد  مياالرواح مونسآرا در  جهان
 مجيد هيچ امري قرآناين ضعيفة راجيه بعد از اداي فرض و واجبات و تالوت ”

. داند اُهللا ارواحهم نمي تر از ذكر حاالت و مقامات اولياي كرام قَدس شريف
مطالعة كتب و رسايلي كه مشتمل بر  آن خالصة اوقات خود را جز به بنابر

  .٢“نمايد ادت مآل بزرگان دين و اكابر صاحب يقين است صرف نمياحوال سع
او و . كرد آرا زني صالحه بود و آيين و روش عارفان را دنبال مي حقيقتاً جهان

  .٣سلك پيروان سلسلة قادريه درآمده بودند برادرش داراشكوه به
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٩١

  

نظر  جيو و سخنان متصوفه بود و مشايخ صوفيه را به آرا تحت تأثير ميان جهان
. وحدت الهي است نظر وي مقصد بزرگ حيات انساني قرب به به. نگريست احترام مي

 االولياء سكينةدر . برادرش داراشكوه هم مردي با ورع و تقوي و اهل توكّل و صفا بود
جيو، خواهر خود را با اوصاف زير همشيرة بزرگ متّصف كرده  در ذكر شيخ زمان، ميان

  :است
  .١“واصله، كامله, عابده, عارفه, مريم وقت, فاطمه, رابعة عصر”
  االرواح  مونس
اي است   تذكرهاالرواح مونس. مشايخ و عرفا ارادت و عقيدت بسيار داشت آرا به جهان

الدين چشتي، شيخ حميدالدين ناگوري، حضرت  از مشايخ چشت مانند حضرت معين
, الهي محبوب معروف بهالدين محمد  حضرت نظام, شكر گنج شيخ فريدالدين معروف به

 االرواح مونسكه در » روشن چراغ دهلي« حضرت شيخ نصيرالدين محمود معروف به
  .از آنها ياد شده است

بر سخنان و ارشادات مرشد اوست و در شش باب  آرا مشتمل اين اثر بارز جهان
  :تقسيم شده است

  .الدين چشتي حضرت خواجه معين: باب اول -١
 .لدين بختيار كاكيا حضرت قطب: باب دوم -٢
 .حضرت شيخ حميدالدين ناگوري: باب سوم -٣
 .»گنج شكر« حضرت شيخ فريدالدين معروف به: باب چهارم -٤
 .»محبوب الهي«الدين اولياء معروف به  حضرت شيخ نظام: باب پنجم -٥
 .»روشن چراغ دهلي« حضرت شيخ نصيرالدين معروف به: باب ششم -٦

اين نوع . هاي اولياءاهللا را بيان كرده است هاو در ضمن ذكر احوال مشايخ انديش
هايي كه آنجا مورد بحث قرارگرفته شده از لحاظ  ها از خود اوست و نكته صحبت

  :گويد طور مثال در شناخت عارف مي به. موضوع خيلي جالب است
                                                   

مؤسسة , چند و جاللي ناييني كوشش دكتر تارا ، بهاالوليا سكينة :قادري هندي، شاهزاده محمد داراشكوه  .1
  .١٨٦ص , مطبوعاتي علمي
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عارف حقيقي مرگ را . خبر باشد عارف حقيقي آنست كه از دين و دنيا بي”
عارف آنست كه چون صبح . كند و دنيا را ترك ميدوست دارد و راحت انس 

عارف كسي را گويند كه اگر هر روز صد هزار . بيدار شود از شب يادش نيايد
و عارف آنست كه جميع . اي برون ندهد اسرار تجلّي بر وي نازل گردد شمه

علوم بداند و صد هزار معاني بيرون دهد و همه در بحر معاني شناوري كند تا 
 اسرار و انوار الهي برون آرد و پيش جوهري مبصّر عرض كند تا معلوم دري از

  .١“شود كه او عارف است
آرا خودش سروده  احتمال قوي جهان  ثبت شده بهاالرواح مونسشعرهايي كه در 

  :است
  آنجا كه كمال كبرياي تو بود

  حمـد و نثاي تو بودما را چه حِد
  عالم نمي از بحر عطاي تو بود
 هم حمد و ثـناي تو سزاي تو بود

*  
  وصفت بيان ما همه هيچ اي به

   ما همه هيچخيالد بينهر چه 
 كنه حـقيقتت نـرسـيم مـا بـه

  همه آِن تـو آِن مـا همه هيـچ
   ما همه هيچهر چه گويد زبان

 اي يقين و گمان ما همه هيچ
ترش در پايان بايد بگويم كه اين زنان متعارفه در پاكسازي و تربيت بشر و گس

عالوه بر اين زنان . هاي ايشان را ناديده بگيريم اخوت سهيم بودند، پس نبايد كه خدمت
  :بسياري نيز در وادي سير و سلوك بودند، مانند

بي حبه  بي, بي نور بي, مستوره بي بي, بي زليخا بي فاطمه سام، بي رابعة اثير، بي
، دختران ابوالقاسم »شكر گنج« بهبي اولياء والدة شيخ فريدالدين معروف  آرا، بي جهان

  .قشيري، همسر خضرويه
اند، اما در اين مقالة  اند كه هر يك سرمشق مرداني بوده و زنان ديگري وجود داشته

  .كوتاه مجال شرح احوال همة آنها نيست
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   جهانيسهم زنان صوفيه در گسترش اخوِت  ٩٣

  

  منابع
 . م١٩٦٤نقوش پريس، الهور، , اولياي ملتان: سيد محمد اوالد, اوالد گيالني .١

 . شه ١٣٧٨, انتشارات روزنه، تهران, اخالق عارفان, مهيندكتر , پناهي .٢

  نولكشور، لكهنو،مطبع ، نفحات االنس: نحٰمعبدالرموالنا نورالدين   خراساني،جامي .٣
 . هجري١٣٣٣

تبصره، آراسته از سيده پروين  مع تذكره و االرواح مونس: آرا بيگم دختِر شاهجهان جهان .٤
 . م١٩٧٠  شاه ابوالخيرآكادمي، دهلي،,كاظمي

، تصحيح دكتر شريف حسين قاسمي، مؤسسة ذكر جميع اولياي دهلي: اهللا حبيب .٥
 . م١٩٨٧-٨ تحقيقاتي عربي و فارسي راجستان، تونك، هند،

، تصحيح ١، ج اللباب منتخب): ه ١١٤٤: م(الملكي، محمد هاشم خان  خافي خان نظام .٦
 . م١٨٦٩سايتي بنگاله، كلكته، مولوي كبيرالدين احمد و مولوي غالم قادر، آسياتيك سو

 . م١٩٨١، مطبع الهوتي پريس، دهلي، تاريخ صوفيان گجرات: شارب، دكتر ظهورالحسن .٧

 .گره ، اعظممعارف، مطبع ١، ج  شعرالعجم:العلما محمد شبلي شمسشبلي نعماني،  .٨

 . شه ١٣٢١، تاريخ ادبيات ايران :رضازادهتبريزي، دكتر صادق شفق  .٩

 . م١٩٨٢گره،  ، اعظممعارف، مطبع ٣ ج ،بزم تيموريه: سيدن، حٰمالدين عبدالر صباح .١٠

، تصحيح كبيرالدين احمد و پادشاهنامه: )ه ١٠٦٥ :م(عبدالحميد الهوري، ملّا عبدالحميد  .١١
 . م١٨٦٨عبدالرحيم، كلكته، 

 . شه ١٣٦٥، شركت سهامي جيبي، تهران، سرا در پوية ادب دري زنان سخنعطا،  .١٢

, تصحيح دكتر محمد استعالمي, االوليا ةتذكر :شيخ فريدالدين محمدعطّار نيشابوري،  .١٣
 . شه ١٣٣٦, تهران, انتشارات زوار

كوشش دكتر محمد  ، به…االوليا؛ گزيدة ةتذكر: عطّار نيشابوري، شيخ فريدالدين محمد .١٤
 .٢٥٣٦ چاپ دوم شركت سهامي جيبي، تهران،استعالمي، 

د سيچند و  ، به كوشش دكتر تارااالوليا سكينة :اشكوهقادري هندي، شاهزاده محمد دار .١٥
 . م، تهران١٩٦٥/ شه ١٣٤٤، مؤسسة مطبوعاتي علمي، محمد رضا جاللي ناييني

, تصحيح محمد عبداالحد ، بهاخباراالخيار في اسراراالبرار: شيخ عبدالحق, محدث دهلوي .١٦
 . هجري١٣٣٢مطبع مجتبايي، 



  ٩٤  قند پارسي

  

چاپ , تهران, مؤسسه مطبوعاتي علي اكبر علمي, خنورزنان س: مشير سليمي، علي اكبر .١٧
 . شه ١٣٣٥اول 

: تأليف(الفصحا  مجمع): ه ١٢٨٨ :م(طبرستاني، رضا قلي خان ولد آقا هادي  هدايت .١٨
 .ش ه ١٣٣٦اميركبير، تهران، انتشارات مؤسسة جلد اول، ، )ه ١٢٨٤

 



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ٩٥

  

  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه
  ♦ابوالفضل مهدوي اقدم و ∗احمد گلي

ل قرن دوازدهم ي نيمة اوسرا فارسيشاعران ترين و پرشعرترين  بيدل يکي از بزرگ
 در هجري ۱۰۵۴سال  وي که اصلش از ترکان جغتايي ارالت بود، به. هجري است

ي و تقاضاي قصيدة مدحي از در پي کسب شهرت شاعر. ١دنيا آمد هند بهآباد  عظيم
گيري  زيب، از دربار و منصب لشکري کناره سوي محمد اعظم شاه، سومين پسر اورنگ
آباد، محضر دوستداران  اش در شاهجهان کرد، عزلت و قناعت پيشه ساخت و خانه

، در هفتاد و نه سالگي، هجري ۱۱۳۳سال  بيدل سرانجام به. سخن و بزرگان گرديد
  .٢بدرود حيات گفت

ت اين شاعر خيالپرداز مضمون داليل پيدا و ناپيدا، هنوز هم شعر و شخصي بنا به
رفته است و اين  اي از ابهام و تاريکي فرو آفرين، در گرد و غبار کاروان روزگار در هاله

حالي که  ي شعر فارسي هم کامالً گشوده نشده است که چرا درراز برخوانندگان جد
ميان ما  هر و افغانستان، بيش از شعر حافظ درو ماوراءالنّشعر او در شبه قارة هند 

  .هي نشده استشود، در حوزة زبان فارسي بدان توج ايرانيان، خوانده مي
آوري سرآمدتر از همة  بايد اقرار داشت که بيدل در زمينة خيالپردازي و مضمون

د و ايران ا در عهد او، در هنياو  هاي نزديک به شاعران ديگري است که در زمان
 را، از هر نوع که ها ها و ترکيب ساز کوشش دارد تا واژه اين شاعر معني. پديدآمده بودند

                                                   
  .م آذربايجاندانشگاه تربيت معلّ  ∗
  .کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  ♦
  ).قند پارسي(دنيا آمده بود  در ايالت بيهار، به, گره  كه بيدل در راجاثبات رسيده است حاال به  .1
  .۱۳۷۹ص : صفا  .2
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آينه . ١خواهد رساني ببرد که قريحة او مي راهي از معني باشند، تابع خيال خود کند و به
هايي است که بيدل براي خلق مضامين متنوع در شعر خود، از آن بهرة  يکي از آن واژه

وزه حهاي شاعر در اين  ورزي در اين مقاله کوشش شده است خيال. ان برده استفراو
  .نقد و بررسي شود

ب بوده است که مرکّ) āδēnakو در فارسي ميانه  (ādayanakايران باستان  آينه در
صورت  توان آن را با است که مي» ديدن «dayق از ريشة ت مشdayunaka) پيشوند (āاز 

 .٢ ديدن و مشاهده کردن، سنجيد در معنيdāyاوستايي 
کرده که  زيبق ور پشت بهآهن مصقول و آهن پرداخت کرده و شيشه و بلّ آينه

آورند و آن را  در ابتدا آهن را از معدن بيرون مي. ٣صورت اشياي خارجي در آن افتد
استاد  دست چندين در آب و آتش و به. دهند الحيل پرورش گوناگون مي لطايف به
داري در قديم شغلي بوده است و تنها بزرگان و اميران  آينه. ٤تا آينه شودکند  مي گذر

بنابر باورهاي اساطيري ايران، . ٥نوايان آب بوده است اند و آينة فقيران و بي آينه داشته
آينه يکي از نيروهاي تشکيل دهندة انسان در نخستين روز نوروز بود که انسان کيهاني 

عنوان نمادي  از اينرو آينه به. ا نيروهاي ديگر شکل گرفتبي ر مينوهورآميخن فُ بر اثر
  .٦شود از آن در باالي خوان نوروزي نهاده مي

                                                   
 .۱۳۷۹- ٨١ص : صفا  .1

 از آيين بآن را مرکّ) ۱۴: نک رامپوري (اللغات غياث به نقل از بهار عجمصاحب » آينه«حسن دوست، ذيل   .2
ا آن که در اصل ام. کنند زيب و زينت مي چه از ديدن آينه ،نسبت دانسته» هاي«معني زيب و آرايش و  به

، آهن را گويند و ظاهر است که آينه در اصل از آهن ساخته شده بود و يآهينه بوده، آهين به زبان گيالن
  .اند  به معني شکل و ديدار گرفته(advenak)» ادونک«ي آن را از ريشة ياحقّ

ة  واژةريش) آينه (spéculumژة التيني ي خود بر اين باور است که وافرهنگ نمادهاژان شواليه در 
spéculution) ل باريكمعني رصد آسمان و حركت ستارگان  در اصل اين واژه به. است) انديشي و تأم

، ترجمة سودابه فضايلي، انتشارات فرهنگ نمادها: ژان شواليه، آلن گربران. (كمك يك آينه بوده است به
  ).٣٢٣، ص  شه ١٣٨٧جيحون، تهران، 

 .٢/٢٢٩: هخداد  .3

 .٤ص : نجم رازي  .4

 .داري در محلت کوران دريغ آمدم تربيت ستوران و آينه:  به اين رسم اشاره کرده استگلستانسعدي در   .5

 .٥٣ص : ياحقّي  .6
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. ١»املؤمنرآةُ ِماملؤمن« :شده استيادعنوان آينه  در باورهاي ديني از برادر مؤمن به
ا بعد از رواج کار رفته است، ام  آينه در معني حقيقي خود به٢يدر آغاز شعر فارس

کار   نمادين، رمزي براي دل و قلب عارف بهيباورهاي صوفيانه، آن را در مفهوم
اند که زنگار گرفتگي آن، نشان گناه، و صفا و صيقلي آن، بيانگر تزکية روح بوده  برده
  .است

عنوان عنصر محوري  بيدل دهلوي بيش از همة شاعران در شعر خود از واژة آينه به
. ٣اند  لقب داده»ها آينه شاعر«حق   و بدين جهت او را بهساز استفاده کرده است مضمون

ع، در ذيل دوازده مدخل اينجا استفادة بيدل از اين عنصر براي خلق مضامين متنو در
  .آيي آن بحث و بررسي شده است همراه هم به

  آينه و حيرت
ان جه د آن، گويي محور تعامل شاعرانة بيدل باحيرت، حيراني، وهم و ترکيبات متعد

خودي، پريشاني،  همراه عناصر ديگري همچون خاموشي، بي اين واژگان به. هستند
واري را  نشينند و جهان شاعرانه و خلسه شوند، در برابر آينه مي ت ميتقوي… آشفتگي و

 مشرب و مرام صوفيانة او، ه بهتوج در شبکة تداعي بيدل، با. ٤کشند تصوير مي به
پايان معشوق است و تالطم امواج آن  دة حسن بييي و زاحيرت همزاد و مقيم خانة آينه
هاي حسن  هاي حسن اوست که گاهي اين گستاخي در صفحة آينه نتيجة گستاخي

توان  ي با صيقل هم نميکند که حتّ سرشار معشوق، آينه را چنان محو پيچ و تاب مي
                                                   

  :٤١ص : فروزانفر  .1
  روي او ز آلـودگي ايمـن بـود  چون که مؤمن آينة مؤمن بود
 اي جان دم مـزن بر رخ آيينـه  يار آيينه است جان را در حزن

  :در شعر منوچهري و فرخي در معني حقيقي به کار رفته است  .2
  هاي چينيان راست پنداري بلورين جام

 
  بر سر تصوير زنگاري و بند آينه

 منوچهري                             
 تو گفتي موي سنجـاب است بر پيروزه گون ديبا  چيـنـيتـو گفـتي گـرد زنگار اسـت بـر آييـنـة

خيفر  
 .بنگريد به شفيعي کدکني  .3

 .٣٤ص : سالجقه  .4
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رار دل رسايي است که بيان اس را زدود و گاهي هم آن حيرت، چون نگاه، زبان آن
  :کند مي

  هاي حسنت محو پيچ و تابها اي ز شوخي
 

  حيـرت اندر آيـنه چـون مـوج در گـردابها
 ١/٣٣٩                                      ج 

  با حسن تو آسان نتوان گشت مقابل
 

  حيرت چقدر آينه را پشت و پناه است
 ١/٥١٩                                ج 

  حيرت مقيم خانة آيينه است و بس
 

  ها فراز كرد ما دِر دلنتوان به روي 
 ١/٧٨٠                              ج 

  زن من همان محو تماشايم مژه گو بال مي
 

  به سعي صيقل از آيينه نتوان رفت حيراني
 ١/٨١٠                                      ج 

  متاع خانة آيينه حيرت است اينجا
 

  جويي مدعا چه مي تو ديگر از دل بي
 ٢/٨١٣                        ج        

  آينه و نَفَس
هاي خود  عارفان در آموزه, سازد گفتن چون آينة دل را مكدر مي زدن و سخن نفس

دم برنيارند تا , ضرورت كنند كه سكوت پيشه كنند و جز به پيوسته مريدان را توصيه مي
عنوان معلّم و آموزگار اين مرام و  بيدل نيز به. ال يابددل صفا و ج آينة, در ساية آن
گهران همچون نفس و آه  سخن سرد را براي روشن, بيان هنري شاعرانه با, انديشه
داند و معتقد است كه هستي براي صفاي طبع مانند نفس  زا مي آفت, رخ آينه بر
  :گهران است حتّي دشمن روشن, گره و حجاب, صفحة آينه بر

  بر رخ آيينه ز سيلي كم نيستكه نفس  گهران سهل مشمر سخن سرد به روشن
 ١/٦٩٧                                   ج 

  

  نفس به چشم تأمل غبار آيينه است كدورت از دم هستي كشد دل آگاه
 ١/٦٦٠                              ج 

  

  كشد صاف طبعان بيدل از هستي كدورت مي
 

  ها را نيست در دل جز گره از نفس آيينه
 ٢/٧٦٦                       ج                

  

  گير و بس بيدل از آيينه عبرت
 

  صفاست تا نفس باقي بود دل بي
 ١/٧٣١ ج                          



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ٩٩

  

  عرض هستي بر دل روشن غبار ماتم است
  گـردد سـياه آييـنه را ها خانـه مي از نفـس

  ١/٣٧٨ج 
  پيچد ر آيينه چرا مينفس پوچ د  گهران نبود هستي اگر دشمن روشن

  ١/٨٣٦                              ج 

  آينه و روشنگري
  :كند عنوان وسيلة روشنگري ياد مي بيدل از نفس براي خلق مضمون جديد به

  از نفس خانة اين آينه روشن كردند چه خيال است مكدر نشوددل ز هستي 
 ٢/٢٧                                    ج 

  به دل گردي ز هستي يافتم از خويشتن رفتم
  كـرد من رفـتم نفـس تا خانة آييـنه روشـن

  ٢/٤٣٧ ج

  آينه و ناپايداري نفس برآن
رسد كه راحتي و آسايش ما در  اين نتيجه مي به, بيدل از ناپايداري نفس بر صفحة آينه

تر است؛ و بر اين باور است  ر نزديكسف اين سراي سپنج دو روزي بيش نيست و آن به
  :ناپايدار است, چون نفس بر آينه هم, كه نقش تعلّقات هستي بر صفحة دل

  ام چون نفس نيم نفس در قفس آينه
 

  راحت منزل ما پر به سفر نزديك است
 ١/٧٥٩                                  ج 

  

  دل با غبار هستي ربط آن قدر ندارد
 

  بار نفس دو دم بيش آيينه برندارد
 ٢/٥٨                 ج                

  پايد هاي هسـتي با دلت چنـدان نـمي تعـلّق
  سازد نفس را يك دو دم اين آينه محبوس مي
  ٢/١٣ ج

  سرا يك دو دم بيدل به ذوق دل در اين وحشت
  ايـم چـون نفـس در خانـة آيينه لنـگر كـرده

  ٢/٤٣٠ج 



  ١٠٠  قند پارسي

  

  حصار آينه و نفس
كند و نفس، با آن همه تپندگي و   مانند حصاري است كه نفس را در خود حبس ميآينه
  :پايد اي بيش نمي يابد؛ اما اين آرامش لحظه در حصار آينه آرام مي, قراري بي

  خانـة دل مركز آرام نيست غير حيرت
 

  چون نفس غافل مباشيد از حصار آينه
 ٢/٧٦٢                                 ج 

  

  سخن ز جوش حيا بر لبم گره گرديد
 

  فس ز آب به بند حصار آينه استن
 ١/٦٦٠                               ج 

  ربط خامشي, طبع روشن كم دهد از دست
  از پي حبس نفـس آيينه حصن آهن است

  ١/٦٢١ج 
  به دل رو كن اگر سرمنزل امني هوس داري

  نـفـس در خـانـة آيـيـنـه آرام سـفـر دارد
  ٢/٥٣ج 

  دل نفسي بيش نيست مركز الفت
 

  چند نشيند نفس در آينه محبوس
 ٢/٣٠١                           ج 

  آينه پيش نفس داشتن
اگر آيينه . آينه پيش نفس گذارند و حالت تنّفس دريافت كنند, هوشي تمام در حالت بي

  .١و الّا مرده است, مكدر شود زنده
  :اشرف گويد

  نك گشت فكر خويش كنديده چون محتاج عي
  ٢بـر نـفـس دارنـد روز واپـسـيـن آيـيـنه را

*  
  مرگ شايد دل از اسباب هوس پردازد

  
  ورنه در ملك نفس صافي آيينه كم است

  ١/٦٨٤                                    ج 
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  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ١٠١

  

  
  دار فريـاد است نفـس در آيـنه دنباله ايم و هنوز رد حسرت ديدار مردهبه د

 ١/٧١٩                               ج 
  تا شود روشن كه بيمار محبت مرده نيست

  از نفـس بـايـد فكـندن بسـتر انـدر آيـنه
  ٢/٧٧٢ج 

  الِف تصور زنـدگي مفـكن به گـردِن آگهي
  چه سيه شود آينه كه به ما دهد خبر از نفس

  ٢/٢٩٥ج 

  آينه و زنگار
لذا شاعران در شعر خود از زنگار آينه , ندا ساخته ها را در قديم از فلز مي چون آينه
  :اند سخن گفته

  تـو گـفتي گـرد زنـگار اسـت بـر آييـنة چـيني
  ١تو گفتي موي سنجاب است بر پيروزه گون ديبا

داند و اين  هاي فلزي مي علت زنگار آينه, بيدل نفس را كه رطوبت مستلزم آن است
اموشي و ضبط نفس و گاهي هم جهت خ مضمون در شبكة تداعي شعر بيدل گاهي به

  :جهت قيل و قال است به
  سخن درد سر است اما متَن بر خامشي چندان

  كه چون آيينه از ضبط نفس در زير زنگ آيي
  ٢/٨٣٩ج 

  هاي اسيران چقدر حوصله دارد دل آيينة فوالد سيه كردة آهي است
 ١/٧٨١                            ج 

  اخته استگوهر دل ز سخـن رنگ صفا ب
  زنگ اين آينه يكسر ِز نفس ساخته است

  ١/٧٢٠ج 
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  ١٠٢  قند پارسي

  

  آينه و خاموشي
, بيدل شاعري است عارف؛ لذا او نيز مانند شاعراني كه مشرب و مسلك عرفاني دارند

كند و معتقد است كه  از عناصر و عبارات عرفاني براي خلق مضامين بسيار استفاده مي
 چنان كه بدون آه، آينه پاك و سكوت و خاموشي ماية صفا و پاكي دل است؛

داند و  صفايي و كدورت آينة دل مي بيدل الف از من و ما زدن را باعث بي. صفاست با
  :دار معني روشندلي است گوياي اسرار و آينه معتقد است كه سكوت و خاموشي زبان
  شود گفت و گو سيل بناي سينه صافي مي

 
  توان كردن به آه آيينه را امتحاني مي

 ١/٣٧٨                                     ج 
  دهد دل را نفس آخر به سيل اضطراب مي
 

  گردد خراب اي داريم و مي خانة آيينه
 ١/٥١٠                                     ج 

  نيست بيدل چاره از پاس نفس آيينه را روشندلي استدار معني  خامشي آيينه
 ١/٣٤٥                                  ج 

  اند جايي كه خامشان ادب انشاي صحبت
 

  آييـنه باش پاي نفـس در ميـانه نيـست
 ١/٥١٨ ج                                    

  صاحب دل را نزيبد گفت و گو با هيچ كس
  نفـس محـرم آييـنه چـون تمـثال بايـد بي
  ٢/٢٩٩ج 

  اي از الف ما و من تبرا كن به دل وامانده
  نفـس باشـد ـم خانـة آييـنه بايـد بيمـقي

  ١/٨٨٤ج 
  اند غفلت آهنگان كه دل را ساز غوغا كرده

  انـد از نـفـس بـر خـانة آييـنـه در واكـرده
  ٢/١٤٤ج 

  ادب خاموش باش بر دِر دل ورنه بي
 

  وارت زيان كند هر دم زدن يك آينه
 ٢/٢٢٣                            ج   

  هم زن روشندلي استگفت و گو هنگامة بر
  ها دارد نفـس اينجا مكش اين بسـاط آييـنه

  ٢/٣٣٩ج 



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ١٠٣

  

قفل خانة آينه است و او معتقد است كه چون , در تصويرسازي شعر بيدل زنگار
پس بهتر است كه آينه بر سراي خود از زنگار , خودفروشي و خودآرايي حاصلي ندارد

  :اشدقفلي بزند تا روز بازار خودكامگي رونقي نداشته ب
  حاصلي است اين بي اختالط خودفروشان گر به

  از زنـگار نيـست خــانــة آيينـه را قـفـلي به
  ١/٦٤٦ج 

  آينه و نمد
, اي را براي نشكستن هاي شيشه ماندن از زنگار و آينه هاي فلزي را براي مصون آينه
دي از آن مضمون جدي, اين رسم و شيوه ضمن اشاره به, بيدل. پوشاندند نمد مي با

, كسوت ابر نمدپوش كرد توان با كه آينة خورشيد را نمي چنان هم: ساخته و گفته است
  :كمال انسان نيز قابل نهفتن نيست

  آيينة خورشيد نمدپوش نباشد بيدل چه خيال است كمال تو نهفتن
 ٢/٢٢٧                               ج 

  در نمد نتوان نهفت آيينة اقبال مرد
 

  زير مو هر چند پنهان است پنهان نيست سر
 ٢/٢٧٦ ج                                     

, در بيان اين كه كسوت فقر ماية شهرت غناست, گاهي هم براي ارائة تصوير جديد
  :گويد كه براي حفظ آبرو و رونق و صفاي آينه بايد آن را نمدپوش كرد مي

  ناموس غنا در گرو كسوت فقر است
 

  گر آب رخ آينه خواهي به نمد گير
 ٢/٢٥٣                ج               

  آينه و طوطي
با او سخن , آن كه ديده شوند بي, نشاندند و از پشت آينه طوطي را در برابر آينه مي

  :كرد ها را تكرار مي گفته, جنس اوست گمان آن كه هم گفتند و طوطي به مي
  اند در پس آينه طوطي صفتم داشته

  القاي معني حيرت سرشار ما نيست بي
 

  ١گويم آنچه استاد ازل گفت بگو مي
  شود ينة روشن سخنور ميطوطي از آي

 ٢/١٧٥                                 ج 
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  ١٠٤  قند پارسي

  

  ات هيـچ رهي آينة دل نشـكافـت طـوطي
  تا بداني كه تو را جز تو كسي همدم نيست

  ١/٦٤٣ج 

  آينه و خاكستر
. ١»بيني صيقلش خاكستر است هر كجا آيينه«. دادند ميخاكستر صيقل  هاي فلزي را با آينه

داند و از سوي  بخش صفاي دل روشندالن مي ها را رونق خاكساري, آن بيدل با توجه به
داند و  بخش او مي ها فنا و خاكسترشدن آينة دل را روشني اين مناسبت توجه به با, ديگر

دل را   برق حسن او آينةكند بهتر است؛ زيرا معتقد است كه معشوق اگر تغافل
توان خود  منزلة غازه و سرخابي است كه با آن مي كند و آن به سوزاند و خاكستر مي مي

  .را آراست
  جمال مدعا روشن نشد از صيقل ديگر

  ام ديدار جوشاند مگر خاكسـتر از آييـنه
  ١/٨٠٣ج 

  شيوه تغافل خوش است ورنه به اين برق حسن
  ه خـاكسـتر اسـتاي آينـ تـا تـو نـظر كـرده

  ١/٦٨٠ج 
  فنا مشكل كه گردد دل به عبرت آشنا بي

  چشم اين آيينه را خاكستر خود توتياست
  ١/٥٨٤ج 

  هاست بيدل رونق اهل صفا خاكساري
 

  كند خاكسـتر افـزون آبرو آيينه را مي
 ١/٤٧٨                                ج 

  با غبار فقر سازد هر كجا روشندلي است
  هـا را غـازه خاكسـتر بـود يينـهچهـرة آ

  ٢/١٤١ج 
  

                                                   
  .»آينه«ذيل, دهخدا  .1



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ١٠٥

  

  آينه و عكس
, بلكه چون خيالي گذرا, آينه باشد تواند مقيم خانة عكس نمي, در شبكة تداعي بيدل

اي بر آن نمايان است؛ و بدين جهت است كه از يك سو عكس عالمي در آينه جا  لحظه
  :كند گيرد و از سوي ديگر، دو عكس خانة آينه را تنگ مي مي

  فرصت هستي اقامت تهمتي در محفل كم
 

  كن جا را چو عكس از خانة آيينه بيرون گرم
 ١/٣٥٧                                    ج 

  

  در وصل هم كنار خياليم چاره نيست
 

  كشيم ما ايم و عكس به بر مي آيينه
 ١/٤٣٤                               ج 

  جا داردهمه گر عكس آفاق است در آيينه 
  انـفـعـالـي را بـنـازم دسـتـگاه عـالـم بـي

  ١/٤٥٨ج 
  صفاي دل به كدورت مده ز فكر دويي

 
  كند جا را تنگ بر آيينه مي, كه عكس

 ١/٤٥٤                                  ج 
  هر كجا او جلوه دارد عرض هستي مفت ماست

  بايـد نفـس در كار نيسـت عـكس را آييـنه مي
  ١/٦٤٦ج 

  :تعبير كرده است» رنگ« بيدل گاهي از تصوير آينه به
  به اقبال حضورت صد گلستان عيش در چنگم

  پرد رنگم مشو غايـب كه چون آييـنه از رخ مي
  ٢/٤٢٩ج 

  ات از زنگ بپـرداز آييـنه, گر آگهي
 

  اي علم تو مصروف سيه كردن كاغذ
 ٢/٢٥٠                               ج 

بيدل معتقد است آينه , پذيرد ه هر تصويري را ببيند با آغوش باز مياز آنجا كه آين
اين  توجه به با, او. وجود آينه است پرست است و هستِي تمثال وابسته به تمثال

  :مضامين متعدد و متنوعي ساخته است, پيوندهاي بين آينه و تمثال
  ما را ز بهارت چه رسد غيرتحير

 
  تمثال گلي بود كه آيينه به سرزد

 ١/٨٦٩                           ج



  ١٠٦  قند پارسي

  

  رنگ تو بر قـلب صـور زد تا جـلوة بي
 

  تمثال گرفت آينه در دست و به در زد
 ١/٨٦٩                                 ج 

  ه شوخي آردگفتيم شخص هستي نازي ب
 

  ها كرد گر شـد آيينـه خنـده تمثـال جلـوه
 ١/٨٠٦                                    ج 

  مكش اي جلوه ز دل يك دو نفس دامن ناز
 

  كه هنـوز آينه تمـثال تو نشـناخته است
 ١/٧٢٠                                    ج 

  جز شـبهة تحقيق در اين بزم نديـدم
 

  پرست است ما را چه گناه آينه تمثال
 ١/٦٧٦                                ج 

  آييـنه معـدوم اسـت بنيادش چو تمثالي كه بي
  فراموش خودم چندان كه گويي رفتم از يادش

  ٢/٣٢٣ج 
  پرسي ز احوالش اي دارم چه مي دل گمـگشته

  دو عالـم گـر بـود آييـنه ناپيـداسـت تمثـالش
  ٢/٣٣١ج 

  ام چون عشـق از آيينة امكان قناعت كرده
  به آن مقدار تمثالي كه نتوان كرد پيدايش

  ٢/٣٢٧ ج
   بيـدل خيـال چند سـودا كن به بـازاريتـو هم

  كه چون آيينه تمثال است يكسر جنس دكانش
  ٢/٣٣٥ج 

  آينه و يكرنگي
خوب و  آينه صاف و يكرنگ و صادق است؛ با, در تصاوير زيبا شناختي شعر بيدل
نمايد و حوادث و ناماليمات و مكروهات دنيا  مي, بيند زشت كاري ندارد و آنچه مي

خطر و تأثيري , چنان كه سيل بر خانه و خار بر دامن دالن ندارند، هم تأثيري بر صافي
  :ندارند

  با بد و نيك است يكرنگي هوس آيينه را
  نيست اظهـار خـالف هيـچ كـس آيينه را

  ١/٣٤٤ج 



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ١٠٧

  

  دل چه خواهد كرد هجوم حادثه با صاف
  ز سـيل خانـة آيـيـنـه را خـطـر نـبـود

  ٢/٤٩ج 
  صافي دل چيست از تميز گذشتن

 
  اردآينه با خوب و زشت كار ند

 ٢/٨٤                             ج 
  دل اگر صاف شد از زخم زبان ايمن باش

  دامــن آيــنــه از خــار چـه پــروا دارد
  ٢/٢١٤ج 

  گر دلت صاف است از مكروهي دنيا چه باك
  قبح شـخص آييـنه را بدنام نتـوانسـت كـرد

  ٢/٢٢٠ج 

  آينه و آب
اين آب , آينه داراي چشمه و آبي است كه از تأثير حيرت, يال شعر بيدلدر صور خ

بسته است و از تأثير مالحت معشوق رفته رفته شور خواهد شد؛  چكد و در آينه يخ نمي
  :اي ندارد و مانند خاك دامنگير است آبش از بحر نيست و سرچشمه

  چه جلوه پرتو حيرت در اين بساط فكند
 

  هـا چكيدن رفت كـز آب چشـمة آييـنه
 ١/٧٠٦              ج                      

  هـا دارد اثـر گر نمـكدانت چنـين در ديـده
  آب در آيينه همچون اشك خواهد شور شد

  ٢/١١٢ج 
  محتاج كريمان نشود مفلس قانع

 
  سرچشمة آيينه ز بحر آب نگيرد

 ٢/١٦٥                         ج 
  ن آسان نيستز حال ما به تغافل گذشت

  چو آب آيـنـه داريـم خـاك دامـنگـيـر
  ٢/٢٧١ج 

  محيط فيض قناعت كه موجش استغناست
  چو آب آيـنه سرچشـمـه نيسـت در كارش

  ٢/٣٢٦ج 



  ١٠٨  قند پارسي

  

  سيماب و جوهر, آينه
. اند در شعر بيدل تداعيگر بيتابي, اند اي كه از شيشه ساخته شده هاي جيوه آينه
يابد و برق و آتش آن  جا آرام نمي لغزد و در يك كه سيماب بر روي شيشه مي چنان هم

تواند سيماب پشت شيشة آينه  كه گرماي آتِش رخسار معشوق مي چنان. كند را ذوب مي
  :جوهر آينه نيز ماية صفا و روشنگري است, را از ميان ببرد
  ماند ر برسي جست و جو نميبه دل اگ

 
  تحير است در آيينه شـوخي سيماب

 ١/٥٠٠                                 ج 
  

  ات چشم خيالم آب داد شب كه ياد جلوه
 

  ام آيينه بر سيماب داد تابي حيرت بي
 ٢/١١٦                                  ج 

  

  ما در مقام آينة رنگ ديگريم
 

  چون اشك داغ در دل و سيماب درنظر
 ٢/٢٥٢                                  ج 

  

  اگر اين برق دارد آتش رخسار او بيدل
 

   پس ديوار هيچ آيينه سيمابشنيابي در
 ٢/٣٢٢                                  ج 

  دارد غـرور وحشـتم بـار تـحيـر برنمـي
  چو شبنم در دل آيينه سيمابي دگر دارم

  ٢/٤٨٩ج 
  انكار نمود آنچه ز صافي به درافتاد

 
  جوهر به رخ آينه روشنگر چين شد

 ٢/١١١                              ج 

  آينه و ديدة بيدار
گذارد و اين هيئت درنظر شاعر  آينه هميشه بيدار است و پلك بر روي پلك نمي

سبب  جهت عدم اجتماع غفلت و روشندلي و يا زاييدة تحير آينه و گاهي به تواند به مي
  :پرآبي چشم آينه نيز باشد

  غبار غفلت و روشندلي نگردد جمع
 

  ها كجاسـت ديدة آييـنه را غنـودن
 ١/٣٨١                             ج 

  اي ز حــيرت آيــنة مــا بــه هم نـزد مـژه
  اي كه پرآب است خواب دشوار است به خانه

  ١/٦٥٣ج 



  سازترين عنصر شعر بيدل مضمون: آينه  ١٠٩

  

   مخملبر پاي تو گر باز شود ديدة
 

  چون آينه هرگز خبر از خواب نگيرد
 ١/٨٧٥                              ج 

  در تحير لذت ديدار كو
 

  ديدة آيينه بيدار است و بس
 ٢/٢٩٩                    ج 

  نتيجه
رمزي براي صفاي دل و ضمير , عنوان بارزترين صفت آن به, صفا و روشني صفحة آينه

صفايي و آلودگي  نمادي براي بيان بي, انديش و عارف، و نَفَس و آه و زنگار انسان پاك
جهت بيان حيرت و حيراني ديدة صوفي در سير و , چشم دي آينه بهو همانن, آن

هايي هستند كه بيدل در خلق مضامين و مفاهيم و تعبيرات  از جمله دستمايه, سلوك
  .متنوع و ارائة تصاوير شاعرانه در شعر خويش از آنها بهرة فراوان برده است

  منابع
احاديث  :اي ن شيخ علي بشرويه بفروزانفر محمد حسن الزمان بديع ،بديع خراساني .١

 .ش ه ١٣٦٣تهران، چاپ سوم , مؤسسة انتشارات اميركبير, مثنوي

كوشش اكبر بهداروند و پرويز  به, ) ج٣ (كليات بيدل: ميرزا عبدالقادر, بيدل دهلوي .٢
  .ش ه ١٣٧٦تهران، چاپ اول , انتشارات الهام, عباسي داكاني

, فرهنگستان زبان و ادب فارسي, زبان فارسيشناختي  فرهنگ ريشه: محمد حسن, دوست .٣
 .ش ه ١٣٨٣تهران، چاپ اول 

   محمد معين و]دكتر[زيرنظر  ،نامة دهخدا لغت :دهخداي قزويني، علي اكبر بن خانبابا خان .٤
 .ش ه ١٣٢٥-١٣٤٩, چاپخانة سازمان چاپ دانشگاه تهران، تهران سيد جعفر شهيدي، ]دكتر[

انتشارات , كوشش غالم حسين يوسفي به, گلستان :ينالد  شيخ مشرفسعدي شيرازي، .٥
 .ش ه ١٣٦٨تهران، چاپ اول , خوارزمي

, ، كتاب ماه ادبيات و فلسفه“حيرت و حيراني و وهم در برابر آينه”: پروين, سالجقه .٦
 .٧٢تهران، شمارة 

 ١٣٧١تمهران، چاپ اول , انتشارات آگاه, ها  شاعر آينه, محمد رضا]دكتر[, شفيعي كدكني .٧
 .ش ه



  ١١٠  قند پارسي

  

 .ش ه ١٣٧٧تهران، چاپ اول , انتشارات فردوس, فرهنگ اشارات:  سيروس]دكتر[, شميسا .٨

, انتشارات جيحون, ترجمة سودابه فضايلي, فرهنگ نمادها: آلن گربران, ژان, شواليه .٩
 .ش ه ١٣٨٧تهران، چاپ اول 

، انتشارات )بخش دوم, جلد پنجم (تاريخ ادبيات در ايران :اهللا  ذبيح]دكتر[، صفاي سمناني .١٠
 .ش ه ١٣٦٩فردوس، تهران، چاپ چهارم 

كوشش منصور  ، بهاللّغات غياث: الدين رامپوري الدين محمد بن جالل بن شرف غياث .١١
 .ش ه ١٣٧٥تهران، چاپ دوم , مؤسسة انتشارات اميركبير, ثروت

ات انتشار, كوشش محمد دبير سياقي به, ديوان فرخي: علي بن جولوغ, فرخي سيستاني .١٢
 .ش ه ١٣٧١تهران، چاپ چهارم , زوار

كوشش محمد  به, ديوان منوچهري دامغاني: منوچهري دامغاني، ابوالنجم احمد بن قوص .١٣
 .ش ه ١٣٦٣تهران، چاپ پنجم , انتشارات زوار, دبير سياقي

, تصحيح محمد امين رياحي به, مرصادالعباد: الدين ابوبكر عبداهللا رازي، نجم نجم دايه .١٤
 .ش ه ١٣٦٦تهران، چاپ سوم , رات علمي و فرهنگيانتشا

 انتشارات, فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي:  محمد جعفر]دكتر[, ياحقّي .١٥
 .ش ه ١٣٦٩تهران، چاپ اول , سروش

  



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١١

  

  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب
  ∗اهللا دين محمدي كرسفي نصرت

براي , اي از زبان معيار است كه عموم مردم در زندگي عادي خود زبان عاميانه گونه
غالباً هر واژه و اصطالح و عبارت آن ريشه در . جويند از آن سود مي, ايجاد ارتباط
هاي گوناگون محيطي و اجتماعي و  ربهها و تج آداب و سنّت, باورها, اعماق عقايد

دليل زنده و پويا  به, اين زبان. اند قومي دارد كه در طول ساليان متمادي شكل يافته
  .توان آن را سرچشمة زبان علمي و ادبي دانست سخت غني است و مي, بودنش
  فولكلور
, اي دانشمعن  بهlorو , عامه, توده, معناي مردم  بهfolkمركّب از دو جزء , فولكلور

مطالعة ابعاد سنتي يك جامعه  دانشي است كه به, ؛ و فولكلور١معلومات, آگاهي، دانستن
هاي سنتي  باورها و اسطوره, عادات, اعمال و رفتار, هاي زندگي پردازد كه شيوه مي
تشكيل , كند كه برخي از اشكال رفتار و روابط اجتماعي موجود را بيان مي, جا را بر پا

  .٢دهد مي
علل  به) ه ٩٠٧-١١٤٨(دورة دويست و چهل سالة حكومت صفويان بر ايران در 
شعر از دربار خارج , شعرهاي مدحي از جمله كم توجهي پادشاهان صفوي به, مختلف
همة اصناف , ميان مردم راه يافت؛ و چون شرايط خاص شاعري از ميان رفت شد و به

                                                   
  .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  ∗
,  شه ١٣٦٧چاپ دوم , هاي آستان قدس حسين علي بيهقي، ادارة موزه, عامة ايرانپژوهش و بررسي فرهنگ   .1
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  ١١٢  قند پارسي

  

قصّاب بود و علي نقي , ب كاشانيمثالً قصّا. كردند حق ادعاي شاعري پيدا, جامعه
چي و زكي  الهي همداني و ملّا شكوهي، قهوه مير, بازرگان, و شاهپور تهراني, بنّا, قمي

  .١نعلگر بودند, همداني
در ) ه ١٠١٦-١٠٨١(صائب و صائبا  معروف به, ميرزا محمد علي تبريزي اصفهاني

در شعر او زبان . ويش بودكرد و بالطبع تحت تأثير سبك دورة خ اين دوره زندگي مي
تمام وجود حضور دارد؛ انگار صائب تعمدي داشته است  عاميانه و فرهنگ مردم با

ها و  ها و تركيبات و امثال و حكم رايج در زبان عوام، و انديشه اين كه تمام واژه بر
مردم  ها، رسوم و هر آنچه از مردم بود و به بازي, حكمت و تمام اعتقادات و خرافات

همتي , سان وي عالوه بر شعر گفتن بدين. همه و همه را ثبت و ضبط كند, ق داشتتعلّ
قول يكي  به. مردم بود هاي موجود دورة خويش داشت كه متعلّق به نيز بر بقاي اندوخته

او از گل . هيچ معنا و مضموني در جهان نيست كه در شعر صائب نيامده باشد, از ادبا
  .٢مضمون ساخته است, الو تبخ, تندباد بيابان, قالي

هاي زبان عامه و  شمار از جلوه هايي اندك در اين مقاله كوشش شده است نمونه
  .فرهنگ مردم در شعر صائب معرفي شود

  زبان عاميانه
  هاي عاميانه لغات و واژه

؛ )با دست يا چرخ خياطي بزنند, كوكي كه روي پارچه(؛ بخيه )هر چيز ناتمام(انگاره 
؛ پينه ) جال دادن(؛ پرداز )پيش بها(؛ بيعانه ) سرش را بريده باشندحيواني كه(بسمل 

كسي  آنچه به(؛ رشوت )دهن دره(؛ خميازه )چشم غمزه و اشاره به(چشمك ): وصله(
حريف برده , آنچه در قمار بازي(؛ شَتَل )دوخت(؛ رفو )دهند تا كارسازي ناحق كند

سخت درگيرنده ( شاليين ؛)مباركي و خجستگي(؛ شگون )حاضران مجلس بدهد به
آواز شراب و آب كه از (؛ قُلقُل )ناني كه خمير آن خوب برنيامده باشد(؛ فطير )چيزي به

طنابي كه بر گردن (؛ مرس )مزه(؛ گَزَك )موي تارك سر(؛ كاكل )گلوي صراحي برآيد
                                                   

  .٢٨٤ص ,  شه ١٣٧٥  چاپ دوم سيروس شميسا، انتشارات فردوس،]دكتر[, شناسي شعر سبك  .1
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  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١٣

  

شور (؛ هاي هوي )زدگان شور و غوغاي ماتم(؛ هاي هاي )رايگان(؛ مفت )سگ بندند
علف  اي كه بدان شتر را به كلمه(؛ هي هي )بانگ و فرياد(؛ هو ) اهل طربغوغاي
فريادي كه در وقت مستي و رسيدن خبر خوش يا در حال سماع و (؛ يلّلي )خوانند

  ):ذوق گويند
  يلّلي, كشتي تن را شكستم

 
  يلّلي, از حجاب بحر رستم

 ٦/٣٤١٩ج                    
  هاي كنايي عبارت

تالش امر : ؛ آب در گره داشتن)١٢٠٥ب , ٣ج (كار ممتنع كردن : شيدنآب از آهن ك
؛ آيينه )١٥٢٤ب , ٣ج (آدم پرشور و پرحركت : ؛ آتش پاره)٦٤ب , ١ج(محال كردن 

: ؛ بخيه بر روي كار افتادن)٣٥٠ب , ١ج (صفا و پاكي پنهان بودن : زير نمد داشتن
  شانة رسيدن خبري باشدجستن چشم كه ن: ؛ چشم پريدن)٧٩٤ب , ٢ج (رسواشدن 

: ؛ خاك در كاسة كسي كردن)٨٣ب , ١ج (غبغب : ؛ جگي جگي گاه)٢٢٨٦ب , ٥ج (
: ؛ دو آتشه)٢٣٧٠ب , ٥ج (تهديدكردن : نمايي ؛ دندان)٧٣٩ب , ١ج (ذليل كردن 

؛ )٨٣٤ب , ٢ج (راستي و درستي : ؛ راست خانگي)١٨٥٨ب, ٤ج (و زورمند  قوي
  زنگار بستن آب: ؛ سبز شدن آب)١٤٢٩ب , ٣ج  (زبان هموار و نرم, گندمين زبان

, ٣ج (گريختن : ؛ سينه دزديدن)١٠١٠ب , ٢ج (بدبخت : ؛ ستاره سوخته)١١ب , ١ج (
آن كه از شراب خوردن : زده ؛ شراب)٢٤٠١ب , ٥ج (بخيل : ؛ سيه كاسه)١٥٥٨ب 

كه چارپاي سركشي : پشت ؛ شوره)١٠٠ب , ٢ج (بسيار سير برآمده و رغبتي بدان نكند 
, ٣ج (مجاز است , بار را بيندازد و اطالق آن بر چنين آدمي, اگر در زير بارش كشند

  ).٣٢٧ب , ٢ج (مست  مست يا تمام مردم نيمه: ؛ شيرگير)١٢٣١ ب
  المثل تميثل و ضرب

  از جدايي قطع پيـوند خـدايي مشـكل است
  از هم كي شود قرآن جدا, گر شود سي پاره

  ١/٨ج 
  و جـوان بـا يكديگردر نگيـرد صحبت پيـر 

  تا به هم پيوست، شد تير و كمان از هم جدا
  ١/٨ج 



  ١١٤  قند پارسي

  

  برداشت زود توان از عالم افسرده دل        مي
  

  خسيسان را به فريـاد آورد   , شركت روزي 
 

  گردد به گرمي نـان جـدا        از تنور سرد مي   
  ١/٨ ج                                        

  سگ دشمن بود درويش را, پاره بر سر نان
 ١/٤٦ ج                                       

  دردان حاصـلي در پيش بي, ندارد گريه كردن
  ميفشـان در زمين شـور صائب، تخم قابـل را

  ١/١٩٤ج 
  از همت بزرگ، به دولت توان رسيد      

 
  آري، به فيـل صـيد نماينـد فيـل را       

 ١/٣٤٨ ج                              
  سـتي، از مالمـت فـارغمتا فشـاندم بـرگ هـ

  نخل شد ايمن زسنگ كودكان چون بار ريخت
  ١/٤٧١ج 

  ز مردان خداسـت, هر كه پيونـدد به اهـل حق
  آهـن ربـاسـت, آهـِن پيـوسـتـه بـا آهـن ربـا

  ٢/٤٧٥ج 
  ردن مشكل استـباب كـجمع دل در عالم اس

  حفظ خرمن در ره سيالب كردن مشكل است
  ٢/٥٢١ج 

  تر از تدبيـر خويـش د مشـكلشو كار نادان مي
  از لگد محكم شود خاري كه در زير دم اسـت

  ٢/٥٣٢ج 
   استباكي ايمن از دشمن خاموش شدن بي   

  
  دالن  ز درد و داغ محبت مگـو بـه مـرده          

 

  خطر راهـروان از سـگ غافلگــير اسـت      
  ٢/٧٢٨ ج                                    

  ســزاوار بــستن نــان نيــست, تنــور ســرد
 ٢/٨٨٩ ج                                    

  روح قدسي در تن خاكي چه سان خامش شود؟
  بـاشــد بـلـنـد طـشـِت بـام افتـاده را آواز مي

  ٣/١٢٢٣ج 



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١٥

  

  در جواني ز مِي ناب گذشتن ستم است       
 

  بايد سـاخت    شنبة خود، شب آدينه نمي    
 ٤/١٦٢٣ ج                                

  و آداب و رسوم, باورهاي توده
  باورهاي توده

اسفند در , بختي و دفع شر و سياه, براي ميمنت مجلس عروسي”: اسپند دود كردن .١
  .١“ريزند آتش مي

اگر اين كار را نزديك . كنند اسفند دود مي, براي رفع بيماري و چشم زخم”
 بهتر است يك تكه پارچه يا نخ يا يك تار از بند تنبان و يا خاك, غروب بكنند

با قدري اسفند دور سر بچه , اند را گرفته او بدگمان ته كفش كسي كه نسبت به
از , اسفند سي و سه دونه, اسفند و اسفنددونه: گويند گردانند و مي يا ناخوش مي

, هر كه از دروازه تو بيايد, هر كه از دروازه بيرون برود. خويش و از بيگونه
  .٢“شود چشم حسود و بخيل كور

  هست كه از درد بدتر استبسيار چاره 
  برابر دود سـپند نيست, صد چشـم بد

  ١/١٠٠١ ج
  شراب و شاهد و ساقي و مطرب هر كه را باشد

  كه خوش جمعيتي دارد, سپندي گو بر آتش نه
  ٣/١٤٣٣ج 

او يار شده باشد و او از مغيبات خبر دهد و از  كسي را گويند كه جن به”: زاده پري .٢
 .٣“ماضي و مضارع گويد

  ها  نو روز شد كه جوش زند خون باغ       
 

  هـا  زده گردد دمــاغ   ي گل، پري  از بو 
 ١/٣٧٨ ج                               

                                                   
 .١٧٩ص ,  شه ١٣٦٢چاپ دوم , سروش,  ابراهيم شكورزاده,عقايد و رسوم مردم خراسان  .1

  .١١٤ص ,  شه ١٣٤٢ چاپ سوم, تا انتشارات بي,  صادق هدايت,نيرنگستان  .2
  .٢٢٢ص , ١ج ,  شه ١٣٧٤, زوار, الدين سجادي  سيد ضياء,فرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني شرواني  .3



  ١١٦  قند پارسي

  

جاهاي  نحوست و شومي مشهور، و به مرغي است به» جغد”«: جغد و شومي آن .٣
 .١“خرابه مأنوس است

  .٢“خوش آمدي؛ عروسي است, ميمنت خانم: جغد را كه ببينند بايد بگويند”
  ريـك را از فكـر دنيا نيسـت دلگيريدل تا

  باشد كه باغ دلگشـاي جغد جز ويـران نمي
  ٣/١٥١٦ ج

  داغ يـافـت در عـالـم   تـوان دل بـي    نمـي
 

   خالي نيست  هاين خراب , كه از سياهي جغد   
 ٢/٨٩٢ ج                                     

آورد؛ اگر  روي ميانسان  خوشحالي به, اگر پلك چشم راست بپرد”: چشم پريدن .٤
  .٣“رسد او مي غم و مصيبت به, پلك چشم چپ بپرد

  هاي دل   هاي چشم و از تپيدن      از پريدن 
  

  خيال تو در خواب ناز بودچشمي كه با

  بايـد مـرا   رسد از يار پيغامي كه مـي        مي
  ١/٧٦ ج                                    

ــاز  ــدن گرفــت ب   از مــژدة وصــالت پري
 ٥/٢٣٢٣ ج                                

ها، آزار  اشياء و انسان اعتقاد عوام از نگرش آن به چشمي است كه به”: چشم شور .٥
  .٤“رسد و گزند مي

  گردد آب خضر خون مرده مي, ز چشـم شور
  پرده چون گل جام سرشار معاني را مكن بي

  ١/٢٢٢ ج
گرنه و, وقت بخواند بايد كشت يا بخشيد خروسي كه بي”: محل خروس بي .٦

  .٥“ميرد صاحبش مي

                                                   
 .٢٢٥ص ,  شه ١٣٧٤, انتشارات دانشگاه تهران,  برات زنجاني,االسرار نظامي گنجوي شرح مخزن  .1

  .١٣٠ص , نيرنگستان  .2
  .٣٠٩ص , عقايد و رسوم مردم خراسان  .3
  .٩٠٦ص , ٢ج ,  شه ١٣٧٣, انتشارات علمي و فرهنگي, شاهي الدين خرم ، بهاءنامه حافظ  .4
  .١٣٠ص , نيرنگستان  .5



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١٧

  

  مالد گلو   محل بر تيغ مي     چون خروس بي  
 

  زند  جا مي   هر كه در بزم بزرگان حرف بي      
 ٣/١٢٢٨ ج                                  

رسد  نظر مي به, آيد اش بيرون مي شب از النه, خفاش”: خفاش و ضعف چشم آن .٧
 .١“خواهد و با نور خورشيد سازگاري ندارد وصل آفتاب نمي

  ظلمت است قسمت نفس, ز روشنايي دل
  سـيـاه روزي خـفــاش از آفــتـاب بـود

  ٤/١٩٠٦ ج
گويند در دق افتاده است و  مي… هنگامي كه ماه در كاهش است”: كردن ماه دق .٨

  .٢“شود الغر و باريك مي
  لقمه بيرون كردن از دست خسيسان مشكل است

  تماه نو دق كرد تـا از خـوان گـردون نـان گرفـ
  ٢/٦٩٥ج 

عمرش , كس دندان صد و بيست سالگي را ببيند هر”: دندان صد و بيست سالگي .٩
  .٣“شود زياد مي

  شـود موي سـفيد شـاخ و برگ آرزوها مي
  آورد حرص در صد سالگي دندان برون مي

  ٣/١١٧٨ ج
اش  ستاره, ميرد وقتي مي. اي در آسمان دارد كس ستاره هر”: ستاره داشتن در آسمان .١٠

  .٤“افتد مي
  من ندارم اختري در هفت گردون ورنه هست

  اخـتري از هـر شـرر پيـش نظـر پـروانـه را
  ١/١١٧ ج

                                                   
  .٢٥١ ص ،١ج ,  شه ١٣٧٥, تبريز, مؤسسة تاريخ فرهنگ ايران, ابوالفضل مصفّا, فرهنگ اصطالحات نجومي  .1
  .١٥٤٢ص , ٢ ج  ش،ه ١٣٧١چاپ هشتم , اميركبير, محمد معين, فرهنگ فارسي  .2
  .١١٥ص , نيرنگستان  .3
  .٦٨ص , همان  .4



  ١١٨  قند پارسي

  

افتد و  بر آن باور بودند كه قطرة باران در دهان صدف مي”: صدف و قطرة باران .١١
 .١“شود در مي تبديل به, پس از پرورش يافتن

  از ضميـر صـاف خود گرد تعلّق شسـته است
  شود  زان در مكنون ميقطره در دست صدف

  ٣/١٣٣٥ ج
 را »…و ِان يكاد«زخم وارد شده كه آية  براي حرز چشم”: يكاد و ِاندعاي  .١٢

  .٢“بخوانند
  خود را به چشم عاشق بر خويش جلوه دارد

  بر حسـن خود دميـده, ِان يـكادي, هر گام
  ٦/٣٢٣٥ج 

سوزِن بسيار , نام شخصي كه ساحران به, نوعي سحر و جادو”: دنبه گدازكردن .١٣
دنبه گوسفند بخالنند و افسوني خوانند و آن را در قبر كهنه بياويزند و چراغي  بر

گدازد، آن  كه مي چنان. گداز آيد در زير آن روشن كنند تا از حرارت آن دنبه به
  .٣“شود تا بميرد گدازد و الغر مي شخص هم مي
  گهر شـود    دشمن روشن , پهلوي چرب 

 
  مـاه تمــام، دنبــه گــداز از نظــر شــود 

 ١/٢٠٥١ ج                               
, زدگان رسمي بوده است كه براي رهايي پري: را در شيشه كردن) يا پري(ديو  .١٤

دميدند و در شيشه را سخت  خواندند و مي و افسوني مي, آوردند اي مي شيشه
ديم تا بيش گفتند ديو يا پري تو را گرفتيم و در شيشه كر زده مي پري بستند و به مي

  .٤تو را نيازارد
  با پري در شيـشه كردن ديو را انصاف نيست

  عقل را وا كن ز سر در كار عشق انديشه كن
  ٦/٢٩٤٨ج 

                                                   
  .٦٥١ص , ١ج , نامه حافظ  .1
  .٥٣٥، ص  شه ١٣٧٦, الزهراطمةانتشارات فا,  حاج شيخ عباس قمي,مفاتيح الجنان  .2
  .٤١٧ص , ٢ج ,  شه ١٣٧٣چاپ دوم ,  امير كبير,احمد گلچين معاني, فرهنگ اشعار صائب  .3
  .١٤٥ص ,  شه ١٣٧٥تهران، چاپ هشتم , صفي علي شاه, به كوشش خليل خطيب رهبر, نامه مرزبان  .4



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١٩

  

يك جادوي بسيار رايج بين ساحران كه براي ايجاد محبت ”: نعل در آتش نهادن .١٥
 اي را با اوراد و اذكار نعل كهنه, نام خواهانش نيت او و به به, شديد در كسي

  .١“…كردند و آتش دفن مي در
  شمع در محفل از آن نعل در آتش دارد        

 
  كه به بال و پـر پروانـه رسـاند خـود را         

 ١/٢٤٨ ج                                  

  ها برخي از آداب و رسوم و سنّت
درون  يكي از مردان خانوادة مرده به, پس از گذاشتن مرده در قبر”: خشت لحد .١

خواباند و پارة آجري زير  قبله مي پهلوي راست و رو به ه را بهرود و مرد گور مي
  .٢“گذارد سر و خشتي خام در پشت او مي

  يـادآور از خشـت لحد, چون بـه بالين سـر نهي
  از صبح محشر ياد كن, چون بر آري سر ز خواب

  ٦/٢٩٤٥ ج
رسم شد شمع , سجاي آتش مقد به… پس از چيرگي تازيان”: مزار) چراغ(شمع  .٢

  .٣“چراغي بر مزار مرده در شب اول قبر روشن نمايندا ي
  زار بــادة گلــرنــگ خــوردن در كـنـار اللـه

  شمع روشن كرده است, بر سر خاك شـهيدان
  ٢/٥٣٢ج 

كالهي نشانة خلع  بي. كاله از لوازم منصب و مقام است: نشانة سوگواري, كالهي بي .٣
  .٤ده استاز منصب و مقام و گاه نشانة سوگواري نيز بو

  كاله  سوداي عشق در سر مجنون بي     
 

  با تكمة كاله فـريـدون بـرابـر است     
 ٢/٩٣٠                              ج 

                                                   
  .٢٣٧ص , ١ج ,  شه ١٣٧٧تهران، چاپ دوم , دفتر اول, انتشارات مازيار, احمد شاملو, چهكوكتاب   .1
  .٢٠ص ,  شه ١٣٦٩تهران، چاپ اول , نشر راما, اسيد علي ميرني, فرهنگ مردم ايران  .2
  .١٨٢ص ,  شه ١٣٧٤چاپ اول , چاپ و نشر ساعس ناجا,  محمد آقا محمدي,فرهنگ مردم ابهر  .3
  .٤٦ص ,  شه ١٣٧٦تهران، چاپ سوم , انتشارات مجيد, جالل آل احمد, اورازان  .4



  ١٢٠  قند پارسي

  

. اندازان گويند روز آخر ماه شعبان را روز كلوخ, در اكثر نقاط ايران”: اندازان كلوخ .٤
 شادي و نشاط شوند و به كه دور هم جمع مي مردم ضمن اين, در اين روز

 .١“كنند خود را براي ماه رمضان آماده مي, پردازند مي
  زاهـدان خشـك را رنـدانـه از سرباز كرد        انداز كرد بايد كلوخ مي, روزه نزديك است

 ٣/١١٦٣ ج                                   
اي  از مراسم مخصوص چهارشنبه سوري آن بود كه درون كوزة كهنه: كوزه شكني .٥

ريختند؛ هر يك از افراد خانواده يك بار  شاهي مي غال و سكّة دهمقداري نمك و ز
انداخت  كوچه مي و نفر آخري كوزه را از پشت بام به, چرخاند كوزه را دور سر مي

  .٢“درد و بالي ما بره توي كوزه و بره توي كوچه”: گفت و مي
  با تن خاكي ميسـر نيسـت سـيرابي ز وصل

  ش گذارسر به جوي آب حيوان, كوزه بشكن
  ٥/٢٢٠٣ ج

چشم كشند و  گداخته به كه ميل, )شكنجه(نوعي سياست : چشم كشيدن به ميل .٦
  .٣نابينا كنند

  چنان ز چشم بـد خاكيـان هراسـانم        
 

  كشم از آه چشم روزن را       كه ميل مي  
 ١/٣١٣ ج                               

 از كدام راه خواستند كسي نفهمد رسم بوده كه دزدان چون مي: نعل وارونه زدن .٧
عكس راهي  به, هاي پاي اسب زدند تا نشانه اسب خود مي نعل وارونه به, اند رفته

  .٤كردند ها هم در مقام خدعة جنگي چنين كاري مي جنگي. كه رفته بيفتند
  رو به حق آوردن است, پشت كردن بر دو عالم

  برد ايـن نعـل وارون تـا بـه منـزل عشق را مي
  ١/٥٠ج

                                                   
  .٢٧ص ,  شه ١٣٧٠، چاپ اولتهران, سروش, سيد احمد وكيليان, رمضان در فرهنگ مردم  .1
  .٢٠ص , فرهنگ مردم ايران  .2
  .٣٦٦ص , ٢ج , هنگ اشعار صائبفر  .3
  .٤٠٤، ص ٢ج , همان  .4



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١٢١

  

ديوان هاي فرهنگ مردمي در  اي بود از نشانه شمه, د تأكيد كرد كه اينباي, در پايان
وار  عيار سبك هندي است و آيينه نمونة تمام, گونه كه سبك صائب  همان.صائب تبريزي

گاه فرهنگ مردم   نيز تجلّيديوان صائب, دهد نماي سبك هندي را نشان مي چهرة تمام
ها و  بازي, ها و رسوم ق اعتقادات، سنّتاتّفا توان گفت كه اكثر قريب به مي. است

اسامي ابزار و وسايل زندگي و جنگ و , الفاظ و اصطالحات و امثال عاميانه, مشاغل
احكام و مسايل شرعي و , دارو و درمانها و امراض, نام پوشاك و انواع خوراك, شكار

  .اند  آمدهديوان صائبشكل تلميح در   به…ديني و
, هاي گوناگون فرهنگ عاميانه جست و جو شوند وهجل, وقتي با ظرافت علمي

 فرهنگي غني را بيرون كشيد كه ريشه در زندگي مردم ديوان صائب تبريزيتوان از  مي
  .عامي دارد

فرهنگ بسيار پرباري از امثال و , در ديوان تقريباً هفتاد و پنج هزار بيتي صائب
ولي صائب , اند پيدا نكردهچه همگي حكم مثَل ساير را  حكم نيز وجود دارد كه گر

كار برده است و گاهي در حكم ارسال المثلين  مفهوم بيت به خوبي آنها را متناسب با به
ها را از زبان مردم گرفته و از كورة  صائب اين. است يعني هر دو مصراع تمثيل هستند

و يا در حكم . شكل آبداري در ابيات گنجانده است انديشه و خيالش گذرانده و به
مصراع معقولي ساخته  به, عنوان تمثيل يا تشبيه مركّب مصراع محسوسي است كه به

ها و بافت آنها از زبان مردم گرفته شده و براي همه كس  كه واژه اين است و با توجه به
شكل  هاي محسوس را به توان همان تك مصراع مي, اند قابل دريافت و تفهيم

  .بردكار  المثل يا مثَل ساير نيز به ضرب
  منابع

تهران، چاپ دوم ,  انتشارات سروش,عقايد و رسوم مردم خراسان: ابراهيم شكورزاده .١
 . شه ١٣٦٢

  .١ ج,  شه ١٣٧٧چاپ دوم , تهران، دفتر اول, انتشارات مازيار, چهكوكتاب : احمد شاملو .٢
  تهران، چاپ اول, انتشارات سروش, رمضان در فرهنگ مردم: سيد, احمد وكيليان .٣

  .ش ه ١٣٧٠



  ١٢٢  قند پارسي

  

, هاي آستان قدس ادارة موزه, پژوهش و بررسي فرهنگ عامة ايران: بيهقي، حسين علي .٤
  . شه ١٣٦٧چاپ دوم 

  . شه ١٣٧٦تهران، چاپ سوم , انتشارات مجيد, اورازان: جالل آل احمد .٥
  .٢ج ,  شه ١٣٧٣تهران، , ، انتشارات علمي و فرهنگينامه حافظ: الدين بهاء, شاهي خرم .٦
  تهران، چاپ هشتم, انتشارات صفي علي شاه, نامه  مرزبان:ليل خطيب خ]دكتر[رهبر،  .٧

  . شه ١٣٧٥
,  انتشارات زوار,فرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني شرواني: الدين  سيد ضياء]دكتر[سجادي،  .٨

  .١ج ,  شه ١٣٧٤تهران، 
  .ش ه ١٣٧٥ چاپ دومتهران،  انتشارات فردوس،, شناسي شعر سبك: سيروس ]دكتر[ شميسا، .٩

  . شه ١٣٤٢تهران، چاپ دوم , تا  انتشارات بي,نيرنگستان: صادق هدايت .١٠
  . شه ١٣٧٦, الزهراطمة انتشارات فا,الجنان مفاتيح: حاج شيخ, عباس قمي .١١
مؤسسة انتشارات , فرهنگ اشعار صائب : گلچين تهراني، احمد گلچين معاني بن علي اكبر .١٢

  .٢ج ,  شه ١٣٧٣تهران، چاپ دوم , اميركبير
  . شه ١٣٧٤چاپ اول ,  چاپ و نشر ساعس ناجا, فرهنگ مردم ابهر:محمد آقا, محمدي .١٣
,  شه ١٣٧٥, تبريز, مؤسسة تاريخ فرهنگ ايران, فرهنگ اصطالحات نجومي: ابوالفضل, مصفّا .١٤

  .١ج 
، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، چاپ فرهنگ فارسي: معين دشتي، دکتر محمد معين .١٥

  .٢ ج ،ش ه ١٣٧١هشتم 
  . شه ١٣٦٩تهران، چاپ اول , نشر راما,  فرهنگ مردم ايران:سيد علي, ميرنيا .١٦
, برات زنجاني از …االسرار؛ شرح مخزن: الدين الياس بن يوسف نظامي گنجوي، نظام .١٧

 . شه ١٣٧٤تهران، , انتشارات دانشگاه تهران
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  »خرد همه آگاه«و » پيل و خانة تاريك«تمثيل 
  زبان ختني در شعري به

  ∗مهشيد ميرفخرايي

همراه  زباني كه به, زبان ختني است  دربردارندة اشعاري به(Zambasta) زامباستاكتاب 
بررسي . دهند زبانهاي ايراني ميانة شرقي را تشكيل مي, و بلخي, خوارزمي, سغدي

هاي فكري  اي همانندي پاره, هاي زباني نمودن همگوني  بر بازافزون, تطبيقي اين زبانها
  .دهد و باورهاي مشترك سخنگويان اين زبانها را نيز نشان مي

ترين  يكي از مهم, اي از آرا و عقايد مكتب مهايانه  دربردارندة مجموعهزامباستا
 مهايانه ويژه مكتب ختن جايگاه و پايگاه اين آيين و به. ١هاي آيين بودا است مكتب

زبان سانسكريت و  دانشمندان ختن بسياري از آثار بودايي نوشته شده به. بوده است
گرداندند و بعضي از فصلهاي همين كتاب  برمي, زبان خود، يعني ختني پالي را به

 دربارة زامباستافصل دوم كتاب . برگردان و تفسير متنهاي شناخته شدة بودايي است
طور كلّي با متن  به,  موضوع اين گفتار بخشي از آن است جادوگر كه قطعه شعر٢بدرة

  .٤ مشابهت دارد٣بودايي گزارش بدرة جادوگر
                                                   

  .پژوهشگِر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران  ∗
در پايان فصل هشتم , خوريم را و عقايد مكتب مهايانه برميآ  بهزامباستاافرون بر آن كه در فصل فصل كتاب   .1

اي (Sutra)هر آنچه ممكن است اينجا آمده باشد و سخن بودا در سوتره : آمده است) ٤٨-٥٠ابيات (اين اثر 
اين خطاي من است و آنچه ممكن است در اينجا آمده باشد و در مهايانه نيز گفته شده . نبايد پذيرفت, نباشد

در اين مورد . چرا؟ اين خطاي آن كسي است كه خود آن را نفهميده است, د آن را نامعتبر جلوه داداست، نباي
  .نه خطاي من است و نه خطاي بودا

2. Bhadra. 
3. Bhadra.māyā.kāravyā.karana. 4. Emmerick, XI. 

 



  ١٢٤  قند پارسي

  

  خالصة داستان
همة , آورد حركت درمي  را به٢يابد و چرخ قانون  را درمي١زماني كه بودا بهترين آگاهي

 در شهر ٤هاي بسيار بر كوه گردركوته نهد و همراه شمن  را پشت سر مي٣مرتدان
نام بودا . هاي بسيار توانايي در كنار او هستند٦بوديستوه. شود  ساكن مي٥گرهه راجه
  :دورترين نقاط رسيده است جا پراكنده شده و به همه
كسي در جهان . داند همه چيز را مي, ، پناه استوار همة جهان٧دان بوداي همه«
,  و مهرباني بسياراو با شكيبايي. همانند او نيست, و در تقوا, دانش به, ديدار به

فكر پور دلبند خود  مانند مادر مهرباني كه به, شب و روز در انديشة مردم است
  .»است

آنان . گذارند آورند و مرتدان و بدكيشان را تنها مي سوي بودا مي مردم رو به
كوشند تا  مي, دست آورده است شگفتزده از اين كه چگونه بودا اين آوازه را به

بتوانند از , تلف او را بيازمايند تا شايد با ناكامي بودا در برخي از آزمونهاهاي مخ گونه به
شود تا سرانجام پيشنهاد  پيشنهادهاي مختلفي ارائه مي. كنند اشاعة آيين او جلوگيري
بدره بر آن است تا با نيروي سحر و افسون خود . شود بدرة جادوگر پذيرفته مي

 شكل دهد و از بودا و مريدانش دعوت كند كه شكوهي تغيير كاخ با گورستاني را به
كاخ بيايد و متوجه نشود كه آنجا در  او بر اين باور است كه اگر بودا به. آنجا بيايند به

همة آگاهي او شك خواهندكرد و آن زمان  آنگاه مريدانش به, اصل گورستان بوده است
يعني گورستان تغيير , شكل اصلي خود كاخ را به, است كه بدره با نيروي جادوي خود

بودا با وجود هشدارهاي . خواهد داد و ناآگاهي بودا را برهمگان آشكار خواهد ساخت
پذيرد؛ چه بر سر آن  دعوت را مي اين, سبب آگاهي از نيت بدره به, پيروان نزديك خود

  .آيين خود بگرواند بدره را به, گذشت و شكيبايي است تا با
                                                   

1. bodhi. 
2. dātīna cakkra. 
3. anyattīthiya. 
4. Gŗdhrakūţa. 
5. Rājagŗha. 
6. Bodhisatva. 
7. Sarvamña balysa. 
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آنان از شنيدن خبر پذيرفتن دعوت . رود ورستان ميگ بدره همراه ياران خود به
گيرد و  دست مي كشكول به, پوشد بودا رداي زرد رنگ خود را مي. شوند بسيار شاد مي
آيد و در راه بدره و  آرام از كوه پايين مي. شود ها رهسپار وعده گاه مي همراه شمن

. شود دارد و وارد كاخ مي يبودا متين و استوار گام برم. كنند يارانش از او استقبال مي
كنند تا مريدان بودا را  طعنه و كنايه مسايلي را مطرح مي يك از ياران بدره با هر
, هنگام عملي كردن قصد خود نهد و درست به سرانجام بدره پا پيش مي. خنده آورند به

. ماند دادن كاخ با عظمت درمي دهد و از تغيير شكل نيروي سحر و افسون را از دست مي
, ترين يار بودا  نزديك١آننده. اينك نوبت مريدان بودا است كه هر يك سخني گويد

آورد و سرودهاي  صدا درمي او زنگ را به. دهد تا آن را بنوازد دست بدره مي زنگي به
ناداني و ناآگاهي خود  بدره با شنيدن اين سرودها به. رسد گوش مي آموزش از آن به

بخشد و از آن  بودا بدره را مي. كند ت بخشش و آمرزش ميبرد و از بودا درخواس مي پي
سرودهايي , آيد اشعاري كه در زير مي. دهند بدره مي هايي به پس مريدان بودا آموزش

ها  اين آموزش بدره با. رسد گوش مي دربارة همة آگاهي بودا است كه از زنگ به
  :آورد ن ميستايد و بدو ايما او را مي, بيند هاي خاص بودا را مي نشان

102. ānadä balysä parauņa badŗ hvate ma ju puva’ badra 

ākūţa ggamdyo tsāsto. hāvä tvī patämara mästä 1 

Fol. 168r 103. nä sā vina pracai mästä biśśa bhūma-dīvata badra. 

ārūhäte hamtsa ggaryau jsa trāmu māñąndäna balysä 2 

104. dasau diśe namasäte badŗ āvuläte ggamdyo mästu 

ttätū ttamdrāma pharāka ggamdye jsa ggāha narąnda. 3 

105. ka va biśśä satva cā’yä tterä bvāru śśäre 

kho rāhu butte. o bīmacätri aysuri 4 

106. ttadu yanāro ko hatärro balydu buhu 

jsīdu yanāma satä salī vasta biśśä 5 

                                                   
1. Ananda. 



  ١٢٦  قند پارسي

  

107. şşai ttä ne balysu. o balysu biştu tcaramu 

jsīdu yanīndä tterä balysä hova pharu. 

108. kanyau samudru. päşkälstu yīndä biśśu 

ttuto vā ūtvco nāta bādāndä samu 7 

Fol. 168ˇ 109. ttäderi kanyau ūtca cu dīvyau jsa nitā. 

kye vā vahästa päşkälstu yīndä biśśu 8 

şkondī pātcu ba-lysu yudu yīndä thatau 9 

111. ni vara ggurvīci. śau tcaramu kaśte aña 

kar ne bithāñi kho rro padā stātä biśśä 10 

112. kye va ju padajsu ysā-ysu harbiśśu bamhya huve’ 

mahāsamudru. mamthä biśśu āhärä ttū 11 

113. biśśä ttä ggurvīkya sa-rvañi balysä thatau. 

rrastä vajsisde ttä-te ttätäye banhyä väta 2 

114. ttäte cvī bāte ttäte skandha şşägya väta 

bāggare ssei rro sko-ndu yudu yīndä biśśu 3 

Fol. 169r 115. pamātu druai nūhäna ātāśu thatau 

batäñi karye jsa balysä yudu yīndä biśu. 

116. cu buro uysnora aysmūna kei’ndä hära 

harbiśśu balysä hamye kşanu butte biśśu 5 

117. niśtä-avyūstä. adäte avaysāndä kari 

abustä balysānu cu va ne butta biśśu. 6 

118. kho ggarä sumīrä śśaśvānä kaśte pata 

mahāsamudrä śśo kanā ūtca baña. 7 

119. sañyau hajvattete puñyau mulśde pätyo’ 

irdhyau biśśä satva ttrāma balysä baña 

120. maħāsamudru ūtca biśśa khaşta hämäte 

bātä ahäna kaśta hämäte vātä biśśä 9 
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Fol. 169ˇ 120. ne balysi hoto hve’ harbiśśu butte karä 

balysa buvāre śśūjīye hota samu 20 

122. kho tterä ssīve hadtu parnaindä hana 

ttrāmu ne bvāra balysānu hota gyada 1 

آرامي   را به١زنگ! مترس اي بدره: آنند بدره را چنين گفت, بنابر فرمان بودا. ١٠٢/٢
  .سودي بزرگ است, خبر براي تو. بنواز

بودا . كند  حركت نمي٣سبب علّت هايش بي  بزرگ با كوه٢همة زمين ايزد! اي بدره. ١٠٣
  .اين چنين است

ها و چنين »سرود«اين . واختزنگ را بلند ن.  نماز برد٤ده جهت بودا به.  ١٠٤
 .سرودهايي بسيار از زنگ بيرون آمد

دانستند يا اسوره  مي, داند  مي٥اگر همة موجودات چنين جادوي خوبي را كه راهو.  ١٠٥
 .٦ومچيتره

توانستيم بودا را يكبار در  شد كه همة ما مي كاش مي: كردند اگر آنها اين چنين مي.  ١٠٦
 !صد سال بفريبيم

                                                   
1.  gaņdīkā .اند هاي سانسكريت هستند كه به متن ختني راه يافته هاي ذكر شده در پا نوشت، واژه واژه.  

2. bhūmi.devatā. 
3. pratyaya. 

4.  dīsā .دايان ها را با يكي از خ داند و هر يك از اين جهت هاي فضا را ده مي اساطير هندي تعداد جهت
  : اند از اين خدايان عبارت. دهد اساطيري تطبيق مي

 ،(Soma)، سومه (Vāyu)، وايو (Varuna) ، ورونه(Nirrta) نيررته، (Yāma)  يامه،(Agni)  اگني،(Indra) ايندره
  .(Brahman) و برهمن (Nāga)، ناگه (Iśāna)ايشانه 

5 Rahu) و ماه را بگيرد و بدين ترتيب سبب خسوف و نام يكي از ديوان است كه قرار است خورشيد) راهو 
مرگي  وجوي انوش يا داروي بي او دم اژدها دارد و زماني كه ايزدان در اقيانوس در جست. كسوف شود

نوشد، اما خورشيد و ماه اين فريبكاري  آورد و بخشي از آن را مي شكل يكي از آنان درمي خود را به, هستند
مرگ  بي, برد و راهو از آن پس در پاية ستارگان ند و او سر راهو را ميساز او را بر ويشنو آشكار مي

  .گيرد ماند و گهگاه با بلعيدن خورشيد و ماه از آنها انتقام مي مي باقي
6.  Vemacitra اسوره (asura)  هندي معادل اهوره(ahura) معني سرور است و ومچيتره يكي از  به, ايراني

  .اسوره شاهان است



  ١٢٨  قند پارسي

  

قدرت . ترين شاگرد بودا را فريب دهند توانستند بودا يا كوچك حتّي اينها نمي.  ١٠٧
 .بودا اين اندازه زياد است

ها اين آب ٣تنها ناگه«:  تجزيه كند٢هاي آب قطره  را به١تواند همة اقيانوس او مي.  ١٠٨
 .»را باراندند

ها كه ٤يا از زمين كشور) هستند(ها  از اين همه قطرة آب است كه رودخانه.  ١٠٩
 .تواند همه را جدا كند مي) بودا(و ا. فروريختند

 .زود آن را بيافريند, تواند ديگربار بودا مي,  را نابود كندي٥اگر كسي همة كوه سومرو.  ١١٠
شود، بلكه درست  هرگز پراكنده نمي. افتد  جاي ديگر نمي٦حتّي يك ذره, آنجا.  ١١١

 .كه از نخست بود» شود مي«گونه  همان
را در » ها«همة خاكستر» و«تان را بسوزاندي و درخ» ها«يا اگر مردي همة علف.  ١١٢

 . بپراكندي٧اقيانوس بزرگ
اينها از اين درخت : درستي بشناسدي را به» ذرات« همة اين ٨دان بوداي همه.  ١١٣

 هستند؛
 .ها را بيافريند تواند برگ حتّي مي. هايش هستند ها و شاخه ساقه, ها اينها كه ريشه.  ١١٤

                                                   
1. samudra 
2. koñā 

3.  Nāgaآنان در آب و يا . صورتي انسان مانند دارند و انتهاي بدنشان شبيه مار است, ها يا ديوماران  ناگه
  .كنند زمين زندگي مي زير

4.  dvīpa  مركب ازdvi» و » دو ăp»اين تركيب . يا جزيره است» ميان دوآب«معني  است و در اصل به» آب
 .كار رفته است  بهيشت اوستا آبان ٨٥ر بند  با همين معني فقط دdvaēpaشكل  به

اين كوه . اي است كه در حكم المپياد اساطير هندو است  نام كوهي افسانه(Meru)يا مرو  (Sumeru)سومرو   .5
سومرو . چرخند دارد و تمام سيارات گرد آن مي از هفت كشور قرار) jambu.dvīpa(ميان كشور مياني  در
رودخانة گنگ . دهند وفر تشبيه شده است و هفت كشور برگهاي آن را شكل ميفنجان يا تخمدان گل نيل به
 بر اين قله )Brahmā(ايزد برهما . سازد ريزد و سپس چهار رودخانة سراسر جهان را مشروب مي قلة آن مي بر

هاي  هتاين كوه با كوه البرز در اساطير ايراني شبا. كنند ساكن است و خدايان در آنجا يكديگر را ديدار مي
  .فراوان دارد

6. ggurvica. 
7. mahā samudra. 
8. Sarvaña. 
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 . را اندازه بگيرد١همة آسمانتواند  بودا با اندك كوششي مي.  ١١٥
 ٢كمال در همان دم بودا همه را به, انديشه بينديشند جانداران هر چيزي را كه با.  ١١٦

 .يابد درمي
 .نادانسته وجود ندارد, ناشناخته, ناديده, ناشنيده» چيزي«براي بودا هرگز .  ١١٧
يانوس گونه كه دانة سپندان در برابر كوه سومرو يك قطرة آب در برابر اق همان.  ١١٨

 .شود بزرگ پديدار مي
ها ٤كاميابي, مهرباني، نيروها, ها٣تقوا, خرد, ها مهارت توجه به با, همة موجودات.  ١١٩

 .»شوند ظاهر مي«در برابر بودا 
تواند  تواند نوشيده شود؛ همة باد با طناب مي همة آب در اقيانوس بزرگ مي.  ١٢٠

 .كشيده شود
تنها بوداها نيروي يكديگر را . شناسد يانسان هرگز همة نيروي بودا را نم» اما«.  ١٢١

 .شناسند مي
پس , كنند  را لمس مي٥كوران پيل, گونه كه در يك شب تاريك درست همان.  ١٢٢

 .شناسند نادانان نيروي بوداها را نمي
هاي فارسي ميانه و نو  هاي گوناگوني با باورهاي ايراني در متن در قطعة باال شباهت

روشني  فرهنگ هند باستان و ايران باستان را بهخورد كه پيوستگي  چشم مي به
هاي  و تمثيل, اصطالحات, ها توان در برداشت ها را مي اين همانندي. نمايد مي باز

پرتو گرفته از خرد , بودا نسبت داده شده دانشي كه در اينجا به. يادشده مشاهده كرد
توان  ياري آن مي دانشي كه به. گونه تاري و تيرگي در آن نيست ايزدي است كه هيچ

اين . گونه كه بر گذشته آگاهي و شناخت حاصل است همان, آينده را ديد و شناخت
مدد آن   است كه به٦هاي فارسي ميانه خرد اورمزدي يا خرد همه آگاه دانش در متن

                                                   
1. ātāśa. 
2. kşaņa. 
3. puña. 
4. rriddhä. 
5. hastin. 
6. harwisp-āgāh. 
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براساس . پذيرد شود و زوال و سستي نمي احاطه بر كلّ امور مادي و معنوي ممكن مي
روشني  اورمزد با ياري گرفتن از اين خرد رويدادهاي گذشته را به, انههاي ايراني مي متن
هايي كه از رويدادهاي  گويي پيش. كند گويي مي بيند و آينده را نيز پيش داند و مي مي

اين خرد در روز . شود از همين خرد منشأ گرفته است زردشت گفته مي پايان جهان به
, كمك آن اورمزد به:  نيز نمود آشكار داردشود  تعبير مي١تن پسين باز پسين كه به

  .٢كند سازد و باز آفريني مي هم درمي اجزاي پراكندة آفريدگان را به
اما ذاتِي او نيست و هميشه , آور اورمزد از اين خرد بهره دارد عنوان پيام زردشت به
ت او بر دس, پيكر آب به, درخواست خود و دستوري اورمزد بلكه به, از آن بهره ندارد

اين خرد هميشه , عبارتي به. ٣بيند رويدادها را مي, كمك آن شود و زردشت به ريخته مي
  .كند هاي خاص براي او نمود پيدا مي در دسترس او نيست و در حالت

 گلستانسعدي در . توان ديد شبيه اين وضع را در آثار ادبي فارسي نيز مي
 دارد كه ارتباط آن را با اين سخن لطيفي» حال در نزد صوفيان«مفهوم  دربارة

                                                   
1. tan ī pasēn. 

هم ساختن اجزاي پراكندة مردمان در تن پسين و باز آفريني  زردشت در مورد چگونگي به اورمزد در پاسخ به  .2
, روشني, گياه, آب, زمين من كه اورمزدم هنگامي كه به): ١٦بند , ٣فصل , هاي زادسپرم گزيده(يد گو آنها مي

انديشي يكي  وسيلة دانش كامل و روشن زيرا به, يكي را از ديگري بشناسم, دانش روشن بدانم به, باد بازنگرم
» شير«ك جوي جاري شوند اين كه را از ديگري چنان بگزينم كه اگر شير مادگان زمين آميخته با يكديگر در ي

كه نشاني بر آن است , گونه بشناسم كه مردي را سي اسب باشد و هر يكي را جامي آن, كدام مادة من است
 ,)كنار هم گذاشته شدند(آن سي جام باهم ايستادند » و«هنگامي كه شير دوخته شد , كه از كدام اسب است» بداند تا«

  .كدام اسب من است» شير«كه » و بداند«نشان جام را بشناسد ,  را كه برگيردهر جامي, آنگاه كه بخواهد داند
 و -٢همه آگاه هستي؟ » و« دربارة اين كه زردشت از هرمزد پرسيد كه دانا -١: ٢٢فصل , روايت پهلوينيز 

 هرمزد گفت كه - ٤ و زردشت گفت كه دانايي تو چگونه است؟ -٣. هرمزد گفت كه دانا و همه آگاه هستم
پس من يك يك را جداگانه دانم گفت كه از , انايي من چنان است كه اگر شير هر چيز را در جامي بدوشندد

يك يك را جداگانه دانم گفت كه از كدام ) كنند رها(پستان كيست؛ و اگر همة آب در جهان را در يكجا هلند 
  .اي خويش دانم نهادج يك يك را باز به, چشمه است و اگر همة گياِه در جهان را خرد بفشارند

خرد همه آگاهي دانست كه زردشت سپيتماِن ستوده فروهر چه   اورمزد با- ٥): ٣ فصل (زند بهمن يسن  .3
خرد همه آگاهي را , دادار جهان مادي, مينوي افزوني,  دست زردشت را فراز گرفت و اورمزد پاك-٦. انديشد
  زردشت از آن بخورد و خرد-٧. ت كه از آن بخوربر دست زردشت كرد و او را گف) شكل آب به(پيكر آب  به

  … هفت شبانروز زردشت در خرد اورمزدي بود و-٨. زردشت اندر آميخت به) اورمزد(همه آگاهي از او 
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در بيت پاياني , افزون بر اين نكتة مهم كه در متن مضمر است. ١دهد نشان مي انديشه
هاي  با برداشت, تمثيلي ظريف اشاره شده است كه بارها در ادب فارسي و آثار متعدد به

ي از برداشت. وسيلة كوران است تمثيل پيل و لمس او به, آمده است و آن, گوناگون
ي آيين بودا ٣ِودا مكتب تِِره  مربوط به٢تمثيل در قالب داستاني در متن پالي اُدانه اين
, متون مختلف ادب فارسي همراه با ارجاع به, كامل داستان شرح. است آمده
گونه كه  آن, اما تمثيل,  آمده است٤»هاي مثنوي اصل بودايي يكي از تمثيل« مقالة در
گونه كه  و آن, سو  نقل شده است از يكزامباستاي ختني واُدانة پالي كتاب  در
در . دهد هايي را نشان مي تفاوت, فارسي راه يافته است از ديگر سو ادب در

وسيلة كوران و در شب  در روايت ختني به اما, پيل توسط كوران, پالي روايت
 ٦وايت سنايي ولي در ر٥»اي تاريك پيل در خانه «مثنوي معنويدر . شود مي لمس تاريك

                                                   
  گهـر پيـر خردمـند كه اي روشـن  كـرده فـرزنـد يكي پرسيـد از گم    .1

ش نـديـدي  ز مصـرش بوي پيراهـن شنيدي     چـرا در چـاه كنـعاـن
  دمي پيدا و ديـگر دم نهـان است  بگفت احوال ما برق جهـان است  
شينيم     گهي بر پشـت پاي خـود نبيـنيم  گـهـي بـر طـارم اعـال ـن
  سر و دست از دو عالم برفشاندي  اگر درويـش در حـالي بمـانـدي  

همگي , ي ايرانيشايان ذكر است كه عرفا. ٢٩- ٣٠: كنيد به يوسفي  نگاهگلستان سعديبراي اصل داستان در 
  ).٣٣٠: همان: رك(دانند  بلكه برخي حاالت را دايمي مي, عدم دوام حاالت نيستند قائل به, مانند سعدي

2. Udāna.  
3. Theraveda. 

  .باقري: نگاه كنيد به  .4
  :دفتر سوم, مثنوي معنوي  .5

ــك بــود     ــة تاري ــدر خان ــل ان   پي
ــسي    ــردم ب ــدنش م ــراي دي   از ب
 ديدنش با چشـم چون ممكن نبود

ــود   ــدش هن ــه را آورده بودن   عرض
  اندر آن ظلمت همي شد هر كسي     

 بسود ـف مياندر آن تـاريـكيش ك
  ).٧٢ص , ٢ج : مثنوي(

  :حديقة سنايي  .6
  بود شهري بـزرگ در حـد غـور        
  پادشاهي از آن مكـان بگذشـت      
  داشـت پيلــي بــزرگ بــا هيبــت 
ــل  ــدن پي   مردمــان را ز بهــر دي
ــوران    چنــد كــور از ميــان آن ك
 تـا بـداننـد شـكل و هيـأت پيل

  و اندر آن شهر مردمان همه كور
  لشكر آورد و خيمه زد بر دشـت       
  از پي جاه و حـشمت و صـولت        
  آرزو خاست ز آن چنـان تهويـل    
ــوران   ــد از آن ع ــل آمدن ــر پي   ب

 ر يـكي تازيان در آن تعـجيلهـ
  ).٣٣-٤ص : سنايي(
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دهد كه تغييرات  ها نشان مي اين تفاوت. ١شود لمس مي» پيل توسط كوران«و غزالي 
هاي فارسي ممكن است ناشي از تفاوتي باشد كه در روايت پالي و  تمثيل در متن

 ٣ و ديگري از مكتب مهايانه٢يانه ِودا يا هينه وجود دارد كه يكي از مكتب ِتره ختني
تواند مسير انتقال آن را از هندي  ة ديگر آن كه تمثيل ختني مينكت. گرفته است منشأ
. ايراني نيز روشن سازد و نشان دهد كه زبان واسطة اين انتقال ختني بوده است به
, دو شاخه احتمال نيز وجود دارد كه تمثيل هندوايراني بوده كه در ادبيات هر اين
ه تشابه ميان خرد اورمزدي و گونه ك نفوذ كرده است؛ همان, هندي و ايراني يعني
اي مشترك ميان اين دو  تواند انديشه مي, آور و نيز همه آگاهِي بودا آن بر پيام عرضة

  .آيين باشد
اختالف «مولوي , ٤اند  گفتهمثنويگونه كه بعضي از شارحان  آن, و سرانجام اين كه
دريابندة را ناشي از خطاي چشم حس در برابر چشم دل ـ كه » در چگونگي شكل پيل

, اي بر اين نكته نيست اما در متن پالي و ختني تكيه, درست و صحيح است ـ انگاشته
, بلكه اين اختالف ناشي از ناداني بشر است و اگر در هر دو متن درست دقّت شود

  :چنين برداشتي محتمل است
د و ان راستي نابينايان اي مريدان بدانيد كه اين بدكيشان و مرتاضان دوره گرد به”

راست و نادرست را . شناسند آنان نيك و بد را نمي. ديدة بصيرتشان كور است
ثواب چيست و , دانند كه خير چيست و شر كدام است نمي. دهند تشخيص نمي
  .٥“خطا كدام است

پس نابينايي جسمي نيست , در اين گفتار بينايي با بصيرت يكي انگاشته شده است
  .ني بشرييعني همان نادا, بلكه معنوي است

                                                   
  .٦٧٣-٤ص : باقري  .1
2.  Hīnayāna) گردونة كوچك.(  
3.  Mahāyāna )گردونة بزرگ.(  
  .٦٧٣-٥ص : باقري  .4
  ٦٧٩ص : نقل از باقري به, متن پالي  .5
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. »شناسند پس نادانان نيروي بوداها را نمي«: مصراع دوم بيت آخر, و اما متن ختني
تاريكي با كوري و ناداني , در اين قطعة شعر كه در بيان دانايي و همه آگاهي بودا است

 ندانستن حقايق -١: مفهوم ناداني در آيين بودا اين موارد است. يكي دانسته شده است
 ندانستن اين كه رنج بايد خاموش شود؛ -٣ ندانستن مبدأ رنج؛ -٢ عالم؛ رنج مربوط به

  .فرونشاندن رنج منجر خواهد شد  ندانستن ابزاري است كه به-٤
 :اند از اين ناداني چهارگانه در برابر چهار حقيقت شريف بودايي قرار دارد كه عبارت

  ن رنج بايد خاموش شود؛ دانستن اين كه اي-٣ دانستن مبدأ رنج؛ -٢ دانستن رنج؛ -١
  .خاموشي اين رنج منتهي شود  دانستن ابزاري كه به-٤
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  السلطانيه يةهدارسالة   ١٣٥

  

   السلطانيهيةرسالة هدا
  ∗سيد حسن عباس

، تأليف قاضي محمد يوسف بلگرامي »السلطانيه يةهد« يا »السلطانيه يةهدا« رسالة
آبادي براي شاهزاده  اهللا اله فرمايش شيخ محب رسالة مهمي است كه به) ه ١٠٨٤ :م(

  .داراشكوه نوشته شده است
العادل بود، فرزند قاضي ابوالمكارم قاضي محمد يوسف بلگرامي كه كنيت وي ابو

در قصبة بلگرام . م ١٦٠٣/ه ١٠١٢تولّدش در سال . بودي بهكاري ضقا معروف به
زودي  و بهنمود  او تحصيالت ابتدايي را در زير ساية عطوفت پدري آغاز. داد رخ
او در زمرة شاگردان برجستة . رسانيد زمان خود كمال بهمعلوم متداول  در

دست شيخ خرقة خالفت و اجازة  به. رفت شمار مي بهآبادي   الهاهللا محب شيخ
در فقه و تصوف و عرفان و علوم ادبيه بسيار مهارت . نمود قادريه را دريافت طريقت
چنانچه او قاضي . قاضي بهكاري مدتي در مالوه در خدمت بود. نموده بود كسب

پس از وفات پدرش در . كرد تعيين» فوجدار«سمت  يوسف را نيز در فوجداري مالوه به
صاحبِِ . نمود  از شاهجهان پادشاه مغول منصب قضا را در بلگرام دريافتهجري ١٠٤٧
  .اند هنقل كرد در كتابهاي خود آن فرمان را عثماني شرايف و صاحِب الكالم تنقيح

جهانگير قاضي بهكاري را منصب قضا و يكصد بيگه  است كه پادشاهذكر شايان 
و پس از درگذشت قاضي بهكاري شاهجهان اين منصب و اراضي را زمين داده بود 

قاضي محمد يوسف بخشي از اين اراضي را . كرد قاضي محمد يوسف واگذار به
. معروف است» ميرانجي سراي«نام   كه به را تعميركردييكرد و سرا ديگران تقسيم به

                                                   
  .استاديار فارسي دانشگاه هندوي بنارس، واراناسي  ∗
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. آمده است عثماني يفشراآنها زمين داده بود، تفصيالتش در  دربارة كساني كه او به
از جمله تصنيفات و تأليفات . درگذشتم  ١٦٧٣/ه ١٠٨٤قاضي محمد يوسف در سال 

 و العلم عين شرح و سومي يوسف شرح سورة، ديگري الحكم شرح فصوصوي يكي 
معلوم نيست، » السلطانيه يةهدا«سال تأليف رسالة . است» السلطانيه يةهدا«همين رسالة 

فرمايش پير و مرشد خويش شيخ  م است كه او رسالة مزبور را بنا بهاينقدر معلواما 
وجه تأليف آن چنين است كه شاهزاده محمد داراشكوه . آبادي نوشته است اهللا اله محب

چند پرسيده بود و شيخ براي نوشتِن جواب آن، آبادي سؤاالتي  اهللا اله از شيخ محب
عربي و  دو رساله نوشت يكي بهقاضي يوسف . داد قاضي محمد يوسف فرمان به

بلگرامي در  از حسِن اتّفاق، ثمين. اما هيچ كدام شناخته نشده بودند. فارسي ديگري به
كرده است؛ از  ، رسالة فارسي قاضي يوسف را نقل)خطّي (عثماني شرايفكتاب خود، 

، پس از فراغت از تأليف اين رساله. ماند نواينرو اين رساله از دستبرد روزگار مص
اين رساله . آبادي آن را نزد داراشكوه فرستاد اهللا اله  شيخ محبدستور قاضي يوسف به

ناميده » لطيفه«شانزده است كه كلّاً ، سؤالهاي آن  استصورت سؤال و جواب به
موضوع اين رساله . سؤالها بسيار مختصر و همين طور جوابها نيز مختصر است. اند شده

 كه در عثماني شرايفه را از نسخة خطّي كتاب اين رسال. تصوف و عرفان است
خدمت خوانندگان محترم  كرده به كتابخانة آصفيه حيدرآباد محفوظ است، رونويسي

  :نمايم عرضه مي
  السلطانيه يةرسالة هدا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ِلي نني ِمِوقَالْ بِِّيل ري اِِِاِجالر نِحيفگويد بندة  مي ة بعد حمد و صلو]١٩٥ ص[
سعالْ ِتادقْعيب ود رالْ ِةجلْعفداي خاك پاي   كه چون صاحِب اين رساله كه هزاران جاناي

آن صاحِب عالم و عالميان، آن محرم اسرار حق و انسان، آن واقف كنه جسم و آن باد، 
 ميان حق و ماهيت المتناهي، آن فارق در حقيقت الهي، آن كامل به جان، آن عالم به

 سلطان محمد داراشكوه از كمال لطف و مهرباني ،باطل، آن متمكّن بر جادة شاه عادل
اهللا  ، استادي، مرشدي، شيخ محبپناه جانب حقايق و معارف آگاه، غفران نامه به
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 هفرمود و آن تحف… طريق استفسار كلمات چند از راه سلوك به سره مشتمل به قدس
خاكپاي فقرا محمد  استادي به جواب آن ايماي تسويد گلدستة خاص و عام گشت و به
 در خاطر حقير خطوركرد كه در جواب هر سؤال ،يوسف ساكن قصبة بلگرام شد

نكنند، كلمة چند در تحريرآرد  طريقي كه ملّايان موأخذة شرعي حسب دانش خود به به
د، شايد افت اگر سخني از آن در محلّ قبول. نمايد وسيلة الفاظ جلوه و آن معني را به

 )تا(د وگردد و اين ضعيف را كجا ياراي آن كه خود را نم سبب فيضان سعادت
حسب كمال ظاهري و باطني   كه به]١٩٦ ص[رجات الد جواب و سؤال آن رفيع به

اما مثل آن مورچه كه استدعاي ميزباني حضرت . شاهيه مناسبت پيدا نيست، سازد
قيمت ريسمان قدم در خريداري  پيرزني كه بهالسالم خواسته و يا مثل آن  سليمان عليه

زده، دليري در اين كار آورد و بدين موجب در تحرير اين السالم  حضرت يوسف عليه
. اند رساله كه يادگار روزگار است كوشيدم و آن اسوله از روي تعداد شانزده درجه

يل  ِاريِشم الْاُهللا وگردانيدم  كردم و جواب آن در ذيل درج لطيفه بيان درجه را به هر
  .ِريِق الِْارشاِد و الْموفِّق ِايل سِبيِل السِّداِد و هو حسِبي و ِنعم الْوِكيلالطَّ

  چيست اندرين راه هدايت كار و نهايت كار؟ :اول لطيفة
سلوك و معرفت انتقاالً از  بر اهل سلوك و معرفت پوشيده نيست كه راه :جواب

اهللا عليه و آله   احمد مجتبي محمد مصطفي صلّي، مفخر موجوداتكاينات، سرور
سالكان اين وقت رسيده و آن خالصة جهانيان طريق اصول   بهاا هذَنِمويل يِا ،سلّم و

ت، بر چهار درجه س بر آن حاكيميِقتسمالْ اطَرالص انِدهِامستقيم  حق از راه
پس سالك تا قدم در شريعت .  معرفتشريعت و طريقت و حقيقت و: فرموده بيان

افعال و اعمال ظاهري كه مأمور و منهي است  محكم كَماحقُّه ندارد يعني متلذِّذ به
استحكام شريعت در  اگر بي. غيره بر او گشوده نشود نگردد، هرگز دريچة طريقت و
پس ابتداي كار . مستقيم نباشد، خوف ضاللت باقي است راه طريقت درآمد، صراط

حسب  غيره علي استحكام اصل در طريقت و و چون سالك به. يعت باشدشر
ه عاجز و نهايت رسيد خود را از يافت كماحقّ تفاوت المراتب درآمد، چون به

 عوجالرو هةُايهلنِّاَهدايت كار كه شريعت است آرد كه  يابد، الچار رجوع به قاصر
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گشته   عارض]١٩٧ ص[يتي كه بر او كيف هرميان  پس در. از اينجا است هايدِهيل الِْا
 وقت، كِرداد و از سبب عروض س تواند  نميياد قوت استحكام اصل خود را به به

چنانكه از حضرت سلطان بايزيد بسطامي . شود مي حفظ مراتب از او ترك
  .»ينِأْش مظَعا اَ مياِنحبس« :زبان گهربار برآمد سره، از سبب غلبة سكر قوت به قدس

چون مريدان وقت افاقت عرض كردند كه اين چنين كلمه از زبان حضرت صادر 
مريدان در اين امر عذر . شده، فرمود كه اگر ِمن بعد صادر شود قتل خواهند كرد

  .»اَلِْاطَاعةُ فَوق الْاَدِب«: آوردند كه از مايان اين نوع فعل چطور آيد؟ فرمود كه
مريدان . گفتن كلمة مذكور زبان جاري فرمود د، باز بهچون باز وقت غلبة سكر رسي
در آن وقت وجود مبارك هوا . قتل حضرت رساندند موافق امتثال امر شمشيرها به

مريدان “ چون قتل نكرديد؟”: شد، فرمود چون وقت سكر فرو. بود، هيچ اثر نكرد
 سفر ]و[اما چون سير . حضرت نيكو روشن است كردند كه به ترسيده عرض

 فَِانَّ الْيوم مجوِسي اَقْطَع ينِأْش مظَعا اَ مياِنحبسِانْ قُلْت يوماً «: كمال رسيد فرمود به
  .»اهللا لُوس ردمح ماُهللا زناِري و اَقُولُ لَا ِاله ِالَّا

وجود سبب  پس هان اي طالبان صادق و سالكان طريق حق هوش داريد كه با
حالتي كه حضرت سلطان بايزيد داشت در وقت ديگران را زنّار دانست و سكر، 

پس بر سالكان اين وقت الزم است كه پس روي . كلمة طيب گفتن زبان راند به
گردد، در خود  او كنند و از درس توحيد كيفيتي كه در وجودشان حادث مي

قت سرزند، در وقت افا خالف طريق سلف وقت ةغلب كنند و اگر به محو
پس . استغفار خواهند كه كمال معرفت در اين است كه بنده در مقام بندگي باشد

  .نهايت كار هم شريعت باشد
 فرمود ]١٩٨ ص[چيست معني قول سيدالطايفه در جواب بالنهايت كه  :دوم لطيفة

  ؟الرجوع ايل اهلدايت هو
  .كمااليخفيگردد،  از لطيفة اول ظاهر ميآن  :جواب
  ؟]است[  حجاب اكبر]آن[ علم است كه گفتند كدام :سوم لطيفة
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چه علم  ،بر محرمان اين راه پوشيده نيست كه علم بالكل حجاب راه است :جواب
چه در . اعتبار تفاوت مراتب است االمر اكبريت به غايت. ظاهري و چه علم حق

پس . نمايد اي كه سالك فنا در فنا شود، نسبت علم و عاِلم و معلوم نمي مرتبه
معني  اكبر باشد و بر اين توجيه، اسم تفعيل به  علم حق حجابهاعتبار آن مرتب به

پس علم حق . معني خود باشد تواند بود كه اسم تفعيل به اصل فعل است و مي
علم،  و در اين مقام ببايد دانست كه .اكبر ظاهري حجاب و علماكبر باشد  حجاب

 و آن كه .كه چراِغ معرفت استتواند شد بل نمي راه حجاب، هرگز ِمن حيثُ ِعلم
حسب  ، در بعض افراد انسان به انسانيت استعداداعتبار اند، به اكبر گفته حجاب

كرد، آن  بايد  چه آنچه در راه معرفت نفي مي.دشك جانب انانيت مي استعداد آن، به
انانيت و نفساني كار  كند و به مي حسب استعداد آن را ثابت علم در آن محل به

مرتبة   بهيتواند شد ك گاه خود نفي نمي هر.  اين از معرفت دور است.دكن مي
حسب   و در بعضي افراد آن علم به.تواند رسيد؟ و اين حجاب است معرفت مي

كشد، و عالم آن صفت را در درجة اعتبار و  ن جانب انانيت نمياستعداد عالم ِم
اين صفت در آن محلّ پس . خواهد  و از آن صفت نفي خود ميپندارد اعتماد نمي
ي م ِفظَعاَالْ كَما قَالَ غَوثُ. حجاب  و معرفت خواهد بود، نهوحدت عين چراِغ

 دع بِةيؤ الرِن عياَلَِن سنم فَالَ قَ.بر ا يكيبلَ تلْ قُ.مظَعاَ الْثُوغَ اي ايلع ت اُهللاالَ قَِةيِثوغالْ
  .الرؤيةَ غَير الِْعلِْم فَهو مغرور ِبرؤيِة الرب نَّ اَن ظَن م وِةيؤالر ِملِْع ِببوجح موه فَِملِْعالْ
  انبياي سابق را معرفت و توحيد بود يا نبود؟ :چهارم لطيفة
 معرفت و توحيد خواهد بود اما نه بر وجهي كه ]١٩٩ ص[انبياي سابق را  :جواب
 بر اثبات اين جواب اين بيت شافي و كافي .و آله و سلّمعليه  اهللا پيغامبر صلّي به

  :بيت است،
 نگـري در تبسـمـي تـو عـيـن ذات مـي يك پرتو صفات  موسي ز هوش رفت به

گاه صاحِب توحيد بودند چرا مشغول  شايد باعث اين سؤال آن باشد كه هر
توحيد  چه. حيد نيست؟ و اين ظاهر است كه تبليغ احكام منافي تودنتبليغ باش به

  .كيفيتي است كه در باطن حق پديد شود و مرتبة پيغامبري منافي اين حالت نيست
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  ترقّي را نهايت بود يا نبود؟ :پنجم لطيفة
ترقّي را نهايت بود و آن آنست كه خود را از كمال يافت حق و از ادراك كنه  :جواب

ترقّي عروج كه عبارت از نهايت رسيد و  يافت، الچار سالك به آن عاجز و قاصر
در اين مقام . ق حقحالْ اَلْعبد عبده و. نزول پذيرفت كه نهايت اوست است، به

  .پس ترقّي را نهايت باشد. مكشوف و مشهود سالك گشت
  ؟]او[ظلوماً و جهوالً در مذمت انسان است يا در مدح  :ششم لطيفة
الْاَرِض و  ا عرضنا الْاَمانةَ علَي السمواِت وِان«. ظاهر آن است كه در مدح است :جواب

. »الِْجباِل فَاَبين اَنْ يحِملْنها و اَشفَقْن ِمنها و حملَها الِْانسانُ ِانه كَانَ ظَلُوماً جهوالً
فِْسه و اَيمان و زمين دانست و آس انساني گراني آن امانت مي يعني روح. …ظَاِلماً ِلن

بردند كه آن بار  دانش خود كار پيش دانست و آنها به و كوه نيز گراني مي
آورد و دانش   علم گراني، بر نفس خود ظلموجود و روح انساني با… مقتضي هب

  . و آن در حق قبول بار امانت مدح انسان باشد نه ذمداد ناداني قرار را به
   را چون معدوم توان گفت؟ءل باشد، اشياشدن موجود محا مگاه معدو هر :هفتم لطيفة
يكي وجود حقيقي كه عبارت از . دو قسم  وجود منقسم است به]٢٠٠ ص[ :جواب

پس وجود حادث . قديم است و دوم وجود غيرحقيقي كه عبارت از حادث است
اند  و اشياء داخل وجود حادث .نشود شود و وجود قديم هرگز معدوم معدوم مي

شدن موجود  اند معدوم پس آنكه گفته. دن آن محال نباشدش پس معدوم. قديم نه
  . مراد از آن موجود حقيقي است كه قديم است،محال است

  تصور اعتبار بود يا نبود؟ :هشتم لطيفة
كردن مفهوم شيء در  ، يعني حاصلمعين تصور حصولُ صورِت الشيِء ِفي الْعقِْل :جواب

اعتبار صدق آن مفهوم در   اعتبار فرضي باشد و بهپس تصور.  و بس]است[ذهن 
  .خارج نيز در خارج اعتبار تواند بود

  اختيار شاغل صادر شود؟ شغلي باشد كه بي :نهم لطيفة
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مالحظه كه  زبان است به بر شاغالن راه حق پوشيده نيست كه اول شغل ذكر به :جواب
اختيار ذاكر  آيد كه دل بي ايافته و از كثرت آن شغل اثر در دل پيد از مرشد تلقين

  :باشد، بيت
 كانـدريــن راه كار دارد كار كار كن كار و بگذر از گفتار

  خطره كي شود؟ نماز بي :دهم لطيفة
اما . حكام و اركان مربوط است، البتّه خطره را در آن مدخل استا نمازي كه به :جواب

 از حضرت اميرالمؤمنين، آيد؛ چنانچه نقل خطره از كامالن راه حق ميسر نماز بي
و آن آنست كه آن شاه . ه مشهور است وجهاُهللا مطالب كر السالكين علي بن ابي تاج

كردند،  چند قصد برآوردن مي شده بود كه هر زخم تير داشت و آن آنچنان محكم
 .كردند سلّم عرض اهللا عليه و اين ماجرا در حضور حضرت رسالت صلّي. دمآ برنمي
. “شود آن وقت آن تير را برآريد  كه اميرالمؤمنين در نماز مشغولوقتي”: فرمود

نشد  گاه دركشيدن تير خبر هر. نگشت همچنان كردند، تير برآمد و آن شاه باز متألّم
سالكي كه درجة آن   هر]٢٠١ ص[ .پس خطره ديگر در آن وقت كجا گنجايش بود

  .خطره از او ممكن باشد اين مرتبه برسد، نماز بي به
  در انسان استعداد شناخت محض برابر بود يا نه؟ :يازدهم يفةلط

كريمه بر آن  استعداد شناخت محض در همة افراد انساني برابر است كه آية :جواب
گاه خلقت ملل  هر. نَوفُِرعي ِلي اَ.»نَودبعيا ِللَّ ِاسنِا الْ ونِج الْتقْلَا خ مو«: شاهد است

االمر  غايت. باشد  برابره الچار استعداد نفس عرفان در همعلّت عرفان آمد به
چه عرفان آن سرور برتر از عرفان . اعتبار مراتب مستحق است تفاوت عرفان به

  .ديگران است
  گردد يا نه؟ از نزهت االرواح معرفت تام حاصل مي :دوازدهم لطيفة
حسب  سد و از آنجا بهر  تنزيه ميةمرتب از كسب كمال ارواح از آاليش غير به :جواب

  .يابد عرفان كامل كه عبارت از معرفت تام است ترقّي مي حصول درجات به
  نهايت در دل چگونه گنجد؟ بي :سيزدهم لطيفة



  ١٤٢  قند پارسي

  

حسب عقل و ادراك نهايتي ندارد و تصور آن در دل  پرتو آفتاب و ماهتاب به :جواب
  ؟آيد چگونه مي

  ؟گردد يا مطلوب طالب فاني مي :چهاردم لطيفة
پس . اعتبار مراتب است صَدق متحدند و فرق به مااعتبار  طالب و مطلوب به :جواب

كمال  چون سير طالب به. طالب در مرتبة طلب، عنوان خودي در وي باقيست
 جانب پس نسبت فنا به. گشت  مطلوبكرد و طالِب  خود را گمرسيد، آن خودِي

  .جانب مطلوب كه او باقيست سزد نه به  ميطالب
   بعِد موت، وصل ممكن باشد يا نه؟:پانزدهم فةلطي

. صدق هادي راه تمام رساند يكي آن كه سير سلوك به. طالب را دو مرتبه است :جواب
گاه قبل موت  هر. پس در حق آن وصل چه قبل موت و چه بعد موت برابر باشد

طريق اولي و اين مخالف علماي ظاهر است كه اين  شد، بعد موت به  ميسروصل
  .اند ماعت وصال بعد موت مقرر كردهج

ماند، هيچ راه از كم استعدادي او برنگشود و در همين  دوم آنكه طالب در طلب
  .پس اغلب آن است كه بعد موت وصال ميسر شود. داد  جان]٢٠٢ ص[طلب 

ماند كه در حق او وصال يا فراق اطالق  طالب بعد موت، طالب نمي :ديگر جواب
  .مهافْتوان كرد، فَ مي
   تفرقه در راه عشق چيست؟:شانزدهم لطيفة
  . تفرقه در آن راه آن است كه دل را خطرة غيرحق باشد:جواب

  



  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٤٣

  

  عنوي ميسر اکبر در مثنو

  ∗زاد  و ملك محمد فرخ♦ي انجمغالم يحٰي

از تجزيه و تحليل آثار اکثر شعرا و متفکّران بزرگ بيش از يک يا دو مفهوم اساسي 
هر انسان بزرگي، خواه اصالح طلب باشد يا متفکّر، فلسفة خاصّي . شود حاصل نمي

چند که ممکن است نحوة شرح و  براي زندگي دارد که همة سخنان و اظهاراتش، هر
گيرد، و تمامي بناي رفيع  آيد، ولي از يک منشأ مايه مي نظر گون به بيانش بسيار گونه

هاي  گلها و برگ و بارها و شاخه. شود اش بر صخرة صماي آن فلسفه برپا مي انديشه
تا کسي . آورند درخت حکمتش، برغم تنوع و انبوهي، از همان ريشه واحد سر برمي

. نيابد، فهم و درک کامل آثار هر متفکّر بزرگي ناممکن است آن ريشة اصلي دست به
مثل قفل رمزي است که تا  ارزش گويي به گاهي يك کتاب ارزشمند يا يک فلسفه با

البتّه اين سخن تنها در خصوص آن . اعداد رمزش را ندانيم گشوده نخواهد شد
آهنگي باطني دارد، و همة  ارزش و همشان اهميت و  متفکّراني صادق است که انديشه

همين مفهوم است که همة . وجودشان در چنگ مفهوم اساسي و بنيادي زندگي است
  .١کند فکر و حتّي فعاليت چنين کساني را تعيين مي

ــردن زدن    چون نبودي فـاني انـدر پـيش مـن          ــرا گ ــر ت ــد م ــضل آم   ف
ــه او    ــز وج ــک ج ــيء هال ــل ش   اي در وجه او هـستي مجـو         چون نه   ک
  کــل شـــيء هالــک نبـــود جـــزا    هــر کــه انــدر وجــه مــا باشــد فنــا 

                                                   
  .نو رئيس بخش مطالعات اسالمي دانشگاه همدرد، دهلي  ♦
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  ١٤٤  قند پارسي

  

ــت  ــت او از ال گذش ــک در الّاس   ١هرک در الّاسـت او فـاني نگـشت          زان
پا نهادن منيت و ترک خودي و در حق  نامه زير سر اکبِر نردباِن آسمان، از ابتداي ني

  :از آنجا که. محوشدن است
ــاز ج  هر کسي کو دور ماند از اصل خويش        ــويش ب ــار وصــل خ ــد روزگ   ٢وي

پرستي، آرزوي  اصل خويش همانا نفس ترين دشمن انسان براي رسيدن به بزرگ
  :خود را بر هر چيز مقدم شمردن و باألخره
  عاقبت اين نردبان بشکستني است      نردبان خلق اين مـا و منـي اسـت         

  ٣کاستخوان او بتر خواهد شکـست       تــر اســت هـر کــه بــاالتر رود ابلـه  
عالم مادون  نفس و عدم احساس تعلّق به تهاي نکوهيده از طريق جهاد باترک صف

حاصل آن بريدن کامل است از تعلّقات جهان . شود از راه استغراق در حق، فنا ناميده مي
. دهد حس که انسان رهرو در آن حال ادراک و شعور ظاهر خود را نيز از دست مي

را مالک و صاحب  ت که انسان در آن خوداين فناست و آن حالتي اس کمال فقر نيل به
البتّه بعد مادي و حيواني  شناسد و باألخره رهايي کامل از صفات بشري ـ چيزي نمي

  .صفات الهي است ـ و متّصف شدن به آن
گاه براي بعضي  ندرت و گه خلع بدن در نزد عارفان کشف حالي است که به

بدن تعلّقي ندارد و  که نفس وي باپندارد  شود و در آن حال عارف چنان مي حاصل مي
  .کند در عالم ماوراء حس سير و کشف مي

 اشاره الروح نفخةمؤيدالدين جندي در قصيده بائية فارسي خويش در مقدمة 
  :کند مي

ــواري  اگــر ز ظلمــت ايــن نــشأت هيــواليي”   گــذر کنــي و گــذاري، ز اهــل ان
  ٤را سـزاي اَسـراري    إسـ  به انسالخ و به     به خلع اين صور عنصري چو خوکردي      

                                                   
 قدم ]ردكت[مقدمة  با, كوشش و اهتمام رينولد الّن نيكلسون به, مثنوي معنوي :الدين محمد موالنا جاللبلخي،   .1

  .بعد  به٣٠٥١ دفتر چهارم، بيت علي سرامي
  .٤همان، دفتر اول، بيت   .2
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٤٥

  

سير در اطوار شريعت و طريقت و حقيقت   و هر آنچه در آن حاصلمثنويتمام 
و نالة وي » ني«وي، که حال  شود، در مفهوم فنا در حق و بقاء به محسوب مي

شود و عشق و فقر هم که الزمه اين فناست در  رمزي از آن است، خالصه مي
» خودي«بودنش از » خالي«خويش و در » اننيست« انقطاع ني به شور و اشتياق بي
يابد، چنانکه سماع که غذاي عاشقان و يک وسيله از خود  خويش تصوير مي
  .١“مجال ظهور دارد» ني«رهايي است هم در 

 مثنويتعبير موالنا همانا مرگ اختياري است که در جاي جاي  فنا در حق به
است و کسي که طالب آن » ن تموتواموتوا قبلَ اَ«شکلي عنوان شده و مصداق صادق  به

اش بيفتد و قفس را مانع پرواز بيند و  آشيانه باشد همچون مرغي است که نظرش به
گويد  موالنا از اين جهت راه عشق را راه پرخون مي. بخواهد آن را بشکند و بيرون پرد

  .اري استبنابراين راه عشق، مرگ اختي. يابد که تا عاشق نمرده باشد پروردگارش را نمي
نجات از اسارت اين دنيا و رهايي از تنگناهاي آن چگونه ممکن است؟ ممکن 

بالند، غافل از اين  عقل خود مي تواند يار آنان باشد و به است برخي خيال کنند عقل مي
هاي اين  نتيجه دانسته کند، نتيجه تجربة محدودي است که در که آنچه عقل حکم مي

نتيجه اين عقل  ست آورده است و اين تجربيات درد چند صباح محدود زندگي به
پس وسيلة نجات دل است و پرواضح . همانند ظرفي است که گنجايي دريا را ندارد
تواند از حبسگاه اين عالم رهايي يابد و  است که عارف تنها از راه دل است که مي

تمسک خودي و خودنگري تعلّق و  عقل جزوي چون به. محبوب ازلي و ابدي برسد به
صورت و  که نفي خودي است راه ندارد، از اينرو عشق را که در هر» ال«مرتبة  دارد به

  :شود جلوة خويش متضمن نفي خودي است منکر مي
  گرچه بنمايد که صاحب سـر بـود      عقل جزوي عـشق را منکـر بـود        
  ٢تا فرشـته ال نـشد اهريمنيـست         زيرک و داناست اما نيست نيست     

  :ماند سر آن عاجز ميو از فهم حقيقت و 
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  ١٤٦  قند پارسي

  

  ١شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت       عقل در شرحش چو خر در گل بخفت       
گذارد و جنوني را که  از همين روست که عارف سالک عقل دورانديش را کنار مي

دهد؛ چرا که عقل جزوي راه  جويي است بر چنان عقلي ترجيح مي وراي راه مصلحت
  .٢بدان سوي عالم حس ندارد
ــل  ــودم عقـ ــديش راآزمـ   ٣بعد از اين ديوانه سازم خـويش را         دورانـ
عالم اسفل و مهجوريت از نيستان، اجمالي است که تفصيل  حکايت ني و هبوط به

ها و  توان رديابي کرد و آنچه در شش دفتر در تمام قصّه  ميمثنويآن را در سراسر 
يت اول بيان حکايات جريان دارد، مطلبي است که در سرآغاز دفتر اول در هيجده ب

نقد «نامه فراق روح سرکش موالنا نيست، بلکه در حقيقت  شکايت ني تنها رنج. شود مي
انسان همان ني است که تا از خودي و از تعلّقات نفس خالي نشود، . »حال ماست آن

ها  ها و حکايت تمام قصّه. تواند آن چنان پرسوز از حديث فراق سخن گويد نمي
  .کنند ر يک کالم يا زباني خاص اين هجران از نيستان را زمزمه مي زنجيروار داي گونه به

دهد که رهايي از خودي و  طور سربسته نشان مي  بهمثنويموالنا از همان آغاز ”
مجاهده و رياضت شخصي ممکن است و نه هر مدعي  علّتهاي ناشي از آن نه با

  .٤“تواند انسان را در آن کار ارشاد و کمک نمايد بصيرتي مي بي
گردد و  نمي نيستان باز گيرد و تا از خود نميرد به خود مي ني موالنا شکل طوطي به

مرده شو چون من «: کند که ما نيز سفارش مي دهد به آن گاه که وصال دوست دست مي
شود که وقتي خود را نااميد از همة  و گاه در نقش شاه ظاهر مي» که تا يابي خالص

  :شويد  دست از همه ميکند عاقالن و مدعيان حس مي
ــد   شه چو عجز آن حکيمـان را بديـد    ــسجد دوي ــب م ــه جان ــا برهن   پ
  گاه ازاشک شـه پـرآب شـد     سجده  رفت در مسجد سوي محراب شد      

  ٥خوش زبان بگشاد در مدح و ثنـا         خويش آمد ز غرقاب فنـا      چون به 
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٤٧

  

ويراني بدن است که  تنها با. راه جسم پيمودن دوري از حق و حقيقت است
ويراني شکافتن پوست و . شود يافته مي حقيقت وصال راه آيد و به دست مي زر به گنج
شود و  زدن و قلعه ويران کردن و از کافر ستدن است که پس از آن آبادي ايجاد مي آتش

شود و رسيدن  هاي حسي کاخهاي رفيع معنوي و وصال ساخته مي بر سِر ويرانه
  .دهد نيستان مهجور دست مي به

  صحت آن حس بخواهيـد از حبيـب      ن حس بجوييـد از طبيـب      صحت اي 
ــدن    صحت ايـن حـس ز معمـوري تـن          ــران ب ــس ز وي ــحت آن ح   ص
  بعــد از آن ويرانــي آبــادان کنــد      راه جــان مــر جــسم را ويــران کنــد
ــنج زر   ــر گ ــه به ــران خان ــرد وي ــورتر   ک ــد معم ــنجش کن ــان گ   وز هم
ــرد   ــاک ک ــو را پ ــد و ج   ان کرد آب خـورد  بعد از آن درجو رو      آب را ببري
  پوست تازه بعـد از آنـش بـر دميـد            پوست را بشکافت و پيکان را کشيد      
  ١از آن برساختش صد برج وسـد    بعد  قلعــه ويــران کــرد و از کــافر ســتد

کمال است و آخرين  موت اختياري و رهايي از خودي و نفي آن، شرط رسيدن به
نا رسيد و دراين راه از هيچ تالشي نبايد بقاء بعد از ف توان به آن مي اي است که با مرحله

موالنا . تواضع، نابودي حسد و بندگي بزرگان و تسليم در برابر آنان است. فروگذار كرد
  .شمرد صفوت صفا را جز با آن ممکن نمي تحقق معني فقر و نيل به

  ٢خاک بر سر کن حسد را همچو مـا      خــاک شــو مــردان حــق را زيــر پــا
*  

  ٣پيش ايشان مرده شو پاينده بـاش        ا بنـده بـاش  شکر کن مر شاکران ر  
گيرد و  در داستان پادشاه جهود، موالنا حتّي ثناگفتن انسان را هم دليل هستي او مي

دهد که در مقابل  داند و هشدار مي داند و تعبير مرگ پيش از مرگ نمي آن را خطا مي
  :هستي او بايد کامالً کور و کرو نيست بود

  کين دليل هستي و هستي خطاست       تـرک ثناسـت   اين ثنـاگفتن ز مـن       
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  ١٤٨  قند پارسي

  

  ١چيست هستي پيش او کور و کبود        پــيش هــست او ببايــد نيــست بــود
داند که در  اي بيشتر نمي کند و آن را ذره باز در همان داستان جهان را نفي مي

شمارد و  دارد و انسان محبوس در حواس آن را بزرگ مي محدوده حواس انسان قرار
مرگ اختياري و گذشت از  د که از اين محدوديت بيرون رويد و باکن توصيه مي

جهاني وارد شويد که نقش و صورت در مقابل آن همانند سدي  محدوده حواس به
  .اختيار شما شکسته شود دارد که بايد با قرار

  دان کـه نيـست   اي مـي    پيش قدرت ذره    بنيـست   گر جهان پيـشت بـزرگ و بـي        
  هين رويد آن سو که صحراي شماسـت          شماسـت  اين جهان خود جنس جانهاي    

 ٢نقش و صورت پيش آن معني سدست  حدسـت  اين جهان محدود و آن خود بي    
داند که پنبه اندر گوش  و باز در همان داستان اسارت در حس را همچون کسي مي

رود و اصالً خود  کند، ولي اينجا باز هم فراتر مي کرده و حقيقت صدا را درک نمي
کل حواس را بايد تعطيل . داند که بايد از قيد آن خالص شد پنبه و مانع ميگوش را 

کرد و حتّي فکر و عقل را هم که بزرگترين سد رسيدن هستند کنار گذاشت تا اليق 
  :جانان شد و خطاب ارجعي درک شود

ــد  ــدر گــوش حــس دون کني ــه ان   بند حس از چشم خـود بيـرون کنيـد           پنب
  تا نگردد اين کر آن بـاطن کـر اسـت       سـت پنبه آن گوش ِسر گـوش سـر ا        

ــشنويد   فکرت شويد   گوش و بي    حس و بي    بي ــي را بـ ــاب ارجعـ ــا خطـ   ٣تـ
کند، از مجردات  حس ظاهر که از آنچه در عالم هست فقط صورت آنها را درک مي

نمايد، و سالک طالب تا از زندان حس دنيا بيرون نيايد  و معاني هيچ چيزي درک نمي
يابد و تا خود را از آاليش حس دنياي  ردبان آسمان است دست نميحس ديني که ن به

  .٤تواند لطايف عالم مجردات را درک نمايد ماده پاک نکند نمي
  ٥حس ديني نردبـان آسـمان       حس دنيا نردبان ايـن جهـان      
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٤٩

  

دهد و مقام  اند داد سخن مي موالنا در وصف کساني که مرگ ارادي را اختيارکرده
ل است و آنها را در صف انبياء و اولياء و رهبران واالمقام جاي بااليي برايشان قاي

  :داند ارزش مي اي بي دهد و گروه مقابل آنان را مرده مي
ــسته  اند  هايي کز قفصها رسته     روح ــر شاي ــاي رهب ــد انبي   ١ان

*  
ــته شـــد در وجـــود زنـــده  اي خنک آن مرد کز خود رسـته شـد           اي پيوسـ
  ٢مرده گشت و زندگي از وي بجـست      واي آن زنــده کــه بــا مــرده نشــست

داند و آموزگار و رهبر و  گاهي انسان زمينه و استعداد رهايي را دارد ولي راه را نمي
يک اشاره راه را  بگيرد با اين شخص اگر تحت تعليم و آموزش قرار. پيري ندارد

  .گزيند را برمي» موتوا«نهد و در چشم برهم زدني  وار قدم در آن مي آموزد و ديوانه مي
ماند و  مي هاي آنهاست از مقصد باز تا زماني که انسان اسير تن و نفس و خواسته

فروشد و بهايي شايسته براي وجودش قايل نيست  راهي بدان ندارد و خود را ارزان مي
  :سويي ديگر راهبر است در حالي که وجود ارزشمند انسان او را به
  ٣ زمين چنگالهـا   در زده تن در     جان گشايد سـوي بـاال بالهـا       
نگاهي ژرف و  کند؛ با شيريني ديگري بيان مي حافظ شيرين سخن اين مسأله را با

  :گويد از موضعي بس بلند مي
  ميخانه دوش مست و خراب چه گويمت که به

  هـا داده اسـت سروش عالـم غيبـم چه مـژده
  نـشـيـن کـه اي بـلـند نظـر شـاهـبـاز سـدره

  آبـاد اسـت ـج محنـتنشـيمـن تـو نه اين کن
  زنـنــد صـفـيــر تـرا ز کـنـگـره عـرش مـي

  ٤ندانمـت که دريـن دامـگه چـه افـتـادسـت
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  ١٥٠  قند پارسي

  

نشيني است و او را از  جان اليق عرش و باز بلندپرواز روح که جايگاهش سدره
صاحب  نشيني با هم ترين مقامي که هيچ موجودي را در آن راه نيست دعوت به عالي

دام افتاده است و هر دم اسيرهوسي است و  ند، در اين کنج محنت آباد بهکن ملکوت مي
تکبر و  ديد حقارت بلکه با بيند؛ آنهم نه به جز اين جسم کوچک و حقير چيزي نمي

بيند، اما نه آن بزرگي که در اصل هست بلکه بزرگي  خودخواهي خود را بزرگ مي
خاطر آن جايگاهش بر  ه است که بهدر حالي که اسراري در وجود او نهفت. مآب تفرعن

  :فرق سراست
  ١بحر اسرارت نهند بـر فـرق سـر          چون بمـردي تـو ز اوصـاف بـشر         

پاس دل « اي به آن آشناي راز، که دامن از هياهوي گيتي فراچيده است و در گوشه
راستي جهاني است بنشسته در  جويد و جهان نهان را، خود به ، نهان جان را مي»داشتن
اي نيرومند و همسوي، از اين تن تاريک و در پي آن، از  ياري انديشه او به. اي گوشه

تن تابان، در فراخناي مينو  درآيد و برهد، و يله و رها، با تواند به گيتي مي گور تنگ
  .٢بپويد

 وصف گروهي از رهيدگان را مثنويدر دفتر اول » کبودي زن قزويني«در داستان 
آيند و اينها  سجده درمي ورشيد و ماه در برابر آنان بهآورد که آسمان و خ پيِش رو مي

تنها کساني هستند که نفس گبر در تن آنان مرده باشد و در آن صورت است که معناي 
آموزد و در صورت سوزاندن  ها را مي واقعي آموختن توحيد و فروزان بودن در تاريکي
  :درخشد هستِي همچون شب تاريک خود، همانند روز مي

  چرخ و مهر و ماهـشان آود سـجود      وهي کـه رهيدنـد از وجـود     کان گر 
  مر ورا فرمـان بـرد خورشـيد و ابـر          هر که مرد اندر تـن او نفـس گبـر          

*  
ــتن  ــدا افراشـ ــيم خـ ــست تعظـ ــتن   چيـ ــاکي داش ــوار و خ ــشتن را خ   خوي
ــوختن   ــدا آمـ ــد خـ ــست توحيـ ــوختن    چيـ ــد س ــيش واح ــشتن را پ   خوي
  ي همچون شـب خـود را بـسوز         هست  گر همي خواهي که بفروزي چـو روز       
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٥١

  

ــستي  ــست آن ه ــستيت در ه ــواز ه ــداز    ن ــدر گ ــا ان   همچــو مــس در کيمي
  ١هست اين جمله خرابـي ازدو هـست     در من و ما سخت کردستي دودسـت       

هاي موالناست که در  اي ديگر از طرح سر اکبر قصّه داستان طوطي و بازرگان نمونه
يابد و آنچه را صوفيه مرگ پيش از مرگ  قالب حکايتي شيرين و رمزي، مجال تقرير مي

خوانند در يک تفصيل هنري در گامهاي نخست دفتر اول مشي موالنا را از اظهار  مي
سايه روشنهاي گوناگون در طول شش  سازد و اين گامها با هاي بلند نمايان مي قصّه

 دستهاي الصور شود تا نهايتاً در قصّة بلند قلعة ذات اشخاص مختلف بيان مي دفتر با
  .کند اي از انتظار و ناتمامي رها مي  نيوشان تعالي طلب را در بارقهمثنويحاجت 

رمزي از نفوس ناطقه » پادشاه و کنيزک«باري اين طوطي نيز چون کنيزک داستان 
عالم اول قبل از  است که در حبس زمين گرفتار آمده است و هواي هندوستان ـ

داند، تا اين که  خالصي از دست بازرگان را نميـ جان او را برتافته لکن راه  هبوط
آورد و  خانه مي هندوستان را براي اهل بخش سفر خود به روزي بازرگان خبر مسرت
پرسد که از هندوستان چه تحفة آرزو دارند و چون  يک مي در هنگام خداحافظي يک به

غاني گويد چه ارم او نيز چون سايرين مي رسد به طوطي خوش سخن مي نوبت به
شوق و شکايت  لحني آميخته با طوطي با. »کارمت از خطّة هندوستان«خواهي  مي
طوطيان هند برساند و البتّه شکوه  گويد که سالم و اشتياق وي را به بازرگان مي به

  :جنسان اظهار کند که هم خالصي جويانه او را نيز به
  ٢من درين حبس و شما در گلـستان       ايــن چنــين باشــد وفــاي دوســتان 

شود و در اقصاي آن سرزمين طبق وعده  بندد و راهي هند مي بازرگان بار سفر مي
بيند، پيغام طوطي محبوس خود را بدانها ابالغ  چند طوطي خوش و آزاد را که مي

  :ولي ناگهان. کند مي
  ٣اوفتاد و مرد و بگسستش نفـس        طوطيي زان طوطيان لرزيد بـس     
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  ١٥٢  قند پارسي

  

داند   چون خود را موجب هالک جانور ميگزد و دندان مي خواجه دست ندامت به
  :گويد تأسف مي با

  ١سوختم بيچاره را زان گفت خـام       اين چـرا کـردم؟ چـرا دادم پيـام         
وطن  رساند و به پايان مي حال خواجه سفر تجارتي خود را در هندوستان به هر به
دهد تا نوبت  او مي اي آورده به خانه تحفه يک از اهل گردد و طبق وعده براي هر مي باز
انگيز است، طوطي از  اي غم رسد و چون خواجه زبان حالش گوياي حادثه طوطي مي به

گويد تا بدانجا  کند و بازرگان شرح آنچه را که گذشته براي او مي او طلب ارمغان مي
  :که

  ٢اش بدريد و لرزيـد و بمـرد         زهره  آن يکي طوطي ز دردت بوي برد      
مرشد براي مريد و محبوس است که در اشتياق اي از سوي  اين عمل چون اشاره
  :آموزد که او اين لطيفة عرفاني را مي سوزد و به بازگشت در هجران مي

  مرده شو چون من که تا يابي خالص
  :تأسي از حکم تلويحي استاد خود او نيز به

ــشت     چون شنيد آن مرغ کان طوطي چه کـرد         ــرد گ ــاد و س ــد اوفت ــس بلرزي   ٣پ
دست خايان و بر سرزنان خود را مورد . اطالع است ارادي بيخواجه از اين موت 

ريزان، محبس را  دهد و بر اين پندار که طوطيک جان سپرده است، اشک عتاب قرار مي
  :بيند که کمال حيرت مي گشايد ولي با مي

  ٤کافتاب شرق ترکي تاز کـرد    طوطي مرده چنان پرواز کـرد    
اشارات پنهان و رمزگونه طوطي هند تا  ر بهکند وانگا باال مي خواجه حيران روي به

طلبد و  ـ از طوطي پران مي هاي موالناست که سر اکبر قصّه برده، سر آن را ـ حدي پي
  :دارد لحن شکرين پرده از راز رهايي برمي او نيز با

ــف و آواز وداد   فعلــم پنــد داد گفــت طــوطي کــو بــه ــن لطـ ــا کـ ــه رهـ   کـ
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٥٣

  

ــک آوازت تـــرا دربنـــد کـــرد    ــرد خو  زانـ ــد ک ــشتن مــرده پــي ايــن پن   ي
  ١مرده شو چون من که تايابي خالص         يعني اي مطرب شده با عام و خـاص         

گاهي لفظ نفي منيت، . مردن فقط مرگ، نمايش مرگ و يا حتّي لفظ مرگ نيست
در حکايت عاشقي که بر در خانة . گيرد خود مي غيره را به تزکيه، تصفيه، فناشدن و

: کيست؟ گفت: پرسد گفت آمده است كه معشوق مي رون ميکوفت يا راز د معشوق مي
شناسم که من باشد و او  هيچ ياري را نمي. گشايم چون تو، تويي درنمي: گفت. منم

عاقبت بازگشت و حلقه . سربرد سالي را در سفر و فراق گذراند و در سوز و شرر به
  :ز زبانش خارج شودادبي ا تا مبادا لفظي از روي بي صد ترس ـ زد، البتّه با رد بر

  گفـت بـر در هـم تـويي اي دلـستان       با نگ زد يارش که بر در کيـست آن         
  ٢نيــست گنجــايي دو مــن را در ســرا  گفت اکنون چـون منـي اي مـن درآ         

نوعي زندگي،  چون به. به طور کلّي از خود گذشتن نوعي مرگ اختياري است
شير و «در داستان . تزندگي، حرص زدن و براي خود بيش خواستن اس وابستگي به
گيرد و منيت گرگ را باعثي براي  وقتي روباه از زندگي گرگ عبرت مي» گرگ و روباه
آورد و در تقسيم شکار  حساب نمي گذرد و خود را به يابد از خود مي هالک او مي

  :گويد شير مي. گيرد سه را براي شير درنظر مي هر
  ر و بـستان و بـرو  هر سه را بـر گيـ     گفت چون در عشق ما گشتي گـرو  
  ٣چونت آزاريم چون تـو مـا شـدي          روبها چـون جملگـي مـا را شـدي         

*  
ــذري  ــواهي بگ ــرف خ ــام و ح ــر زن   پاک کن خود را ز خودهين يک سري         گ

  رنـــگ شـــو در رياضـــت آينـــه بـــي  رنــگ شــو همچــو آهــن ز آهنــي بــي
ــود     خويش را صافي کن از اوصـاف خـود         ــاف خ ــاک ص ــي ذات پ ــا ببين   ت

ــدر د ــي انــ ــايعنــ ــوم انبيــ   ٤معيـــد و اوســـتا کتـــاب و بـــي بـــي  ل علــ
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  ١٥٤  قند پارسي

  

عمرو بن عبد ود، موالنا توصيفي   و جنگ او با)ع(يا در داستان عالي حضرت علي
  :گذارد نمايش مي  به)ع(بسيار زيبا را از زبان علي

  غير حق را من عـدم پنداشـتم         رخت خود را من ز ره برداشـتم    
  يستم او را حجـاب    حاجبم من ن    ام کدخــداام آفتــاب  اي ســايه

*  
  ور شوم چون کاه بادم باد اوسـت         کوهم و هستي من بنيـاد اوسـت       

  نيست جز عشق احد سرخيل من       بـاد او نجنبـد ميـل مـن         جز بـه  
*  

  ١ام نيم من آِن کـس       جمله ِللّه   بخل ِمن ِللّه عطا ِللّـه، و بـس     
نگرند از ارزش  دان مينگاه ارزش ب اختيار خود آنچه را که ديگران با انسان وقتي با

آن فخر کند،  برگي و فقر را بر ارزشهاي مادي و دنيوي ارزنده بداند و به بيندازد و بي
زد و خود را از اين  دنيا پشت پا گفت و به» الفقر فَخري«همان طور که سرور کائنات 

 ملکوت اعلي و حتّي باالتر از آسمان هفتم رساند، در اين صورت مرگ طبيعي راه به
ظاهر مرگ است و در باطن پايندگي و جاويداني است و همچنان که  هم برايش فقط به

اي  مرحله زاده شدن از رحم از نو شکفتن و مطرح شدن است، مرگ هم وارد شدن به
  :تر از اين زندگي است نو و به مراتب بهتر و عالي

  برگـي بـود مـا را نـوال          برگ بـي    مرگي بـود مـا را حـالل       مرگ بي 
ــدگي    مرگ و به باطن زنـدگي  ظاهرش ــان پاين ــر نه   ٢ظــاهرش ابت

دنبال ظواهر زندگي بودن و انديشة معاش داشتن بدون تکيه بر زندگي دهنده و  به
امکانات عالي که  اي که انسان با گونه به. خواهندگي دايم و مستمر، نفي ارزشهاست

 برسد ولي هميشه مقامات بلند معنوي تواند معجزه آسا به وجود خود دارد و مي در
عنوان  جاي اين که از تن به دهد و به ها داشته باشد و آنها را هدف قرار پستي چشم به

دهد  مقصد استفاده کند خود مرکب را هدف قرار يک مرکب يا کشتي براي رسيدن به
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٥٥

  

در حالي . قالب توجه کند جاي محتوا به پرورش اسب يا تزيين کشتي بپردازد و به و به
  :خاطر عزّتي است که دارد  و مقام او انتظار ديگري است و اين انتظار هم بهکه از شأن

ــسي  ــن مجــو از عي ــدگي ت   ات كام فرعوني مخـواه از موسـي        ات زن
  عيش کم نايد تو بر درگـاه بـاش          بر دل خود کم نه انديشه معـاش       
ــد روح را   ــاه آم ــدل خرگ ــن ب ــوح را    اي ــر ن ــشتئي م ــال ک ــا مث   ي

ـ        ١خاصه چون باشد عزيـز درگهـي      د خرگهـي  ترک چون باشـد بباي
از آن مرد » تهمت مالمت کردن مردم شخصي را که مادرش را کشت به«در داستان 

گفت کاري کرده بود که باعث ننگ بود، کشتمش تا . پرسيدند که چرا مادرت را کشتي
ت نفس تو همان مادر بد خاصي: گويد در انتها موالنا مي. از حرفهاي خلق نجات يابم

براي حفظ ارزشهاي زندگي بايد آنچه را . است؛ او را بکش و هردم قصد عزيزي مکن
که نافي و از بين برندة ارزشهاست نابود کرد و آن چيزي نيست جز نفس که کشتن آن 

  :سر اکبر قصّة موالنا همانا انتخاب مرگ ارادي است و ارتباط مستقيمش با
  ســت در هــر ناصــيتكــه فــساد او  نفس تـست آن مـادر بـد خاصـيت         
  کنـي   هر دمـي قـصد عزيـزي مـي          هين بکش او را کـه بهـر هـر دنـي     
  خلـق جنـگ   خـس و بـا    از پي او با     از وي اين دنياي خوش برتست تنـگ  
ــرا دشــمن نمانــد در ديــار  نفـس کــشتي بــاز رســتي ز اعتــذار    ٢کــس ت
ست گويند، درحقيقت نفي خود و فناي در حق ا آنچه را که مرگ پيش از مرگ مي

نجات » موتوا قبلَ اَن تموتوا«حديث نبوي  موالنا از ارجاع دادن به. اوست و بقاي به
راه آورد و رستگاري را  انگيزد تا به اختيار مرگ ارادي خواسته است و برمي انسان را با

  :حاصل گرداند
  ٣ها رسـد    كز پس مردن غنيمت     سر موتوا قبـل موتـوا ايـن بـود         

الهي است، از طريق فناي خليفةمرحلة  قيقت رسيدن بهکمال انسان هم که در ح
همين از خود رهايي و قلع و قمع هواهاي نفساني است که . گردد خود ممکن مي
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کشد و از  وراي عالم حسي مي بخشد و وي را به رهايي را در وجود او تحقّق مي
 عالم حسي است و بدان تنگناي خوردن و خوابيدن و شهوت راندن که متعلّق به

دست  رهاند و رستگاري واقعي را در اين مرگ و در اين قلع و قمع به محدود است مي
گلشن او ارتباط  نور الهي و خار خود را به ارزش خود را به آورد و وجود ظاهراً بي مي
  .دهد مي

ــزن   ــه ب ــردار و مردان ــر ب ــا تب   وار ايـن دِر خيبـر بکـن         تو علـي    ي
ــ  گلبن وصل کن اين خـار را       يا به  ــاوصــل ک ــار را ن ب ــور ي ــار ن   ن

ــرا   ــار ت ــشد ن ــور او ک ــه ن ــا ک   ١وصل او گلـشن کنـد خـار تـرا           ت
گيرد  پير چنگي نيز صورت ديگري از قصّة فراق است، آنگاه که اميد از جهان برمي

  :يابد مرگي از نوع اختياري دست مي نوازد و در حقيقت به و چنگ را براي خدا مي
  گورســتان يثــرب آه گــوســوي   چنگ را برداشت و شد اهللا جـو       
  ٢نيکـويي پــذيرد قلبهــا  كـو بــه   گفت خواهم از حق ابريشم بهـا      

  :رسد جهان ديگر مي و در اين شرايط روحي و دلشکستگي است که به
  چنگ بالين کرد و بـر گـوري فتـاد           چون که زد بسيار و گريان سر نهـاد   
ــان   ــج جه ــن و رن ــشت آزاد از ت   ٣در جهان ساده و صـحراي جهـان         گ

نمونة زيبا و بلند ديگري که باز حکايت هجران و موت اختياري را توصيف 
  :شود داستان چنين آغاز مي. جهان بخارا و وکيل اوست کند، حکايت صدر مي

ــان  ــدر جهـ ــده صـ ــارا بنـ   ٤متهم شد گشت از صدرش نهـان        در بخـ
انه ها سال دوري و غربت و نابساماني، آتش شوق ديدار در وجود او زب و بعد از ده

پيشگاه صدر  جان خريد و دوباره به ها را به مهري کشيد و همه زخم زبانها و بي
گشود از فرط  جمال صدر محض اينکه چشم به بازگشت وآن گاه که بر درگاه رسيد به

البتّه اين حکايت . »گوئيا پريدش از تن مرغ جان«شور و هيجان از خويش برفت و 
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اي برخوردار است که خوانندة  نان شور و جذبهنسبتاً طوالني در دفتر سوم از آن چ
  .برد مشتاق را يک راست تا بارگاه صدر جهان مي

آبگير و سه ماهي عاقل، نيمه عاقل و مغرور، ضمن   در قصّةمثنويصاحب 
هاي   در اين قصّه و قصّهکليهکند که صاحب   صريحاً اظهار ميکليله و دمنه تعريضي به

  .»قصّه سر«  است و او بهپرداخته» قصّه قشر«مشابه به 
ها درآميخته  زيبايي خاص بيان موالنا در ساير قصّه در اين قصّة تو در تو که با
  :١سرايد است، حديث سه ماهي را چنين مي

  كه در او سه ماهي اشگرف بـود         قصّة آن آبگيـر اسـت اي عنـود        
  ٢قشر قصه باشد و اين مغز جـان    در کليله خوانده باشـي ليـک آن       

ينجا قصد ما بيان حال و عاقبت سه ماهي و شکل رهايي ماهي عاقل و نيم در ا
سراغ آن سري که قصّة موالنا را از سايرين  عاقل از شسِت صياد نيست؛ الجرم به

  :رويم کند مي متمايز مي
خود انديشيد اگرچه  رسد که وي با اينجا مي  بهـ نيم عاقل قصة ماهي دوم ـ

بيکران اقيانوس  از دام صياد رهانيد و خود را بهسرعت خود را  ماهي عاقل با
  چند اين وقت از من فوت شد، جاودانگي رساند و هر

  خويشتن را اين زمـان مـرده کـنم           ليک زان ننديـشم و بـر خـود زنـم     
ــي   پـس بــر آرم اشــکم خــود بــر زَبــر  ــرو م ــشت زي ــر پ ــر آب ب   روم ب

  ٣س رود سباحي چنان که کـ     ني به   روم بروي چنان کـه خـس رود         مي
  :و سر اکبر قصّه چنين است

ــه   ــسپارم ب ــويش ب ــردم خ ــرده گ   مرگ پيش از مرگ امن است از عـذاب          آب م
ــصطفٰ     مرگ پيش از مرگ اين اسـت اي فتـي          ــا را م ــود م ــين فرم ــن چن   ياي

  ٤يــــأَِتي المــــوتُ تَموتــــوا ِبــــالِفتَن  موتــوا کُلُّکُــم ِمــن قَبــلُ اَن   : گفــت
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الصّور حکايتي ديگر ازصدرجهان در  نه داستان قلعة ذات در تمثنويدر دفتر ششم 
هاي موالناست و اين بار در تصويري  شود که باز هم روايت سر اکبر قصّه بخارا نقل مي

اين صدر جهان که خوي او اجابت . کند غايت هنرمندانه در اين حکايت جلوه مي به
نهاد  شمار در کاغذ پاره مي خواهندگان بود در بخارا عطاهاي بي سايالن و حسن عمل با

  :کرد و هنگام عبور از بازار بر خواهندگان نثار مي
  ١زر نخواهد هيچ نگشايد دهـان       زبان شرط او آن بود که کس با      
اش سکوت است ياساي صدر جهان و يا قانون  اين شکل از غناي زر که الزمه

من صَمتَ « نبوي اين شيوة حديث تکدي را براي حاجتمندان ترسيم کرده بود و با
  .کرد را آويزة گوش سايالن مي» نَجي

دامن صدر  در جمع حاجتمندان هر روز گروهي از طبقات و اصناف دست سؤال به
مبتاليان روز اول، بيوگان روز دوم، علويان تهيدست روز سوم، فقيهان روز . آويختند مي

ان صغير و ضعيفان اسير و همين منوال تهيدستان عام، گرفتاران وام، يتيم چهارم و به
شدند  جهان مي ترتيب در يکي از روزها و ساعات مشمول عنايات صدر ابناء سبيل به

  :تا اينکه
  يک فقيه از حرص آمـد در فغـان          نوبـــت روز فقيهـــان ناگهـــان  

ــود  کــرد زاري ــاره نب ــسي چ ــا ب   ٢گفت هر نوعي نبودش هيچ سود       ه
. افتاد جهان بود هيچ مؤثر نمي صدر) ونقان(اما البه و التماس که برخالف ياساي 

روز در کسوت يک صنف خود را در مسير  سکوت اما تمارض، هر الجرم فقيه سايل با
پاکش اندر صف «پيچيد و خود را  پارچة کثيف پايش را مي افکند؛ يک روز با صدر مي
 آن شه تا برد«بست  پا مي داد و تخته بر ساق از چپ و راست به مي ، جاي»قوم مبتال

جهان که از وراي لباس ظاهري باطن و حقيقت  اما صدر. »گمان که اشکسته است
نثار  او چيزي از زر بيند و به عيان مي خواند جعل و تعارض او را به آدميان را مي

تا گمان آيد که نابيناست «اندازد  همين منوال فقير روزي نمد بر روي مي به. کند نمي
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روز ديگر در . شناسد جهان او را مي نشيند، ولي باز صدر ي، در صنف نابينايان م»او
افکند و دست چون مستورگان عفيف  فرومي نهد و سر مي صنف بيوگان چادر بر سر

اين بار پيش کفن . برد ترفندي نو مي اين که فقيه راه به  تا…کند، اما بازهم پنهان مي
و البتّه » يچم در نمد ِنه پيش راهدر بپ«: خواهد که رود و از او مي پوش و مرده شويي مي

خواهد که  سازي سخن نگويد و از او مي شوي هيچ از اين صحنه کند که مرده شرط مي
  .دهد جهان قرار او را در محل گذر صدر

  ١زر در اندازد پي وجـه کفـن          ظن بوک بيند مرده پندارد به    
اين » تو اي بدهم به چه بدهد نيمه هر«کند که  مرده شوي شرط مي وچون با

شود و فقيه را در کفن کرده و چون مردگان در  کار مي شوي متکدي نيز دست به مرده
اندازد  جهان چند زر بر روي کفن مي گذارد و البتّه اين دفعه صدر جهان مي معبر صدر

  :کند و از خوف اين که و فقيرحريصانه دست از کفن بيرون مي
  ٢کنـد از او آن ده دلـه       تا نهان ن    تا نگيرد آن کفن خواه آن صـله       

گويد  جهان مي صدر جويانه خطاب به دارد و از کفن بيرون آمده و تالفي زر را برمي
چند که تو ابواب کرم را بر من بسته  حيله زر بستدم هر که ديدي آخراالمر از تو به

ند تعليم سر قصّة موالنا و راز توفيق فقيه حاجتم لحني آميخته با صدر در پاسخ با. بودي
  :گويد را در دو بيت باز مي

  از جناب مـا نبـردي هـيچ سـود           گفت ليکن تا نمـردي اي عنـود       
  ٣کز پـس مـردن غنيمتهـا رسـد        سر موتوا قبل موت خود اين بود      

: کند، از قبيل مضامين مختلفي يادآوري مي هاي خود را با موالنا سر اکبر قصّه
 گذشت از هوي، رستن از قفس، از هوشي از احساسهاي ظاهري، شدن از عيب، بي پاک

بحر پيوستن، مردن از اوصاف بشري، سنگ بر سبوي وجود  شدن، به خود رهايي، ناکس
زدن، شکست تن، پاکي از خود، صيقل سينه، صفاي آيينه، خر نفس بر ميخ بستن، 
بلندي در پستي جستن، سربريدن، کشتن نفس، گوسفندان حواس را از چرا راندن، 
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  ١٦٠  قند پارسي

  

نفس، تن چو اسماعيل سربريدن، دهان بستن، از جان گذشتن، رحم نکردن بر 
انديشه زدن،  آب عيان، تيشه بر خانة بي کردن عقل، از مني بازآمدن، شستن حس با قربان

حجاب شدن، مست و  نيست شدن، فاني شدن در يار، صبر اندر جهاد، تهي گشتن، بي
  …خراب شدن و

  ١مله عيبي پاک شـد او ز حرص و ج    هر که را جامه زعـشقي چـاک شـد     
*  

  من چه گويم يک رگم هشيار نيست
  ٢شـرح آن ياري که او را يار نيسـت

*  
ــت    ــوا و آرزوس ــردم ه ــاد در م   ٣چون هوا بگذاشتي پيغام هوسـت       ب

*  
  ٤انــد انبيــاي رهبــر و شايــسته  اند  ها رسته   هايي کز قفص    روح

*  
ــ در وجـــود زنـــده  اي خنک آن مرد کز خود رسـته شـد         ــته شـ   داي پيوسـ

  ٥مرده گشت و زندگي از وي بجـست      مــرده نشــست واي آن زنــده کــه بــا
*  

  ٦پس کسي در ناکسي درباختم      من کسي در ناکـسي دريـافتم      
*  

ــتَري  اي خداوند اين خم و کوزة مـرا      در پــذير از فــضِل اُهللا اشْ
  دار اين آب را از هر نجس        پاک  پنج لوله پـنج حـس      اي با   كوزه

*  
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٦١

  

  ١تا بگيرد کوزة مـن خـوي بحـر            منفذ سوي بحر   تا شود زين کوزه   
*  

  ٢بحر اسرارت نهد بر فرق سـر        چون بمردي تو ز اوصاف بـشر      
*  
  و آن سبو زاشکـست کـاملتر شـده          اي ز غيــرت بــر ســبو ســنگي زده
ــه   ــا ريخت ــسته آب ازو ن ــم شک   ٣صد درستي زين شکست انگيخته      ه

*  
ــون زره    ــکوفه چ ــان ش ــود تاب ــا ب ــوه   ت ــد آن مي ــي کن ــره  ك ــدا گ ــا پي   ه
  ٤چون که تن بشکست جان سـربرزند      چون شـکوفه ريخـت ميـوه سـرکند        

*  
  پاک کن خود را ز خود هين يکسري         گر ز نـام و حـرف خـواهي بگـذري          

ــي    رنـگ شـو   همچو آهـن ز آهنـي بـي     ــة ب ــت آين ــو  در رياض ــگ ش   رن
ــود    خويش را صافي کن از اوصاف خـود        ــاف خ ــاک ص ــي ذات پ ــا ببين   ت

ــي  ل علــــوم انبيــــايعنــــي انــــدر د ــي  ب ــاب و ب ــتا  کت ــد و اوس   ٥معي
*  

  ها  پاک از آز و حرص و بخل و کينه          هـا   انـد آن سـينه      ليک صيقل کـرده   
ــست   ــک دل ــه الش ــفاي آين ــي  آن ص ــست کــو نقــوش ب ــدد را قابل   ٦ع

*  
ــست    پشت خر دکان مال و مکسبـست    ــد قالب ــة ص ــت ماي   در قلب
  که راکب شد رسول   خر برهنه نه      خر برهنه برنـشين اي بوالفـضول   
  ٧چند بگريـزد ز کـار و بـار چنـد            شد خر نفس تو بر ميخـيش بنـد        

*  
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  ١٦٢  قند پارسي

  

  ها همه در پـستي اسـت        کان بلندي   چشمة حيوان و جـام مـستي اسـت        
  در بهار است آن خزان مگريـز از آن       آن بهـاران مــضمرست انـدر خــزان  

  مي طلـب در مـرگ خـود عمـردراز        وحـشت بـساز    همره غم باش و بـا     
  ١مشنوش چون کار او ضد آمدسـت        ه گويد نفس تو کاينجـا بدسـت       آنچ

*  
  ر جهــاد و تــرک گفــتن نفــس راد  سر بريدن چيست کـشتن نفـس را       
ــي    آنچنان که نـيش کـژدم بـر کنـي          ــشتن ايمن ــد او ز ک ــه ياب ــا ک   ت
ــسار    بر کنـي دنـدان پـر زهـري ز مـار            ــالي سنگ ــار از ب ــد م ــا ره   ت
  ٢کش را سخت گيـر       آن نفس  دامن  هيچ نکشد نفـس را جـز ظـل پيـر       

*  
  هـا پديـد     گشت غيبي بر همه حـس       چون يکي حس غيرمحسوسات ديـد     
  پس پياپي جملـه ز آن سـو برجهنـد           چون زجو جست از گله يک گوسفند      
ــران ــفندان حواســــت را بــ ــران    گوســ ــي چ ــرج المرع ــرا از اَخْ   ٣در چ

*  
ــي  ــسرده م ــا ف ــات ت ــود آن اژده ــا    ب ــد نج ــو او ياب ــي چ ــة اوي   تلقم

  رحم کم کن نيست او اهل صالت        مات کن او را و ايمـن شـو زمـات          
  آن خفــاش مــرده ريگــت پــر زنــد  کان تـف خورشـيد شـهوت برزنـد        
  ٤مــرد وار اُهللا يجزيــک الوصــال    مي کـشانش در جهـاد و در قتـال         

*  
ــشتني    کنـــي وقـــت ذبـــح اهللا اکبـــر مـــي ــس ک ــح نف ــين در ذب   همچن
ــل   خليـل تن چو اسماعيل و جان همچون        ــر جــسم نبي ــر ب ــرد جــان تکبي   ک
  ٥شــد ببــسم اهللا بــسمل در نمـــاز     هــا و آز گــشت کــشته تــن زشــهوت

*  
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٦٣

  

  هـاي راز شـد      کو خورنده لقمـه     اين دهان بستي دهاني باز شـد      
  ١در فطام او بسي نعمت خـوري       گــر ز شــير ديــو تــن را وابــري

*  
  ٢انـد   هال نيند و در صـفات آغـشت         اند  پس کساني کز جهان بگذشته    

*  
ـ    حسِبي اللَّه گـو کـه اهللا        يپيش مصطفٰ  عقل قربان کن به      ٣يام کَٰف

*  
  ٤عقلها باري از آن سويـست کوسـت         عقل را قربان کن اندر عشق دوسـت       

*  
  ٥سروري کم جو طلب کـن سـروري         خواجــه بــاز آ از منــي و از ســري    

*  
ــست     چنبـــرة ديـــد جهـــان ادراک تـــست ــاک ت ــس ناپ ــان ح ــردة پاک   پ

  اين چنين دان جامـه شـويي صـوفيان        دتي حــس را بــشو ز آب عيــان   مــ
  ٦زنـد   جان پاکان خـويش بـر تـو مـي           چون شـدي تـو پـاک پـرده بـر کنـد            

*  
ــه گــنج   مرگ جو باشي ولي نه از عجز رنـج        بلــک بينــي در خــراب خان

  ٧اي انديــشه زنــي بــر خانــه بــي مـي   اي  گيري تيشه   دست خويش  پس به 
*  

  ٨امــن در فقرســت انــدر فقــر رو      اشکـسته شـو  رهد چون شکسته مي  
*  
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  ١٦٤  قند پارسي

  

  من نخـواهم غيـر آن شـه را پنـاه            من نخواهم رحمتي جز زخـم شـاه       
ــرده   ــر آن ال ک ــه را به ــر ش ــرده     ام غي ــا ک ــه تَولّ ــسوي ش ــه ب   ام ک

ــه ــرد او ب   شاه بخـشد شـصت جـان ديگـرم          قهــر خــود ســرم گــر بب
  ١ربخشي اسـت  كار شاهنشاه من س     خويشي است   کار من سربازي و بي    

*  
ــصَّواب   جهد کن در بيخودي خود را بياب       ــم ِبالـ ــر و اُهللا اَعلَـ   ٢زودتـ

*  
ــدان او  ــو از دنـ ــو واره تـ ــيچ شـ ــندان او  هـ   رحـــم کـــم جـــو از دل سـ
  ٣هر صباح از فقـر مطلـق گيـر درس           چون که گشتي هيچ از سندان مترس      

*  
  ٤ص مـاه  خودي چون قر    باشي اندر بي    ابريــست اي نيکخــواه خــودي بـي  بـي 

*  
  ٥و آنچه اينجا آفتاب آنجا سهاسـت     تا بـداني در عـدم خورشيدهاسـت       

*  
ــدم    گفت مـن در تـو چنـان فـاني شـدم            ــا ق ــاران ت ــو ز س ــرم از ت ــه پ   ك
  در وجودم جز تو اي خوش کام نيـست           بر من از هستي من جـز نـام نيـست          
  ٦همچــو ســرکه در تــو بحــر انگبــين  زان سبب فـاني شـدم مـن اينچنـين         

*  
  ٧بين بقا اندر فنـا      دم مي  دم به   صبر کن اندر جهـاد و در عنـا        

*  
ــد   چون تهـي گـشت و وجـود او نمانـد           ــاز جــانش را خــدا در پــيش خوان   ب
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  سر اكبر در مثنوي معنوي  ١٦٥

  

  در کنــــار رحمــــت دريــــا فتــــاد  مـراد  چون شکست آن کـشتي او بـي      
  موج رحمت آن زمان در جـوش شـد          جان به حق پيوست چون بيهوش شد      

  ١رفت شـادان پـيش اهـل خويـشتن          ننـگ تـن  چون که جانش وارهيـد از       
*  

  مرگ را بگزين و بر در آن حجاب         حجابــت بايــد آن ذولبــاب   بــي
  مرگ تبـديلي کـه در نـوري روي          نه چنان مرگي که در گـوري روي  

*  
  اين به مردن فهم آيـد نـه بـه عقـل             ز آنک پيش از مرگ او کردست نقـل      

  ٢ام اين صيت وصـوت      هز آنطرف آورد    ام مــن قبـل مــوت  همچنانـک مـرده  
*  

  ٣مست آن گه خوش شود کو شد خراب       بينــي کــه در بــزم شــراب ايــن نمــي
*  
  صورت خود بيند اي صاحب بصر       آنــک عاشــق نيــست او درآب در
  پس در آب اکنون کرا بينـد بگـو          صورت عاشق چو فاني شـد در او   
ــدر روي او  ــد ان   ٤همچو مه در آب از صـنع غيـور          حــسن حــق بينن
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  ١٦٦  قند پارسي
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 صلح از ديدگاه مولوي  ١٦٧

  

  صلح از ديدگاه مولوي
  ∗نهاشميا ليال

 از طرف رئيس »ها نگفتگوي تمد« ةبينم پس از طرح نظري بسيار خرسندم که مي
جمهوري اسالمي ايران، بار ديگر و در سرزميني ديگر، سخن از صلح و دوستي و 

ها است ت بين ملّتاخو.  
رش خود، روز با پيشرفت و گست آوري نوين، روز به شک در دنيايي که فن بي
رنگي جاي خود را  ت و يککند و عشق و محب هاي عاطفي را بيشتر مي فاصله

دهند، صحبت از برادري و دوستي، چونان کيميايي با ارزش جلوه  هاي ديگر مي واژه به
 بايد اذعان داشت که »جمله بگفتي هنرش نيز بگوي عيب مي«: صداقم ا بهام. کند مي
عبارتي  اي جهاني و به جامعه کم به انساني کمآوري، جامعة  برکت همين فن به
توانند خواسته  هاي گوناگون مي نها و تمد شود که فرهنگ اي جهاني تبديل مي دهکده به

  .يا ناخواسته در جاي جاي آن حضور داشته باشند
 هد هستند، نگارندوجود آورندة فرهنگ متعد از آنجا که اجزاي تشکيل دهنده و به

از .  است بپردازد»ادبيات«يکي از اين اجزا که همانا  ي خواهد کرد تا بهدر اين مقاله سع
ها در ابتدا براساِس يافتن مشترکات  سوي ديگر، چون دوستي و تفاهم بين ملّت

اي  گونه اي که به شود، در اين راه هر وسيله ريزي مي فرهنگي، تاريخي و مذهبي پايه
ها  و باز يکي از همين وسيله. تنم است مغ،يافتن اين وجوه اشتراک را تسهيل کند

هايي  ها و ناکامي ادبيات، مجموعة کاميابي. ادبيات، درس زندگي است.  است»ادبيات«
ادبيات، آيينة تمام نماي فرهنگ .  خلقت تاکنون با آنها مواجه بوده آغازاست که بشر از
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  ١٦٨  قند پارسي

  

ني فرهنگ و تمدو در اين ميان ادبيات فارسي که ريشه در . و هويت يک قوم است
 داشته باشد، تواند جايگاهي خاص و مهم کهن و بالنده دارد، در اين دهکدة جهاني مي

  .شکلي فشرده در آثار بزگان ادبيات ما پنهان شده است چرا که تمدن ايراني به
شک بسياري از مردم در سرتاسر زمين با نام و آثار حافظ، مولوي، سعدي و  بي

فارسي آشنايي دارند و استقبال از ترجمة آثار اين بزرگان ديگر بزرگان ادبيات 
هاي گوناگون، گواهي بر اين مدعاست که مردم در هر جاي اين کرة خاکي،  زبان به

باور  اين آنها بارها به. فهمند و دوست دارند هاي شاعران و عارفان ما را مي حرف
موالنا گويي افکار برتر اند که حرف حافظ، گويي حرف دل خود آنهاست؛ افکار  رسيده

خود مشغول کرده است و هفت شهر عشق عطّار،  شان را به ها ذهن آنهاست که مدت
اوج  شان به کنند تا راهنماي گويي مراحل آرمانيي هستند که آنها همواره آن را آرزو مي

  .و کمال انسانيت باشد
اند پيوند روحي تو هاي خاص خود مي سبب ويژگي اما طبيعتاً ادبيات عرفاني ما به

انسان و « چون پلي است بين ،و عاطفي را در بين مردم اقوام مختلف بيشتر ايجاد کند
  .»کامل و تانسان« و بين »ها انسان و خوبي« بين ،»خدا

ي معنوي، متاعي مرغوب براي عرضه داريم و آن ادبيات اما در بازار تبادل کااله
توانند خريداران زيادي  دنياي معاصر ميعرفان و ادبيات فارسي در . عرفاني ماست
  .شرطي که ما بتوانيم فروشندگان خوبي باشيم داشته باشند، به

 تمام، يهاي زيادي وجود دارند که هر يک با زيباي در ادبيات عرفاني فارسي داستان
و براي . آنان برسانيم ها را به ما بايد اين پيام. حاوي چند پيام براي مردم دنيا هستند

ل يمان را فارغ از مرزهاي جغرافيايي و مسا اين هدف بايد ادبيات عرفاني يدن بهرس
  .همة شهرها و کشورها ببريم سياسي، به

 شهرها را يکي ةريزد، هم اصالً خاصيت عرفان همين است که مرزها را در هم مي
دهد که نه از نظر  ديگري ترجيح مي قول موالنا کشور و شهري را به کند و به مي
تر باشد نه از نظر سياسي و جنگ افزاري برتر و مجهزتر باشد و نه  کنولوژي پيشرفتهت

 زيباترين و بهترين ، بلکه در عرفان شهري که جايگاه دوست باشد؛از هيچ نظر ديگر
  :شهرهاست



 صلح از ديدگاه مولوي  ١٦٩

  

ــه  ق کـاي فتـي    عاشـ  وقي بـه  ت معـش  گف ــده تــو ب   اي بــس شــهرها غربــت دي
  ١گفت آن شهر ي که در وي دلبر است           امين شهر از آنها خوشتر اسـت؟      پس کد 

اند که  ها شناخته شده در ميان آثار عرفاني فارسي، چند کتاب برتر از ديگر کتاب
مولوي توانسته در اين اثر ارزشمند خود با بيان .  استمثنوي معنويشک  يکي از آنها بي

چند  هر. خواننده منتقل کند ها را به هايي بسيار جذاب و شيرين، بهترين پيام داستان
بسياري اوقات از ذکر داستاني عاميانه و معمولي، واالترين مفاهيم عرفاني را درنظر دارد 

دهد و يکي از اين  هر خواننده فراخور سطح دانش و تحصيل او چند پيام مي ا بهام
 پيام صلح و دوستي و ،خورد چشم مي  رد پايي از آن بهمثنويها که در سراسر  پيام
  .ريايي است بي

، »راستي و راستگويي«گر بر اين باور باشيم که اخالق جهاني روي چهارپاية ا
 استوار است، »مساوي حقوق«، »همبستگي و برادري «،»عدم خشونت احترام و«
يابيم که گويي اين پير عارف و فرزانه،   درميمثنويهاي موالنا در  خواندن داستان با

همين  حاد و آرامش مردم را وابسته به و اتّداشتهراسخ همين کار اعتقاد  ها پيش، به قرن
  .دانسته است ارکان مي

موالنا محبت را کيمياي . شود محبت کردن دعوت مي انسان در جاي جاي مثنوي به
  :فرمايد داند و مي بهايي مي گران

ــخ ــت تل ــود  از محب ــيرين ش ــا ش ــس   ه ــت م ــا زر از محب ــود ه ــن ش   ي
 ردهــا صــافي شــود   از محبــت د  ردهـــا شـــافي شـــوداز محبـــت د  

ــي  ــده م ــرده زن ــت م ــد از محب ــي    کنن ــده م ــاه بن ــت ش ــد از محب   کنن
ـ        ٢ تختي نشست؟  کي گزافه بر چنين     ش اسـت  اين محبت هم نتيجة دان

حاد اتّ ها را به ، انسانمثنويهاي  موالنا، اين سفير صلح و دوستي، بارها در داستان
 بعضي طور که گفته شد هدف او از آوردن چند همان هر. کند فکري دعوت مي

طور ضمني مقصود ظاهري خود را نيز  ا بهها حرف و پيام ديگريست، ام داستان
ت عدم درک علّ هاي مردم به مولوي معتقد است که اختالف. کند خواننده منتقل مي به
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  ١٧٠  قند پارسي

  

جنگ و  ل است و برداشت نادرست آنها از حقايق، دنيا را اين چنين بهيدرست از مسا
  :فرمايد ان الغيب حافظ نيز ميچنان که لس هم. کشاند دشمني مي

ـ  حقيقـت ره افـس     نددون ندي چ  جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه           دانه زدن
شود،  حاد و دوستي ميها و ايجاد اتّ درنظر موالنا، آنچه موجب رفع اين اختالف

  .پيشوايي آگاه و ديني الهي است تمسک به
  :فرمايد داند و مي  ميها را عامل جدايي و تفرقه موالنا اختالف ديدگاه

  ١اختالف مؤمن و گبر و جهود  از نظر گاه است اي مغز وجود
دين و پيروي از  ها را مستلزم گرويدن به او در جاي ديگر هم ازبين رفتن دشمني

  :دستورهاي خدا دانسته است
  تام داشـ  ون آشـ  ان خـ  يک ز ديگـر جـ       تام داشــزرج نــلــه کــاوس و خــدو قبي
ــه ــصطفي   کين ــان از م ــه ش ــاي کهن   محـــو شـــد در نـــور اســـالم و صـــفا  ه

ــمنان  ــدند آن دشــ ــوان شــ   نهــم چــو اعــداد عنــب در بوســتا      اوالً اخــ
ــدند    پنـــد وز دِم المؤمنـــون اخـــوه بـــه   ــد شـ ــن واحـ ــستند و تـ   در شکـ

ــود  ــوان بــ ــا اخــ ــورت انگورهــ   چــون فــشردي شــيرة واحــد شــود      صــ
  ٢چون که غوره پخته شد، شد يار نيـک          کيـــد لندانور ضـــگـــوره و انغـــ

ريزي، ستم، استضعاف، نابرابري و دشمني همه ريشه  بايد دانست که جنگ، خون
کند که فقط اوست که درست  ر ميکسي که از روي ناداني تصو. در ناداني دارند

ها را  تواند تضاد بين واقعيت  و فقط هميشه افکار او صحيح است، نميدانديش مي
اي نژادي، مذهبي، مليتي، حزبي و در يک ه باگر ما فقط خود را اسير تعصّ. کند درک

توانيم  هاي خود کنيم و ديگران را نبينيم، مسلماً نمي»خودخواهي«کلمه خود را اسير 
  .محيطي را براي تبادل عقايد و دوستي و برادري با ديگران ايجاد کنيم

ق شخصي خود يدور از عال  کس و بهه چيز و همهپس انسان بايد آزاد از هم
ها براي آزادشدن از اين قيد و بندها،  و يکي از بهترين راه. در ارتباط باشدديگران  با

 چيز هعرفان است که هم. آموزد ما بلندنظري و گذشت و ايثار را مي عرفان است که به
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 صلح از ديدگاه مولوي  ١٧١

  

د که در برخورد با ديگران بايد اول رضايت آموز ما مي کند و به دنيا را براي ما آسان مي
، بهترين مثنويهاي  در يکي از داستان.  فکر کنيم»خود«  بعد به را درنظر بگيريم و»خدا«

، )ع(آنجا که نخستين امام مسلمانان شيعه، حضرت علي. پيام در اين مورد داده شده
  :»خودش« دوست دارد نه »شا خداي«زند که  کاري مي ش دست بها برابر دشمن در

  زود شمشيري بـر آورد و شـتافت       در غزا بر پهلـواني دسـت يافـت        
ــي  ــر روي عل ــداخت ب ــي     او خــدو ان ــر ول ــي و ه ــر نب ــار ه   افتخ
  گـاه  ده آرد پيش او در سجده     سج  آن خدو انداخت بر رويي که مـاه       
ــاهلي    در زمان انداخت شمشير آن علي       ــزايش ک ــدر غ ــرد او ان   ک
  محـل  وز نمودن عفو و رحمت بي     گشت حيران آن مبارز زين عمـل     

ــ  تيراشـ ز اف غ تيـ  ن تيـ  گفت بر مـ    ــه افکاز چ ــدي م ــرا بگن   تيذاش
*  

ــ  آن چه ديدي که چنين خشمت نشـست     ــت ــان با چن ــي نم ــرق ــسود و ب   تاز ج
*  

ــنم     زنم  گفت من تيغ از پي حق مي       ــأمور ت ــه م ــم ن ــدة حق   بن
ــسير حشــ   د گـوا  باشـ من  عل من بر دين     ف  واير هــتم شــقــم، ني

*  
  ١ را من عدم انگاشـتم     »حق«غير    ه برداشـتم ر  را من زِ   »خود«رخت  

ها، جهل و  ها و جنگ ، ريشة بسياري از دشمنيمثنويان طور که گفتيم در هم
مولوي بر اين باور است که اگر در دست . برداشت سطحي از مسايل دانسته شده است

جهان  انسانها شمعي هدايتگر باشد و چشمي معنابين پيدا کنند، ديدشان نسبت به
 و برداشت هر يک از هنديان از »فيل در تاريکي«داستان معروف . دگرگون خواهد شد

  :ر موالناستاي از اين تفکّ آن، نمونه
ت زيادي داده صاف کردن دل از تيرگي و بخل و بدي اهمي در ادبيات عرفاني ما به

انسان  ر اين سفارش را بهشاعران و نويسندگان در متون عرفاني خود، مکر. شده است
  .اند کرده
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  ١٧٢  قند پارسي

  

هاي ديگران را درون  ها و زيبايي تواند خوبي د ميطبيعتاً دلي که صاف و صيقلي باش
ها اين گونه شوند، دنيايي خواهيم داشت  راستي اگر همة دل خود منعکس کند و به

  .سراسر عشق و برابري و برادري
ي خود را داند که حتّ مياز آن  انسان را واالتر مثنويو سرانجام اين که موالنا در 

هاي اين دنيا نيز بخواهد با  اين که بر سردارايي سد بهارزش کند چه ر گرفتار دنياي بي
نيي مانند کرده که از نيستان و از  ، وجود انسان را بهمثنوياو در آغاز . ديگران بجنگد

پس بايد در تالش . سبب اين جدايي، فرياد شکايت سرداده اصل خود جدا افتاده و به
چنين انساني . اصل خود بازگردد  بهرد تا سرانجامباشد که از قيد و بندهاي دنيايي بب

  .آزار و صلح جو خواهد بود اً در طول زندگي خود فردي بيمطمئنّ
شک  بي. جويانة مولوي بود آنچه آورده شد تنها بخش کوچکي از افکار صلح

 ارزش است که براي تفسير و تبيين آنها ها پند و پيغام با  حاوي دهمثنويصفحة  هر
مقدار همين  لذا به.  خواهد شد»مثنوي هفتاد من کاغذ«يم و ساعتها وقت نياز دار به

م يک بار يبياي. »است يک حرف بس استدر خانه اگر کس « چرا که ،کنيم مياکتفا 
آور و خواهان صلح و   را از ابتدا تا انتها با اين ديد بخوانيم که فردي پياممثنويديگر 

هاي جديد در مقابل ديدگانمان گشوده  حاد و اخوت آن را نوشته است، تا آنگاه پنجرهاتّ
گناهي طعم  اميد روزي که در آن، هيچ کودک بي به. گونة ديگر ببينيم شود و دنيا را به

  .تلخ جنگ را نچشد و هيچ مادر زحمت کشي در سوگ جواِن سربازش اشک نريزد
  منبع

ين نيکلسون، ال سعي و اهتمام رينولد  به،معنوي  مثنوي:الدين محمد بلخي، موالنا جالل
  . شه ۱۳۷۱ چاپ يازدهم ،انتشارات اميرکبير، تهران

  



  عطّار در آيينة عشق و عرفان  ١٧٣

  

   عشق و عرفانةينيعطّار در آ
  ∗حسين فقيهي

  خويش در پيش آمـدن      خويش را بي    عشق چيست آيينـه خـويش آمـدن       
چون  هم نزديک و سرنوشت جهانيان هم ها به در جهان امروز دامنه زندگي انسان

دو  اي نيست جز آنکه به   همگان را چاره.هم گره خورده است اي به  اعضاي خانواده
عشق و دوستي خوگيرند و از نفرت و کينه  به.  از دو چيز گريزان باشندچيز بينديشند و

انديشي  گرايي و نيک همنوع چنين مذهب و دين را که هدايتگر بشر به هم. بپرهيزند
 چون عرفا و صوفيه از  از دريچه تنگ و تاريک ذهنيت خويش ننگرند، بلکه هم،است
  .دو ملّت برکنار باشندب و خودبيني بيزار و از ستيز با هفتاد و تعصّ

 مهم در مکتب عرفان و تصوف موجود است که اگر دنياي امروز که ةدو خصيص
ني و مذهبي در جهت فروريختن بناي تمدن و فرهنگ جهاني يهاي د  درگير تنگ نظري

چون  هانيان همجگيتي گلستان خواهد شد و همه  ترديد پهنه  بدان روي آورد بي،است
  .در کنار يکديگر با دوستي و صفا زندگي خواهند کرداي مهربان   خانواده

همه اديان است که سرلوحه کار  هستي و ديگري احترام به يکي از آن دو عشق به
نجات جهانيان  لذا بر روشنفکران و فرهيختگان گيتي که به. باشد عارفان خداجوي مي

اين دو نکته   را به الزم است تا همگان،انديشند هاي اخالقي و ديني مي  از خود خواهي
هستي و آفريدگار هستي و نيز   راز يک زندگي خوب در عشق به.ه دهندتوج
 آيد جز سوق دادن دست نمي گرفتن از تمامي مذاهب و اديان نهفته است، و اين به توشه
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و  اخالقي ,کردن آنان از چشمه سار زالل معرفت ديني اين سو و سيراب ت بهبشري
  :دند که صوفي کيست؟ گفت از جنيد پرسي.عرفاني
يعني نيک و بد را (وي رود  رچون زميني است که نيک و بد ب صوفي هم”
چون ابري است که سايه بر همه چيز افکند  و هم) خود تحمل کند بر
و چون باران بود که بر همه ) دوستي و يکرنگي رفتار نمايد همه به با يعني(

  .١“) کنديعني خيرش را بر همگان نثار(چيزها ببارد 
نگرند و  عنوان راهنما و خيرخواه بشريت مي هب گوناگون بهامذ عرفا و صوفيه به

گذارند و اصوالً  همه مذاهب احترام مي  آنان به.ند هستدور سو نگري مذهبي به  از يک
دانند، لذا هيچگاه  اخالق الهي و انساني مي ها به هدف همه اديان را هدايت انسان

  .کنند ني ستيز و مجادله نميمذاهب و عقايد دي با
 اتفاق را روز يکشنبه بود و .در کليسايي رسيد روزي شيخ ابوسعيد در نيشابور به

آمدند و   ترسايان پيش شيخ بازة هم…ترسايان جمله در کليسا جمع شده بودند
ها  احترام بايستادند و حالت  چون شيخ و جمع بنشستند ترسايان به.خدمت کردند

  :يکي گفت.  آن جماعت زاري بسيار کردند. بر خواندندقرآنن  مقريا.پديدآمد
  .“ کردنديز زنارها باةاگر شيخ اشارت کردي هم”

  .٢“ شان نبسته بوديم تا باز گشاييم واما”: شيخ ما گفت
عقايد  آموزد که مکتب عرفان مکتب صلح و دوستي و احترام به ما مي اين نکته به

پرخاشگري و فرورفتن در گرداب يکسونگري جويي،  ديني و مذهبي است نه ستيزه
  .هاي شخصي منطق و غيراصولي از عقيده و برداشت هاي بي مذهبي و جانبداري

سرعت در فرهنگ و ادب ايران  هاي عارفانه به  اينجاست که سلوک صوفيانه و شيوه
ي هاي عرفان و تصوف نه تنها در ميان فارس  زمين نفوذ کرده و ادبيات فارسي در زمينه

غرب   وققان شرنورديده است و بسياري از دانشمندان و محقّرکه جهان را دبلزبانان 
بسياري از شاعران  ويژه ادبيات صوفيانه آن به هزبان فارسي، ب. را شيفته خود کرده است

                                                   
  .۴۷۱، تصحيح فروزانفر، انتشارات علمي و فرهنگي، ص  قشيريهةترجمه رسال :قشيري، ابوالقاسم  .1
  .۲۱۰ ص ،۱ شفيعي کدکني، ج]دکتر[از  و تعليقات، تصحيح اسرارالتوحيد :رد بن منومحمي، مهين  .2



  عطّار در آيينة عشق و عرفان  ١٧٥

  

سنايي، مولوي و عطّار از لحاظ  توان به کند، که از جمله آنها مي نامدار خود افتخار مي
رافت منطق و لطافت عقل اشاره کرد، و در ميان اين سه تن اشعار شيوايي بيان و ظ

مندانه و آثار مولوي در بيان معاني عميق دسنايي با دارا بودن مضامين عالي و نکات خر
اما اشعار عطّار عالوه بر . اند   نيک درخشيده,و احساسي لطيف و ذوق شعري

 و سخن ظريف سرشار از  بيان احساس لطيف,يابي، هنرآفريني، خردگرايي مضمون
اي   شيوه هاي اخالقي و معنوي صوفيانه با تعبيرهاي تمثيلي و ادبي به  عشق و درونمايه
او . نگرد عشق آيينه سخن عطّار است که تمام هستي را در آن مي. باشد زيبا و شيوا مي
و کند  بندد و زندگي مي عشق دل مي گويد و به کند و از عشق سخن مي با عشق آغاز مي

 کمتر سخني از عطّار .دهد  سخن، زندگي و مرگش بوي عشق ميابازد، لذ جان مي
  .شنويد که چاشني عشق در آن نباشد مي

  در مجلس عاشـقان جانبـاز       ما زنده به بوي جام عشقيم     
  :گويد داند و مي عطّار خود را آيينه تمام نماي عشق مي
ــسار    کسي خواهد که رنگ عشق بيند      ــين رخ ــو بب ــا و گ ــا رابي   ١م

يقين  ا بهنماياند که عشق عطّار رنگ و بوي زميني دارد، ام گرچه در ظاهر مي
 وي . عشق او داراي رنگ و بويي آسماني و ملکوتي استةتوان گفت سرچشم مي

  :بالد گيرد و بدان مي شراب عشق را از دست ساقي عرب مي
  ٢نوش کـن از دسـت سـاقي عـرب           همچو عطّار اين شراب صاف عشق     

جانان تنها پروانه نيست که بال و پر بسوزاند بلکه شمعي  طّار در آتش عشق بهع
  .ريزد کام عشق مي اش را به است که هستي

  عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت
  ه بال و پر بسوختـان را نيز چون پروانـمرغ ج

 و شود خود مي جويد و از خود بي وي کمال عشق را در رهگذر عشق حقيقي مي
  :دهد که انگيز سر مي نواي دل

ــست    در دلــم تــا بــرق عــشق او بجــست ــن شک ــشق م ــازار ع ــق ب   رون
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ــت   ــونم بريخ ــونريز او خ ــر خ   نــاوک مژگــان او جــانم بخــست     خنج
ــم    ــرت در دل ــشقش ز غي ــش ع ــست   آت ــاختن آورد همچــون شــير م   ت

  دل به ما ده چند باشي دل پرسـت؟           اي ناخود شناس  : بانگ بر من زد که    
  دايم از ننـگ وجـود خـويش رسـت           ه او در هستي مـا نيـست شـد         هر ک 

خدا پيوستن و در راه او نيست شدن و از   به, عشق در مذهب تصوف،با اين بيان
  : جستن است برهستي و مني خود رستن و از دنيا و زرق و برق آن

   فنا اندر فناست ومحو در محو  راه عشق او که اکسير بالست
  :يا

  رسد پيوست جان تو مينداي عشق به 
  که پاي در نه و کوتاه کن ز دنيا دست

  عناني با آن داند، که عقل را ياراي هم ترين مرتبه و مقام ميالعطّار عشق را با
  :نيست

ــست     دل شناسد که چيست جوهر عشق      ــصارت ني ــره ب ــل را زه   عق
*  

  بون گشت و خرد زير دست     زعقل    چون دل من بوي مي عشق يافت    
  :کند خدا چنين تصوير مي بهرا و در ابياتي ديگر عشق انسان 

  دل زعشقت آتش افشان خوشتر اسـت        آتش عشق تو در جـان خوشـتر اسـت         
  تا قيامت مست و حيران خوشـتر اسـت      اي   هر که خورد از جـام عـشقت قطـره         

  اسـت  گر همه زهر ست از جان خوشتر        ســوزدم درد عــشق تــو کــه جــان مــي
  زانکه درد تـو ز درمـان خوشـتر اسـت             و درمــانم مکــن درد بــر مــن ريــز  

  :گويد  و يا مي
ــرده دوز    عـــشق را دردي بيايـــد پـــرده ســـوز ــه پ ــرده در گ ــان را پ ــاه ج   گ

ــه  ا  هذر ــاق بـ ــه آفـ ــشق از همـ   مه عــــشاق بــــهـي درد از هــــا  هذر  ي عـ
ــدامغـــعـــشق م ــي    ز کاينـــات آمـــد مـ ــشق ب ــود ع ــک نب ــام لي   دردي تم

  ١گذشـــت از کفـــر و از اســـالم هـــم  شــد قــدمهــر کــرا در عــشق محکــم 
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اينجا مقام ناز معشوق و کمال نياز عاشق است، اکنون دست خون است و جان ”
چندان غلبات شوق و قلق عشق روح را پديد آيد که از خودي . بايد باخت مي

  .١“خود ملول گردد و از وجود سير آيد و در هالک خود کوشد
 صوفيانه ناخشنود باشند و آن را نوعي ةگرچه ممکن است برخي از اين شيو

اهيجانات نابخردانه بدانند، ام:  
  زانکه عاشق را زباني ديگر است  انـقـان عاشـس زبـابد کـدر ني

  :يا
  زيرا که عشق جانان درياي بيکران است  نيـز کران نبيـدر عشق درد خود را هرگ
او در عشق .  استهاي روي زمين همه انسان هستي و عشق به عشق عطّار عشق به

  .انديشد انسانيت مي شناسد و تنها به خود کفر و دين نمي
ذر کنـن گـر و ديـي از کفـق خواهـ عشگر سر  

  تـر و دين اسـد چه جاي کفـجايي که عشق آم
  اـجـناد کـيــايي رســن ره، جــدر ايـار انـطّـع

  برتر ز جسم و جان ديد بيرون ز مهر و کين است
  :يا

  ستـام و ننگ نيـ ن شاقـدر ره ع  
  پيـــک راه عاشـــقان دوســـت را

  روزـحبت بر فـشق و مـش عـآت

  قان را آشتي و جنگ نيست      ـعاش
  در زمين و آسمان فرسنگ نيست     
  تا بسوزد هر که او يکرنگ نيست

  :چنين گويد هم
  تـدسـاد و انـتـب هفـوراي مذه  حقيقت دان که دايم مذهب عشق

انديشد و خود را  حق مي ت توانا که تنها بهي اسي عطّار عارفي است واال و صوفي
درياي  داند تا از طريق عشق به اي مي   او خود را قطره.کند سرگرم نفسانيات زميني نمي

براي عطّار عشق مفهومي ديگر دارد و عقل معني ديگر و در اين خصوص . بپيوندد الهي
  :گويد
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  ١عقل، نعـل کفـش سـودا سـاختن          عشق چيست از قطره دريا ساختن
 او ,عشق عطّار سوختن و از خود فاني شدن است و هر که در راه عشق پرسوزتر

  .عاشقي پاکباخته و نيکوتر
  جـان نــسوزي تـن نفرســايي تمــام  
ــود    عاشــقي در عــشق اگــر نيکــو ب

  سازي فتاد ـشق دم ـر که را در ع    ـه
  شق در معشوق فاني گشتن است   ـع

  هر که او در عشق چون آتش نـشد        
  ر هــالکگــرم بايــد مــرد عاشــق د

  انـنش يـو بـودشـوق خـدر ره معش

 ــس ــان و ال ــابي ســوي جان   المره ني
ــود   ــق او ب ــشتن طري ــشتن ک   خوي
ــاد  ــازي فت ــزيش جانب ــرين چي   کمت

  تـشتن اس ـدگاني گ ـمردن او را زن   
  عيش او در عشق هرگز خوش نشد      

  شوق پاک ـشت در مع  ـحو بايد گ  ـم
  اودانـي جـاشـوق بـعشـه مـتا هم

جوش و  کران به چو درياي بي گرديد هم طّار پر از عشق ميآنگه که سراسر وجود ع
  :کرد که افتاد و زمزمه مي خروش مي

  ور آوردـان من شـهمچو دريا ج  عشق چون بر جان من زور آورد
عشق عطّار، عشقي جاودانه و زوال ناپذير است، چون وي معتقد است عشق 

  .ارزش و ماللت زا است ناپايدار بي
  ٢کـامالن را آن مــالل آرد پديــد    آرد پديد  عشق چيزي کان زوال   

چون آهن تفته رنگ جانان گيرد و  عقيده عطّار عاشق واقعي آن است که هم به
  :گون گردد  آتش

  عاشق آن باشد که چون آتش بود      
  ري داند نه دينـاي نه کاف  هـلحظ

  گــرم رو ســوزنده و ســرکش بــود
  نـد نه يقيـک شناسـاي نه ش  ذره

جهان و جهانيان دل  زد، او به عشق در وجودش موج مي. دق بودعطّار عاشقي صا
 هستي از آن خداست و با اوست ههمه عالم عشق ورزيد، بدان انگيزه که هم بست و به

  .جز او را سزاي بودن و ياراي خود نمودن نيست هوست و به او هم
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  .ش ه ١٣٦٦رياحي، انتشارات توس، چاپ پژمان، 
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  حزين و تصوف
  ∗شميم اختر

شهرت زندگي شعري او در ايران كم ولي او در . حزين يك شاعر قادرالكالم است
هندوستان سخنوري پرآوازه بوده و تا امروز هم موضوع بحث و مباحثة صاحبان علم 

حزين هم قصايد . اند ها بعد شناخته است و ايرانيان عظمت اين شاعر با كمال را قرن
البتّه شهرتي كه . در ديوان او مقطعات و رباعيات نيز هست. مثنوياتگفت و هم  مي

سرايي از  اين غزل. حزين در غزل يافته در صنف سخن ديگري حاصل او نشده است
معراج  عشق مجازي حزين را به. دست آمده كه اصل ماية تصوف است خمير عشق به

  .عشق حقيقي رسانده است
كند و رفعت سخن را  ة محبوب را توصيف ميزلف و ابرو و وسم, او قد و قامت

  :گويد رساند كه مي تا آنجا مي
 او بـود از جـمـاعــت كـفّـار هر كه از وي نزَد اناالحق سر

خوبي آگاه بوده و در شاعري خودش  تمام مقامات و منازل تصوف به حزين بر
  :گويد مي. كار برده است همان خوبي آن را به به

  جا تماشايي دگر دارمنيم صورت پرست اين
  هـا آييـنه سـيماي دگر دارم در ايـن آييـنه

كند پس  گفته عالّمه شبلي نعماني وقتي كه بر ارباب عرفان نشئة محبت غلبه مي به
  .١بينند جز معشوق حقيقي چيزي ديگر نمي در آن حالت به

                                                   
  .استاد فارسي دانشگاه هندوي بنارس  ∗
  .١٣٤، حصّة پنجم، صشعرالعجم: العلما محمد شبلي شبلي نعماني، شمس  .1
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 وحدت وجود اين كيفيت در اصل مثل آن راه منزل است كه خاتمة آن منتهي به
در نظر او غير از . گويد شود كه عارف اناالحق مي بعد از آن در منزلي وارد مي. شود مي

در اين حالت است . هرچه هست خداست يعني همه اوست. خدا هيچ چيز وجود ندارد
  :گويد وساطت صبا مي كه حزين به

  صبا از منزل سلمي سالم آورد مستان را
  ز زلفش نامه مشكين ختا آورد مستان را

گذرد،  عشق وقتي كه از حد مي.  اين شعر منظور از سلمي معشوق حقيقي استدر
حزين اين احساس عارض  آري موقعي كه به. كند لباس معني ظاهري را ترك مي

  :گويد شود، در آن حال مي مي
  هاي جيب غنچه از باد سحـرگاهي دريدن

  برون از خرقة ناموس و نام آورد مستان را
در اين پيام . شق صادق از طرف محبوب پيام مسرت استها براي عا شگفتن غنچه

اگرچه پيام او برسرعام افتاده است اما براي . شود حالت مسرت و شادماني پيدا مي
خلوت الزم است نه بزم سرور، چنانكه حزين , اندوز شدن از جلوة محبوب لطف
  :گويد مي

   سر كناي دو عالم خلوت يار است مطرب پرده
  تان راـر بزم عام آورد مسسروش خاص او د

سجده  عاشق صادق چون در قيد شريعت است، در نماز صبح موقعي كه سر به
  :اش روبروي او ايستاده است گذارد، با چشم خيال مي بيند كه محبوب مي

  سحر در پاي خم بوديم سر مست جبين سايي
  ان راـتـسـام آورد مـيـت او در قـامـال قـخي

در آن موقع از دل، بغض و ,  جلوه گاه محبوب مي شوددل وقتي كه از فرط محبت
حزين . روند رنگ و نژاد، همة اين عوارض از بين مي, اختالف مذهب و ملّت, كينه

  :گويد اين منزل مي رسد مي وقتي كه به
  ق با ياران به آن ماندـم در طريق عشتكوـس

  واران راـكه مور لنگ همراهي كند چابك س
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شود كه حاكي از وسعت نظر او در اموِر  گون ديده مي هدر كالم او شعرهاي گون
  :عنوان مثال اين شعرش به. مذهبي است

  ن داردـمـرهـخ و بـيـال شـيـاقي خــب سـل
  شراب كفر و دين سوزي به جام آورد مستان را

  نديكر افـرقع بـت تا بـنزاع كفر و دين برخاس
  جده آن محراب ابرو راـيخ و برهمن سـكند ش

انتهاي خود رسيده است؛ بنابراين او در هر چيز جلوة محبوب و وجود عشق تا 
  :شود تا هر زمان ديدار معشوق باقي است بنيد و احساس مي محبوب را مي

  چو نور در بصر و روح در تن است هنوز
  !اي يـار نـه در كوچـه و بازار، كجـايي

در . م كجاستشود كه باالخره دنبال چيزي كه هستي حتّي فهميدن هم مشكل مي
  :اين سخن حزين مالحظه شود

  سر تا سر اين دشت پر از جلوة ليلي است
  امـا نتـوان گفـت كه جانانـه كدام اسـت

هاي جستجوگر  پرده برداشتن از چشم. در تصوف مقام مرشد اهميت زيادي دارد
عاشق خيلي الزم است و اين كار، كار يك سالك و مرشد است كه آن را شاعران با 

در كالم حزين مثل اين اصطالحات زياد . اند هايي مثل ساقي و پيرمغان تعبير كرده ژهوا
  :گويد جايي حزين مي. آمده است

 مستـانه بگـو رمـزي بگشـاي معمـا را از خود بستان ما را, ساقي قدحي در ده
شود، در نظر عارف كامل خد و خال و حسن  وقتي كه از رمز الهي پرده برداشته مي

پس بعد از آن لذّت و سروري كه حاصل . شود جمال محبوب حقيقي ديده ميو 
اما اين لذّت و نشئه و . گويند شود آن را در اصطالحات شاعرانه ساغر و ميخانه مي مي

  :گويد حزين مي. شود سرور نصيب هر كسي نمي
 حيرت زدگان دانند آن عارض زيبـا را گنجد در ساغر هشياران اين نشئه نمي

پس در . كند اك رموز اسرار الهي عاشق را از تمامي ممنوعات شرعي رها ميادر
مسجِد خدا بانگ محزون مؤذّن باشد يا در بتخانه صداي ناقوس، براي عارف كامل 

  :اين نكته را حزين در يك شعر چنين گفته است. دو يكسان لذّت دارد هر
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  خواه از لب مسيحا خواه از زبان ناقوس
  سـنـد آواز آشـنا راصـاحـبدالن شـنـا

  :گويد شود چنانكه حزين مي حتّي دل تابع عقل نمي
  ِز كَف در عاشقي سررشـتة دانش رها كردم

  )؟(داند  ولي من كافرم گر سبحه از زنار مي
نزاع  جا با هم اختالف ندارند و صوفي بعد از پايان دادن به شيخ و برهمن درين

  :گويد كفر و دين مي
  رهمن داردـيخ و بـ شلحـيال صـاقي خـلب س

  شراب كفر و دين سوزي به جام آورد مستان را
ممكن است در حاالت شيخ و برهمن امور ظاهري ديده شود، اما صوفي صافي از 

  :گويد كند و مي اين قيد و بند آزاد است و دل شيخ و برهمن را بتخانه تصور مي
  داني ي نميـنـ ديـةشـديـ انةانـخـو در بتـت

  داند دل گبر و مسلمان را به ميكه عارف كع
كند كه شهيد عشق شود، زيرا لذّتي كه در اين حالت حاصل  و زاهد را دعوت مي

  :شود كوثر هم حاصل نمي شود در آب مي
  زاهـد ز آب تيـغ گلو تر كـن و ببيـن

  كوثر كجا به لذّت شهد شهادت است
ي معبود حقيقي گويد اگر خواستار رضا و نيز قاضي را مخاطب قرار داده و مي
  :هستي پس دفتر فتوي را غرق مي ناب كن

  اي قاضي اگر خواهي گردد ز تو حق راضي
  رو آتــش مي بـر زن ايـن دفـتـر فـتـوا را

رود كه جلوة معبود حقيقي براي  طور از بين مي آري اختالف مذهب و عقيده اين
  :شود مسلمان در كعبه و برهمن در بتخانه نصيب نمي

  مسجد و ميخانه كدام استحق را بطلب 
  از باده بـگو شيـشه و پيـمانـه كدام است

  ب استـ آغوش فريةمحراب دل آن جلو
  ام كعبه و بتخـانه كـدام اسـت نشـناختـه
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. آيد خود كعبه مي, كمال عرفان اين است كه براي طواف بتخانة دل عاشق
  :گويد مي حزين

 كعبه لبيك زند بر در بتخانة مـا  دارد دل ديوانه ماداغ سوداي تو
درنظر صوفي رونق كون و مكان از جلوة محبوب است خواه او در كعبه باشد خواه 

  :در بتخانه
  است شمع ظلمت كدة كعبه و بتخانه يكي

  عـالـم آراســت فـروغ رخ جـانـانـة مــا
  و اين معرفت تنها در كعبه و بتخانه محدود نيست بلكه

 اي كاشـانـه اوســت دل هـر ذره نشان ز آن يار هرجايي چه جويي
بنارس رسيد آن را كعبه  جهت اين حالت و مقام صوفيانه حزين بوده كه وقتي به به

زيرا در آنجا او معبدهاي هندوها را نگاه كرد و با پيروان مذهب هندو . هندوستان ناميد
 و آميز اين طور درست شد كه هر خاص بعدها روابط همدالنه و محبت. مالقات نمود

  :بزرگي و مقام بلند او معتقد و معترف شد و باألخره تصميم گرفت كه عام به
  از بنارس نروم معبد عام است اين جا

  منبع
  .گره ، حصّة پنجم، اعظمشعرالعجم: العلما محمد شبلي شبلي نعماني، شمس
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  طنز سياسي ـ اجتماعي
  در عصر انقالب مشروطيت ايران

  ∗عبداهللا عطايي

هاي  ترين فرازهاي تاريخ ملّت ايران كه در تحوالت جامعه از نظر گاه يكي از برجسته
داد، نهضت  گوناگون بسيار مؤثّر بود و تمام ابعاد جامعة ايران را تحت تأثير خود قرار

 بار در تاريخ ايران مفاهيم جديدي مانند ملّيت، چرا كه براي اولين. مشروطيت بود
مجلس نمايندگان، آزادي، تساوي حقوق و تحديد حدود شاه در ادبيات نوشتاري و 

اند كه مشروطة ايران را  آن چند كساني بر هر. سپس گفتاري مردم ايران وارد شد
ر جامعة آن روز اينكه د استدالل به عنوان يك متاع كامالً انگليسي جلوه دهند و با به

اندازة كافي براي وقوع چنين حادثة شگرفي وجود نداشت،  ايران موجبات تاريخي به
خواهي ناچيز و سران انقالب را آلت  خواهند سهم ملّت ايران را در جنبش مشروطه مي

هاي  فداكاري دست سياستمداران انگليسي جلوه دهند، اما اين نظر كامالً بيجاست و با
ويژه در دورة دوم مشروطيت يعني پس از بمباران مجلس و اعادة مجدد  هملّت ايران ب

هاي مذهبي و  بندي در دسته. آيد مشروطيت و تصويب متمم قانون اساسي درست درنمي
هايي از كوشش انگليس براي  تظاهر در مساجد و منابر و مطالب پيشروان آزادي نشانه

توان  قاطعيت مي خورد، اما با چشم مي ن بهخواهي ملِّت ايرا استفاده از نهضت مشروطه
عوامل انقالب مشروطيت را در بيداري افكار و از خود گذشتگي رادمردان از جان 

                                                   
  .دانشجوي دكتري تاريخ  ∗
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بيان و قلم خود اين بيداري  گري علما و روحانيوني دانست كه با گذشته و روشن
ه در ويژ به. عمومي را نسبت به حقوق ملّت و وظايف دولت و هتك خرافات رقم زدند

. اين مبارزه نويسندگان، علما و مراجع تقليد، شعرا و خطبا نقش بسيار اساسي داشتند
هاي  ها نيز كه پديدة جديدي در تاريخ ايران بودند در انتقال افكار و انديشه روزنامه

جديد از يك طرف و بيان مطالبات مردم و نيازهاي جامعه از طرف ديگر نقش اساسي 
گرديد تأثير  ها كه در خارج از كشور تدوين و چاپ مي روزنامهبرخي از اين . داشتند
ها از دستبرد نظارت و  زيرا اين دسته از روزنامه. جاي نهادند تري از خود بر عميق

 در لندن، قانونروزنامة . دور بودند آميز حكومت و عمال استبداد به برخورد خشونت
  .اي برخوردار هستند يت ويژه در كلكته از اهمالمتين حبل در استانبول و اختر

هاي انديشمندان ايراني براي بيداري ملّت و تحديد حدود سلطنت  ميان تالش در
. حقوق اساسي خود، طنز و فكاهي نقش مهمي ايفا نمود خودكامه و آشنايي مردم با

آفرين بود كه خشم و  استبداد آنچنان اثرگذار و حركت استفاده از شيوة طنز در مبارزه با
طوري كه پس از  غليان درآورد، به ينة محمد علي شاه مستبد و هوادارانش را بهك

بمباران مجلس شوراي ملّي دو نفر از رهبران مشروطيت و آزاديخواهان در باغشاه 
 كه اهميت آن اسرافيل صوراعدام شدند، يكي ميرزا جهانگير خان شيرازي مدير مجلّة 

نوشته » چرند و پرند«شيوة طنز زير عنوان  ه بابيشتر از جهت مقاالت كوتاهي بود ك
هاي مردم اثرگذار  بيان شيوا و مؤثّر خود بر توده المتكلّمين كه با شد و ديگري ملك مي
بنابراين قلم و بيان دو عامل مهم بيداري و دو دشمن سرسخت استبداد بودند و . بود
  .ردار بودنداي برخو ميان قلم به دستان طنزنويسان از اهميت ويژه در

اي در نويسندگي است كه ضمن دادن تصوير هجوآميزي  طنز عبارت از روش ويژه
از جهات زشت و منفي زندگي، معايب و مفاسد جامعه و حقايق تلخ اجتماعي را 

دهد، تا  تر از آنچه هست نمايش مي تر و بدتركيب آميز يعني زشت صورتي اغراق به
كند و تضاد عميق وضع موجود  تر جلوه يانتر و نما صفات و مشخّصات آنها روشن



  طنز سياسي ـ اجتماعي در عصر انقالب مشروطيت ايران  ١٨٩

  

چه كه مرده و كهنه و  بدين ترتيب قلم طنزنويس با هر. يك زندگي عالي آشكارگردد با
دارد بدون اغماض  چه كه زندگي را از ترقّي و پيشرفت بازمي هر مانده است و با واپس

  .كند مبارزه مي
شوخي و شادماني نيست؛ مبناي طنز بر شوخي و خنده است اما اين خنده خندة 

سرزنش و سركوفت و نيشدار كه  اي است تلخ و جدي و دردناك و همراه با خنده
سازد و نواقصي را كه  خطاي خود متوجه مي ايجاد ترس و جبر خطاكاران را به با
طنزنويسي باالترين درجة نقد ادبي . كند حيات اجتماعي پديدآمده است برطرف مي در

  .است
هدف  تواند بي گيريم كه طنز حقيقي هرگز نمي فته شد چنين نتيجه مياز آنچه كه گ

خندد و آن را رد و انكار  موضوعي معين مي طنزنويس هنگامي كه به. و وهمي باشد
دارد، آشكارا يا نهاني  كند در واقع آرمان مثبت خود را كه در جهت مخالف آن قرار مي

تصوير يك زندگي عالي و زيبا از راه . اردد خواننده عرضه مي و صراحتاً يا تلويحاً به
تصوير جهات پست و ناشايست زندگي و بيداركردن شوق كمال مطلوب در خواننده از 

هدف عالي خود  تواند به خالصه، طنز تنها هنگامي مي. وظايف مهم طنزنويس است
 برسد كه از روحي بلند و پاك تراوش كند، روحي كه از مشاهدة اختالف عميق زندگي

همين صفت عالي و هدف . آل در رنج و عذاب است انديشة يك زندگي ايده موجود با
  .كند عنوان يك هنر، برجسته و نمايان مي بزرگ طنز است كه آن را به

انحرافات جزئي و تصادفي،  زندگي باشد، نه) تيپيك(حوادث كلّي  طنز بايد ناظر به
نظر طنزپرداز   كساني قرارگيرد كه بهو بنابراين نبايد حربة تعرض و تجاوز بر شخصيت

هجو كسان و ناسزاگويي شايستة نام نويسنده و مقام . پسنديده و خوشايند نيستند
  .نويسندگي نيست

معناي فوق كمتر وجود داشته است، زيرا در آن عصر  در گذشتة تاريخ ايران طنز به
 شاه و درباريان و و زمان و در آن وضع اداري و اجتماعي ايران، ادبيات اغلب براي
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توانست از اعمال و افعال  آمد و قهراً شاعر و نويسنده نمي وجود مي خواص مملكت به
مسايل اجتماعي بپردازند و معايب  جاي آنكه به هجوسرايان به. اربابان خود انتقاد كند

ارباب احسان كه از  تاختند و يا به رقيبان خود مي عمومي جامعه را نشان بدهند، يا به
كردند و بدين طريق پاية سخن را تنزّل  آنان مضايقه و امساك مي ادن صله و پاداش بهد

 و بعضي لطايف گربه و موشهاي نادر و معدودي مانند  اگر از نمونه. دادند مي
ملّا  آميزي كه به چهاردهم ميالدي و سخنان حكمت/زاكاني در قرن هشتم هجري عبيد

دهند بگذريم، در سرتاسر ادبيات هزار ساله  ت مينصرالدين از تركان آسياي صغير نسب
  .خوريم ندرت برمي آثار طنزآميز كه هدف آنها اصالح و تزكيه باشد، به ايران به
آغاز انقالب مشروطيت، ادبيات طنزي كه لبة تيز خود را بيش از افراد متوجه  با

 آزاديخواهانه نفع افكار معايب عمومي جامعه ساخته بود، پديدآمد و در حقيقت به
نگاري، طغيان افكار  گسترش روزنامه در اين دوره و با. گرفته، وارد ميدان شد شكل

پرستانه، گذشته از اشعار سياسي، در يك  آزاديخواهانه و شور آزادي و احساسات ميهن
زبان زندة  ها به اين نوشته. هاي كوتاه فكاهي انعكاس يافت رشتة مقاالت و پاورقي

خواستند  شده بود و نمونه و سرمشق خوبي بود براي نويسندگاني كه ميمكالمه تهيه 
  سرودان اشعار از زبان عادي طبقات مختلف. مردم نزديكتر سازند ادبيات را به

هاي متداول بين عامة مردم  المثل كاربردن عبارات و اصطالحات و ضرب مردم و به
اين سبك  ند، اقبال عمومي را بهنويسندگان گذشته از استعمال آنها احتراز داشت كه
كه  چنان. كرد اين سبك نويسندگي را عالمه دهخدا رهبري مي. داشت دنبال به

انقالب مشروطة ايران كه . الدين قزويني بود سيد اشرف شعر طنزآميز با پيشوايي
اي  هاي نوين ناشناخته جستجوي زندگي جديد بود، در زمينة شعر و ادب نيز راه در

  .برگزيد
ها بود، اما گويندگان و نويسندگان  ها ماالمال از گفتني در آغاز مشروطيت سينه

شعر كالسيك فارسي . شناختند براي بيان انديشه و احساسات خود راهي نمي ايران
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فارسي كه تا آن روز جز در  قامت افكار نو نارسا بود و نثر صورت قصيده و غزل به به
كار نرفته بود براي افادة مقاصد و  و امثال آنها بهنويسي  مكاتبات و تاريخ و تذكره

در چنين هنگامي بود كه صداي ملّا نصرالدين . مطالب آزاديخواهان چندان مناسب نبود
در اين . نداي دعوت و رسالت شد از قفقاز برخاست و اين صدا اندكي بعد تبديل به

هاي نو بود و در آشنايي  هويژه شهربادكوبه محلّ بيان افكار و انديش زمان قفقاز و به
ياري روزنامة  به. مفاهيم آزادي و آزاديخواهي نقش بسزا داشت بسياري از مردم ايران با

مشي  ملّا نصرالدين بعضي از شعرا و نويسندگان ايران از حيث طرز انديشه و بيان، خط
 درست و روشني پيداكردند و اسلوب طنزنويسي و شيوة ترنّم افكار مترقّي را از

خصوص دو تن از نويسندگان مطبوعاتي و سياسي  به. نويسندگان آن روزنامه آموختند
الدين گيالني  ايران از سبك و شيوة اين روزنامه بهره فراوان بردند كه يكي سيد اشرف

گذار نثر طنزي و   را سرود و ديگري علي اكبر دهخدا كه بنياننسيم شمالبود، كه اشعار 
  . شدانتقادي فارسي شناخته

شدن مجلس شوراي ملّي توسط لياخف  توپ بسته حدود يك سال پس از به
 در نسيم شمالنام  فرمان محمد علي شاه قاجار، روزنامة فكاهي كوچكي به روسي و به

الدين قزويني معروف  مدير اين روزنامة فكاهي سيد اشرف. يافت شهر رشت انتشار
نوشت و اشعار ديگران را در آن   شخصاً مي رانسيم شمالوي مندرجات . گيالني بود به

ترين شاعر ملّي عهد انقالب  ترين و معروف الدين محبوب سيد اشرف. كرد چاپ نمي
 را در چاپخانة نسيم شمالوي نزديك بيست سال هر هفته روزنامة . مشروطيت است

وچك هاي آن روز تهران بود در چهار صفحه ك كليميان كه يكي از كوچكترين چاپخانه
هاي  خانه كردند و در قهوه اشتياق تمام اين روزنامه را مطالعه مي كرد و مردم با چاپ مي

خواندند و  سوادها مي سوادها براي بي آمدند، با سرگذرها، در جاهايي كه مردم گرد مي
  .دادند زدند و گوش مي مردم حلقه مي
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الدين گيالني يا   اشرفسيد. اي در تهران نيندازد روزي نبود كه اين روزنامه ولوله
ميدان  خواهان و مستبدان به  در گيرودار اختالف مشروطهنسيم شمالقول معروف  به

آمد و اشعار زيادي در نكوهش محمد علي شاه و اعوان و انصار وي سرود كه دهان 
. يقيناً سهم او در آزادي ايران كمتر از سهم ستارخان قهرمان ملّي نبود. گشت دهان مي به

خان تنكابني در  دست گرفت و همراه با مجاهدان دستة محمد ولي حتّي تفنگ بهوي 
  .ها كرد فتح تهران جانبازي

هايي از اشعار طنزآميز نسيم شمال براي بيان سبك و شيوه و اهميت آن در  نمونه
  :آيد مبارزه با استبداد در ذيل مي

ــن واي   ــدوه و مح ــة ان ــن غرق ــده وط   گردي
ــي  خي ــد از پ ــد، روي ــن واي  زي ــابوت و كف   ت

  از خون جوانـان كـه شـده كـشته در ايـن راه       
  خونين شده صحرا و تل و دشت و دمـن واي        

  غيـرت و كـو جـوش فتـوت؟        كو همت و كو     
  دردا كـه رســيد از دو طـرف ســيل فــتن واي  
ــب   ــه جان ــده از هم ــه اســالم ش ــسوس ك   اف
  مــشروطة ايــران شــده تــاريخ زمــن واي    

  گـشت وطـن ضـايع و بـدنام        تنها نه همـين     
 سمن وايو پژمرده شد اين باغ و گل و سرو 

  اي واي وطــن واي
  اي واي وطــن واي

  اهـين طبق مـ   ـرنگ
   وطــن واياي واي

  كــو جنــبش ملّــت؟
  اي واي وطــن واي
  پــامــال اجــانب 
  اي واي وطــن واي

  د اسـالم  ـگمنام ش 
 ١اي واي وطن واي

*  
  !رنـج دو سـالـه رفـت هـدر وا مـصـيبـتا

  المـان صحيـحنه عقلـمان رسـا و نه اعم
  نـه مـالمان معين و نه حـالمـان صحيـح

  شـود و اهللا ايـن فـقـيــر تـوانگـر نـمـي
  شـود دنـدان مـار دسـتـة خـنجـر نـمـي
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  دردا و حسـرتا كـه فـزون شـد جـنون ما
  اي مسـتبد، مگو سـخن از چند و چون ما

  خون ما اي شده راضي به رشـوه قاضي به
  شـود حـق خـدا نر نمي  ايـن مـاده بز بـه

  شـود دنـدان مـار دسـتـة خـنجـر نـمـي
  اي ملّـت غيـور، كنون وقت غيرت اسـت

  اي ملّت نجيب، كنون وقت عبرت اسـت
  مذهب ز دست رفت، وطن در مذلت است

  شـود مسـلـم مـطيع ظـالـم و كافـر نمي
  ١شـود دنـدان مـار دسـتـة خنـجـر نـمـي

نامة  ريخ مشروطيت ايران اهميت بسيار دارد هفتهروزنامة ديگري كه در تا
كوشش ميرزا  اين روزنامه با سرماية ميرزا قاسم خان تبريزي و با.  استاسرافيل صور

ميرزا جهانگير از آزاديخواهان بنام . شد جهانگير شيرازي و علي اكبر دهخدا اداره مي
راه انداخت   را بهسرافيلصور ااو در حمايت از جنبش مشروطيت روزنامة . ايران است

عمال بيگانه فاش و آنان  و تالش كرد خيانت رجال حكومت و زد و بندهاي آنان را با
گاه از آزار و تعقيب مستبدان مصون نبود تا اينكه  همين دليل هيچ را رسوا سازد و به

دار  جريان كودتاي محمد علي شاه و در آغاز دورة استبداد صغير در باغ شاه به در
پرداخت و اهميت آن بيشتر از جهت قطعات  شعر مي  كمتر بهصور اسرافيل. آويخته شد
نوشته و منتشر » چرند و پرند«ويژه مقاالت كوتاهي بود كه تحت عنوان  منثور به

 قطعات انتقادي هجوآميزي با عبارات صور اسرافيلدر اين بخش از روزنامة . شد مي
انگيزة رواج روزنامه بيش از همه بخش چرند و شد و  عاميانه، موجز و فصيح درج مي

  .٢پرند بود
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قلم ميرزا علي اكبر دهخدا تهيه  يافت به انتشار مي» دخو«امضاي  اين مقاالت كه با
نويسنده . الطوايفي است لبة تيز مقاالت دخو متوجه رژيم استبدادي و ملوك. شد مي
شرمي رجال دولت و  طنت، بيداده بر فساد دستگاه سل پيشامدي را دستاويز قرار هر

عشق و عالقه و  اين طنزها با. گيرد باد تمسخر و استهزاء مي تازد و آنها را به استبداد مي
بار روستاييان، فقر و بدبختي  وضع رقّت. پا، ممتاز است حال مردم خورده دلسوزي به

اي دخو ه شهرنشينان، ناداني و بيچارگي زنان ايراني، همه مسايلي است كه در نوشته
آن  درستي راهي را برگزيده بودند كه به دهخدا و ياران او به. مكرر طرح شده است

نماياندن جهات تاريك زندگي، جهت  ايمان كامل داشتند و در تمامي مراحل مبارزه با
كندن و برانداختن ريشة خرافات . كردند روشن و اميدبخش آن را هرگز فراموش نمي

گيري و موهومات و تعصّبات از   و قدر، ترك دنيا و گوشهقضا ديني، صبر و تسليم به
بطالت  او به. عهده گرفته بود  بهصور اسرافيلاي بود كه نويسندة تواناي  وظايف عمده
دخو در مقاالت . خواست تاخت و مردم ايران را بيدار و زنده و آقا مي و تنبلي مي

ناداني، عادات و خرافات، نخستين خود مسايل متفرقه از قبيل آفت ترياك، جهل و 
مظالم خوانين و مالكان و دست نشاندگان دربار مانند رحيم خان چلبيانلو در آذربايجان 

مسايل اصلي و اساسي مورد ابتالي روز  كند و رفته رفته دامنة طنز را به را عنوان مي
رد و گذا سر مجلس و نمايندگان و اولياي دولت مي كشاند تا جايي كه آشكارا سر به مي

صور براي درك بهتر اهميت روزنامة . كند تمسخر گرفته، نكوهش مي طرزكار آنان را به
استبداد و بيدارسازي ملّت  ويژه بخش چرند و پرند آن در مبارزه با  و بهاسرافيل
  .گردد هاي زير تقديم مي نمونه

كه نمايان مفسد  عالم با. ق. ه ١٣٢٨االولي  در شمارة چهار مورخ هشتم جمادي
سازي كنند  خواهند با استفاده از جهل مردم در دين بدعت ايجاد نموده و حتّي دين مي
  :نويسد مي
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عجب است با اينكه امروز مزاياي دين حنيف اسالم بر همة دنيا مثل آفتاب ”
روشن شده، با اين كه آن همه آيات محكمه و اخبار ظاهره در امر خاتميت و 

تمام اين  هي وارد گرديده، با اينكه اعتقاد بهانقطاع وحي بعد حضرت رسالت پنا
مراتب از ضروريات دين ماست، باز تمام اين پيغمبران دروغين همة دنيا را 

گذارند و در همين قطعه خاك كوچك كه مركز دين مبين اسالم است نزول  مي
  .١“فرمايند اجالل مي

در روزنامة شاعري معروف نشده اما دو قطعة منظوم از او  چند دهخدا به هر
كنايه از وضع استبداد  به» رؤسا و ملّت«عنوان  در قطعة اول با.  چاپ شدهاسرافيل صور

صورت بچة بيمار  در اين قطعه رؤسا در نقش مادر نادان و ملّت به. انتقاد شده است
  .دهد تصوير شده كه در آغوش مادر جان مي

ــه  ــه ســرم بچــه ب ــده خــاك ب   هــوش آم
ــوره گريـــه نكـــن لولـــو ميـــاد مـــي   خـ

ــه  ــ اه ــشنمه      ـ ــه؟ ـ گ ــه چت ــه، نن   اه
  چخ چخ سگه، نازي پيـشـي پـيش پـيش         

ــ ــي   ـ ــون م ــه، دارم ج ــشنگي، نن   دم از گ
  ره ـــ اي واي ننــه، جــونم داره در مــي   

  ــ دســتم، آخــش، ببــين چطــو يــخ شــده 
ــي   ــرخ م ــده چ ــرا آن ق ــرم چ ــ س ــه؟ ـ   زن

   ـ هاق هاق ! جونم چت شد ـ …خ خ خ خ ـ
ــده   ــرد شـ ــين، سـ ــا ببـ ــشم، بيـ   آخ تنـ
ــف، رود رود  ــت ز كــ ــم رفــ   !واي بچــ

 

ــده  ــه يــك ســر دو گــوش آم   بخــواب نن
ــاد بـــز بـــزي رو مـــي    بـــره گرگـــه ميـ

ــه؟   ــوردي كم ــه خ ــن هم ــي، اي ــ بترك   !ـ
ــم باشــي كــيش كــيش    الالي جــونم گل

ــردا بهــت نــون مــي  ـــ   دم گريــه نكــن ف
ــ ــي  ـ ــر م ــزي داره س ــن، دي ــه نك   ره گري
  تــف تــف جــونم، ببــين ممــه اخ شــده ـــ
ــ ــي   ـ ــا م ــشه ج ــرت شيپ ــوي س ــه ت   كن
  طـاق  چشماش چرا افتـاد بـه     ! واي خاله  ـ

  سـرم، زرد شــده؟    رنگـش چرا، خـاك به   
  ٢!مـــن آه و اســـف، رود رود همانـــده بـــ
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  ١٩٦  قند پارسي
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  دهلي خراسان است در چشمم  ١٩٧

  

  دهلي خراسان است در چشمم
  ∗محمد علي معلّم

  گالب از گل، گل از گلشن پس افكند است در چشمم
  است در چشمم» سمرقند«، »دهلي«چرا پنهـان كنم 

   كـشــمـر بـود در خــانـه از مـرو آگـهـي دارد١كـرا
   تا قـيـروان سـرو سـهي دارد٢كـه دهـر از قـيـروان

  ـارسـتـان بط بحريش چـو در ري پـوپـك هنـدو به
  بـه گـنگا طـوطـيـان ديـدم بـه لـحـن ماورالنّهـري

  بـخــارا در مـيــان رودان كـِم بـغــداد شـد گاهـي
   بر باد شد گاهي٣سـر چـو طـوس طـابـران كـز لمبه

  هـا هـراسـان صـعـب و آسـان بر مـدار بـلِخ بـامـي
  هـا بـر انسـان رفت از اين سان در حصـار تلخ كامي

  ها  مفت كركس٦ خوانم٥ استران را پست٤چو اَسپست
  هـا دخـانـم سـاحـران را اسـتـخـوانم مفت كركـس

*  
                                                   

 المللي امير خسرو سمينار بين«مايه در آيين گشايش  هايي از اين قصيده را شاعر گران بخش. (شاعر معاصر ايران  ∗
 . م٢٠٠٦پنجم مارس بيست و ./ش. ه ١٣٨٥نو، به روز پنجم فروردين  در دهلي» جامعة ملّية اسالميه«در » دهلوي

  ). چاپ شودقند پارسيقرائت كردند و پذيرفتند كه متن كامل آن در 
  .هر كه را  .1
ابريشم آن را در شمال افريقا بناكرده بودند و  قيروان در لغت كاروان است و نيز نام شهري كه مسافران جاده  .2

  . قبيل استدر اينجا كنايه از مشرق تا مغرب و از جابلقا تا جابلسا و از اين
  .اي است در شمال ايران ناحيه  .3
  .سفرة من  .٦  .پسته  .٥  .يونجه  .4

 



  ١٩٨  قند پارسي

  

  فـلـك مـحـراب زاهـد كـرد بعد از من ِكنِشتـم را
  سـرشـت مـومـيـايي داد گـيـتـي سـرنـوشـتـم را

  به شكر پسته شيرين كن كه طوطي قدر خوان داند
  كسـتـه اسـتـخـوان دانـدبهـاي مـومـيـايي را شـ

  شـكر بسيـار و قند افـزون نـهـانـي وام كن زاهـد
   كمـالـي وام كـن شـاهـد١ز تـركان بـالسـاقـون

  تو آن هاروت و ماروتـي كه گيتي را فسـون كردي
  به يك ته جرعه رندي چوني و چندي فزون كردي

  سـكـنـدر وار بـر سـيـنـه تـنـيـده مــار بـرزروان
  ـدر چار آيـيـنـه خـنـيـده شـيـر شـادروانشـب ان

  انـد و كـم از هـيـچ نـاچيزند سوداهـا پـر از هـيـچ
  و از چـيـزي كه چيزي نـيسـت لبريزنـد سـوداهـا

* 
  پيـچد در آفـاقـي كـه نيـلوفـر به بـال رنـگ مي

  پيچد صدا فرسـنگ در فرسـنگ در فرسـنگ مي
  ودايممن آن اللم كه شب خواب مشوش ديده س

  سـپنـد سـبز كالـم خـواب آتـش ديده سـودايـم
  الفـم من آن الل زبان دانم كـه صـرف كال مي

  الفم خيـال توسـنم زان سـان كه بـاد از يال مي
   رانـد آغـازم٣ به زيـدر٢گـر مـرا از پتشـخـواران

   خـوانـد آوازم٤ز خـوار و پـشـتة زيـدر به خيـبر
   بر پريد از مـن٥دژن داـد گنبـال بلنيـ از شـب

  كـه سـورج پـيـلـة پـروانـة قژ بـردريد از مـن

                                                   
  .بالساغون نام شهري در قرقيزستان  .1
  .هاي پتشخواران نزديك دماوند است كوه اي بين ري و خراسان كه منسوب به نام ناحيه  .2
  .اي است در دامغان نام منطقه  .3
  .دشواري از آن گذشتند ر و نادر شاه افشار بههاي هندوكش كه اسكند اي در كوه تنگه  .4
  .را بدانجا بند كرد» اسفنديار«دژي در خراسان كه گشتاسپ فرزند خود   .5



  دهلي خراسان است در چشمم  ١٩٩

  

   صـد دروازه برچيدم١طلسـم راي ري شـامـاِن
  بـه رسـم نورهـان سـامـان طرز تازه در چيدم

  آيم مـن از ثغر خـراسـان مـرز صـددروازه مـي
  آيم بـه بزم خسـرو خـاصـان به طرز تازه مـي

*  
  و شـهـر و دودمـان مـادريغا پور آنـاهـيـد 

  كه با مـاشيد مـاند و ويد مـاند و بودمان ما
  دريغـا دور وخشـوران و عهـد داوران در ري

  كه ما مانديم و طفل مهر و مهد خاوران در وي
*  

   داري ها٢شـراب شعـر خاقـاني اسـت ظـرف گبـر
  چو حلوا بيـش خوردي نيش خوردي صبر داري ها

  ٤ تركي اسـت الچيني٣ةدوگام آن سوي شروان اوب
  نيـت يا چيـي اسـ بگو روماگر پيـر نهـان بيـني،

  مـن و يـاري ز عـياران، سـبـق بـرديـم از يـاران
  آمـد، ورق خورديـم در بـاران ز شـش حد بـاد مي

  هـوا تر، مي به سـاغر بود، سـاقي گبِر آتـش وش
  دمـاغ كفـر و دين تر بـود، باقي ابـر آتـش فـش

*  
  مـن ايمـني ايمـن آن يـار بـا مـن گفـت بـيمـرا 

  مـن مـني بي ؟ بي!ايمن: به سوي او كجـا من گفت
  من گَهي ايمن تـو بـا من يـا مني اينـجـا گهي بي

  بـه مـا و مـن گرفـتـاري تو تـا مـن تا مني اينـجا

                                                   
  .اي است در دامغان نام منطقه  .1
  .نوشي و مجازاً درك معاني معنوي است اي از ظرفيت باده كنايه  .2
  . پدر امير خسروهاي نمدي تركان، كنايه از محلّ زندگي امير محمود خيمه  .3
الدين محمود شمسي، پدر امير خسرو كه از تركان ختايي تركستان بود و در استيالي مغول از بلخ  الچين سيف  .4

  .هند رفت به



  ٢٠٠  قند پارسي

  

  دلـي دانـم مـن بـي بي: مـرا آن يـار بـا مـن گـفت
  ني من ني دلي دانـمآشفت  كه گفت اي من چو مي

  آيـيـنه اسـت هـر آييـنه آييـنه: بـه آيـيـن گـفـت
  بـه آيـيـن جـفـت آييـنه اســت در آيـيـنه آيـيـنه

  واري شـد بـه حيـرت كـوش در آئـيـن اگـر آييـنه
  زاري شـد كه حيـرت گوش شـد تا چشـم سر آييـنه

  زارش گـوي و خواهي حيـرت آبادش تو خواه آييـنه
  ام گاهي و گاهي غيـرت آبادش يـن سـان ديـدهكز ا

  به ما زينگونـه بـاري با مـن و ياري كه با مـن من
  چو عكس و آيـنه دسـتان زن و تاري كـه تن تن تن

  به مـا زينگونه باري با مـن و ياري كه مـاهي شـد
  سبك جاني كه رست از تن سبك باري كه راهي شد

* 
   در چشممبه تيمار قضا مرگ خور آسـان است

  چرا پنهان كنم دهـلي خراسان است در چشمم
  به هنجاري كه مرگ و مير بيغار است مردم را

  ها هنجـار ذيقار اسـت مردم را چه نـك و نـال
  نسيمي آشيـان آشـوب روح مرگ خواهد شـد

  وز او بيمي عيان فتح الفتوح مرگ خواهد شـد
  آمد مـرا زان يـار بـا مـن بـوي تـرك اهللا مـي

  آمد ه او في الجمله يا من سوي ترك اهللا ميك
   و شهريـار آنجا همـه فر همـا جويـان١امـيـر

  به هر هنگامـه و هـيجـا كم فر شمـا گويـان
* 

  هـمـايـي وار مـشـتـاق هـر آن تـلـخ سـپـاهاني
  كـز او عـاشـق شـود ِمجمر در آن بلـخ سـپاهاني

                                                   
  .اميري فيروزكوهي، سيد كريم اميري؛ شاعر معاصر  .1



  دهلي خراسان است در چشمم  ٢٠١

  

  ي طـرزيامـيـر شـعـر را گفتم چـه مـانـدي از پ
  ارزي كـه هـنـد ارزد جهان مانا از ايـن بهتر نمـي

  طرزي هند ايران است و ايران است هندسـتان  به
  زهي زاهد كه خرسندي به برگي سبز از آن بستان

  پويد بـه فتح آسـمـان آنك جهان زين پـايـه مـي
  مـان آنك همت به كان اندر كه بيل و داس تـو بي

   عـهـد بربندد١ كه شـدپـايد جهان زيـن پـايه مي
  ايـمـان گـسـتـي پيمـان ز حـد مـهد بـربندد بـه

  جـهـان بـايـد كه مسـحـور سـالم آريـان بـاشـد
  بـه جـا بـلـقـا و جـا بـلـسـا بـه كام آريان باشـد

  نـه دريـاي محيط غـرب تـا شرق اي مهان مـا را
  ا جهان ما راـه شـ دانه ببه حكمـت جملة گيـتي،

* 
  نـژاد آريــان آغـاز و اســالم آخـريـن مـكـتـب

  تهي از مـا و كيـش ما نشـد گيتي بدين مذهـب
  چه هند و چين و ماچين و چه روم شرقي و ايران

  چه افريـقا چه صحراي عرب چه مصر چـه ايران
  حضـور مشـرق بشـكوه عالمـگيـر خـواهـد شـد

  شدكه بر عالم به علم و دين و دانش چير خواهد 
  پيـمبـر زي زمـين فـرمـود از بـاالي پـرويـن را

  هـم ايـدر آريــان آرنـد البـد دانـش و ديــن را
*  

  ٣ ايـن طـرف في الجملـه كمـتر از يهـودا نـي٢شغادي
  در آن جانـب سليمـان است و سلمان اسـت و بـودا ني

  
                                                   

  .كمربند عهد كه زرتشتيان بدان گُستي گويند  .1
  .اقبت وي را در چاه هالكت افكندنيرنگ و حيله ع برادر رستم كه به  .2
  . را به سربازان رومي باز نمود)ع(يهوداي اسخريوطي كه خيانت كرد و محل عيسي  .3



  ٢٠٢  قند پارسي

  

  اگـر در شـهـر چـيـن بـيـني بـتـان نـازنـيــن بـيـني
  زلِف چين چين، ورد و نسرين بيش ازين بينيبه صحرا 

* 
  بـه ناف آن آهـوي كـوهي كـه صحراي خـتن دارد

  كـالف مـشـك انـبــوهـي غـزال سـيـم تـن دارد
  هـا نـسـيـم زلـف و كاكل هـا زهـي بـوي قـرنـفل

  اي مل ها ها نهانش داده رخش گل كـرده چـون گل
  ـتانشگـو سوادكش ملس چـه گفت آن تـرك تـازي

  بـراهيـم اسـت اگر هنـدو شـود آتـش گلسـتـانـش
  سـالم اي كـشـي تـازي كـه ذوق فـهـلـوي داري

  از ايــن تــركان تـاجـيـكـي نـژاد دهــلـوي داري
  بـه پــوري گـفـت پــروردم نـظـام اولـيـا ايــن را

  زهـي پيـري كه پـورسـتي نظـام الحـق و الـدين را
  تو به خشك اين جمله كشتي رازهي اي آنكه لطف 

  بـان خلقـان كرد چشـتي را به مقصد رانـد و كشـتي
  ها فتـوحي خـواجـه بـواسـحـاق را از جمـله چشـتي

  هـا چـو اول نـوح را بـخـشــيـد در دريــا و كشـتي
  نـداده نـوح را چـون خـواجـه ايـن ميـراث مـلّاحـي

  د فـلّاحـيكـه پـيـونــدان خــاص نـوح را فـرمــو
  بـه چنديـن پشـت تـا گنـج شـكر كـنز هـدايـت را

  هـا بدايـت را نصـيـب چشـت كـرد از دوســتـكامي
* 

  ز بيـغـار قضـا مـرگ خور آسـان اسـت در چشـمـم
  چرا پنهـان كنـم گيـتي خـراسـان اسـت در چشـمم

  جـهـان فـاراب و بلخ و طـوس و نيـشـابـور را مـاند
  ـه گـر دلـهـا و دلـبـر كـور را مـانـدبـسـاط شـيـش

  زمين تشنه است و خوي دشنه طبعان تيز خواهد شد
  جهـان جيـحـوِن خـون از خيـوه تا تبريز خواهد شد



  دهلي خراسان است در چشمم  ٢٠٣

  

  داند عدويـش را الدين چـه مي همان سـلـطان غياث
  كجـا پركـرد خـواهـد سـاقِي سـلطان سـبويـش را

* 
  دولـت شداميرا سـوي دهلي شـو نـظام ديـن و 

  پي گوران صحرا بيـن سِرشـيران به صـولت شـد
  اميرا چهـره نيـلي كن كه اينك حاكـم و صاحب

  سـيه رويي و نيـكـويي نشـان ممـكن و واجـب
  تو رسم سـوختن داني كه شمـعت گفـت پـروانه

  تو را از اين هـراسي ني چو دهـر آشـفت پروا، نه
  ثمـر دارددلـي داري كـه سـوگنـدان به سـوز او 

  شـب تـاريـك دلـبنـدان چـو روز او سـحـر دارد
  دل آوردم امـيـرا طـرز نـو ايـنـك بـه اسـم بـي

  دل آوردم اگـر فـر و بهـي بـيـني ز قـســم بـي
  نـوايـي الغـر و فـربـي يـكي بد ني و ديـگر به

  به لفظ ماورالنّهري هـم ايـدون بـد هـم ايـدر به
  ن زهي خسرو به خوان ايدرزهي شكّر زهي شيري

  زهي ورد و گل و نسـرين به روز نو به خوان ايدر
*  

  مـرا در حضرت دهـلي بـحـل فـرمـا ز نـااهـلـي
  به دسـتور سـماحـت رو كـه زيبـد از شـما سهلي

  گرت عرق عراق استي به لطف اين شيوه بر بستي
  تيـنه در هسـارد رخـ نيكه شور نغمـه در مسـتي

  ل رضــا بـاشــد خـداونـد رگا بـاشــداگـر بـيـد
  تو در خورد شـش و هفـتي اال هـر چنـد گا باشـد

  تـو را در نغمه ز ابدالي مقامـاتي اسـت بـس عالي
  كـه سـرخـوان سـر آهـنـگي بـه نقّـالي و قـوالي

  اميرا مـيِر ايـوان تـو، پناه از نـحـِس كـيـوان تـو
   جـان ديــوان تـوخـداونـِد خـديـوان تـو، بـالي



  ٢٠٤  قند پارسي

  

  اميرا ميهمـانت مـن بـه طـرز تـازه ليـك الـكـن
  كه نزد خسـروم ايمن بـه تشـريـف زه و احـسـن

  چـو طـفـل ايـن دبسـتـانـم شـفاي تربيـت دانـم
  تو چون فربه شـدي از حـق ز تو فربه شـود جانـم

* 
  بـه كـيش مصـطفي مـانا چو تـو كافي چو مـن كانا

   كه مـاهي شـد تو و سـعـدي و موالنامـن و يـاري
  روحي كه راهي شـد من و ياري كه ماهي شد سبك

  چو يوسف رست از ِاخـوان چو يونس در سـياهي شد
  شـبـي تـب دار و بـارانـي رمـيـده لـنـگ در بـاران

  شـكسـته پشـت و پيوسـته خميـده مـنگ در بـاران
   در بـرزنروحـانــه بـاد امـا كـنــارش بـود سـبـك

  كـسـي اسـتـاده بـر روزن كه يـارش بـود در بـرزن
  بـردش شـكسـته پشـت و پيوسته خـمـيـده بـاد مي

  بـردش هـم از روزن هـم از بـرزن زميـن از يـاد مي
* 

  به كيـش مصطفي مانا چـو او كافي چـو من كانا
  همان ماهي كه راهي شد سـوي سعدي و موالنا

  چون مهر مانا شـد  همروحـي كه همان يار سبك
  رهيـد از بنـد سـمـسـارا به سـمـت نيـروانا شـد

  



  در جستجوي ليلي  ٢٠٥

  

  در جستجوي ليلي
  ابراز ارادت به فريدالدين عطّار نيشابوري

  ∗علي جان بزرگي جهاني
  اي دوش از عطّار خواندم قطعه

  باز هم از عشق مجنون گفته بود
  گفت مجنون در پي ليليش بود
  مدعي هم گفته بود اي سينه چاك

  جويم ِو را مي: پاسخش اين بود
  بو كه پيدايش كنم هر جا كه هست

  ق ليلي، عشق موال، سينه چاكعش
  عشق و مي همپاية يكديگرند
  مي نه از انگور و ني از سيب هست
  مي دواي جان عاشق پيشگان
  ِني شكايت از جدايي ساز كرد
  نالة ِني چون ز عاشق در رسيد
  ني به لب آمد نوايي ساز شد
  خمرة ِمي نالة ني را شنيد
  ماهي از دريا و سيمرغ از سما

   درياي رازالطيرش شده منطق
  پوز بند وسوسه، وادي عشق

  

  اي ريخت از چشمم يكي دو قطره
  از فراق و مهر افزون گفته بود
  جستن از خاكش ز پرميليش بود

  جويي ز خاك؟ دلبرت را از چه مي
  هر كجا باشد زمين يا در هوا
  عاشق ليال چنينم مسِت مست

   حقيقي عشق پاكعين حق است و
  برند عقل را هر دو ز آدم مي

  آسيب هست بلكه بادة حب بي
  تن رهاند، روح آرد رايگان
  ِمي صدايش كرد و او را ناز كرد
  قصّة عشقش همه عالم شنيد

  اي آغاز شد ني صدا بل ناله
  جام جمشيد از كِف ِكي دركشيد
  وجد و شوق و حال هدهد از سبا
  كيمياي عشق و هم درمان آز

  اروي هر درد شد، هادِي عشقد
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  ٢٠٦  قند پارسي

  

  غيرت عاشق جهاني آفريد
 مسـت شـد از بوِي ياس و ياسمـن

  بوستاِن عشق را عطّار ديد
 غرقـه در شـوق شـقايق جاِن مـن

  الدين پي عطّار رفت چـون جالل
  جمــلگي بايــد پي آن يـار رفــت

  



  اي كوه دماوند  ٢٠٧

  

  اي كوه دماوند
  ∗الحق انصاري محمد ولي

ــد   ــوِه دماونـ ــت اي كـ ــدم و بينمـ ــاز آمـ   يخ بر سر و گل در بر و خوش پيكر و خرسند              بـ
ــ ــاربـ ــاِب دل و ديـ ــردمردان خده و مـ ــ  دنـ ــالد ز بدارنــ ــيدگيــ ــيت و پبست نــ   دونــ

  کــــوه دماونــــداي 
ــال   ــو خــط و خ ــران ت ــاطورة اي ــر رخ ن ــالل    اي ب ــايي و اجـ ــايي و رعنـ ــر زيبـ   اي پيكـ

  دنرقمد و ســ نــ و از هدار تــديــ  هد بــ نــآي  ان اللو زبــ وه تــ كدي و شــنــ لر بدر ذكــ
  کــــوه دماونــــداي 

ــز   نظّارة حـسن تـو بـه هـر سـينه طـرب خيـر               ــسي تي ــوه كنــد خــواهش ديــدار ب   هــر جل
  دداونــأن خان شــيــار عر خــاز هــر گــل و هــ  يـز ت چـو مهم  وق اسـ  شـ  ره بر توسنِ  هر منظ 

  کــــوه دماونــــداي 
  هــر وادي و ميــدان شــود از آب تــو ســيراب   پاك است چو زمزم ز تو هر چشمة خوش آب         

ــر ن  ادابده شـ  تان شـ  ض تو هر بـاغ و گلـس       از في  ــه ــخ ــل ش ــود از ن ــم خ ــرومو بوب ت   دن
  کــــوه دماونــــداي 

  بــر اهــل نظــر بــر تــو تجلّــي ســت نمــودار   هــر وادي تــو ايمــن و هــر شــيِب تــو گلــزار
ــ ــاز ه ــر ش ــوة حــجرت جل ــل دل و اهــ  ابارت ضــيسق ه ــدي ــرا چــده ت   ندناســور شون ط

  کــــوه دماونــــداي 
ــران  ــشندگيت عظمـــِت ايـ ــان     پيداســـت ز رخـ ــو نگهب ــستي ت ــاكيزه را ه ــشور پ   آن ك

ــ ــپسچ ــود از جان ش ــل ــوه ت ــو دي ـ  از منظ   راندة حي   ندكرخره شـ  هـر چهـ    ت بـه  و هـس  ر ت
  کــــوه دماونــــداي 
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  ٢٠٨  قند پارسي

  

ــي  ــو مـ ــوي تـ ــده از دور از پهلـ ــذرم آمـ   سـت دل از منظـرة خـوب تـو مـسرور      گـشته   گـ
  بنـد اذب و دلن جـ ج چمـ  ه و هـر كـن     هر گوش   ورخ حــ رِياكو پــاف چــصــ ر تــوســ رخ بــيــ

  کــــوه دماونــــداي 
ــم       مـن و آن پيكـر يـخ پـوش          ١هماله هستم به  ــاِر ه ــش ي ــد ملَك ــته بمان ــوش پيوس   آغ

ــ  وشرامـ تي تـو ف ك نـه گـش  م، ليـ  در خلد مـن    ــر رفع ــايت و رعب   دنوگو ســل تــي و اجــالن
  کــــوه دماونــــداي 
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  ها و ابزارهاي نو در آموزش زبان فارسي در هند شيوه  ٢٠٩

  

  ها و ابزارهاي نو شيوه
  فارسي در هندزبان در آموزش 

محميقيد آصف نعيم صد∗  

 داراي »يمرس زبان«عنوان   هفتصد ساله بهةزبان فارسي در هند به علّت داشتن سابق
توانيم کامالً   نيازهاي ملّي و فرهنگي هند را بدون زبان فارسي نمي.استت زيادي اهمي

ات ه دانشگاه بزرگ هند داراي دپارتمان زبان و ادبيقريب به پنجا. گو باشيم پاسخ
ي، و دبيرستان نيز زبان يماتي، راهنما مقدةهاي فوق در دور عالوه بر دانشگاه. دان فارسي

  .شود فارسي تدريس مي
اوالً . ت استهاي هند از دو لحاظ داراي اهمي تدريس زبان فارسي در دانشگاه

  . به عنوان يک زبان خارجيعنوان زبان کالسيک هند و ثانياً به
 ة مطالع.کالسيک داردزبان ن عنوا بههاي عميقي در اين کشور  زبان فارسي ريشه

هاي زير  ثيراتي در فرهنگ هند دارد، براي يک هندشناس در زمينهأزباني که چنين ت
  :ضروري است

   منابعة مطالعبرايتاريخ و فرهنگ،  .۱
 ناسيش هاي شرق ها و کتابخانه بايگاني، موزه .٢

 يهاي محلّ ها و گويش ها و لهجه شناسي، زبان مطالعات زبان .٣
 معماري/مهندسي .٤

 ر علوم مانند علم موسيقيسايعلم طب و  .٥
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  ٢١٠  قند پارسي

  

چه  گر. شود عنوان زبان خارجي نيز تدريس مي  به فارسيشد که اشاره چنان مه
اقل حد کشور ايران و هند در زمان حکومت استعماري بريتانيا به«تبادل فرهنگي بين 

گونه که در حال حاضر شاهد روابط  همان. ا خوشبختانه اين روابط قطع نشد ام»رسيد
هاي فرهنگي، اقتصادي،   ايران در زمينهيبين دو کشور هندوستان و جمهوري اسالم

پروري و علمي هستيم، خوشبختانه آينده نگري صاحب منصبان  صنعتي، کشاورزي، دام
  .باشد هاي مذکور مي  در زمينههر دو کشور حاکي از گسترش روابط

  تأثير آموزش زبان فارسي
 نفتي ة تن ذخيرها د و اکنون داراي حدود مليوننک  زيادي نفت توليد ميحد ايران به

است و از لحاظ منابع گاز دومين کشور و از لحاظ منابع مس چهارمين کشور جهان 
 . هند نياز داشته باشدياطالعات و تکنولوژ شايد براي پيشرفت اقتصادي به. باشد مي
ياد بدهيم و صان هند را فارسي هاي مختلف هند متخصّ همکاري دانشگاه توانيم با مي ما

 ،ات فارسيزبان و ادبي  عالوه بر،يدوارم مطالعاتبنده ام. ميبراي کار در ايران آماده نماي
  : شودهاي زير دربارة ايران از طريق آموزش زبان فارسي در هند انجام در زمينه

  کشاورزي و بازسازي اقتصادي در ايران .۱
 هاي صنعتي پيشرفت .٢

 منابع زير زميني .٣

 تجارت داخلي و خارجي .٤

حدود هفتاد مليون نفر جمعيت که حدود بيست و پنج در صد از آن  کشور ايران با
هاي  تالش. باشد تحصيل در سطوح عالي مي زير بيست و پنج سال هستند نيازمند به

 ايران در توسعة ين محترم جمهوري اسالمط مسؤالتوس انقالب اسالميزيادي بعد از 
 ناصات فارسي در هند متخصّ آموزش زبان و ادبيةتوسع اب .ها صورت گرفته است دانشگاه

  .ندكن هئمک شاياني اراكتوانند در اين مورد به کشور ايران  و اساتيد هندي مي
دتوان  يابد قطعاً اين کشور ميات فارسي در کشور هند گسترشاگر زبان و ادبي 

 مراتع و ي احيا درهاي جديد  شيوهئةة تکنولوژي خود در کشاورزي و با ارائارا با
  .هي بنمايدپروري کمک قابل توج دامداري و دام



  ها و ابزارهاي نو در آموزش زبان فارسي در هند شيوه  ٢١١

  

  ها و ابزارهاي نو در آموزش زبان فارسي شيوه
بان فارسي ه شدند که روش تدريس زشناسان متوج زبانميالدي در اواسط قرن نوزدهم 

ارد و روش زبان آموزي مبتني بر اصول و مباني دستور و در يبازنگري و تغي نياز به
 در پيدايش و F. Gouin  وC. Marcel  ،T. Prendirgastان آقاي.ترجمه کافي نيست

احي شيوهطر آقاي .اند هي انجام دادههاي تدريس زبان اقدامات قابل توج Gouin از 
احان قرن ناولين طرآموختن زبان کودکان کرد و روش  ه بهوزدهم است که توج

 عنوان روش مستقيم را به ما آن.  کودکان مطرح نمودة مشاهده ازاستفاد تدريس را با
(Direct Method)  و روش طبيعي(Natural Method)هاي آموزش  روش. شناسيم  مي

  .ستشرح زير ا هزبان ب
 (Oral Approach) روش شفاهي
تمرين  اين روش بر. ستم در بريتانيا رواج داشتي دوم و سوم قرن بهاي دهاين روش در 

  .ها استوار بود  جملهةشفاهي، دستور و نمون
 (Audio Lingual Method) روش شنوايي و گفتاري

.  رواج پيداکردColeman Reportط م در آمريکا توس ۱۹۲۹اين روش از سال 
بر طبق اين روش آموزش دهندگان از . روش بر درک مفاهيم و متن مبتني است اين

 در خواندن متن يهدف اين روش تواناي. دهند نامه درس مي واژه روي کتاب همراه با
ي فراگيران يدر اين روش روند هدايت و راهنما. باشد صورت آهسته مي به
آموزش قواعد و دستور زبان . کردن و گفتار صحيح و درست متمرکز است صحبت بر

 ابتدا گفتگوي ،در اين روش فراگيران. دارد ت قرار دوم اهميةر درجدر اين روش د
ط از روي نوار کاست و يا توسكه  که در متني نوشته شده است  را دو طرفهيمعمول

م معلّ. کنند جمله تکرار مي دهند و جمله به دقّت گوش مي ه ب،شود  ميهم خواندمعلّ
کند و اگر فراگيران در زمان تکرار   ميهصدا، لهجه، سرعت در تکرار فراگيران توج به

 دچار اشتباه شوند بالدرنگ ،ظ و چه از جهت دستور چه از جهت تلفّي،جمالت الگوي
فراگيران بدين طريق مکالمات را . شود تا اشتباه برطرف شود رداده ميم تذکّط معلّتوس



  ٢١٢  قند پارسي

  

 مبتني نوشتن نيز  دريچنين کسب تواناي  لغات و همةافزايش دامن. کنند حفظ مي
  .باشد شنيدن مکالمات مي بر

 (C L T) .تي. ال. سي

اين روش . در انگلستان رواج پيدا کردميالدي  ششم قرن نوزدهم ةاين روش از ده
در روش .  منطقي دارده توج(Structural) و ساختاري (Functional) کاربردي ةجنب به

. گيرد مي  استفاده قرار رساندن پيام موردةعنوان يک وسيل تي آموزش زبان به.ال.سي
 ايجاد و افزايش قابليت ارائه يآموزش زبان بايد در فراگيران تواناي طبق اين روش با

  :شود ه بيشتري مي در اين روش به نکات زير توج.وجود آيد هاهداف ب
  . اول اهميت قرار داردةمعني لغات در درج .۱
 .يادگرفتن زبان به معناي ايجاد ارتباط با ديگران است .٢

 .ر واقع گرددثّؤاي با ديگران ارتباط برقرار شود که م به گونه .٣

  . تمرين ترجمه به کارگرفته شود,نياز فراگيران بهبا توجه  .۴

  گيري و پيشنهاد نتيجه
ات اي که در طي چندين سال متوالي در آموزش زبان و ادبي ه به تجربها توجباين جانب 

هاي مذکور  کارگيري هر يک از روش هم که بتوانم اظهار کن  مي،ام فارسي کسب نموده
 ي و شنواي.تي.ال.هاي سي  تلفيق روشار واقع گردد، لذثّؤد متوان نمي يتنهاي به
تر و  م و هم فراگيران را راحتم از دو روش فوق هم معلّأ توةگفتاري و استفاد ـ

  .رساند هدف مي تر به سريع
م بخوانند يا از طريق نوار اه معلّ همر،فراگيران ابتدا بايد به مکالمه گوش بدهند .۱

  .گوش بدهند و تکرار کنند
 .ه قرار بدهندظ صدا و سرعت گويايي را مورد توجفراگيران بايد تلفّ .٢

٣. نوشتن و کاربرد لغات را تمرين کنندو  خواندن ،ه به متونفراگيران با توج. 

 .ظ صدا و سرعت گويايي استفاده کنندراتور زبان براي تلفّباز ال .٤

 .داً تکرار کننداي را که شنيدند مجد  هر کلمه و جملهانيرفراگ .٥

 .هاي طرح شده پاسخ بدهند هاي ساده را بخوانند و به پرسش نتفراگيران م .٦



  ها و ابزارهاي نو در آموزش زبان فارسي در هند شيوه  ٢١٣

  

 . احساسات براي يادگيري زبان استفاده کنندئةاز ارا .٧

 .فراهم کندرا هاي مختلف زندگي وسيلة تمرين زبان  از جنبهبايد م معلّ .٨

سازي و نگارش فراگيران   جمله،گسترش دامنة لغات ساسي به اهم بايد توجمعلّ .٩
 .داشته باشد

ها براي تمرين در خواندن و فهميدن   روزنامهةهاي ساد زبان آموزان بايد از متن .١٠
 اقتصادي، سياسي، ةها حاوي اصطالحات روزمر  زيرا روزنامه،کنند استفاده

 .دهستنفرهنگي و علمي 

است، گفتاري  ويژهشکل و هاي ديگر داراي د انزبان فارسي نيز مانند ساير زب .١١
ها و افعال و همگون سازي صداها  سازي واژه  زبان گفتاري از کوتاه.و نوشتاري

 .شود رو مي هب  آمده است که غيربومي در درک آن با اشکال رووجود به
راه حلّ اين . ه شود که اين اشکال مرتفع گرددبايد به آن گونه تهي دروس ما
روش کار بايد .  شودئه شکل نوشتاري اراهمپايها  شکل گفتاري واژهاست که 

چنين نرم افزارهاي تصويري براساس  هم. بر اصل شنيدن و تکرار استوار باشد
تر شود ه شود تا از طريق اين روش کار آموزش زبان آسانزبان گفتاري تهي. 

١٢. اقل هشت مواد درسي بايد طوري تنظيم شود که براساس آن در هر هفته حد
 .ساعت کار در کالس و هفت ساعت کار در منزل را ايجاد کند

ط خش گردد و توس پط نواردرس، ابتدا توس بهدر آغاز هر درس لغات مربوط  .١٣
 .م بايد تلفظ زبان آموز را تصحيح نمايدمعلّ. آموزان تکرار شود زبان

 .سازي و نکات دستوري کار شود ة واژگان روي جملهئپس از ارا .١٤

تفاده از کلمات ساده بايد به فراگيران عادت داده شود که براساس دستور با اس .١٥
جاهاي خالي جمالت را با رعايت دستور زبان .  با معني بسازندزبان، جمالِت

 .پرکنند

 هها، مواد درسي طوري تهيه شود که در آن توج گيري کاربرد واژهدپس از يا .١٦
زي و نگارش داده شود تا سا اساسي به مفاهيم واژگان، خواندن متن، جمله

. نگارش آشنايي پيدا کنند ينيات زبان نوشتاري و آخصوصي فراگيران با
م، متن درس را کلمه به کلمه با صداي بلند بخواند و فراگيران چنين معلّ هم



  ٢١٤  قند پارسي

  

 .م کنترل شودط معلّکيد در کلمات توسأجدا جدا تکرار کنند تا جاي تکيه و ت
. شود يادگيري مي ربه نتيجة بهتر و سرعت دردر کار آموزش زبان تکرار منج

چنين تمرين در نوشتن از روي متن و سپس نوشتن متن از طريق شنيدن در  هم
 .باشد يادگيري زبان بسيار مؤثر مي

 .اي دوبار انجام گيرد صورت شفاهي يا کتبي حد اقل هفتهه آزمون کالسي ب .١٧

مواد درسي بايد . اردي د درسي و محتواي متن در آموزش زبان نقش مهمدموا .18
هاي علمي، ادبي، تاريخي، اقتصادي،  ه شود که شامل تمام زمينهاي تهي گونه به

هاي   براساس سبک، چه شعر و چه نثر،هر متن. سياسي، فرهنگي و هنري باشد
در خالل متن معيارهاي زبان شناسي و نکات دستوري هم . ه گرددمختلف تهي

د درسي ا مو.مورد استفاده قرار گيرداز لحاظ صرف و هم از لحاظ نحو 
تکاليف بايد . ال مربوط به آيين نگارش نيز باشدامثچنين بايد حاوي  هم

 .نامه و اصطالحات و فهرست افعال را دربرگيرد واژه

  ا بـدان مقـصد عـالي نتـوانيم رسـيد          ـم
  

  ا گامي چند  شمهم مگر پيش نهد لطف      
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biographies of the scholars who have 
produced their valuable work in 
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