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  .ني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيستها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر رايز آراء و نظرهاي مندرج در مقاله
  .شوراي نويسندگان در ويرايش مقاالت آزاد است

  .همة حقوق اين فصلنامه محفوظ است و نقل و اقتباس مطالب آن با ذكر مأخذ آزاد است
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  فهرست  ٥

  

  فهرست
  ٧  سيد امير حسن عابدي   سعديكلياتنسخة تورانشاهي 

  ١٥  عبدالرب عرفان  چهار مقالهاي محلّ نظر در  واژه
  شريف حسين قاسمي :ترجمه  

  ٢٣  زاده عبدالرضا مدرس  خسرِو شيرين دهنان
  ٥١  محمد حسين كرمي  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي

  ٦٩  پور سعيد حسام   امير خسرودريآيينة اسكنبررسي چهرة اسكندر در 
   منثور فارسياسكندرنامةترين  و كهن
  ٩١  حسين علي يوسفي  شيرين و خسروپردازي در  شخصيت

  ١٠٨  الظّفر سيد احسن  )جلد سوم (اعجاز خسرويبررسي انتقادي 
  ١١٥  زاده هدي سيد حسين   اثر تاريخي ـ ادبِي امير خسرو دهلويخزائن الفتوح

  ١٢٠  جوره بيك نذري  ي در تاجيكستانآموزش خسرو دهلو
  ١٣٢  علي جان بزرگي  فلسفة شعر سياسي عبيد زاكاني

  ١٥٠  عبداهللا عطايي  شماري جنبش مشروطيت ايران گاه
  ١٥٧  سيد غالم نبي احمد  در بيداري مردم ايران» قانون«سهم روزنامة 

  ١٦٧  كريم نجفي برزگر  هاي دورة اكبري در روابط فرهنگي ايران و هند ويژگي
  ١٧٢  زاد ملك محمد فرخ  وحدِت وجود از ديدگاه موالنا

  ١٧٩  سيد حسن عباس  معرفي يك جنگ خطّي
  ١٨٦  محمد عابد حسين  نگاهي به احوال و آثاِر فرداالولياء

  ١٩٧  عليم اشرف خان  …اخي سراج مؤسس سلسلة چشتيه در بنگاله و
  ٢٠٥  حمنالر جميل  نامه هاي خطّي ملخِّص شاهجهان معرفي نسخه

  ٢٢٢  ملك سليم جاويد  حديث كشمير در شعر فاني كشميري
  ٢٢٩   همدانيالدين حسين كمالمحمد سيد    در رثاياي از او موالنا سيد مكرم حسين و قصيده

  السالم امام حسين عليه
  ٢٣٤  الحق انصاري محمد ولي  نذر شيخ علي حزين

 



  ٦  قند پارسي

  

  ٢٣٦  شاهد خان  هندهمتاي  نواز بي يادكردي از بسم اهللا خان، شهناي
  فخرالدين غفّاري: ترجمه  

  ٢٣٩  عصمت مؤمني  معرفي كتابخانة عمومي خاوري خدابخش
  ٢٤٨  عليم اشرف خان  المللي دو روزه زبان و گزارشي از همايش بين

  ادبيات فارسي در بنگالدش
  



  نسخة تورانشاهي كليات سعدي  ٧

  

  نسخة تورانشاهي كليات سعدي
  ∗سيد امير حسن عابدي

هاي خطّي نادر كه در مركز ميكروفيلم نور، رايزني فرهنگي جمهوري  يكي از نسخه
مالك اين . شود، نسخة خطّي كلياِت سعدي است نو، نگهداري مي اسالمي ايران، دهلي

ين طور شروع نسخه شاه مصطفي احمد بر صفحه اول يك نظم هندي نوشته است كه ا
  :شود مي

  ١ِنت رو نيا ِدكهـانيواال    
. عالوه بر اين، نسخة نامبرده داراي چند مهر است كه كسي آنها را خراب كرده است

  : اين عبارت است٤٢٢گذشته از اين بر ورق 
  “  هجري١٢٦٥الدين احمدي  معينقلم  به… مدارالملك هدايت احمد”

خط  به) م ١٣٦٩( هجري ٧٧٠ان در سال الحافظ نسخة نامبرده را در ماه شعب معين
 كتابت كرده ٣، وزير شاه شجاع٢ريز مخلوط از نسخ و نستعليق و شكسته براي تورانشاه

خط مطلّا و مذهب جلي نسخ، القاب و آداب ذيل تورانشاه  در يك صفحه به. است
  :متأسفانه دو سطر اول كلّاً ازبين رفته است. كتابت گرديده است

 مللةا المتكلّمين، مشرف محقّقين، املح فصحاء االرباب ةف، قدوالعار الشيخ”
االعظم،  باالمرالعال، المخدوم) عليه(اهللا اليه  محةالسعدي، ر الدين، مصلح و

الوزرا، مؤيد  الكرم، افخم اعاظم الجود و االعلم، مشيد معاني الصاحب
                                                   

  .استاد ممتاز فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
  .راهنماي هميشه نو  .1
  . ميالدي١٣٨٥/ هجري٧٨٧: وفات  .2
  . ميالدي١٣٥٨-١٣٨٤/ هجري٧٥٩-٧٨٦  .3

 



  ٨  قند پارسي

  

عالم المجد صناديدالوري، ناصب اعالم المجد و الكمال و الجالل، رافع ا
الدين، تورانشاه، خلّداهللا ظالل عاطفته و  االله، جالل الدنيا و يةالكمال، ملّاذ بر و

  “االنام و اعال شأنه فّةمرحمته علي كا
  :شود اكنون دربارة شخصيت تورانشاه مختصراً از كتاب دكتر قاسم غني نقل مي

، از وزرا ٧٨٦ يعني تا سال وفات شجاع) هجري (٧٦٦الدين تورانشاه از  جالل”
… تا آنجا كه شاه شجاع در مرض مرگ خود. و مقربان و محارم درگاه او بود

چند ماهي هم در . كرد العارفين مي سفارش او بر وليعهد خويش سلطان زين
العابدين از رجال درجة اول درباِر سلطنت بود، تا آنكه در روز  دورة سلطان زين

  .١“هجري وفات يافت ٧٨٧شنبه، بيست و يكم صفر  سه
الدين تورانشاه، يكي از ممدوحين خواجه حافظ است كه مكرر  خواجه جالل”

مورد مدح او واقع شده و اضافه بر چندين غزل و قطعه كه صريحاً نام او در آنها 
ظن قوي يك قسمت از غزلهايي كه نام آصف عهد، آصف  برده شده است، به

از . اوست  راجع به دارد،…ليماندوران، خواجة آصف ثاني، آصف ملك س
خواجه حافظ محبت  آيد كه وزير مذكور به دست مي مجموع اين مدايح به

  .٢“او نيكي نموده است داشته و در مدت طوالني وزارت خود هميشه به
فارسي است كه مرتّب در كتابت صرف » ذ«يكي از مزاياي نسخة نامبرده در داشتن 

  .شده است
در اين زمينه از دو كتاب . شود ترتيب ذكر مي  تورانشاه بهاكنون محتويات نسخة

  :معتبر و مستند ذيل استفاده گرديده است
، مطابق نسخة تصحيح شدة محمد علي فروغي، مؤسسة انتشارات سعدي كلياِت .١

 .ش ه ١٣٧٢نگاه، تهران، 
، پاريسمقدمة آقاي عباس اقبال آشتياني،  ترجمة قصايد عربي، با ، باسعدي كلياِت .٢

  .»تعليم و تربيت«، هفتمين سال مجلّة ١١-١٢، نقل از شمارة ش ه ١٣١٦ماه  دي

                                                   
  .٢٦٨، ص ش ه ١٣٦٦، انتشارات زوار، تهران، تاريخ عصر حافظ: غني، دكتر قاسم  .1
  .٢١٨همان، ص   .2



  نسخة تورانشاهي كليات سعدي  ٩

  

علي بهائي شرف علي ايند (گاهي از يك نسخة چاپي بمبئي  عالوه بر اين گاه
نيز استفاده شده ) م ١٩٦١دسمبر /ه ١٣٨١رجب (كمپني، مالكان مطبع محمدي، بمبئي 

  .است
 است كه در كليات سعديترين نسخة خطّي  قديمنسخة تورانشاهي كلّاً نقل از 

حتّي مقدمة اين نسخه . كتابت گرديده است) م ١٣٢٦-٣٤(هجري  ٧٣٤ و ٧٢٦سالهاي 
اما پس از اتمام مقدمه، . از آنجا گرفته شده است كه در نسخة آشتياني هم موجود است

  :اي كرده است كه در نسخة آشتياني نيست كاتِب اين نسخه اضافه
و رساله شانزده كتاب و .  بدان اي عزيز كه بر بيست و دو كتاب نهاده بودپس”

شش رساله، بعضي هفت رساله نوشته بودند، سبب آنك رساله مجلس هزل هم 
بنده اين رساله از اول كتاب به آخر برد و . در اول اضافة رساالت كرده بودند

و . ا بيست و دو شدبود، ت داخل منشآت و مطيبات كرد كه در اول خوش نمي
  .“اتمام رساند باقي را هيچ تصرف نكرد و هم بدان ترتيب به

  :پس از مقدمه، فهرست رساالت مشتمل بر شش رساله ذيل است
  الثالث  الثاني  االول  

  در سؤال صاحب ديوان  در مجالس پنجگانه  در تقرير ديباچه  
  السادس  الخامس  الرابع  

  در رساالت ثالثه  الملوك در نصيحت  در عقل و عشق  
  :بعد از آن اين سه هستند

  سوم  دوم  اول  
  ملك تاريلو  ايكتا نو  سلطان اباق  

هاي فروغي و آشتياني اين سطر را دارند كه در نسخة  ، نسخهگلستاندر قسمت 
  :خطّي نيست

  چه غم ديـوار امـت را كه دارد چون تو پشـتيبان
  انچه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيب

  :اند هاي فروغي و آشتياني شامل مصرع ذيل عالوه بر اين نسخه
  نشين در من اثر كـرد   كمال هم 

  



  ١٠  قند پارسي

  

  .است» نشين در من اثر كرد جمال هم«در صورتي كه در نسخة تورانشاهي 
هاي فروغي و آشتياني شامل اين حكايت است كه در نسخة  گذشته از اين نسخه

  :تورانشاهي نيست
  .١“پرسيدند از حقيقت تصوفيكي از مشايخ شام را ”

است، در صورتي كه در نسخة » حكايت«هاي فروغي و آشتياني داراي واژة  نسخه
  .است» خشكسالي در اسكندريه«عنوان » حكايت«جاي  تورانشاهي به

  :اند كه در نسخة تورانشاهي نيست هاي فروغي و آشتياني، داراي دو بيت ذيل نسخه
  كه به عفو از گناه پاك شوي        ل كـن  د تحمـ  گزندت رس گر  

*  
ــ ــرادر چــاي ب ــواهاك خــو خ   خاك شو پيش از آن كه خاك شوي         دي ش

در حكايت دو درويش خراساني اين بيت سوم كه در نسخة تورانشاهي هست در 
  :هاي فروغي و آشتياني نيست نسخه

  تنود روز نايــافبت بــمــصي  تنور شكم دم به دم تـافتن     
  :ي و آشتياني عبارت ذيل آمدههاي فروغ در باب پنجم نسخه

: گفت. “ام كجايي كه مشتاق بوده”يكي دوستي را كه زمانها نديده بود گفت 
  .“مشتاقي به كه ملولي”

  :هاي نامبرده همين عبارت اين طور است در صورتي كه در نسخه
: گفت. “ام كجايي كه مشتاق بوده”: يكي از دوستان را كه زمانها نديده بود، گفت

  .“ه كه ملولمشتاق ب”
طور عنوان دارند، در  را به» حكايت«هاي فروغي و آشتياني لفظ  ، نسخهبوستاندر 

  :صورتي كه در نسخة تورانشاهي عنوان اين حكايت داده شده است، مثل
  .پند دادن هرمز، كسري را در تعريف خدمتكاران قديم

                                                   
  .»يدند كه حقيقت تصوف چيستيكي از مشايخ را پرس«: نسخة آشتياني  .1



  نسخة تورانشاهي كليات سعدي  ١١

  

و دشمن حكايت تدبير پادشاهان و تأخير در سياست، در شناختن ملوك دوست 
هاي فروغي و آشتياني  را، در معني شفقت ملوك بر مسكينان، در قسمت قصايد، نسخه

  :شود باشند كه در نسخة تورانشاهي ديده نمي شامل قصايد ذيل مي
  :تغزّل و ستايش صاحب ديوان

  من آن بديع صفت را به ترك چون گويم        
  :در ستايش تركان خاتون و پسرش اتابك محمد  

   سايه ميمون هماي   چه دعا گويمت اي   
  :تغزّل و ستايش صاحب ديوان  

  اي و زيبايي    شبي و شمعي و گوينده    
  :در ستايش ابوبكر بن سعد  

  وجودم به تنگ آمد از جور تنگي      
هاي تورانشاهي و آشتياني پيدا  عالوه بر اين، قصيدة ذيل نسخة فروغي در نسخه  

  :نيست
  :الدين محمد جويني صاحب ديوان تغزّل در ستايش شمس

  نظر دريغ مدار از من اي مه منظـور        
كه در نسخة تورانشاهي و آشتياني موجود است، در نسخة » الملمعات«عنوان   

 هاي تورانشاهي و فروغي موجود در نسخه» المثلّثات«برخالف اين، عنوان . فروغي نيست
  .است و در نسخة آشتياني گنجانيده نشده است

 مقطّعات و رباعيات و متفرقات ذيل بزرگترين ارزش نسخة تورانشاهي در داشتن
در اينجا فقط شعر اول . هاي فروغي و آشتياني گنجانيده نشده است است كه در نسخه

  :شود قطعه و مصرع اول رباعي نقل مي
  مقطّعات

  كه سندان نشايد شكستن به مشت       تاي كــار درشــرمــفه خــردان مبــ
*  

  ت يـار از دسـت    خيره نتوان گذاش    بود و كار از دستدل ز كف رفته     
*  



  ١٢  قند پارسي

  

ـ     يندهش   خيال بست به پيرانه سر كه گيرد جفـت         ريا كهـن پيـ    ن روزهـ  ام كه دري
*  

  من چرا بيت نگويم كه دل از كف ببرد           ال بني آدم و ديـو     اي كه پرسيدنم از ح    
*  

  كه روزي به كار آيدت در نبرد        بسي سال بايد نگهداشت مرد    
*  

  كه كوه گران ديدم از سنگ خرد        مردك نبايـد شـ    ا به كوچـ   دو ر ع
*  

  ٢د …كه بسيار گرم از خودست       ١د… ان ديـده  د جه خردمند باش 
*  

ــ  اگر نيك دستي مرو پيش يار      ــاگ ــر س ــا و بيم داري بي   اري
*  

ــدر اعم القــبلغــت عظــي   و قدرك عند اهللا اعلي و اجمـل       وريزال
*  

  اي تيغ بر خود مزن      نه ديوانه   از اندازه بيرون مرو پيش زن     
*  

  تن بـه  بوستان را به زر فروخ      تا دل دوستان به دست آري     
*  

  ر برانـدي  صاحب نظر از نظ     آن روز كه خط شاهدت بود     
*  

  تان بر خـوري   به كام دل دوس     رعيت درخت است اگر روزيي    
*  
  طـعــام ار لـطـيــف و اگر بـرســري

  چو ديرت به دست افتدت خوش خوري

                                                   
  .هرچه سعي كرديم، اين لفظ خوانده نشد  .1
  .خوانده نشد  .2



  نسخة تورانشاهي كليات سعدي  ١٣

  

  رباعيات
  ي هست در حق كسي كن كه درو خير        خيري كه برآيدت بـه توفيـق از دسـت    

  تت ديوانـه و مـس  شمشير مده به دسـ     اي  نه نـه  ردمان تـش  ور زانك به خون م    
هاي فروغي و آشتياني دو مصرع اول اين رباعي در ذيل مفردات داده شده  در نسخه

  :است، در صورتي كه در نسخة تورانشاهي اين به صورت رباعي آمده است
   نزد دوست بميـرد  زنده شود هر كه   

  *  
  فراق يار به يك بار بيخ صـبر كنـد      

  *  
ــا تــو مخالفــت نتوانــد   كــس ب

  *  
  ١گر من شبكي زان تو باشم چه شـود     

*  
  اي راهروان را گذر از كوي تـو نـه         

در » ديوار چه حاجت كه منقّش بودي«رباعي ذيل در نسخة تورانشاهي و آشتياني   
  :هاي فروغي و آشتياني اين طور آمده است نسخه

  وار چه حاجت كـه مـنقّش باشـد      دي
  مفردات  

  برد مرغ دون دانه از پيش حور        اده زورتـــرافد بباشـــروت نمــ 
*  

  من سخن راست نبشتم اگرش راست بخواني      
  فقط مصرع دوم

  كافتد كه بار دگر بر خاك ما گذري؟       
  

                                                   
، مطبع محمدي، بمبئي، رجب الدين سعدي شيرازي كليات مصلح(اين رباعي در نسخة چاپي بمبئي آمده است   .1

  ). م١٩٦١دسامبر /ه ١٣٨١



  ١٤  قند پارسي

  

  :هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين بيت در مفردات داده شده است در نسخه
   كه درو خيري هست    در حق كسي كن     تدت بـه توفيـق از دسـ   خيري كه برآي 

در صورتي كه در نسخة خطّي تحت رباعيات آمده و دو مصرع آخر آن ضمن 
  .رباعيات داده شده است

مردي نه به قوت «هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين شعر  عالوه بر اين در نسخه
  :مده استدر نسخة تورانشاهي اين طور آ» است و شمشير زني

  مردي نه به قوت است و شمـشير زدن        
هاي تورانشاهي و فروغي  است كه در نسخه» كريما«نسخة آشتياني شامل مثنوي   

سعدي گجراتي معاصر سعدي . غالباً سعدي گجراتي مصنّف اين مثنوي است. نيست
ن  تفصيالً دربارة ايجاويد خمخانةمؤلِّف . شيرازي بوده يا پس از وي متولّد شده است

را » كريما«كند كه شايد همين سعدي گجراتي مثنوي  وي هم فكر مي. شاعر نوشته است
  .١تصنيف كرده است

در آخر از آقاي دكتر مهدي خواجه پيري، رئيس مركز ميكروفيلم نور تشكّر 
نمايم كه اين نسخة گرانبها را در اختيار بنده گذاشتند و در تصحيح متن خيلي كمك  مي

  .فرمودند
  منابع

، جلد چهارم، همدرد خمخانة جاويد، معروف به تذكرة هزار داستان: ري رام، اللهس .١
  . م١٩٢٦پريس، دهلي، 

، مطبع محمدي، بمبئي، رجب كليات سعدي شيرازي: الدين  شيخ مشرفسعدي شيرازي، .٢
  . م١٩٦١دسامبر /ه ١٣٨١

  .ش ه ١٣٦٦، انتشارات زوار، تهران، تاريخ عصر حافظ: غني، دكتر قاسم .٣
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  اي محلّ نظر در چهار مقاله واژه  ١٥

  

  اي محلّ نظر در چهار مقاله واژه
  ∗عبدالرب عرفان

  ♦شريف حسين قاسمي :ترجمه

العاده   تأليف نظامي عروضي سمرقندي اثري فوقچهار مقاله  معروف بهالنّوادر مجمع
تا امروز مورِد تحسين و .) ق ه ٥٥١-٢(نگارش درآمده  برجسته است و از زماني كه به

عالمه محمد . و امروز هم از مقبوليت برخوردار استتقدير ارباب نقد و نظر بوده است 
سرمشق انشا و نمونة «آن را » ايجاز لفظ و اشباع معني و سالست كالم« قزويني نظر به

سالست «دكتر رضازاده شفق آن را از لحاظ . ١خواند مي» چيزنويسي هر ايراني جديد
. ٢آورد مي شمار ي بهاز جمله آثار رديف اول فارس» انشا، طرز سخن و اسلوب عبارت

است و در » قابل توجه بسيار«اهللا صفا شيوة انشاي نظامي عروضي  قول دكتر ذبيح به
الشعرا  ملك. ٣تمام موارد جزيل و استوار است و از حشو و زوايد مبرا و فصيح است

از » سالست كالم، ايجاز و اشباع معني, سادگي عبارت«  را نظر بهچهار مقالهبهار هم 
  .٤خواند تب قديم درجة اول فارسي ميجمله ك

                                                   
  .استاد فقيد فارسي در دانشگاه ناگپور، ناگپور  ∗
  .سي دانشگاه دهلي، دهلياستاد فار  ♦

  . م، ص ج، د١٩٠٩/ه ١٣٢٧ قزويني، چاپ ليدن، محمدتصحيح  ، بهچهار مقاله: نظامي عروضي سمرقندي  .1
از سيد مبارزالدين رفعت، دهلي، ) اردو (…ترجمة ؛تاريخ ادبيات ايران :رضازاده صادق ]دكتر[تبريزي، شفق   .2
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  ١٦   پارسيقند

  

 در حقيقت آرا و نظرهاي اين پژوهشگران و چهار مقالهعالوه بر اين خود مطالعة 
ماهيت  در«مقالة اول . رساند اثبات مي مؤرخان و منتقدان بنام زبان و ادب فارسي را به
 مواد و سبك و از هر لحاظ موضوع و» دبيري و كيفيت دبير كامل و كه تعلّق بدين دارد

شيوه، مهارت و قدرت غيرعادي نظامي عروضي در فن انشا و شرايط و معايير آن را 
نگاهي  نويسنده در اين مقاله در ضمن اظهار نظر دربارة فن انشا، ژرف. دهد نشان مي
ها را در ترازوي  شناس او يك يك واژه فطانت فن. داده است نحو خوبي نشان خود را به

مهارت جزو عبارت ساخته است كه اين كتاب از اول  نجيده، چنان بهشعور و وجدان س
افزون بر اين، در . كرده و شايستة پيروي است شكل بهترين نمونة انشا بروز تا آخر به

قول دكتر معين نادر است كه در آنجا در مورد كاربرد الفاظ و  اين كتاب چنين موارد به
توان  را نمي» تصرف ناسخان«بعضي اشتباهات نظر آيد، ولي در  يا محاورات غرابت به

  .ناديده گرفت
اي نشان داده شود كه در عبارت حكايت نهم  در اين مقاله مقصود اين است كه واژه

تا آنجا كه راقم حروف اطالع دارد، كسي از . آيد نظر مي مورد به محل و بي مقالة اول بي
» انصاف«منظورم واژة .  نكرده استمنتقدان فن و صاحبان قلم در اين مورد اظهار نظر

اين واژه عالوه بر همة . است كه در جملة آخر حكايت نهم مقالة اول آمده است
هايي كه عالمه محمد  اند، در نسخه  كه از نظر اينجانب گذشتهچهار مقالههاي  نسخه

  .اند، هم وجود دارد قزويني و دكتر محمد معين تصحيح نموده
اي كه قرار است  ل موضوع بپردازم، بايد توضيح داد كه واژهاص قبل از اين كه به

از نظامي . دربارة آن اظهار نظر كنم، الزم نيست كه از قلم نظامي عروضي چكيده باشد
رود كه اين گونه  عروضي كه در فن انشا مهارت شايان و ذهن بيدار داشت، انتظار نمي

، قبل از سال چهار مقالهاستنساخ نظر غالب اين است كه در دوران . لغزش سرزده باشد
دورة حيات  و شايد در زماِن نزديك به(ترين نسخة معلوم آن   قديمي١)ه ٨٣٥(كتابِت 

 را از چهار مقالهكاتبي اين گونه تصرف كرده و خوشنويسان بعدي كه ) نظامي عروضي
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  اي محلّ نظر در چهار مقاله واژه  ١٧

  

ردند، آن استنساخ ك) القياس علي هذا(هاي بعدي آن  اين نسخه يا از نقل آن و يا از نقل
  .اند را بعينه نقل كرده

وجود  گيرد كه عالمه قزويني بعضي لغات را، با اين گمان از اين امر هم تقويت مي
 كه دوران تصحيح آنها مدنظر ايشان بوده، چهار مقالهاتفاق قرائت آنها در نسخ خطّي 

  .شود هاي اين مورد بعداً داده مي مثال. اند درست تلقّي نكرده
 غرابت چهار مقالهدر عبارت حكايت نهم » انصاف« اشاره شد، واژة چنان كه قبالً

طور كامل نقل  براي بررسي مفصّل آن، حكايت نامبرده در اينجا به. كند ايجاد مي
  :گردد مي
 ايجاز لفظ و اعجاز معني است و هرچه فصحا و بلغا را قرآنغايت فصاحت ”

آرد و عاقل و  ه دهشت هميايست ك درجه امثال اين تضمين افتاده است، تا به
بگردد و آن دليلي واضح است و حجتي قاطع بر آن كه  بالغ از حال خويش همي

اين كالم از مجاري نفس هيچ مخلوق نرفته است و از هيچ كام و زباني حادث 
اند كه  آورده. نشده است و رقم قدم بر ناصية اشارات و عبارات او مثبت است

ِقيلَ يا اَرض ابلَِعي : خواند  بن المغيره اين آيت همييكي از اهل اسالم پيش وليد
ِديولَي الْجع توتاس و رالْاَم قُِضي آُء والْم ضِغي و آُء اَقِْلِعيما سي آَءِك وفقال . ١م

ِانَّ اَسفَلَه  نَّ أعاله لَمثِْمر واِ اِهللا ِانَّ علَيِه لَطَالَوةً و ِانَّ لَه لَحالَوةً و و: الوليد بن املغريه
و ِذقعر لَمشلُ الْبقَو وا هو اعجاز او در ميادين قرآنچون دشمنان در فصاحت . ٢م 

  .“كجا برسند؟ و السالم انصاف بدين مقام رسيدند، دوستان بنگر تا خود به
./ ق ه ١٣٢٧ چاپ ليدن،(تصحيح عالمه قزويني   بهچهار مقالهاين حكايت از 

قزويني در تصحيح و تحقيق متن آن، از سه نسخة خطّي و . ٣نقل گرديده است) م ١٩٠٩
هاي خطّي از كتابخانة عاشر  اند و يكي از نسخه  استفاده كردهچهار مقالهيكي از چاپهاي 
هجري استنساخ شده است و غالب  ٨٣٥است كه در سال ) قسطنطنيه(آفندي اسالمبول 

                                                   
  .٤٤، آيه )١١(هود   .1
. را حسن و بهجت است و او را شيريني است) كالم او(خداي آن  سوگند به: پس وليد بن مغيره گفت: ترجمه  .2

  )قند پارسي(و آن گفتار آدمي نيست ) پرشاخ، پربار(سوي وي پرشكوفه  دار است و فرو بر سوي او ميوه
  ).٣٨- ٩ محمد معين بدون تغيير لفظي نقل شده است، ص ]دكتر[چاپ اين حكايت در  (٢٣ص   .3



  ١٨   پارسيقند

  

غايت  به«قول عالمه قزويني   است و بهچهار مقالهترين نسخة معلوم  يقين قديمي به
  .١است» صحيح و مضبوط

نظر . همچنين اين نسخه در مقابل نسخ ديگر از لحاظ قرائت اختالفات زيادي دارد
چهار قدمت، صحت و استواري اين نسخه، قزويني آن را اساس تصحيح و ترتيب  به

دو نسخة ديگر در موزة . اند مشخّص نموده» ق«حواشي با اند و آن را در   قرار دادهمقاله
 ١٠١٧در سال )  OR.3507شمارة(تر از اينها  قديم. شود بريتانيا در لندن نگهداري مي

در » ب«و ديگري ) مشخّص است» ا«عالمت  در پاورقي عالمه قزويني به(هجري 
سخة چاپي ن. هجري استنساخ شده است ١٢٧٤در سال ) OR.2955شمارة (ها  پاورقي

چاپ رسيده و عالمه قزويني  هجري به ١٣٠٥كه پيش نظر عالمه بوده، در طهران در 
در نسخة چاپي عالمه قزويني، . اند خوانده» ط«اين مناسبت اين نسخه را در پاورقي  به

» انصاف«ها  دهد كه در همة اين نسخه نشان مي» انصاف«وجود اختالف در قرائت  عدم
  .آمده است

پيش  ، چاپ مذكور عالمه قزويني راچهار مقاله معين در تصحيح مجدد دكتر محمد
كتابت  سال(نظر داشتند و عالوه بر آن نسخة شخصي آقاي حاج محمد آقا نخجواني 

 با قدري مقاله چهارو دستورالكاتب از محمد هندو شاه كه در آن مقالة اول ) ه ١٣٠٥
دكتر معين اختالفاِت قرائت از . اند تصرف نقل شده است، پيش نظر دكتر معين بوده
اند و اضافه و ترميم از طرف خود  چاپ قزويني را در حاشية اول چاپ خود نقل كرده

اختالف » انصاف«ولي ايشان هم دربارة واژة . اند مشخّص ساخته» م، م«را با عالمات 
 نظر دكتر معين كرد كه در نسخ مورد توان استنباط بنابراين مي. اند قرائت را نشان نداده

 از آنها مقاله چهاركه در تصحيح مجدد ) يعني نسخة آقاي نخجواني و دستورالكاتب(
از بيان اين تفصيل . آمده است» انصاف«اند، در حكايت نامبرده همان واژة  استفاده كرده

پيش نظر مصححان  ها كه در منظور اين است كه نشان داده شود كه همة اين نسخه
. اين حكايت اجماع دارند» انصاف«واژة  اند، به  بودهمقاله چهارمند محترم و دانش
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  اي محلّ نظر در چهار مقاله واژه  ١٩

  

همچنين سكوت آنان در مورد كاربرد اين واژه در عبارت اين حكايت حاكي است كه 
  .كنند اين واژه را درست تلقّي مي

در » انصاف« را كه ديده است، مؤيد واژة چهار مقالهراقم حروف تاكنون هر نسخة 
  : مثالً.اين مورد است

تصحيح و مقدمة دكتر سيد رغيب حسين، چاپ رام نراين الل   بهچهار مقاله -١
  . ميالدي١٩٨٠آباد،  بيني مادهو، اله

 .چاپ سنگي از هند بدون اسم چاپخانه -٢
چاپ ) بدون تعليقات و حواشي(اي كه از روي نسخة محمد قزويني  نسخه -٣

 .گرديده است
 پيش نظر اينجانب بوده است؛ يكي ترجمة  همچهار مقالهعالوه بر اين، دو ترجمة 

. جي.انگليسي از دكتر اي اردو از پروفسور عندليب شاداني و ديگري به  بهمقاله چهار
هاي خطّي و يا چاپي  آيد كه اينها از نسخه دست مي ها هم به از اين ترجمه. براون
 .١ندا داشته» انصاف«اند كه در اين مورد خاص واژة   ترجمه شدهمقاله چهار

اين نكته توجه خاص مبذول داشت كه عالمه قزويني و دكتر  در اين ضمن بايد به
 كه در تصحيح آن استفاده مقاله چهارهاي خطّي و يا چاپي  محمد معين از نسخه

. اند، تفاوت زيادي دارند آمده» انصاف«هايي كه قبل از  اند، در واژه و يا واژه كرده
قول عالمه   است، و بهمقاله چهارترين نسخة معلوم  كه قديمي» ق«چنانچه در نسخة 

عكس  به. آمده است» ميان دين و انصاف«است، » غايت صحيح و مضبوط به«قزويني 
و در نسخة ) الف و ب( مضبوط در موزة بريتانيا مقاله چهاردو نسخة خطّي  آن در هر

ت براي عالمه دو قرائ اين هر. كتابت شده است» ميادين دين و انصاف«چاپي تهران، 
راهنمايي شعور  الذكر بنابر اعتماد به لذا اول. قزويني و دكتر محمد معين محلّ نظر بودند

الذكر  داد و ثاني داده آن را در متن جا را اصح قرار» ميادين انصاف«و وجدان خود، 
هاي مختلف در نسخ  همين قرائت را قبول كرد و مهر تصديق بر آن ثبت كرد و قرائت

  . را در پاورقي آوردديگر
                                                   

  .معني انصاف  دارد بهEquity م، ١٨٩٩، ترجمة براؤن، ٤٨ م، ص ١٩٣٠ترجمة شاداني، الهور،   .1



  ٢٠   پارسيقند

  

هاي  بايد عرض شود كه اين حتماً اصح و در مقابل قرائت» ميادين«دربارة واژة 
آورد توجه  وارد مي» انصاف«غرابتي كه واژة  ديگر مرجح است، ولي مصححان فاضل به

كه در  حالي در. كردند اتفاق نسخ در اين مورد اكتفا نفرمودند و در اين ضمن تنها به
آيد كه آنها بعضي  نظر مي مه قزويني و دكتر محمد معين مواردي چند بهچاپهاي عال
ها، قبول   در مورد اين واژهچهار مقالههاي خطّي  وجود توافق در نسخه الفاظ را، با

طور  به. دادند ها تغيير ترين واژه مناسب ندادند و آنها را با نكردند و آنها را در متن جا
اين  ولي. ١اجماع دارند» وليد بن مغيره«ها بر  مة نسخهمثال در حكايت مورد نظر، ه

در بعضي مقامات ديگر . ٢دادند را انسب و اصح قرار» الوليد بن المغيره«دو مصحح  هر
. اند كرده اند و قرائت درست را در پاورقي ثبت داشته قرائت محل نظر را در متن نگه

  :اند نوشته» صدقه«فظ دربارة ل. ٣التكرب مع املُتكِرب صدقهمثالً در 
  .٤كذا يف مجيع النسخ و املعروف حسنه: صدقه

ميان ملوك عصر  پيش از اين در«همچنين در جملة اول دهمين حكايت مقالة اول 
, كه در آخر جمله آمده» پيش«معين دربارة واژة  محمد »الخ… و جبابره روزگار پيش

  :اند اين حاشيه را نوشته
رسد و احتمال دارد كه با تصرف ناسخين در  نظر مي زائد و ركيك به» پيش”«

  ٥…“عبارت دخيل شده باشد
) مقالة دوم(» و چون شعر بدين درجه نباشد، تأثير او را اثر نبود«ولي در اين جمله 

  :اين احتمال را ناديده گرفتند و در اين باره در پاورقي نوشتند» تأثير«در ضمن لفظ 
  .٦“)توجيه متكلّف  بهمگر(اثر باشد  تأثير چگونه بي”

                                                   
  .٣٣٠تصحيح عالمه قزويني، حاشيه، ص   بهچهار مقاله،: وضي سمرقندينظامي عر  .1
  .٢٣همان، ص   .2
  .١٣همان، ص   .3
  .٣٢٨همان، حاشيه، ص   .4
  ).١١حاشية اول شمارة  (٣٩، به تصحيح محمد معين، ص چهار مقاله: نظامي عروضي سمرقندي  .5
  ).١١حاشية دوم، شمارة (، ٤٧همان، ص   .6



  اي محلّ نظر در چهار مقاله واژه  ٢١

  

العاده در تصحيح متن  نگاهي و توجه فوق وجود اين ژرف كه با خالصه اين
در حكايت مزبور و جنبة غرابت و ابهام كه » انصاف«مورد بودن لفظ  ، بيمقاله چهار

بررسي . دو مصحح فاضل پوشيده مانده است وجود آمده، از چشم اين هر بنابر آن به
دهد كه نظامي عروضي در اينجا ايجاز لفظ و اعجاز  يت نشان ميباالستيعاب اين حكا

: اين عبارت خالد بن مغيره هم در آخر حكايت به.  را اتّصاف كرده استقرآنمعني 
. »اهللا ان عليه لطالوة و ان له حلالوة و ان اعاله ملثمر و ان اسفله ملعذق و ما هو قول البشر و«
حسن و بهجت است و او را شيريني )  او راكالم(خداي آن را  سوگند به: ترجمه(

و آن گفتار ) پرشاخ، پربار(دار است و فرو سوي وي پرشكوفه هبر سوي او ميو. است
بنابراين . »انصاف« و اعجاز بيان آن را اتصاف كرده است نه قرآنفصاحت ) آدمي نيست

» اتصاف« است، مقتضي قرآنارزيابي قول وليد بن مغيره كه در اصل ستايش و تمجيد 
  .است، نه انصاف

آنجا يا  ارباب نقد و نظر مستحضرند كه واژة انصاف در مواردي فصيح است كه در
اي اختالفي را مورد شور و بحث  شيوة عدل كسي مورد ستايش است يا امري يا مسئله

اهللا مجيد اصالً وجود  امكاِن اختالف در فصاحت و اعجاز بيان كالم. دهند قرار مي
 اسالم شاهد اين حقيقت است كه آن فصحاي مكّه كه از سعادِت بزرگ تاريخ. ندارد

فصاحت و  داني اعتراف به وجود تفاخر خود بر زبان قبول اسالم محروم ماندند، با
واژة انصاف كه مورِد بحث و اختالف در عبارت مذكور . كردند  ميقرآنمعجز بياني 

  :مثالً. ته استكار رف  بهچهار مقالهاست، در سه مورد ديگر هم در 
 ).٢چاپ محمد معين ص (عدل و انصاف  .١
 ).٥٠همان، ص (انصاف از نعيم جواني بستدند و او از عنفوان شباب بداند  .٢
  ).٧٢همان، ص (اصحاب انصاف دانند كه  .٣

  .در اين سه مورد كاربرِد انصاف بر محلّ و فصيح است و غرابتي هم ندارد
  چهار مقاله دربارة سال تصنيف خواهد راقم حروف براي تأييد موقف خود مي

 هجري استنساخ ٨٣٥ترين نسخة خطّي دستياب آن كه در سال  و قديمي) ه ٥٥١-٢(
در طي اين زمان .  سال است٢٨٣شده است عرض كند كه بين اين دو فاصلة زماني 

دانيم  دانيم چند مرتبه استنساخ شده، و نمي ، نميچهار مقالهطوالني، كتابي مطلوب مثل 



  ٢٢   پارسيقند

  

توانيم دربارة اين  مي. هاي چند واژه بنابر سهو كاتبان دگرگون شده باشد هرهكه چ
هاي آن ديده   كه در پاورقيمقاله چهارها در متن  حقيقت از اختالف زياد قرائت واژه

دين  ميان«شكل  چون ميادين بنابر تصرف كاتبان به. آوريم دست شود اطالعاتي به مي
را » بواحد واحد«شكل » ةبواحد ةواحد«ست و درآمده ا» …ميادين دين و«و  »…و

شده » انصاف«اي  افتادگي فقط نقطه با» اتصاف«گرفته است، خارج از امكان نيست كه 
در جملة آخر حكايت نامبرده كه حاكي از بررسي نظامي عروضي دربارة تقدير از . باشد

 اگر مده است، آ»الخ… قيل يا ارض ابلعي«كلمات ستايشي وليد بن مغيره از اين آيت 
فقط كيفيت ابهامي اين جمله  خوانده شود، نه» ميادين اتصاف» «ميادين انصاف«جاي  به

سازد و آن را  مفهوم اين جمله را كامالً آشكار مي» اتصاف«رود بلكه واژة  مي ازبين
  .كند آهنگ مي كلّ حكايت هم با
  



  خسرِو شيرين دهنان  ٢٣

  

  ◊خسرِو شيرين دهنان
  )اشعار امير خسرو دهلوي  شناسانه به نگاهي سبك(

  ∗زاده عبدالرضا مدرس

 هندوستان ١»طوطي شكر مقال«عنوان  مرور و مطالعة ديوان امير خسرو دهلوي به
حقيقت يادآور وضع زبان و شعر فارسي در خارج از چارچوب جغرافيايي ايران  در

اي هندوستان  رمندانة شاعران و اديبان ديار اسطورهنوع نگرش هن قديم و آشنايي با
هاي زباني و  ها و تفاوت توان شباهت مسايل و موضوعات ادبي است كه بر اثر آن مي به

زبان  برد كه رمز و راز مانايي و توجه به تر پي داد و به اين مطلب دقيق فكري را نشان
  .فارسي در سرزمين هند چه بوده است

هاي هفتم و هشتم هجري قرارگرفته،  هاي زندگي او ميان قرن امير خسرو كه سال
كرده كه در اين سوي جغرافياي فرهنگ و ادب شعر  شاعري را در روزگاري دنبال مي

ـ سبك عراقي روزهاي اوج و شكوفايي خود را در پيشگاه شاعران  ايران فارسي ـ
بنابراين . تگذرانيده اس بزرگ چون سعدي، مولوي، خواجوي كرماني و حافظ مي

اعتبار چارچوب  زد كه او در شعر، به توان حدس باشيم مي آنكه ديوان او را هم ديده بي
كار شاعري را » عراقي سبك« خود از شعر فارسي ةزماني و معنايي مورد پسند و توج

                                                   
  :شوند عنوان مقاله تعبيري است از حضرت حافظ كه طوطيان هند از شعر او شكرشكن مي  ◊

  مژگان شكند قلب همه صف شكنان كه به  شاه شمشاد قدان خـسرو شـيرين دهنـان         
  

  .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كاشان ـ ايران  ∗
  : تاريخ درگذشت او كه ملّا شهاب معمايي سروده استماده اشاره است به  .1

  »طوطي شكر مقال «ديگري شد     يك تـاريخ او   » المثل  عديم«شد  
  .٧٧٧، ص ٢/٣صفا، ج ] دكتر[، تاريخ ادبيات در ايران؛ نقل از ٧٥٦، ص ٢، ج تاريخ فرشته

 



  ٢٤  قند پارسي

  

شناسي از تأثير محيط،  اصول و معيارهاي سبك اما هنگامي كه با. كرده است دنبال
شويم،  خبر مي رسوم و باورهاي خاص محيط زندگي او در شعرش بافرهنگ، آداب و 

چند غزل سروده و عاشقانه سروده و احساسات لطيف  يابيم كه امير خسرو هر درمي
برون تراويده از طبع رقيق و نازك خويش را بروز داده است اما در مواردي همين 

 ايراني آن نزد حافظ و نوع داري با مضامين عاشقانة شعر او اختالف و فاصلة معني
  .سعدي و ديگران دارد

شاعران مطرح آن  ايران نيامد و از نزديك تماسي با دانيم كه امير خسرو خود به مي
و يا » مانند حافظ و سعدي«كردند  روزگار كه بخش عمدة آنان در شيراز زندگي مي

 افسوس و يا» مانند خواجوي كرماني«رساندند  شيراز مي خود را از جاي ديگر به
نداشت، اما مستي و طربناكي » مانند همام تبريزي«! خوردند كه چرا شيرازي نيستند مي

داند و اين بيانگر مقدار تأثيري است كه او از مكتب شعر  شعر خود را از شيراز مي
توان نوعي غيرت بومي  رغم اين، مي به. هاي هفتم و هشتم پذيرفته است فارسي در قرن

ناشي از هنر دوستي را در آثارش يافت زيرا در سراسر ديوان او و وسواس و مالحظة 
مندي داشته  آنان ارادت و عالقه كمتر بيت يا مصراعي را از شاعران مطرح ايراني كه به

عيناً نقل و تضمين كرده است، در حالي كه مدتي بعد از او صائب تبريزي كه اتفاقاً حال 
ذكر نام و عنوان، بيت   سراسر ديوان خويش باكند در و هواي هندوستان را نيز درك مي

يا مصراعي را از بيشتر شاعران از مولوي و حافظ و سعدي يا ظهوري و زاللي نقل و 
البتّه ناگفته نماند كه اين موضوع چيزي از توجه و عالقة امير خسرو . ١كند تضمين مي

شيوة نظامي   را بههاي خود كاهد و او مثنوي شاعران مطرح فارسي زبان ايراني نمي به
  .٢اسلوب سعدي سروده است ها را به اي و غزل گنجه

                                                   
  :مانند اين نمونه از شعر صائب  .1

ــازي دگــر نفــس عــشق«  صائب اين آن غزل حضرت سعدي است كه گفت    »پرســتي دگــر اســت ب
  )٢/٧٢٥ديوان  (
  ).٧٣ص(اما امير خسرو همين غزل را پيروي كرده و نام يا مصراعي را از سعدي نياورده است 

  .٢٦٦، ص كاروان حلّه بابعد؛   به٧٨٦، ص ٢/٣صفا، ج ] دكتر[، تاريخ ادبيات در ايران به: ك.ن  .2



  خسرِو شيرين دهنان  ٢٥

  

در تاريخ ادبيات فارسي، معموالً سعدي نقطة اوج شعر عاشقانة فارسي است كه 
پيمودن  راهي را كه انوري، خاقاني، فخرالدين عراقي و ديگران در اين زمينه به

عنوان  كه تأثير امير خسرو از سعدي بهرساند و طبيعي است  پايان مي اند، او به آغازكرده
سرسبد شعر عاشقانة فارسي در مقطع قرن هفتم، آگاهانه و هنرمندانه باشد كه اتفاقاً  گل

كارآيد مقايسة  تواند در شناخت بيشتر و بهتر شعر امير خسرو به يكي از مواردي كه مي
 كه چند ١ه استشعر سعدي سرود قافيه و رديف با وزن و هم هايي است كه او هم غزل

  :نمونة آن چنين است
  :سعدي

  دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است
  ٢صبوري هزار فرسنگ است ز عشـق تا به

  :امير خسرو
  ٣بالي عشق كشد هركه آدمي رنگ است        كسي كه عشق نبازد نه آدمي، سنگ است     

  :سعدي
  ٤كننـد به كسان درد فرستند و دوا نيز    خوبرويان جفـا پيـشه وفـا نيـز كننـد          

  :امير خسرو
  ٥دل بر آن مهر نبندي كه جفا نيز كنند          دلبــران مهــر نماينــد و وفــا نيــز كننــد

  :سعدي
  ٦اند  كارام جان و انس دل و نور ديده         اند  اينان مگر ز رحمت محض آفريده     

  :امير خسرو
  ٧اند  داند خرد كه از چه به كنج آرميده         انـد   اهل خرد كه از همه عـالم بريـده        

                                                   
  .٢٠٣، ص آواها و ايماها: ك.ن. اند ها را يادكرده ة خود، مفصّل اين همسانياسالمي ندوشن در مقال] دكتر[  .1
  .٤٣٨، ص كليات اشعار: الدين مصلح  شيخ مشرفسعدي شيرازي،  .2
  .١١١ص ، ديوان اشعار: امير خسرو دهلوي  .3
  .٥٣١ص ، كليات اشعار: الدين مصلح  شيخ مشرفسعدي شيرازي،  .4
  .٢٢٠ص ، ارديوان اشع: امير خسرو دهلوي  .5
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  ٢٦  قند پارسي

  

  :سعدي
  برخيز تا يك سو نهيم اين دلق ازرق فـام را

  ١بر باد قالشي دهيم اين شرك تقوي نام را
  :امير خسرو

  كـشـد اين آخريـن بـدنام را بهر تو خـلقي مي
  ٢نيايم چون كنم وه اين دل خود كام را بس مي

  :سعدي
ــي ــا نم ــ ره ــكن ــنشد اي ــار م   ٣بوسه از دهـنش  كه داد خود بستانم به   ام در كن

  :خسروامير 
  ٤رشكم قبا ز پيـرهنش  من از قباش به   تـنش  رسـد بـه     قبا و پيرهن او كه مي     

  :سعدي
  چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت

  ٥توان انداخت كه يك دم از تو نظر بر نمي
  :امير خسرو

  ٦به زلف تيره شب نور صبح تاب انـداخت          سپيده دم كه زمانـه ز رخ نقـاب انـداخت          
*  

  ٧ دلهـاي عاشـقان انـداخت      ةكه بر نشان    تچشم تو ناگهان انـداخ    چه تير بود كه     
  :سعدي

  دل هر كه صيد كردي نكشد سر از كمندت
  ٨نـه دگـر اميد دارد كه رهـا شـود ز بنـدت
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  خسرِو شيرين دهنان  ٢٧

  

  :امير خسرو
  صفتي است آب حيوان ز دهان نوش خندت

  ١اثري است جان شيرين ز لبان همچو قندت
ان سبك عراقي و پيش از آن، يعني ناصر رغم اين استقبال از شعر شاعر اما به

هاي او كه در چهار  خسرو و خاقاني، شگفت اين جاست كه در سراسر ديوان غزل
تقريب از   شكل گرفته است، بهنقيه بقيه، الكمالةغر، الحيات وسط، الصغرحتفةبخش 

نياوردن عين مصراع و تضمين نكردن  كند و با صراحت ياد نمي هيچ شاعر ايراني به
  .دارد عر، كار را در حد يك استقبال شاعرانه نگاه ميش

تواند تأثير نظامي را  ها نمي منظومه آيد كه امير خسرو در پرداختن به چنين برمي
كند، زيرا  ازين فن بلند نامي طلب نمي«رغم اين كه او  خود افكار كند، اما به بر

رسد كه  استغناي ادبي ميچنان استقالل و  ، گاهي به٢»شيوه بر نظامي ختم است اين
  :گويد مي

ــسروي  ــة خ ــد  كوكب ــد بلن ــد     ام ش ــامي فكن ــور نظ ــه در گ   غلغل
  ٣سكة مـن مهر زرش را شكست       گرچه بر او مهر سخن ختم بست      

در بررسي و مرور كارنامة ادبي امير خسرو، آنچه كه برجسته و صريح خود را 
اين كه در بيرون از حوزة جهت  دهد اين است كه اين شاعر فارسي زبان به نشان مي

زندگي » هاي هفتم و هشتم قرن«و فارس » خراسان تا قرن ششم«سنّتي زبان فارسي 
ادبي، سبك شعر  اي دربارة ادبيات و شاعران و مباحثي چون نقد نگرش تازه كرد، به مي

كرده تا بتواند  او ياري به» نگرش از بيرون«اين . يافته است هاي ادبي دست و سرقت
خود را در سطح قالب و  شاعران فارسي زبان پيش از خود يا همروزگار با هي باهمرا

ظرف زباني نگاه دارد و بازتابي كه از شعر امير خسرو و از قرن هشتم تا امروز در 
                                                   

  .٨٨ص ، ديوان اشعار: امير خسرو دهلوي  .1
  :فرزندش محمد اين ابيات نظامي خطاب به اشاره است به  .2

ــيچ و در فــن او   ــعر مپ   چون اكذب اوسـت احـسن او        در ش
  كان ختم شده است بر نظامي       زين فـن مطلـب بلنـد نـامي        

  )٤٥٦، ص ليلي و مجنونديباچة (
  .٧٨٥كوب، ص  زرين] دكتر[، نقد ادبينقل از   .3



  ٢٨  قند پارسي

  

وجود آمده گوياي آن  هاي ادبي ايران از شعر او به مجامع علمي و فرهنگي و انجمن
آبادي و ميرزا جالل اسير و   دهلوي و بيدل عظيمهمان اندازه كه امير خسرو است كه به
زباني شاعرانه وراي زبان معيار شاعران ايراني چون سعدي و حافظ و صائب  ديگران به

الشعراي  اند، اديبان ايراني در سدة اخير مانند ملك و كليم دست پيداكرده و شعر سروده
. اند كردهر او توجه نشع هم آن گونه كه بايست به… فر و همايي و بهار و فروزان

نكته يادآور عدم تفاهم و تجانسي است كه شاعران هندي و شعرشناسان ايراني در  اين
اند و البتّه از تأثير محيط، آداب و رسوم، فرهنگ بومي،  يكديگر داشته زمينه با اين

  .شود ناشي مي… هاي زباني و قابليت
*  

حافظ . دهد قرن هشتم روي ميترين گونه از اين برخورد فرهنگي در همان  نزديك
شود در  آغاز مي) ق ٧٣٥(اش پس از مرگ امير خسرو دهلوي  شيرازي كه شاعري

 و ١شعر امير خسرو دارد هاي فراواني دارد كه همانندي وزن و قافيه با ديوان خود، غزل
 هاي طور كلّي همانندي به. واسطه نيست شكل سراسر مستقيم و بي البتّه اين تأثيرپذيري به

  :سه گونه تقسيم كرد توان به حافظ و امير خسرو را مي) حتّي مضموني(وزن و قافيه 
هايي كه بين حافط و امير خسرو و ديگر شاعران سبك عراقي و سعدي  همانندي: الف

اي كه در ديوان آنان خوش داشته و  و قافيه گيرند، از وزن و رديف مي قرار
ين ترتيب يك غزل در سراسر سبك عراقي در اند و بد كرده استقبالاند،  پسنديده مي

  : مانند اين نمونه.جريان بوده است
  :فخرالدين عراقي

  به يك گره كه دو چشمت بر ابروان انداخت
  ٢هـزار فـتـنه و آشـوب در جهـان انـداخـت

*  

                                                   
وجوه گوناگون تأثير امير خسرو » حافظ و خسرو«نام  يي در مقالة ارزشمند خود بااهللا مجتبا فتح] دكتر[آقاي   .1
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  .١٤٥ ص ،ديوان اشعار :عراقي همداني، فخرالدين ابراهيم  .2



  خسرِو شيرين دهنان  ٢٩

  

  ١جهان كاله ز شادي بر آسمان انداخت         چو آفتاب رخت سايه بر جهان انـداخت        
  :عطّار

  ٢خاك در چشم آفتاب انـداخت        ز رخت نقاب انداخت   تا به عمد ا   
  :سعدي

  چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت
  ٣توان انداخت كه يك دم از تو نظر بر نمي

  :كمال خجندي
  ٤به خندة نمكين شور در جهان انـداخت         لب تو نقل حياتم به كام جـان انـداخت         

  :عبيد زاكاني
  ٥خودي آوازه در جهـان انـداخت   مرا به بي   تز سنبلي كه عذارت بـر ارغـوان انـداخ          

  :خواجوي كرماني
  ٦دل شكستة ما را در اضطراب انـداخت      چو بر قمر ز شب عنبري نقاب انـداخت  

  :حافظ
  ٧به قـصد جـان مـن زار نـاتوان انـداخت             خمي كه ابروي شوخ تو در كمان انداخت       

  :امير خسرو
  ٨ تيره شب نور صبح تاب انداخت      به زلف   سپيده دم كه زمانه ز رخ نقـاب انـداخت         

*  
  ٩هاي عاشـقان انـداخت     كه بر نشانة دل     چه تير بود كه چشم تو ناگهان انـداخت        
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  ٣٠  قند پارسي

  

شود كه شاعران مطرح سبك عراقي بدين شكل طبع آزمايي كرده و  مالحظه مي
اند، حتّي اگر مثل نمونة شعر عطّار در وزني ديگر  بيرون آمده» اقتراح«عهدة اين  از

  .ا مانند خواجو و يك نمونه امير خسرو قافيه را تغيير دهندباشد ي
چنين كاركردهاي ادبي  شگفت اين كه شاعران پس از سبك عراقي نيز از توجه به

  :اند همراه كرده» ها همانند سازي«اين جريان ادبي  اند و آنان نيز خود را با غافل نمانده
  :صائب تبريزي

  ١گهر ز شرم لبت سنگ در دهان انداخت        بنفشه پيش خطت قفل بر زبان انـداخت       
  :وصال شيرازي

  ٢كه كينه در دل ياران مهربـان انـداخت          چه فتنه بود كه مهر تو در جهان انداخت        
برخي تغييرات در رديف يا قافيه همراه است كه نشان از نوع  هايي كه با همانندي: ب

  :نند اين نمونهپسند و سليقه و عالقة شاعر در گزينش واژگان خاص دارد ما
  :امير خسرو

  ٣چند بر زرق و ريـا نـام مناجـات نهـيم            وقت آن است كه ما رو به خرابات نهيم        
  :حافظ

  ٤شطح و طامات به بازار خرافات بريم        خيز تا خرقة صوفي به خرابـات بـريم     
  :يا اين نمونه
  :امير خسرو

  ٥ام  نيـاز آمـده  روي بنماي كـه پيـشت بـه       ام سوي من بين كه ز هجرت به گداز آمده       
  :حافظ

  ٦اي  فرصتت باد كه ديوانه نواز آمده       اي دراز آمـده    سلسلة زلـف   اي كه با  
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  خسرِو شيرين دهنان  ٣١

  

ميان حافظ و امير خسرو كه ديگر ) وزن و قافيه و رديف(هاي شعر  همانندي: ج
  :اند آنها توجه نداشته شاعران مطرح سبك عراقي در ايران به

  :امير خسرو
  ١بناي خانة عمـر اسـتوار خـواهم كـرد           اهم كرد كدام شب كه تو را در كنار خو       

  :حافظ
  چـو بـاد عزم سـر كـوي يـار خـواهم كرد

  ٢بوي خوشش مشكبار خواهم كرد نفس به
  :امير خسرو

  ٣حاش هللا كـه ز سـوداي فـالن برخيـزم            گرچه از عقل و دل و ديده و جان برخيزم         
  :حافظ

  ٤ز دام جهـان برخيـزم     طاير قدسم و ا     مژدة وصل تو كو كز سر جان برخيزم       
  :امير خسرو

  ٥سينه ز هجران بسوخت شربت ديدار كو؟        ام سلــسله يــار كــو؟   عاشــق و ديوانــه 
  :حافظ

 ٦وزد بادة خوشگوار كو؟ باد بهار مي دمد ساقي گلعذار كو؟ گلبن عيش مي
تواند ميزان  هايي از نظر لفظ و تركيب و مضمون مي تر چنين شباهت بررسي دقيق
يكديگر خود را  هاي ادبي با  و تأثيرگذاري اين شاعران را در ارتباطتأثيرپذيري
  .٧نشان دهد

شود   يافت ميديوان امير خسروهاي لفظي و معنايي در  هايي ديگر از مشابهت نمونه
از بررسي و مطالعه و استفادة شاعرانه و » هندوستان طوطي«دهد  كه نشان مي
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  . به بعد١٥١شناختي متون، ص 



  ٣٢  قند پارسي

  

يران بركنار نبوده است چند نمونه از اين هاي شعر فارسي در ا هنرمندانه از ديوان
  :تأثير پذيري چنين است

  :مولوي
  اين كيست اين، اين كيست اين، اين يوسف ثاني است اين

  ١خضر اسـت و الياس ايـن مگر يـا آب حيوانـي اسـت اين
  :امير خسرو

  باالي توست اين پيش من يا سرو بستاني است اين
  ٢اني است اينچشم من است اين پيش تو يا ابر نيس

  :خاقاني
  ٣جاني و به جان وفات جويم       اي قبلة جان كجـات جـويم      

  :امير خسرو
  شب من سيه شد از غم، مه من كجات جويم

  ٤به شـب دراز هجـران مـگر از خـدات جويم
  :خاقاني

  عيسي لب است يار و دم از من دريغ داشت
  ٥بيـمـار او شـدم قـدم از مـن دريـغ داشـت

  :امير خسرو
  ٦خاك رهش شدم قدم از من دريغ داشت         حيات من كه نم از من دريـغ داشـت          آب

  :ناصر خسرو
ــدم   ــال ش ــه م ــل زمان ــال اه   ٧قول و فعل از ايرا جدا شـدم  ز يشان به   دل ز افتع
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  خسرِو شيرين دهنان  ٣٣

  

  :امير خسرو
  ١كز روزگار صبر و سالمت جدا شدم        با تو چه روز بود كه من آشـنا شـدم          

ه گفتيم، امير خسرو از هيچ شاعر ايراني رغم همة اينها، همچنان ك اما به
شود كه او  اين امر شايد از آنجا ناشي مي. برد هاي خود نام نمي صراحت در غزل به

آن پايبند است، خود را در مقامي  هايي كه خود كرده و طبعاً به بندي براساس تقسيم
ر استاد از شاعر شاع«همين اعتقاد او كه . ديده است استقبال و تأثيرپذيري مي فراتر از

، ٣كند تقسيم مي» استاد تمام و استاد ناتمام«دوگونه   و شاعر را به٢»سارق جداست
موجد طرز خاصي نيست و «كند  چند صميمانه اعتراف مي دهد كه شاعر، هر مي نشان

كند تا بتواند  هاي فراواني مي اما در حقيقت تالش. ٤»كالمش از لغزش تهي نيست
كشد كه او را حتّي فراتر از  جايي مي كار به. ر دست پيدا كندطرز خاصّي از شع به

، و مهارت شاعران دورة قبل از سبك هندي ٥اند شمرده» گويي وقوع«سبك عراقي، باني 
  .٦اند قدرت طبع امير خسرو مقايسه كرده را با» تيموري«

 هاي خالف ديوان  امير خسرو بههاي ديوان غزلشايد يكي از داليل اين امر كه 
هاي لفظي و معنوي مانند جناس و سجع و  شعر فارسي همين دوره از انواع آرايه

النّظير و ايهام و انواع تلميحات و تمثيالت فارسي كم بهره است، اين باشد كه  مراعات
وادي جناس و ايهام و تناسب كشيده شود مجبور  ديده چنانچه بخواهد به شاعر مي

كنند، مانند  راني در سبك عراقي آنها را رعايت ميرعايت قواعدي است كه شاعران اي به
شيرين و فرهاد و  تجنيس پيمان و پيمانه و تقابل آه و آينه و زلف و دل و انواع ايهام با

گويي در آن سوي سرزمين ايران دچار و متهم  تكرار و از اين جهت به… شكر و
مند است   صرفاً عالقه»شعر فارسي گر از بيرون به نظاره«كه اين  ضمن اين. خواهد شد
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  ٣٤  قند پارسي

  

كند و چنان شيفتة زبان فارسي است كه  احساسات خاص شاعرانة خود را ابراز
زبان  كند و از اين زاوية ارادت خالصانه به پيرايه طرح مطلب خواهد ساده و بي مي

دليل زيبايي بر زبان عربي  ، زبان فارسي را بهالكمالةغرفارسي است كه در ديباچة 
ها  سرنوشت غريبي است؛ ايرانيان زبان عربي را حفظ كردند و هندي (.١نهد ترجيع مي

  :اين نمونة غزل او در اينجا درخور طرح و بررسي است.) زبان فارسي را
  وان شكرخندة شيرين تو از چـشمة نـوش          آن سخن گفتن تو هست هنوزم در گـوش    

   بـه گـوش  آيـدم آواز  كه از آن گريـه نمـي      آواز بلنـــد آيـــدم از دور بـــه گريـــه مـــي
  سر برون ناز ده از اللـة تـر مـرزن گـوش            سرو قد از چمن سبز بـه بيـرون چـه روي       
  نيم شب روز شد از شعلة آهم شـب دوش           دوش در خواب بديدم رخ چون خورشيدت      
  چشم را گوي كه چندين طرف خواب بپـوش     اي به خشم از بر من رفتـه و تنهـا خفتـه             

  ٢ديگر دل شد مگر از پختن سودا خاموش          شمدودت خواب از چ     خسروا گرم برون مي   
جدا از چند تشبيه يا كنايه كه ناچار در شعر آمده تا كالم بالغي و هنري پيداكند، 

بخش قرار بدهد در غزل  اي كه شعر را محرك احساسات و جان ديگر مضمون يا آرايه
ده او از رغم اين، مطلب مهم آن است كه در همين غزل سا اما به. شود ديده نمي

در سراسر شعر دورة عراقي . اي سخن گفته كه خاص زبان و محيط زندگي اوست شيوه
گوش توجه كرده و از آن  گل مرزن اند، كمتر به شاعراني كه غزل عاشقانه سروده

طبيعت سر و سري  اند و پيداست كه شاعران ايراني دورة خراساني كه با مضمون ساخته
همچنين تعبيراتي . ٣اند به يا استعاره استفاده كرده ان مشبهعنو اند از اين گل به داشته
طرف خواب پوشيدن، گرم بيرون دويدن خواب از چشم، خاص اين شاعر و : مانند

كردن هم در شعر امير خسرو  صفِت تَر و مضمون گريه. شعر سرزمين هند است
م كه برخي شاعران و اگر ترديد داشته باشي. آن خواهيم پرداخت دارد كه به بسامدي باال

اند، اين نمونه از غزل  امير خسرو از برخي ابتكارهاي او استقبال كرده ايراني همزمان با
سازي و  دهد كه شيوة تركيب او و تأثيري كه بر خواجوي كرماني گذاشته نشان مي
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  خسرِو شيرين دهنان  ٣٥

  

سبك فارسي بيرون از ايران مورد توجه برخي شاعران  آفريني امير خسرو به مضمون
  : استايراني بوده

  :امير خسرو
  ١بنفشه نـسخة آن بـر بهـار بنويـسد         خطي كه بر سمن آن گلعذار بنويسد       

  :خواجو
  ٢شويند  و يا به قطرة شبنم بهار مي        شويند  به آب گل رخ آن گلعذار مي      
 قافية يكسان ٧)  بيت٩ بيت، خواجو ٨امير خسرو (جالب توجه اين كه در دو غزل 
 و اين معني آن ٣اند  دانستهيوان خواجوي كرمانيداست و اين غزل را بهترين غزل 

شود و تا  است كه جوشش هنري زبان فارسي در سرزمين هند از همين مقطع آغاز مي
سرزمين  كند كه مهاجرت صدها شاعر ايراني به  هجري ادامه پيدا مي١٢ و ١١هاي  قرن

  .هند را موجب شد
*  

اين نكته است كه محيط  ن بهيافت ، دستديوان امير خسرواز دستاوردهاي بررسي 
شعر  زندگي و آداب و رسوم و باورها و رفتارهاي بومي سرزمين شاعر چه تأثيري در

شاعر توصيف  ترين مضمون در شعرهاي غنايي هر او داشته است و از آنجا كه عالي
سيماي معشوق مورد پسند يا معشوق براي خيال شاعرانة  توان به معشوق است، مي

  .وراي نقاب واژگان و تعبيرات دست پيداكردخسرو در  امير
تركيب جمعيتي سرزمين  توجه به با: تواند غيرمسلمان يا برهمن باشد معشوق مي .١

زيستي سرشار از دوستي و  اين سرزمين تا امروز، هم هند، از آغاز راهيابي اسالم به
امير خسرو در شعر . زدني است ها در هند مثال احترام مسلمانان و پيروان ديگر آيين

تواند ذهن و زبان خود را از حضور  عنوان عرصة تصوير آفريني، شاعر نمي به
. دارد زيستي دارند بركنار نگاه مضاميني كه تخيل و تصوري ناشي از اين هم
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  ٣٦  قند پارسي

  

 بت برهمن يا هندو بسامد دارد و از فريادها و ديوان امير خسرورو در  اين از
  !مسلمانان است بردن به سلمان و پناهعاشقانة امير خسرو فغان از نام فغان

  اي برهمن بارده در پيش خود ردكردة اسالم را
  ١يا چو من گمـراه را درپيش بت هم بار نيست

* 
  ٢كافري نزديك خلق امـا مـسلمان منـي          كافرت كردند خلقي بس كه ناحق كشتنم      

*  
  خرابم كرده بود و رفته بود او اي مسلمانان

  ٣آيد بر آن بنياد ميكه بـاز آن يـار بدخويم 
*  
  مگوييد اي مسلمانان كه منگر در رخ خوبان

  ٤آيد بـديـن معذور داريدم كه اين از مـن نمي
*  

  مكن ناز و مكش ما را مسلماني است اين آخر
  ٥اگر عـاشق شـدم جايي چه كردم كافري آمد

  :كند كندكه هيچ كافري نمي البتّه گاهي معشوق مسلمان كاري مي
  ٦يعني كه در اسالم روا باشد از اينهـا       دل من آنچه تو كـردي      كافر نكند با  

انگيزي خود،  درست در نقطة مقابل ويژگي قبل، گاهي شاعر در دنياي خيال .٢
اين اشتياق و شيفتگي . بازد او نرد عشق مي دارد و با معشوق مسلمان را دوست مي

ان روزه دوست تا آنجاست كه اگر اين دوست يا معشوق در ماه رمض نسبت به
اش را  باشد باز هم عاشق او را و روزه گرفتنش را و دهان از گرسنگي بوي گرفته
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  خسرِو شيرين دهنان  ٣٧

  

در سراسر «! مشام شاعر خوش آمده اين مضمون بوي دهان كه به. دوست دارد
 :»سابقه است شعر عاشقانة فارسي بي

  دارد مــه روزه رســيــد و آفـتـابـم روزه مـي
   را بيـازاردچه سـود از روزه كز گرمـي جهـاني

  آيـد گه روزه دهـانـش را كه بوي مشـك مـي
  ١كارد از آن خط است كز پيرامن لب مشك مي

* 
  از آن كه جاني و جان را دهـد عنـا روزه      مــدار جــان مــن از بهــر جــان مــا روزه

  ٢تو خود بگوي كه باشد چنين روا روزه؟         دارم  لبت پر از مي و گويي كه روزه مـي         
خالف  مير خسرو سوار بر مركب است و اين درست بهمعشوق مورد پسند ا .٣

گري و حضور در عرصة  معشوق مونّث در شعر سنّتي ايراني است كه مجال جلوه
عنوان ترك لشكري، سواره  البتّه در شعر فارسي معشوق مذكّر به«.  را ندارداجتماع
  :»است

  ٣ ز يـار نامـد   خبري ز خود ندارم كه خبر       به رهم بماند ديده كس از آن سوار نامد        
* 
  سـواره آمـدي و صيد كـردي دل و تـن هم

  ٤كمند عقل بگسستي لجام نفس توسـن هم
هايي براي تصويركشيدن  به هاي خوراكي در سرزمين هند مشبه ها و دانه چاشني .٤

 ٥مانند دانة گندم يا دانة اسپند يا دانة ِبه در شعر فارسي دانة خال به. معشوق در شعر است
 :دانة خشخاش يا دانة كنجد تشبيه شده است ا در شعر امير خسرو بهشود، ام مي

  ٦خشخاش تو هيچ خواب ناورد      آن خال چو ذره هوش من برد       
* 
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  ٣٨  قند پارسي

  

  در پيش مـا بـهـاي جـهـان اسـت كنجـدي
  ١آن نيست كنجد و اگر آن هست خال ماست

* 
رند، هاي شيرين و شكرين دوست دا لب و اگرچه شاعران ايراني، معشوق را با

شوري نمك جايگزين كرده  خيز هند اين طعم را با خسرو در سرزمين چاشني امير
  :است

  ٢هزار ملك سليمان بهاي يك مور اسـت         حالوتش شور است   بر آن لبي كه شكر با     
* 

  جـويم بدين جـان فـكار مـرهم از لبهات مي
  ٣واي بر ريشي كه آن را از نمك مرهم كنند

* 
  ٤جز لبت ما را نمك ندهد نمكداني دگر         شكرستاني دگـر  اي تو را در زير هر لب        

  :البتّه گاهي هوس لب شكرين دارد
  ٥سخن درآمد و راه جـواب را بگرفـت     سؤال كردم بوسي از آن لب چو شكر       

  :اوج اين مضمون هم اينجاست
  گرچه شكر نـه مكـان نمـك اسـت       شكرين لعل تـو كـان نمـك اسـت         
  ن سخن هم ز زبان نمـك اسـت        وي  خود نمك از لب تـو چاشـني اسـت     

ــه مـــي ــدازد لبـــت از بوسـ   چـه تــوان كــرد از آن نمــك اســت   زدن گـ
  ٦كه شب و روز ميـان نمـك اسـت           چــشم مــن بــين ز خيــال لــب تــو 

هاي ديني و  جهت عدم محدوديت در شعر امير خسرو به» مونّث«معشوق  .٥
. شود ميبند تصوير  اي آشكار دارد و كمتر در نقاب و روي اجتماعي، رخساره
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  خسرِو شيرين دهنان  ٣٩

  

حجاب و پوشش و  رو شاعر هميشه رو در روي معشوق است و بي اين از
 :گويد دوست سخن مي با) كه خاص شعر فارسي ايراني است( برقعي

  اي گويي بزن هرگز لبي ندهي به من، ور بوسه
  ١آيم چـو نزديك دهـن، ره گـم كند ادراك را

* 
   معتكف بـه محـراب اسـت   مقام است ولي   دو چشم تو كه همي كعبتين غلطان است        
  ٢چو نقد عافيت انـدر زمانـه نايـاب اسـت            ز جور چشم تو تـن در دهـم بـه بيمـاري            

* 
  بينم مه مـن كج مكن ابرو پس از ماهيت مي

  پيشاني كه مه در غره كم گيرد  گره مفكن به
  بينم رود چون در تو مي دلم سـوي دهانت مي

  ٣ـردم گـيخـواهـد از بيم فنا راه عـد مگر مـي
* 
  ميا غمزه زنان بيرون كه هويي در جهان افتد
  ٤خـانمان را آتـش انـدر خانمان افتد دلي بـي

دليل آب و هواي هند است كه چنين معشوقي گاهي  از همين جهت و شايد به
  :پوشش است تنگ لباس يا اصالً سر برهنه و بي

  در گلـسـتان لـطـافت چـو گل نـو خيزش
  ٥ش و تُنُك لب نگريدتُنُك اندام و تُنُك پو

* 
  ٦بسيار در آفتاب گشته است      زلف تو سيه چراست ما ناك     
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  ٤٠  قند پارسي

  

كام ديگران بوده سخن بگويد صراحتي دارد  معشوقي كه به و اگر شاعر بخواهد با
  :شنويم كه در شعر امثال سعدي و حافظ لحن ديگري از آن را مي

  اي يـار كـه بـوده    هـا فگـار همـدم و          لب  اي كنـار كـه بـوده    سر در خمار، شب بـه  
  اي  گـسار كـه بـوده       شب تا بـه روز بـاده        خواب ناز  تاب رفته و نرگس به     سنبل به 

  اي  پـاي كـه بـوده      اي سرو نيم رسته به      سروت هنوز هست در آغـوش خواسـتن       
ــارة جگــر بــه  مـا را ز اشـك صــد جگـر پـاره در كنــار     ــوده تــو پ   ١اي كنــار كــه ب

*  
بررسي بيشتر .  هندي، ايراني استامير خسروديوان گفتيم كه سيماي معشوق در 

گيري  دهد كه تأثير محيط طبيعي هندوستان كه در شكل در ديوان شاعر نشان مي
خوبي   شاعر مؤثّر و كار آمده است، در شعر او خود را به٢»خاص نگرش«

  :هاي آن چنين است برخي از نمونه. دهد مي نشان
ثر فراق و جدايي و ترك شدن در شعر امير خسرو، مضمون گرية عاشق بر ا .١

اين تصوير البتّه در شعر شاعران ايراني . سوي معشوق، فراوان آمده است از
عراقي نيز وجود دارد، از جمله سعدي كه بيشترين سفر و هجران و دوري از  سبك

معشوق را در مراحل و منازل گوناگون داشته، بهترين و زيباترين مضامين را براي 
اما نكتة جالب توجه اينجاست كه گريستن . دارد» گريستن عاشق «)موتيف(مايه  بن

ابر و باران همراه شده است و اين  امير خسرو و يا عاشق در شعر او بيشتر موارد با
 :طبيعت و آب و هواي هندوستان است دقيقاً مرتبط با

  چون كنم دل به چنين روز ز دلدار جـدا           شـوم از يـار جـدا        بارد و من مـي      ابر مي 
  ٣كنان، ابـر جـدا، يـار جـدا       من جدا گريه    ابر و بـاران و مـن يـار سـتاده بـه وداع             

* 
  سرو من سوي جويبـار نيامـد         چشم من نوبهار گشت ز گريه     
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  خسرِو شيرين دهنان  ٤١

  

  ١شاخ اميد مـن بـه بـار نيامـد        با چنين آه و اشك چون باران      

* 

  ٢درخور گوش تو نيست لؤلؤي الالي من        قصّه باران اشـك بـيش نگـويم از آنـك          

* 

ــدن آب  ــد گــه باري ــه كــم آي   ٣خودش انباز كنم   گرنه در گرية خون با      ابــر را ماي
  :رود گردش مي دوست به خالف سنّت رايج در شعر فارسي، زيرباران با رو به اين از

  مست در صحراي ميناگون رويـم       دمد بيرون رويـم  هاي نو مي    سبزه
  ٤ون رويـم  همچنان خيزان فرا بير     چكـد   دوستان مستند و باران مـي     

تر  لب) ٣٣٧ص (تر  گلوي) ٣٣٢ص(تر  گل) ١٤٢ص (تر  بادام: تعبيراتي مانند
  .همراه بسامد ابر و باران مؤيد اين معني است به) ٤١٨ ص(
شرايط خاص رويش گياه در سرزمين هند، توجه شاعر  توجه به همچنين با .٢

 اين گياه دهد كه فراواني رويش نيلوفر بيش از حد معمول است و نشان مي به
  :منطقة سكونت شاعر بر ذهن او اثر گذاشته است در

  اي ابر گه گاهي بگو آن چشـمة خورشيد را
  ٥در قعر دريا خشك شد از تشنگي نيلوفرت

» ذره و خورشيد« داريم كه در شعر فارسي تقابل ارزشي عاشق و معشوق به ياد به
  .يلوفر يادكرده استشود، اما در اينجا شاعر از تقابل خورشيد و ن تشبيه مي

  گر زنم جامه به نيل و يا شوم غرقه در آب
  ٦ام زيرا تو خورشيدي و من نيلوفرت شادي

* 
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  ٤٢  قند پارسي

  

  ١زند كه چشمة خورشيد آشناي من است        چه حد دعوي نيلوفر، آن كه الف غـرور         
* 

  خواهم به جهد بر خودش خوانم فضولي بين كه مي
  ٢چـشـمـة خـورشـيـد را در جنب نيلـوفـر كشـم

  :اين مضمون هم در اين باره خواندني است
  ٣كه گويند معشوق نيلوفر است      زهي طعن جاويـد خورشـيد را       

هاي زير  توان در مضمون هاي برخاسته از تأثير محيط طبيعي هند را مي ديگر تفاوت .٣
 :نشان داد

، ٤»مست و آشفته«صفات ديگري مانند  در شعر فارسي، صفت مست معموالً با: الف
جهت   يا مست و خرامان آمده است، اما در شعر امير خسرو به٥»مدهوشمست و «

آمده » مست و غلتان«شكل  هاي فرهنگي و اجتماعي اين تعبير به همان تفاوت
  :است

  كـوري آن ديـدة محروم بـاز آن نـازنيـن
  ٦رود بر بساط نرگس تر مست و غلتان مي

  .غلتان آورده استايهام گوهر  معشوق را به) ٨١ص (در جاي ديگري هم 
به براي قامت رعنا و معتدل و هميشه  در سراسر شعر فارسي درخت سرو، مشبه  :ب

يعني (سبز معشوق است؛ در شعر امير خسرو از درخت صندل استفاده شده است 
  ):كرده است به در صفات او جمع اين مشبه امير خسر، خوشبويي معشوق را هم با
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  اي  خلوتگـه راز آمـده     مست و آشـفته بـه       تو چه سنجد كه به يغماي دلم زهد من با
  )٤٢٢غزل (

  :گويد يسعدي م  .5
  مگر كافتاده باشم مست و مدهوش     نمي بينم خالص از دسـت فكـرت       

  )٥٣٣كليات، ص (
  .٢٩١، ص ديوان اشعار: امير خسرو دهلوي  .6



  خسرِو شيرين دهنان  ٤٣

  

ــو    ــت ت ــد قام ــندل آم ــت ص   ١پيچد در او زلفت چو مـاري        كه مي   درخ
عنوان چوب   و در شعر فارسي به٢ها، مار نگهبان درخت صندل است در اسطوره

  .الهام از اين موضوع بيت باال را پرداخته است كار رفته، ولي امير خسرو با خوشبو به
شام تا « بيداري همة عاشقان از شب تا سحر است؛ امير خسرو اين هنگام را به  :ج

اهميت داشتن يا نداشتن سحرخيزي در  اي به آيا اشاره(عبيركرده است ت» چاشت
  ):هند نيست؟
  ام در بستر غم تـا به چـاشت خود بـوده دوش بي

  ٣سوخت شمع و ديدة من دم نداشت همچنان مي
شويند و  در شعر فارسي، شاعران عاشق پيشه، دفتر خرد و دفتر دانش را به آب مي  :د

  :كاربرده است را به» دفتر فرهنگ« خسرو تعبير شوند؛ امير اهل عشق مي
  ٤كاب دو چشمم بشست دفتر فرهنگ را        بنده نخواند كنون جـز غـزل نـو خطـان          

معشوق دسترسي ندارند كه از خود او  عاشقان ايراني عرصه شعر فارسي، آنچنان به  : ه
بخواهند يا مقام شرم مانع از طرح چنين » هديه، تحفه، يادبودي«يادگاري 

گذار دوست يادگاري  رخواستي است، بلكه هميشه از باد صبا يا خاك راهد
هيچ مانعي از  توان بي اي كه امير خسرو ساكن آن است، مي در جامعه. ٥اند گرفته

  ):حال او يادگاري بدهد يا نه، امر ديگري است(خود دوست تقاضاي يادگاري كرد 
  ٦ي يادگـاري خيال است اين كه بده   بخــواهم يادگــاري از تــو لــيكن   
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  ٤٤  قند پارسي

  

، اما از خود ١»زيبد لعل شكر خارا جواب تلخ مي«اند كه  در شعر فارسي، گفته  :و
  :امير خسرو اين جواب را هم ذكركرده است. ميان نيست جواب سخني در

  !ديشبش گفتم فالني، زير لب گفتا كه مرگ
  ٢طرفه مرگي بود اين كز آب حيوان زاده شـد

پرستي نادرست است و كسي كه  همراه نفس بازي به عشقدر ادبيات غنايي ايراني،   :ز
. خبر است  بي٣»تفاوت ميان دواب و انسان«اين تفاوت را قايل نشود، از 

خسرو براي چنين كساني تعبيري تندتر دارد كه در حوزة اخالقي و شخصيتي  امير
  :شاعران ايراني، جايي نداشته است

  گـر خـون جـگر گـريه كند عـاشـق شهوت
  ٤ دانش كه حيضش ز ره ديده روان استآن

* 
  عشـق و شـهـوت عاشـقي را كه بكشتند به

  ٥خون او خون شهيدان نه، كه حيض زن بود
توان در شعر امير خسرو نشان داد كه يادآور  هاي ديگري را مي نمونه: ديگر موارد  :ح

  :آن است محيط خاص زندگي او و باورهاي مربوط به
  :چون هندو سوختن عاشق

                                                   
  :گويد حافظ مي  .1

  زيبد لب لعل شكر خـارا       خ مي جواب تل   اگر دشنام فرمايي وگر نفرين دعا گويم
  )١٣غزل (

  :سعدي نيز گفته است
  فحش از دهن تو طيبات است   زهر از قبـل تـو نوشداروسـت       

  )٤٣١ص (  
  .٢١٤، ص ديوان اشعار: امير خسرو دهلوي  .2
  :اين بيت سعدي اشاره است به  .3

  تفاوتي كه ميان دواب و انسان است     جمــاعتي كــه نداننــد حــظ روحــاني
  )٤٤٢ص (
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  خسرِو شيرين دهنان  ٤٥

  

  ١بـر آينــه ريــز آنگــه خاكــستر هنــدويت   ش تو بگو كاي بت سوزند چو هندويم       پي
  :قند شراب شدن

  ٢قندي كه داشـت نيـشكر او شـراب شـد       سرخي شدش بدل   آن سادگي كه داشت به    
*  

ساختار واژگان و  هاي شاعرانة امير خسرو، توجه به در كنار بررسي تصويرسازي
در اين كه زبان .  آورده خالي از لطف نيستهايي كه او در ديوان تعبيرها و تركيب

زبان هندي و يا واژة آفريني و  هايي ناشي از آميزش با دگرگوني فارسي سرزمين هند با
هاي هنرمندانه از سوي شاعران و اديبان آن سامان همراه بوده ترديدي  سازي تركيب

توان پيش  مرور ديوان امير خسرو شاعر آغاز قرن هشتم در هند، مي نداريم و با
دو تيره فكر «زبان بيدل دهلوي و پيوند  گيري سبك هندي و رسيدن به هاي شكل زمينه

  . را مشاهده كرد٣»قاره آريايي ايران و شبه
  :ها در ديوان امير خسرو كم نيست هايي از قبيل اين نمونه بيت

  گفتم از لب هاش در كامم زبان گم شد سخن مي
  ٤هان گم شـدگرفتم نـاگهان نـامش حديثم در د

* 
  وار خـوانـد بنفـشـه طـفـل ابجـد سـبزه همـي

  ٥كشد پير گشته است و دلش سوي جواني مـي
* 
ـّة دل مـي   نوشـت حـرف نـاخـن پيش سينه قص

  ٦نهد زان كه چشمش مهر حسرت بر دهانش مي
* 

                                                   
  .٤٢، ص ديوان اشعار: امير خسرو دهلوي  .1
  .٢٧٦همان، ص   .2
  .٢٠٦، ص آواها و ايماهااسالمي ندوشن، ] دكتر[تعبير   .3
  .١٣٥، ص ديوان اشعار: امير خسرو دهلوي  .4
  .٢١٦همان، ص   .5
  .٢١٦همان، ص   .6



  ٤٦  قند پارسي

  

  ١انـد  نام خود نقش نگين لعل شيرين كرده    جلوة فرهاد بين كـز غيـرت آن خـسروان        
* 

  رهي كه دي گذشتي همه كس به نرخ سرمهبه 
  ٢بخـريد خـاك پـايت دل و ديـده رايـگان شـد

*  
ــة لطافــت  ــدام توســت آب  ديوان   ٣مانا كه باد سلسله بر آب از اين نهد          ان

هايي است كه شعر امير خسرو را مانند برخي اشعار خاقاني  براساس چنين مضمون
 )٣١١ ص(دونده  ابر:  همچنين تعبيراتي مانند.٤اند ناميده» مبهم و غريب«و صائب و بيدل 
سبودان ) ٣٦١ ص(محلول لطف ) ٤٠٩ ص(غزل سوخته ) ٣٢٧ ص(نقلدان پر نمك 

و ) ٥٧ ص(لب نمازي ) ٥٦ ص(تمنّاگاه ) ١١١ ص(تكمة شكر رنگ ) ٤٠١ ص(دل 
حديث شنيدن =  حديث كشيدن) ٦٦ ص(شدن  فدا=  سرگرديدن: هايي مانند تركيب

ترك =  ابرو به گوش كشيدن) ٢١٩ ص(در عيش شب بودن =  مودنشبانه ن) ٢٠١ ص(
معناي  به» ته«و يا كاربرد واژة ) ٢٥٨ ص(كردن  ياري=  پردادن) ٢٧٦ ص(كردن؟  غمزه

پا  ته) ٨١(ته گل : مانند) كه در سبك هندي هم شاهد آن هستيم(زير و ژرفاي چيزي 
 واژگان غريبي مانند و يا) ٣٨٣ ص(پهلو  ته) ٢٦٤ ص(ته پيرهن ) ٥١٢، ١٦٤ ص(

در ديوان ) ٥٠٨ ص(و پرگاله ) ٣٩٨، ١٤٤ ص(سوزاك ) ٤١٤، ٢٢١، ١٤٥ ص(طاباك 
اي دارد كه تفاوت شگرف و روزافزوني را  هاي زباني امير خسرو، نشان از دگرگوني

آورد و شايد يكي از داليل  مي شعر فارسي هندي پديد ميان شعر فارسي ايراني با
ديوان امير  هاي اخير تا امروز به ه اديبان و شاعران ايراني قرنداري ك توجهي معني بي

خواندن و در حافظه داشتن شعر او مانند رفتاري كه   و عدم رويكرد مردم بهخسرو
كنيم كه اين  البتّه تأكيد مي. هاي زباني است شود، همين تفاوت شعر بيدل در ايران مي با
 نوعي غفلت، كم كاري و اهمال نسبت شعر فارسي سرزمين هند، بيشتر توجهي به بي
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بخش بزرگي از سرماية زبان فارسي است كه اينك در خارج از مرزهاي ايران است  به
ها،  كردن اين ديوان ابزارهايي از قبيل تصحيح و توضيح و شرح توان با و مي
هايي كه اشارات و تعبيرهاي  هاي واژگاني و بسامدي و همچنين فرهنگ فرهنگ تهية

مجموع اين . اند، همچنان اين ارتباط فرهنگي را حفظ كرد ر آن توضيح داده شدهادبي د
شعر فارسي بيرون از ايران را براي خواننده و حتّي » ادبي سنّت«تواند  كاركردها مي

  .١لذّت ناشي از درك آنها دست پيداكند دار بسازد و به پژوهشگر ايراني آشنا و معني
او . سرو در مواردي رنگ و بوي شعر ايراني داردبا اين همه، زبان شعري امير خ

آورد  مي گرايي و رعايت هنجارهاي سنّتي زبان فارسي رو باستان ناچار به جاهايي به در
را » ن«كند و گاهي حرف  و مثالً همچنان آوردن اندر و همي را در شعر رعايت مي

نشسته =  ستهش) ٤٩٨ ص(بنشين =  شين: كند مانند ها حذف مي آغاز برخي فعل از
جاي شنا  يا واژة آشنا به) ٥١٩ ص(بنشاني =  شاني) ٦٩ ص(نشانم =  شانم) ٢٤٣ ص(
 ساكن پس از مصوت بلند ٣و آوردن ) ٤٥٥ ص(جاي نسرين  نسرن به) ٤٥٠ ص(
  ).٤٣٨ آنست ص ٤٣٣پريشانست ص (

رغم آن كه در هند خرما  يا اين كه تقابل خار و خرما را مانند شاعران ايراني، به
پاي شعر  به هم پا) پسر(از معشوق مذكّر ) ٤١٣ و ٢٨٢ ص(كند  نيست، رعايت مي

كند و بيش از شعر سعدي و عراقي و حافظ از تعبير سگ و كوي  سنّتي فارسي ياد مي
، ٤٠٣، ٤٠٢، ٥٧، ٥٥، ٥٣ ص (٢گيرد سگ بهره مي دوست و يا تصويرهاي مربوط به

، »س«حرف  ناگزير است در قافيه باو مانند بيشتر شاعران ايراني ) … و٤١٧، ٤٠٦
  ).٤٧٩، ٣١٦، ٧٧ ص(عنوان قافيه بياورد  مگس را هم به

*  
مضامين ارزشمند عاشقانه و اخالقي و  چند غزل زيبا با در پايان، گفتار را به

  :دهيم زاهدانه از طوطي شيرين گفتار هندوستان امير خسرو دهلوي زينت مي
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  . به بعد١٠، ص ها شاعر آينه: ك.ن. اند ارزشمندي را گفته
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  :عاشقانه: الف
  مـاه كنـد   شب و رخـسار تـو بـا     زلف تو با     سـحرگاه كنـد    آنچه بـر خـرمن گـل بـاد        
ــد    درازي بگذشـت   از خيالت شب عاشق بـه      ــاه كن ــو كوت ــف ت ــدن از زل ــتن و آم   رف

  شانه كاو بـر سـر خوبـان جهـان راه كنـد              خيز و بخرام كه از بهـر خراميـدن توسـت         
ــيد   ــت از خورش ــاية توس ــي س ــا ز پ   دگل كه او خيمه زند مـاه كـه خرگـاه كنـ          نازنين
ــرا    ــاد م ــو افت ــدان ت ــاه زنخ ــده در چ   با كه گـويم كـه از ايـن واقعـه آگـاه كنـد          دي

  همچو آواز كـه مـردم بـه سـر چـاه كنـد                من كه يكي بـود و دو شـد از زنخـت          ةنال
ــرد  ــسرو زدي و آه نكـ ــشي در دل خـ   كاتـــشي ديگـــر برخيـــزد اگـــر آه كنـــد  آتـ
  ١ هرچه كـه آن شـاه كنـد        چاره تسليم بود    خسروا گر ستم از دست رسد باكي نيـست       

  ):ترك دنيا گفتن(اخالقي : ب
ــان شــناخته  ــزاج جه ــه م ــصّران ك ــد مب ــساخته  ان ــرگ اقامــت در آن ن ــد دو روزه ب   ان

  انـد   نوا زنـان كـه در او عنـدليب و فاختـه             خــراب گــردد ايــن بــاغ و بــر پرنــد همــه
ــه ــر كــشد آواز  عجــب ز موي ــز ب ـ   اي كـه سـرود طـرب نواختـه          به خانـه    گــري تي   دان

  انـد   بوتة گل از اين سان بـسي گداختـه         به  مبين ز سيم و ز آهن، تن تو كاهن و سيم          
  انـد   همان سري است كه بر آسمان فراخته        سري كه زير زمين شد نهفتـه، شـاهان را         

  انـد   ز بهر چيست كه شمشير و خنجر آخته         شــكنند تهمتنــان كــه بــه تيــر چــرخ مــي
  انـد   چه سود از آن كه همه دزد را شـناخته           نگاهباني جوهر چـو نيـست در حـد كـس         

  ٢انـد   كه عاقالن فرس انـدر وحـل نتاختـه          طينـت خـويش    عنان نفس مده خسروا به    
  :عارفانه: ج

ــوز  جان زتن بردي و در جـاني هنـوز         ــاني هنـ ــا دادي و درمـ   دردهـ
ــينه ــشكافتي آشــــكارا ســ   همچنـان در سـينه پنهـاني هنــوز     ام بــ

  نـرخ بـاال كــن كـه ارزانـي هنــوز      اي تـه هر دو عالم قيمـت خـود گف      
ــوز     من ز گريه چون نمـك بگـداختم        ــتاني هن ــده شكرس ــو ز خن   ت
ــشت    ــد آزاد گ ــد كالب ــان ز بن   گيـسوي تـو زنـداني هنـوز     دل به   ج
  ٣خــسروا تــا كــي پريــشاني هنــوز  پيري و شاهدپرستي ناخوش است    
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  خسرو در شعر فارسي نقش و جايگاه امير
  ∗محمد حسين كرمي

هاي خودساخته و استعدادهاي نيك  خسرو را بايد يكي از بزرگترين شخصيت امير
توان آن  زدني است و مي انگيز و مثال پرداخته دانست؛ كسي كه زندگي و آثار او شگفت

  .عنوان يك الگوي استعداد و پشتكار مطرح كرد را به
وجودآورده  هاي ديگر آثاري به زبان يا افرادي كه اهل يك زبان باشند و بهدر دن

چون اين مرد بزرگ كه . باشند كم نبوده و نيستند، اما حكايت امير خسرو متفاوت است
اي ترك زبان برآمده و در هندوستان رشد و نموكرده و تازه هفت  اصل از خانواده در

ز دست داده است، در بسياري از هنرها سرآمد سال داشته كه پدر و مربي خود را ا
ديگران بوده است و در شعر و ادب سه زبان مختلف، يعني فارسي و تازي و هندي 

  .يادگار نهاده است آثار ارزشمندي از خويش به
آور هند و گاهي سعدي هندوستان خوانده شده،  امير خسرو كه گاهي طوطي زبان
فريب، ذهني وقّاد و ذوقي سليم  ي روان، سخني دلانصافاً داراي استعدادي شگرف، طبع

طوري كه در شعر و ادب فارسي بدون اينكه از استادي كسب مهارت  بوده است، به
ظرايف آنها، توانسته  هاي شعر و توجه به مطالعه و دقّت در ديوان كرده باشد، بلكه با

  .يابد اين درجه از شعر فارسي دست به
بود و در  اش فارسي مي د كه اگر اين مرد، زبان مادريز توان حدس جا مي از همين

كردند،  كرد و استاداني ورزيده او را تربيت مي محيطي كامالً فارسي زبان رشد مي
هاي شعر  امير خسرو در اغلب قالب. نظير ادبيات فارسي باشد توانست از شاعران كم مي

                                                   
  .دانشيار دانشگاه شيراز، ايران  ∗
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قطعه و رباعي هنرنمايي كرده هاي عرفاني و بزمي، قصيده، غزل،  فارسي، از قبيل مثنوي
تقليد از آنها اشعارش را سروده بيان  صداقت تمام، نام شاعراني را كه به است و خود با

  .كرده است
هايي از هنرمندي  دادن نمونه اشعار امير خسرو و نشان استناد به ما در اين مقاله با

 .او، موقعيت و مرتبة شاعري او را مورد بررسي قرار خواهيم داد
مطالب آن  كه مطالب اين مقاله نظم و نسقي داشته باشد و دسترسي به براي اين

  :ايم هاي زير تقسيم كرده بخش تر باشد، آن را به براي خوانندگان ساده
 از امير خسرو چه انتظاري بايد داشت؟  :الف
 آيا امير خسرو شاعري موفّق است؟  :ب
 سرايي نقش امير خسرو در خمسه  :ج
 ر امير خسروجامعيت كا  :د
 پردازي در آثار امير خسرو هاي هنري و آرايه جنبه   :ه

  از امير خسرو چه انتظاري بايد داشت؟: الف
كنم كه  كه هر سخن و بحثي را دربارة امير خسرو طرح كنم، يادآوري مي پيش از آن

جهان گشوده كه ظاهراً زبان مادري آنها تركي است  اي چشم به خسرو در خانواده امير
تمامي تركان آنقدر تعصّب زباني دارند كه در هر شرايطي، حتّي اگر دو نفر از آنها و 
يك  گويند، تا چه رسد به زبان تركي سخن مي ميان ديگر زبانان باشند، حتماً به در

  .پس امير خسرو بايد خارج از خانواده فارسي را آموخته باشد! خانواده
كنند كه زبان بومي  ر سرزميني زندگي مينكتة مهم ديگر اين است كه اين خانواده د

گويند، هرچند  زبان هندي سخن مي اتّفاق آنها به آنها فارسي نيست، اكثر قريب به
زبان فارسي  ـ به نه بومي و قومي عنوان زباني رسمي ـ ويژه در دربار به هايي، به گروه

  .نويسند گويند و مي سخن مي
واده يا اجداد امير خسرو، اهل شعر و شاعري و از اينها مهمتر هيچ كدام از افراد خان

سخنوري نبوده، بلكه همگي از طرف پدر و مادر لشكري و نظامي بودند و حتّي خسرو 
ميان  حال يكباره يك نفر از. كرده كه عنواني لشكري است دريافت» امير«نيز عنوان 



  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٥٣

  

عر اي و در چنين اوضاع و احوالي شاعر شده است، آن هم شا چنين خانواده
حاال بايد از چنين شخصي و در چنين شرايطي تا چه حد انتظار داشت؟ ! گوي فارسي

آيا بايد انتظار داشت كه شاعري در حد سعدي و حافظ و مولوي و حتّي سنايي و 
  نظامي باشد؟

كه استادي باالي  گفته، بدون آن جالب است كه همين خسرو از كودكي شعر مي
 سالگي ١٩ تا ١٥  بخش نخست ديوانش متعلّق به.سرش باشد و او را آموزش دهد

خواندن شعر ديگران مثل آنها  او از چنان ذوق و استعدادي برخوردار بوده كه با. اوست
  : نوشته استالكمالةغرگفته، چنانكه در  شعر مي

  .“ريخت گفتم و گوهر از دهانم مي افتاد سخن مي در آن صغرسن كه دندان مي”
  :ست نوشته االصغرحتفةو در 

چون مرا استادي سرآمده بر سر نيامده كه بر دقايق شعر پارسي دليل شدي و ”
آوردي، تا يك مدت از پيش خود شعر  آهوي مشكبار خامه را از سوي ختا باز

گذاشتم و از آنها  رو مي جاي استاد، دواوين اساتيد باستان را پيش گفتم و به مي
ادي زنده شاعري و سخنوري بردم كه شاگردي از است گونه فايده مي بدان
  .١“آموزد
  :اند اش نوشته درباره

  .٢“هاي روزگارش احاطه پيدا كرده  سالگي بر تمامي دانش١٥-٢٠در سن ”
هاي فارسي، عربي و هندي مسلّط بوده و آثاري بدانها  و عالوه بر تركي، بر زبان

اعري در فارسي و ، ميان امكان شالكمالةغراي كه در ديباچة  از مقايسه. پديدآورده است
  :برد مهارت و ميزان سلطة او در دو زبان پي توان به عمل آورده مي عربي به

آيد و  در عربي زحافاتي است كه اگر آنها در فارسي باشند كالم ناموزون درمي -١
اي  قسمي منضبط و لطيفند كه ذره شود كه اوزان فارسي به از اين ثابت مي

  .تحمل كم و بيشي را نتوانند كرد
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  ٥٤  قند پارسي

  

هاي عديدة مترادف وجود دارد،  در زبان تازي براي هرچيزي يك يك، واژه -٢
برعكس در فارسي الفاظ آن . سرايي آسان است بدين جهت شاعري و سخن

پردازان  وجود اين، ميدان سخنوري بر سخن باشد و با نهايت درجه محدود مي
 .فارسي تنگ نيست

بر اين يك شاعر عرب عالوه . در زبان تازي فقط قافيه است، رديف نيست -٣
تواند  كند، باز در زبان فارسي نمي ايران بيايد و سالها در آنجا توقّف گاه به هر

  .١كند سرايي مي تكلّف در عربي سخن شعر گويد، ليكن شاعر ايراني، بي
  آيا امير خسرو شاعري موفّق است؟: ب

شعر و  سي باكنم ك زندگي و شعر امير خسرو چنان تحسين برانگيز است كه گمان نمي
كرده باشد و او را ستايش و تحسين  ادب فارسي آشنا بوده، زندگي و آثار او را مطالعه

  !نكرده باشد
كنيم، عالوه بر  هاي ديگران را در مورد امير خسرو بيان پس اگر بخواهيم تمام گفته

  :مصداق پس به. اي ندارد دراز دامن شدن، چندان فايده
  قدر تشنگي بايد چشيد    هم به   آب دريا را اگـر نتـوان كـشيد        

  .كنيم به بيان برخي از آنها بسنده مي
نظير است، و  نظير نيست، اما كم ميان ايرانيان بي امير خسرو در شعر فارسي و در

شعرش در آن حد است كه كسي چون استاد رضازاده شفق او را شاعري درجة اول 
  :بشمرد
، مانده اند و از آنچه از او باقي دادهاو نسبت  وي را از جهت كثرت اشعاري كه به”

  .٢“توان شاعري درجة اول شمرد مي
عالوه بر اين امتيازاتي كه دكتر شفق براي امير خسرو آورده و از روزگاران گذشته 

  :اند چنين است امير خسرو نسبت داده نيز به
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  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٥٥

  

  .٢“اند  ناميده١»سعدي هند«او را از لحاظ وسعت افكار و كثرت اشعار، ”
اند حافظ در بيت معروف خود  اند و گفته نين امير خسرو را طوطي هند خواندههمچ

  :اين لقب توجه داشته كه به
  رود  بنگاله مي  زين قند پارسي كه به      شكرشكن شوند همه طوطيان هنـد     

  :اين نكته اشاره دارند كه همچنين ايشان به
هاي   بلكه قصّهحكايات گذشته پرداخته، گويي به امير خسرو نه تنها در قصه”

 را خان و دولراني خضرنظم آورده است، چنانكه منظومة  معاصر را نيز به
  .٣“ساخته است… طرز قصّة مؤثّري به

هاي برجسته و بسيار مهم امير خسرو در شعر فارسي، رواج و  يكي ديگر از نقش
 از آوردن افراد فراواني پس توسعة هرچه بيشتر شعر فارسي در كشور هندوستان و روي

اين كه سبك شعري كه  قدر مهم است كه با اين نقش آن. شعر فارسي است او به
روزگار امير خسرو فاصله دارد اما  سبك هندي معروف است حدود دو قرن با به
زيرا عالوه بر تأثير شگرفي كه وجود . توان امير خسرو را آغازگر اين سبك شمرد مي

ن شاعران ديگر در آن ديار داشت، لحن و امير خسرو و اشعار فراوانش در پديدآمد
ايجاد  تدريج منجر به وسيلة شاعران ديگر، به زبان خاص امير خسرو و تداوم آن به

  :كه استاد رضازاده شفق نيز نوشته است سبك هندي شد، چنان
توان گفت كه امير خسرو لحني خاص دارد كه آن در ديگر شعراي پارسي زبان ”

تدريج صورتي  شود و اين سبك بود كه به  ديده ميتفاوت مراتب هند نيز به
  .٤“هندي را به وجودآورد مخصوص كسب كرد و سبك معروف به

جامي شاعر بزرگ قرن نهم هجري كه خود نيز در انواع نظم و نثر صاحب آثار 
امير خسرو توجه زيادي داشته است و از آثارش تأثير پذيرفته و دربارة  فراوان است، به

  .نظر كرده استآنها اظهار
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  ٥٦  قند پارسي

  

اشارة  اند به شيوة امير خسرو تقسيم كرده است كه گفته او ديوان اشعار خود را به
  :امير علي شيرنوايي بوده است

 نقيه بقية و الكمالةغر، الحيات وسط، الصغرحتفة” امير خسرو ديوان خود را به
  .الحياتمتةخا و العقدسطةوا، الشبابحتةفا ، و جامي به“كرده تقسيم

سرايي درست پشت سر نظامي دانسته، و در  ، امير خسرو را در داستانجامي
دهي  زِر ده هاي امير خسرو را به  اشعار نظامي را گوهر و سرودهاسكندري خردنامة

  .١تعبيركرده است
ــنج   ــنج س ــد گ ــه ش ــة گنج ــه    ز ويران ــخن را ب ــنج س ــانيد گ ــنج رس   پ
ــرتش رن  چو خسرو بدان پنجه همپنجـه شـد        ــازوي فك ــدوزان ب   جــه ش

  دهـــي كن زِر دهياخت لــ زرش ســ   گونــه گــوهر تهــي كفــش بــود زان
  :، در معرفي امير خسرو نوشته استاالنس نفحاتاو همچنين در 

گويند در بعض مصنّفات خود نوشته  نود و نه كتاب تصنيف كرده است و مي”
  .٢“است كه اشعار من از پانصد هزار كمتر است و از چهار صد هزار بيشتر

 را كسي بهتر از خسرو خمسة نظاميجواب ” نيز نوشته است كه بهارستاني در جام
  .٣“ننوشته است

يكي از شاعران ديگري كه در مورد امير خسرو اظهارنظر كرده است، امير هاشمي 
تقليد از  كرماني، شاعر قرن نهم هجري است كه خود نيز از مقلّدان نظامي است و به

او در كتاب خود از هنر امير خسرو و مفاهيم . سروده است را آثار مظهر، االسرار مخزن
 و مطالبي كه همة اسرار حقايق و اشارات دقايق و بيانگر علم االنوار مطلعپيچ در پيچ 

  :لدنّي است، سخن گفته است
ــيد    چون ز قـضا اليحـة نـو رسـيد          ــسرو رس ــت خ ــة نوب   كوكب
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  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٥٧

  

  مانـــد قلـــم بـــر ورق آفتـــاب  فكــر جــواب خامــه بــرآورد بــه
ــد   مة خسرو چـو گهـر بـار شـد         خا ــوار شـ ــع انـ ــة او مطلـ   نامـ

  گفت جوابي كـه نگويـد كـسي         كــرد در آن نامــه تكلــف بــسي
  است بسي در بسي    كه معاني   زان  فهــم رمــوزش نكنــد هركــسي
ــه   زبـــدة اســـرار حقـــايق همـــه ــايق هم   محــض اشــارات دق

ــه  ــر نكتـ ــة او در نظـ   ١دهـد از علـم لـدنّي نـشان          مي  دان گفتـ
د امير خسرو يكي از شاعران موفق زبان فارسي است و بر روند شعر بدون تردي

تدريج  ويژه آنچه به او هم در ايجاد لحن و زباني خاص، به. فارسي تأثير نهاده است
كساني  سرايي و تأثير شگرف بر وجودآورد، مؤثّر بود و هم در منظومه سبك هندي را به

عصران  هنرمندي خويش مورد حسادت همدليل  اين شاعر به. اند سرايي كرده كه خمسه
  :قرارگرفته است

ــرين دروغ  دهـر  مرا زيـن خزينـه كـه دادم بـه          ــر ٢آف ــق به ــت، از خل    اس
  حسد بردن دشـمنان ز ابلهـي اسـت          چو زين نقد پر، كيسة من تهي است       

  داران بــــود بــــه پيــــرامن مايــــه  هر آن طعنه كز كم عياران بـود       … 
  ٣تهي كيسه را از گـره بـر چـه بـاك       تــوانگر، ز رهــزن بــود ترســـناك   

  سرايي نقش امير خسرو در خمسه: ج
شيوه و سبك  اي به ترين كارهاي امير خسرو، سرودن خمسه ترين و مهم يكي از بزرگ

اما از آنجا كه حكيم نظامي شاعري صاحب سبك و بسيار . نظامي گنجوي است
ي است و طرح هر سراي تواناست و موجد و مروج نوع خاص ادبي يعني منظومه

وسيلة او و در اوج هنرمندي انجام گرفته است،   در ادب فارسي نخستين بار بهگنج پنج
تر  ذوق شاعري كه بخواهد در اين حوزه موفّق شود، بايد از نظامي بسيار تواناتر و خوش

تر بسرايد تا بتواند فضل متقدم را نيز  اي عالي سبك و شيوه باشد و سخن خويش را با
ميان بيش از دو صد شاعري كه طي چند قرن  رسد كه از نظر مي اما به. نمايدخنثي 
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  ٥٨  قند پارسي

  

اند، نه امير خسرو نه هيچ كس ديگر موفّق  سرايي پرداخته منظومه تقليد از نظامي به به
چنانكه امير . اين موضوع اقرار دارند چنين كاري نشده باشد و تقريباً همة آنها نيز به به

  :گويد خسرو مي
  كه گنج هنر داشـت ز انـدازه بـيش            گنجـــه گويـــاي پـــيشهنرپـــرور

  ستد صـافي و درد بـر مـا گذاشـت            نظر چون بر اين جام صهبا گماشت      
ــا  من ارچه بدان مي گـران سـر شـوم     ــا ب ــوم  كج ــر ش ــان براب   …حريف
  ١مــن از مهــره ســفتن نــدارم گزيــر  چـو گــوهر همـه ســفت گوهرپــذير  

. سرو از چند نظر داراي اهميت فراوان استسرايي امير خ وجود اين، خمسه اما با
سرايي است،  از جمله مهمترين نقش امير خسرو، در رونق كار نظامي و رواج خمسه

سرايي حتّي از  توان مدعي شد كه نقش امير خسرو در رواج خمسه طوري كه مي به
أكيد در حالي كه همة محقّقان بر تأثير نظامي بر امير خسرو ت. نظامي هم بيشتر است

اندازي  دارند، همة آنها از نقش بسيار مهمي كه امير خسرو در مطرح كردن نظامي و راه
  .اند سرايي داشته غافل مانده خمسه

اند كه بيش از دويست نفر پس از نظامي و تحت تأثير او خمسه  محقّقان نشان داده
ز يك قرن كه اند و حال آنكه بنابر تحقيقي كه نگارنده داشته است، تا بيش ا سروده

سرودن خمسه نزده است، اما پس  كس دست به خسرو خمسة خود را سرود، هيچ امير
از امير خسرو گويي كه نهضتي در اين شيوه اتّفاق افتاد و مقلّدان يكي يكي پاي 

تقليد از  ميدان نهادند و هر كدام بنابر ميزان توان و قدرت خويش يك يا چند اثر به به
 حقيقت عامل و محرك اصلي در طرح دوبارة نظامي و ايجاد پس در. خمسه سرودند
  .سرايي حتّي بيش از حكيم نظامي، امير خسرو است نهضت خمسه

 ادعا نيست، حقيقت است؛ آنجا كه سروده االنوار مطلعپس سخن امير خسرو در 
  :است

  پنج كليـد از پـي آن پـنج گـنج            سراي سپنج  سازم از آن سان به    
ـ      كانچ بـه   ــد    ود ناپديـد  هـر گـنج ب ــان كلي ــم ز زب ــود ه ــتح ش   ف
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  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٥٩

  

  ١سكّة خود نيز بـدان ضـم كـنم          ســـكّة آن كـــار مـــسلّم كـــنم
اتّفاق  گواهي اكثر قريب به سرايي اين است كه به نكتة بسيار مهم ديگر در خمسه

خوانان و محقّقان، پس از نظامي، امير خسرو بهترين خمسه را  سرايان و خمسه خمسه
  :جامي نوشته است! شعر فارسي مرتبة كمي نيستسروده است و اين در 

  .٢“از وي جواب نداده است خمسة نظامي را كسي به”
اما بايد اذعان كرد كه پنج اثر امير خسرو همه در يك سطح نيستند؛ برخي ضعيف 
و برخي ديگر عالي است، و شبلي نعماني در اين باره خوب قضاوت كرده كه نوشته 

  :است
آيينة نظر آمده و   نپخته و خام بهاالنوار مطلع نظامي، آثار در مقايسه با”

نظامي بسيار   او بامجنون و ليلياما تفاوت . است…  خالي از لطفاسكندري
طوري كه اگر دو متن را كنار هم بگذاريم، شناخت  دقيق و باريك است، به

  .٣“شاعر آنها بسيار دشوار است
وجود   اين است كه باسهخميكي از هنرهاي ديگر امير خسرو در سرودن 

هاي فراوان ديواني و گرفتاري در دربار، در مدتي كوتاه يعني دو تا سه سال  شغل
آيد كه سرودن   مجموعة خمسه را سروده است، در حالي كه از آثار نظامي برمي

اگرچه مدتي از اين سالها صرف . طول انجاميده است  سال به٣٠اش حدود  خمسه
چنين زماني نيازمند نبوده  ها شده باشد، كه امير خسرو به نگزينش و انتخاب داستا

 است، اما زماني خمسة امير خسرو حدود دو برابر خمسة نظاميهمچنين حجم . است
  . كرده است، ده برابر امير خسرو استخمسهكه نظامي صرف سرودن 

كه  ينا با. ويژگي ديگر آثار امير خسرو، سادگي، رواني و همه فهم بودن آثار اوست
در هر نوع و قالب، بنابر اقتضاي آثار مورد توجهش و موضوع آنها، زبان و سبكي 
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  ٦٠  قند پارسي

  

. خاص دارد، اما رواني، فصاحت كالم و همه فهم بودن، ويژگي مشترك همة آنهاست
  :جامي در بهارستان دربارة غزل امير نوشته است

حسب  واسطة معاني آشنا كه در باب عشق و محبت، به هاي وي را به غزل”
  .١“يابند مقبول همه كس افتاده است ذوق و وجدان خود آن را درمي

نوعي است كه غالم علي آزاد بلگرامي،  همچنين اشعار سادة عاشقانه و صريح او به
  :هايي از اشعار او را مثال آورده است گذار سبك وقوع دانسته و نمونه امير خسرو را پايه
  رويش نظر نهفته كنم زمان كه بهخوش آن 

  چـو سـوي مـن نـگـرد، زو نـظر بگـردانـم

  جامعيت و تنوع آثار امير خسرو: د
ها و انواع ادبي نظم و  ها و قالب معموالً هر كدام از نويسندگان و شاعران، از ميان شيوه

اند، يا اگر  دهها و انواع ديگر ادبي يا تالشي نكر در شيوه. نثر، تنها در يك شيوه ممتازند
اما امير خسرو از جمله اديباني است كه در . اند اند چندان توفيقي نداشته تالشي كرده
يادگار نهاده و در اغلب آنها موفق بوده،  هاي نظم و نثر آثاري از خويش به انواع قالب

  .هرچند سرآمد نبوده است
نظير  ي ايران بيشبلي نعماني امير خسرو را از جهت جامعيت آثار در هند و حتّ

دانسته است و چند نفر از شاعران بزرگ مثل فردوسي، سعدي، حافظ، انوري و عرفي 
  :سخنان او چنين است. برده و امير خسرو را از اين لحاظ بر همه برتري داده است را نام
جامعي  اين طرف كسي به بايد دانست كه در هند از ششصد سال به”

راست گفته شود، در ايران و ممالك عثماني هم خسرو نيامده است و اگر  امير
در طول مدت هزار سال، اگر كساني بدين جامعي و داراي اين همه كماالت و 
هنرهاي گوناگون پيدا شده باشند، انگشت شمار و فقط يكي دو چار خواهند 

باشند  در جهانگيري خسرو، غزل، مثنوي، قصيده، رباعي همگي داخل مي… بود
ك سخن هم از قبيل تضمين، مستزاد، صنايع و بدايع آن هاي كوچ و بخش
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  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٦١

  

از لحاظ تعداد اشعار هم بخواهيد . باشد قدري است كه از شمار خارج مي به
  .١“تواند در اين خصوص همسري نمايد او نمي احدي با

  :او در جايي ديگر نوشته است
غزل فردوسي و نظامي در مثنوي، انوري و كمال در قصايد، سعدي و حافظ در ”
شدند، سخنانشان از  كدام از نوع ديگر وارد مي  ولي وقتي آنها هر]مهارت دارند[

افتاد، برخالف امير خسرو كه در همة اقسام سخن، از قبيل قصايد، غزل  لطف مي
امروز  در مثنوي بعد از نظامي كسي تا به… و مثنوي يكسان مهارت داشته است

همدوش است، در قصايد شهرت سعدي  پاية او نيامده است، در غزل با به
  .٢“… از ظهير و كمال يك قدم عقب نيست…چنداني ندارد، ولي

كه شبلي نعماني سعي كرده است كه منصفانه قضاوت كند و سخن او دربارة  اين با
هاي ديگر، حداقل در  سرايي امير خسرو كامالً پذيرفتني است، اما دربارة قالب خمسه
ويژه كه سعدي خود از نظر جامعيت در انواع ادبي  سعدي همدوش نيست، به غزل با

 و در غزل شيرين و قصايد اندرزي و بوستان  و در مثنوي باگلستانكتاب  در نثر با
  .توان يافت قطعه و رباعي در شعر فارسي كمتر نظيري براي او مي

توان گفت كه در غزل پيرو سعدي است و شراب خمخانة سعدي را  همين قدر مي
عجز و نياز  اما اشعار عاشقانه و پرسوز و گداز و همراه با. درآورده استگردش  به

  :خسرو نيز خواندني است، مثل امير
  خسرو است و شـب و افـسانه و يـار و هـر بـار      

ــ ــق ــدري گري ــر ســ د و پ ــسس ب   انه رودر اف
*  

  جان گرفت  آب از برون مريز كه آتش به        دهـي  كنـان پنـد مـي    اي آشنا كـه گريـه   
*  

  چند كني بر من آخـر ايـن جـان اسـت       كرشمه  
  آرد يمــــا نبن و صــــيد ز زمــــدمــــ يمــــن
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  ٦٢  قند پارسي

  

توان گفت اگرچه تتبع آثار شاعراني چون انوري و خاقاني  سرايي نيز مي در قصيده
الدين اسماعيل كرده، ولي تشبيهات و مضامين تازه و مؤثّر در اشعار او كم  و كمال
  .نيست
ها تسلّط   و واژگان فارسي و حوزة معاني واژهحال امير خسرو بر زبان هر به
براي نمونه . ها و تركيبات تازه و نوساخته است اي دارد و اشعارش آكنده از واژه ويژه
  : توجه كنيدشيرين و خسرواين چند تركيب از  به

نرم و لطيف؛ آرزو كوش؛ : فام گاه؛ زمان بارداري؛ آبگين طوفان؛ آبستني: خيز آب
  .فام آتش

اند، مثالً  براي امير خسرو فراتر از نظم و نثر فارسي هنرهاي ديگري نيز برشمردهاما 
  : آمده است كهعرفاتنقل از تقي اوحدي در   بهشعرالعجمدر 

قدر هم در برج بهاكا  قدر كه در فارسي هست همان هاي طبع امير آن از تراوش”
  .١“وجود دارد) يكي از زبانهاي بومي هند(

خورده است كه امروزه از اين مجموعه حتّي نام و نشاني او همچنين افسوس 
در سانسكريت او را داراي قدرتي بسزا دانسته و سپس در نثرنويسي و . نيست هم

 در سه جلد خسروي اعجاز تدوين كتابي در قاعده و اصول فارسي، معروف به
 است شمرده است و گفته» نايك«كرده و همچنين او را در موسيقي صاحب لقب  اشاره

 پرده و آهنگ پديدآورده ١٣كه او موسيقي ايراني و هندي را تركيب كرده و خود 
  .٢است

هاي هندي از قول  زبان رسد آنچه دربارة مهارت و آثار امير خسرو به به نظر مي
خسرو  يعني چون امير.  نقل شده، بيشتر برپاية حدس و گمان باشد تا واقعيتعرفات

هاي فارسي و  داراي اينهمه ذوق و استعداد بوده و بر زباندر هندوستان زندگي كرده و 
) هندوي(هندي  اند كه بايد آثاري نيز به داشته، گفته تركي و عربي و هندي تسلّط

ميان رفتن همة آنها را پذيرفت، حداقل  وجودآورده باشد، وگرنه، اگر بتوان از به
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  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٦٣

  

وجود چنين آثار فراواني  ندي ازنويسان ايراني و ه توان انتظار داشت كه ديگر تذكره مي
خسرو را از  هر حال اگر چنين مطالبي صحت داشته باشد، بايد امير به. دادند خبر مي

اين حجم  هاي هندي، البتّه نه با زبان هرچند پديدآوردن آثاري به. هاي بزرگ شمرد نابغه
 كه از او اشعار فراوان فارسي و عظمت، دور از انتظار نيست، اما عجالتاً بايد به

  :توجه كنيد» ةالحيا وسط«يك غزل او در  اينك به. كرد مانده است اكتفا جاي به
ــ ــاد باي ب ــرق ــر فع ب ــك   اك رانشن آن روي آت

  اك رازن ايـن خـ   م، آبي ب  را كن ر صف وي ديده گ  
  تان، شويم من از اشـك روان      ريزي تو خون بر آس    

ـ  كال ـ  دن چـ  وده دي ـ  توان آن آسـ   ون ت   اك را ان پ
  زان غمزه عزم كين مكن، تاراج عقل و دين مكـن  

ـ  دوي بـي نـ ن مكن، آن ه ن تلقي تاراج دي    اك راب
  راك زين تي چو بر فت   اي سرداران دين، بس   سره

ـ  فكسان مـي    نزي   راك را الـة فتـ   ن، دنب ير زمـ  ن ب
ـ روختـي، پ  ن اف ع حـس  متا ش    وختيوارم سـ    هروان

ــ ــپ ــتوخرده دري آم   اك راد چــن صــي، آن دام
  جانم چو رفت از تن برون، وصلم چه كارآيد كنون         

  ع مكن ترياك رااين زهر بگذشت از فسون، ضاي
ـ  د گاه خـ   ويي درآم گ   تـاب ب آف در دل شـ   واب ان

ـ  بز آه ص  آن دم ك   ـ  ح ت ـ  اب آت   الك را م افـ  ش زن

  پردازي در آثار امير خسرو هاي هنري و آرايه جنبه
هاي لفظي و معنوي  آرايه خسرو، توجه به ي ممتاز شعر اميرها يكي ديگر از ويژگي

وجود ظاهري ساده و طبيعي، از ژرفاي هنري  طوري كه با لطيف و ظريف است، به
شگفتي برخوردار است و صنايع در شعرش چنان هنرمندانه و طبيعي است كه تا 

ر زمينة او د. كند دنبال صنعت نگردد، وجود آن را احساس نمي خوانندة شعرش به
براي نمونه . هاي هنرمندانه نيز شاگرد موفّق استادش، نظامي گنجوي است پردازي آرايه

  :آوريم فقط چند مثال مي



  ٦٤  قند پارسي

  

  ايهام استعارة توأم با
  آيـد  كه هرگز آفتاب من در اين روزن نمي     ز بهر آن چنين تاريك باشد خانة چـشمم        

اي كه از روزن آن آفتابي  خانه تشبيه كرده است، خانه در اين بيت شاعر چشم را به
بجز اين، آفتاب استعاره از معشوق است، كه حضور او ماية روشني . تابد درون نمي به

  .خانة تاريك تشبيه شده است در عين حال مردمك تيرة چشم به. چشم است
  ساقي قدحي باده كه بر روي تو نوشـم          ديگر سر آن نيست كه من زهد فروشم      

سالمتي روي تو، ديگري در حضور تو و  يك معني آن به: ايهام دارد» بر روي تو«
  .رخسار توست خاطر فرونشاندن عطش عشق نسبت به مفهوم ديگر به

  تشبيه و تشخيص
  رددزلف و رويت شد اسير و چون نگ        دل من به  

ــاب دزدي كــاهب مشــ ــهت ــد هانــخ ه ب   اي درآي
ر سبك هندي دارد كه بعدها د در اين بيت هم تمثيل يا اسلوب معادله وجود

دزد و  تر دل به عبارتي روشن مصرع دوم و به شد، هم كلّاً تشبيه مصرع اول به رايج
اسيرشدن دل ) تشبيه ملفوف. (مهتاب تشبيه شده است شب و رخسار به زلف به

تشخيص دارد و در عين حال اسيرشدن، استخدام نيز دارد چون وقتي كه مصرع اول را 
تارشدن دل در دام زلف است و دل بستن، اما چون مصرع خوانيم فقط در معني گرف مي

دزدي  اسارت افتادن دزد است كه در شب مهتاب به خوانيم، گرفتارشدن و به دوم را مي
  .در عين حال از لف و نشر مشوش در دو مصرع غافل نبايد بود. رفته است

  :مثالي ديگر
  راند  گويي از شهد مگس مي      زلف او پهلوي خـال لـب او       

در اين بيت ساده زلف استعارة مكنيه و تشخيص است، و شخصي است كه كارش 
  .شهد مگس تشبيه شده و لب به خال به. دوركردن مگس است

  پارادوكس يا تناقض نمايي
ــوز    جان ز تن بردي و در جاني هنوز      ــاني هن ــا دادي و درم   درده

رع نخست در مص. يكديگر است كردن امور متناقض و ناساز با پارادوكس جمع
معشوق آمده و جان عاشق را برده است، و در عين حال هنوز هم در جان شاعر 



  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٦٥

  

يعني هم دشمن است و هم دوست، هم آمده و هم رفته، هم جانبر است و . دارد جاي
  .دهد و هم درمان و در مصرع دوم، هم درد مي. هم در جان جاي دارد

  تضاد
ايي دارند در اشعار فارسي فراوان است، يكديگر تضاد معن آوردن كلماتي در بيت كه با

  :خسرو چنين نيست اما در اين بيت از امير. زند قول معروف جيغ مي اما گاهي به
  اي بزرگان شهر داد دهيد      من كند بيداد   خردسالي به 

  .داد تضاد دارد بزرگان و بيداد با در اين بيت خردسال با
  حسن تعليل

 تعليل است كه داليل ادعايي و غيرواقعي يكي از صنايع زيباي شعر فارسي حسن
  :بيت زيباي زير توجه كنيد به. براي امري بياورند

ــوش      هـوش  سخن گر نه جان است بنگر به  ــد خم ــرده مان ــردم م ــرا م   ١چ
صورت ادعايي، سخن عين جان دانسته شده است و استدالل شده  در اين بيت به

  كه اگر عين جان نيست پس چرا مردگان خاموشند؟
  عت قلب يا واژگونگيصن

جا كردن كلمات در معني آنها نيز تصرف و دگرگوني  جابه در اين صنعت شاعر با
  :كند كند و حتّي در بيت زير معني را برعكس مي ايجاد مي

  .روي آن خط بكش، ناديده انگار: بنويس؛ قلم در كش: كش در قلم
  ٢مكش در قلم، بلكه دركش قلم       سخن كـز خـرد بـر نيـارد علـم          

  رسال مثلا
المثل، شايع بوده و يا ساختمان  صورت مثل و ضرب در اشعار امير خسرو ابياتي كه به

قدر فراوان است كه حجم زيادي از  صورت يك مثل غيرمشهور است آن بيت كامالً به
چند نمونه كه  فقط به. تواند موضوع يك تحقيق مفصّل قرارگيرد ابيات را دربردارد و مي

  :نتخاب شده توجه كنيداز صفحات متوالي ا
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ــاي   ــود ديرپ ــي آن ب ــت از پ   ١كه پاش از سكونت نجنبد ز جـاي    درخ
*  

  ٢سفالينه را در گره جاي نيـست        نقد دغل راي نيست    كسي را به  
*  

  ٣هنــر  بــه از پادشــازادة بــي     ور  گدايي كه هست از هنر بهره     
*  

ــي  ــبان ب ــداري پاس ــزد بي   ٤شركت دزد  گنجينه برد به    م
*  

  ٥از دزد خورد طپانچه بر روي   د عسس چو در كوي    شب كور بو  
*  

  ٦زر هرچه كه بيـشتر بـال بـيش      ايمن بـود از شـكنجه درويـش       

  بندي جمع
بدون ترديد امير خسرو از شاعران موفّق زبان فارسي است و در سير و تحول شعر 

ه و آنچه خود او دربارة اشعار خود نوشته بسيار منصفان. فارسي نقش مهمي داشته است
در ديباچة . باشد حتّي كمتر از حد اوست و بيانگر خوي كريمانه و متواضعانة او مي

  : نوشته استالكمالةغر
ام، حكم آن متابع طبيعت سنايي و خاقاني است  هرچه در مواعظ و ِحكَم گفته”

ام، آن اتباع طبايع نظامي و سعدي است و آنچه  و آنچه مثنوي و غزل روان كرده
و اما . عيات و معما و لغز است، غباري از وجود من خاكي استمقطعات و ربا
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  نقش و جايگاه امير خسرو در شعر فارسي  ٦٧

  

هيچ عنصري عينيت ندارد و خاص خالصة  نثر بنده طبيعت خامه است كه با
  :جوهر من است

  ١“پس شاگردم، نـه اسـتادم       رو طرز هر سوادم     چون پس 
محيطي آمده و در  دنيا اي ترك زبان به كه ظاهراً در خانواده اين اما بايد گفت با

كه از آغاز  اين هندي زبان و خارج از حوزة زبان و شعر فارسي رشد كرده است و با
استاد مسلّمي نداشته است، اما پس از نظامي بهترين خمسه را سروده و در طرح دوبارة 

در جامعيت آثار و سرودن . سرايي نقش اساسي داشته است آثار نظامي و رواج خمسه
استادي رسيده و مطالب و لغات تازه و   نثرنويسي، از تقليد بهها و شعر در تمامي قالب

عالوه بر اينها نقش . نظير است كالم در سخنش فراوان و كم نو آفريده و آراية تركيبات
قاره را نبايد  برجستة امير خسرو در رواج و توسعة هرچه بيشتر شعر فارسي در شبه

بسيار دارد، شيوة سخنش   هندي فاصلةاينكه از سبك وقوع و سبك او با. ناديده گرفت
  .اند ها دانسته نحوي است كه وي را آغازگر اين سبك او به
  منابع

اديب، انتشارات  .كوشش ي به, بهارستان: نحٰمعبدالرموالنا نورالدين  خراساني، جامي .١
 . شه ١٣٦٩صابر، تهران، 

حيح محمود عابدي، ، تصاالنس نفحات: نحٰمعبدالرموالنا نورالدين  خراساني، جامي .٢
 . شه ١٣٧٠اطالعات، تهران، 

چاپ آكادمي علوم شوروي، , آينة اسكندري: دهلوي، امير خسرو بن امير محمود خسرو .٣
 . م١٩٧٧بخش ادبيات خاور، مسكو، 

مقدمة احمد اشرفي،  با, خمسة خسرو: دهلوي، امير خسرو بن امير محمود خسرو .٤
 . شه ١٣٦٢انتشارات شقايق، تهران، 

كوشش طاهر احمد اوغلي  ، بهمجنون و ليلي: دهلوي، امير خسرو بن امير محمودخسرو  .٥
م١٩٦٤ اوف، ادارة انتشارات دانش، مسكو، ممحر . 
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، تصحيح جعفر افتخار، چاپ بهشت هشت :دهلوي، امير خسرو بن امير محمود خسرو .٦
 .م ١٩٧٤ادبيات خاور، مسكو، 

ترجمه محمد تقي فخر داعي، دنياي , مشعرالعج: العلما محمد شبلي شمسشبلي نعماني،  .٧
 . شه ١٣٦٣چاپ دوم تهران، كتاب، 

نشر دانشگاه شيراز، شيراز، , تاريخ ادبيات ايران: رضازاده صادق ]دكتر[تبريزي، شفق  .٨
 . شه ١٣٥٢چاپ دوم 

فردوس، تهران، چاپ ششم , تاريخ ادبيات در ايران: اهللا  ذبيح]دكتر[، صفاي سمناني .٩
 . شه ١٣٦٩

 . شه ١٣٥٣، كابل،  آثار امير خسرو بلخيةگزيد: محمد آصف, فكرت .١٠

، گويان هند امير خسرو دهلوي عارف جليل و شاعر نامي پارسي: الدوله، علي اكبر قويم .١١
 .اقبال، تهران

  



  …در آيينة اسكندري امير خسرو وبررسي چهرة اسكندر   ٦٩

  

 اسکندري امير خسرو ة اسکندر در آيينةبررسي چهر
   منثور فارسيةترين اسکندرنام کهن و

  ∗پور سعيد حسام

  مقدمه
الدين محمود دهلوي يکي از پرکارترين  امير ناصرالدين ابوالحسن خسرو بن امير سيف

رود که در نيمة دوم قرن هفتم و  شمار مي گوي هندي به ترين شاعران پارسي و بزرگ
گمان اين شاعر در گسترش و نفوذ زبان و  زيست و بي ايل قرن هشتم هجري مياو

الدين  پدرش، سيف. ادبيات فارسي در سرزمين هندوستان نقشي ويژه داشته است
محمود، از اميران بنام دربار پادشاهان هند بود و اين ارتباط باعث شد امير خسرو نيز 

هاي  از سرودهرو بسياري   داشته باشد و از اينآن دربار آشنا شود و رابطة مناسبي با با
 بخشي از توان  را ميالسعدين قرانو راني و خضر خان  دول، منظومة نامه تغلقاو مانند 

از . نگاران گنجانيد تاريخ منظوم آن عصر برشمرد و از اين نظر نام او را در زمرة تاريخ
، از بزرگان )ق ه ٧٢٥: م(يا الدين اول نظام سوي ديگر پيوند مستحکم امير خسرو با

مشايخ چشتيه، شخصيتي معنوي از او ساخت که بازتاب اين پيوند و اين تأثير را 
گفتني است اين ارتباط تا پايان عمر . هاي امير خسرو ديد توان در تک تک سروده مي
و نيز فرزانه، امير خسر الدين اوليا ادامه داشته و ظاهراً اندکي پس از مرگ اين پير نظام

  .ديار باقي شتافت تاب جدايي و تنهايي را نياورد و به
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خوبي توانسته ميان  توان دريافت که او به از درنگ و تأمل در آثار امير خسرو مي
دربار پادشاهان هند و اشرافيت و تجمالت آن از يک سو و رابطة  رابطة خود با

. سوي ديگر تعادلي مناسب برقرار سازدالدين اوليا و عرفان و لوازم و ابزار آن از  نظام با
شايد . اي که اين رابطة دو سويه هيچ گاه خللي در ديگري پديد نياورده است گونه به

 نتيجة رابطة او ـ آن اشاره شد که در باال به بتوان گفت آثار تاريخي امير خسرو ـ
، ون و ليليمجن، شيرين و خسرو، االنوار مطلع، غزلياتدربار بوده و آثاري مانند  با

چنين  چون سرودن با. الدين اوليا نظام  نتيجة ارتباط او بااسکندري آيينة و بهشت هشت
 امير خُرد كرماني دهلوي در کتاب. الدين اوليا بود اي خواست مراد و مرشدش نظام شيوه

  :نويسد  ميسيراالوليا
خ المشاي شرف ارادت سلطان حد بالغت رسيد و به که چون امير خسرو به”

 امير خسرو در آن ايام در آغاز …نظر خاص ملحوظ شد  و به…مشرف گشت
المشايخ گذرانيدي تا روزي  خدمت سلطان شعر گفتن بود، هر نظمي که گفتي به

. آميز انگيز و زلف و خال المشايخ فرمود طرز صفاهانيان بگوي يعني عشق سلطان
آن صفات دالويز را از آن روز باز امير خسرو در زلف و خال بتان پيچيد و 

  .١“…نهايت رسانيد به
 امير خسرو دهلوي بررسي اسکندري آيينةدر اين پژوهش کوشش شده منظومة 

اين که نقش و جايگاه اسکندر در اين منظومه بسيار برجسته است و  توجه به شود و با
چرخد، بر آنيم تا ضمن برشمردن برخي از  حوادث و رويدادهاي آن حول محور او مي

ترين  کهن  بااسکندري آيينةهاي داستاني اين منظومه، چهرة اسکندر را در  ژگيوي
ها اسکندرنامهديگر  البتّه هنگام بررسي به.  موجود فارسي واکاويممنثور اسکندرنامة

افکنيم و   طرسوسي نيز نظر مينامة داراب نظامي و داستان اسکندر در اسکندرنامةمانند 
  .کنيم ر شخصيت اسکندر و داليل آن اشاره ميبه برخي از تضادهاي موجود د
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  آيينة اسکندري
تصحيح و مقدمة جمال مير سيدوف،   سرودة امير خسرو بااسکندري آيينةمنظومة 

 بيت ٦٤٨ بيت دارد و از اين تعداد ٤٤١٦ مسکو، م، ١٩٧٧انتشارات دانش، سال چاپ 
 و )ص(يش حضرت محمداو و ستا ستايش خداوند و مناجات با در آغاز اين منظومه به
الدوله محمد جهانگير و خطاب السالطين عالء الدين اوليا و شمس معراج او، مدح نظام

مانده   پرداخته شده است و از ابيات باقي…بوس و داليل سرايش اين منظومه و زمين
بيت حکايات و اندرزهاي  ٧٤٩ماجراهاي اسکندر و  به%) ٦٢ حدود( بيت ٢٧٣٢
 است نامه ساقي بيت نيز ٤٠ميان ماجراهاي داستان نقل شده و   که درخسرو است امير
بيت پاياني کتاب  ٢١١کدام از ماجراهاي اسکندر سروده شده است و  پايان هر که در
خسرو و پندهاي گوناگون پرداخته شده  چگونگي سرايش و حديث نفس امير نيز به
خسرو از شيوه و سبک  اميرشود، پيروي  آنچه در آغاز اين منظومه ديده مي. است

خسرو افزون بر مدح پادشاه زمان خود و ممدوحي که کتاب را  البتّه امير. نظامي است
الدين اوليا گفته است و اين بخش را پيش  نام او سروده، ابياتي را نيز در وصف نظام به

ميتي داده که اين کار نشانگر ارزش و اه الدوله محمد جهانگير قراراز ستايش عالء
  .خسرو براي پير و مرشد خود قايل است است كه امير

شود اين است که   نظامي ديده مياسکندرنامةتفاوت ديگري که ميان اين منظومه و 
دليل روايات گوناگوني که دربارة پادشاهي و پيامبري اسکندر وجود داشته،  نظامي به

شاهي است و سفر دومش گرفته، سفر نخست او هنگام پاد سفر براي اسکندر درنظر دو
 را اسکندرنامههمين دليل  پيامبري است و چه بسا نظامي به پس از برگزيده شدنش به

حوادث و  (اقبالنامهو ) پادشاهي حوادث و وقايع سفر نخست ـ(در دو بخش شرفنامه 
اما امير خسرو ضمن تأکيد بر نظرات مختلف . سروده است)  پيامبريـ وقايع سفر دوم
  :پذيرد ندر پيغمبري او را نميدربارة اسک

  م درســخنراوان بــود بــيش و کــفــ  هـــاي کهـــن  در آيـــين تـــاريخ 
ــ  ســکندر کــه فــرخ جهــان شــاه بــود ــف هب ــدگي خ ــرخن ــاه ب   وداص درگ

ــگ ــروهـ ــي زدنـ ــگ  ت درشد از واليـ ــي نروهــ ــغمد پينتشبــ   رشبــ
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ـ    درستي ش   تحقيق چون کرده شد باز جـست       به   ١تت درسـ  دش بـر والي
اتفاقاً چون اين شاعر پيامبري اسکندر را نپذيرفته، هيچ گاه در سرودة خود و 
سروش  توانسته با کارنبرده؛ هرچند پذيرفته كه او مي پيامبر را براي اسکندر به واژة

  .گاه مشکل از او ياري جويد غيبي ارتباط برقرار کند و به
 را در دو بخش اسکندري آيينةهمين باور، امير خسرو  توجه به رسد با نظر مي به

جداگانه نسروده و کل ماجراهاي اسکندر را در يک اثر گنجانيده است و در اين مورد 
 اسکندرنامهگفتني ديگر اين که نظامي در دو بخش . از نظامي پيروي نكرده است

دگرگوني در شيوة  تفاوتي در مسير دو سفر اسکندر نديده و بيشتر در سفر دوم به
هاي گوناگون  دف او از فتح کشورها و فراخواندن مردمان سرزميننگرش اسکندر و ه

سفر خشکي و  دين حق پرداخته، در حالي که امير خسرو سفرهاي اسکندر را به به
هاي درياست اسکندر جز  کند و در سفر دوم که ديدن شگفتي سفر آبي تقسيم مي

  .کند کسي ديدار نمي نگهبان آب با با
  امجهان قاف تـا قـاف بـستد تمـ           بدين گونه يک ره زشمشير و جام      
  نــوعي دگرگــرد آفــاق تاخــت بــه  دگر بـاره کـز روم رايـت فراخـت         

ــري   خشکي چو بنمود جوالن گـري      به ــو آب روان درت ــد چ   روان ش
ـ  ه  عجب ــب  ردظّـاره کـ   ا چـو ن   اي دري ــرآم ــد ره م ــرگ را چ   ٢رداره ک

دن گشتن جهان در طوالني بودن سفر دريايي اسکندر و غيرممکن بو توجه به و با
  :مدت زمان بسيار کوتاه بر اين باور است که

  نيوشنده سي سال گويـد حيـات        ذات دروغ است کان پادشه را به     
  دو ره فــتح آفــاق در شــک بــود  ز عمري کزين گونه انـدک بـود       

ـ    أن او ة شـ  وانـدم از قـصّ    چنين خ    ٣ود جـوالن او كه پانصد فزون ب
داند و در هيچ  در را افزون بر پانصد سال ميهرچند در اينجا امير خسرو عمر اسکن

چنين موردي اشاره نشده است و در همة آنها  هاي اسكندر به يك از ديگر داستان
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 ٣٣چنين، بر پاية اسناد و مدارک تاريخي، اسکندر در  اسكندر عمر كوتاهي دارد و هم
از نظامي پيروي  كار ديگري که در آغاز داستان، سراينده با. سالگي درگذشته است

در مسير حرکت اسکندر ميان . اي بسيار فشرده است گونه داده، نقل داستان به انجام
اين که  توجه به شود که با  نظامي تفاوت ديده مياسکندرنامة و اسکندري آيينة
آنچه  نمايد، اما نظامي به خسرو هر دو داستان نظامي را درهم آميخته طبيعي مي امير
از گفته، پايبند بوده است و تفاوتي در مسير حرکت اسکندر در صورت ايج آغاز به در

ها   گاه پريشانياسکندري آيينةشود، اما در  بخش فشردة داستان ديده نمي متن داستان با
براي نمونه در بخش فشردة داستان، اسکندر پس از حمله . خورد چشم مي به
هاشان   از زرتشتيان و آتشکدهکشد و ايران لشکر مي سرزمين زنگيان و تسخير آن، به به

  .١رود هند و چين، سرزمين يأجوج و مأجوج، مي آورد و در ادامه به دود برمي
هند، چين و سرزمين يأجوج و  اما در متن داستان، پس از اين که اسکندر به

يادش  گردد، برخي از نزديکان او به روم باز مي فتح اين مناطق به رود و با مأجوج مي
اين خواسته جامة عمل  درنگ به ه بايد دمار از زرتشتيان برآورد و او نيز بيآورند ک مي
  .٢پوشاند مي

، چنان که پيشتر اشاره شد، بدون درنظر گرفتن اسکندري آيينةمتن داستان 
.  بيت است٢٧٣٢هاي مستقل و اندرزها و پندهاي شاعر و مطالب پاياني  حکايت

ميان مسير  ي متنوع و نبود انسجام کافي درهاي گوناگون و پندها حکايت توجه به با
خسرو سرودن داستان اسکندر  رسد هدف اصلي امير نظر مي حوادث و وقايع داستان، به

گرفتن شخصيت و روحيات معنوي و مذهبي او بيشتر هدفش  درنظر نبوده است و با
اين موارد اي که گاه در بيان  گونه بيان موارد و نکات اخالقي و معنوي بوده است، به

تکرار گراييده و نتيجة اين تکرار و اصرار بر ذکر مطالب اخالقي، سردرگمي خواننده  به
خوبي مسير حوادث و ماجراهاي داستان اسکندر را  تواند به است و خواننده نمي

  .گيرد پي
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 اش دنيا آمدن اسکندر و نژاد او و لشکرکشي همچنين در اين داستان، از چگونگي به
ميان نيامده و دليل  هند سخني به کشته شدن داراب و سپس رفتن اسکندر بهايران و  به

  :اين ماجراها از نظر شاعر اين است که نپرداختن به
ــه   دوران خـويش   هر آنچ از وي آمـد بـه        ــا ب ــست دان ــويش  نبشت ــوان خ   دي

ــه  ودن کــار بــو در بنــد ايــم چــم هــدلــ ــود   ب ــار ب ــه ناچ ــت آنچ ــاز گف   ايج
ــدگــر هرچــه ناگ   يک گفت خواهم درست    کنون يک به    د از نخــستفتــه مان

ــه   نخـــست آرم از رزم خاقـــان ســـخن ــدم ب ــه دي ــاريخ ک ــن  ت ــاي که   ه
ــاه   ــده نگ ــرد آن جري ــه ک ــامي ک   در آشـــــتي زد ميـــــان دو شـــــاه  نظ
   البــد ايــن ســاز را  دگرگــون زنــم   دگرگونــه خوانــدم مــن ايــن راز را   

ــ  يس بــــداردت نــــطافــــه لرنــــوگ ــر گفه هــک ــه را ب ــاز گت ــسوي   ١يد ک
چين  اين ديدگاه در اين منظومه متن داستان از لشکرکشي اسکندر به توجه به و با

اين ماجرا،   بيت به٩٠٠برجسته کردن اين نبرد و اختصاص نزديک به  شروع شده و با
  :بيان اين بيت شاعر کوشيده تا سخن ديگران را تکرار نکند و پس از پايان اين داستان با

ــ ــيم ديگــر فزل در اقتزل ــدل   ٢ گه سـرفکند گهي تاج بربود و    کن
تاراج رفتن سر روسيان و رفتن اسکندر  اي بسيار گذرا از تسخير شرق و به گونه به
  .راند ظلمات و دست خالي برگشتن او سخن مي به

شوند و  پس از اين ماجرا اسکندر و سپاهيانش ميان صحرا از گرسنگي درمانده مي
دادن يک خوشة انگور معجزه آسا، تمام  آيد و با شان ميياري سرانجام سروش غيبي به

 نظامي هرچند بسياري از اقبالنامةرهاند ولي در  لشکريان اسکندر را از درماندگي مي
شوند، اما سخني از ياري سروش  آب و علف تلف مي لشکريان براي گذر از بياباني بي

سختي  نشده است و اسکندر باآن اشاره كرده گفته  اي كه امير خسرو به شيوه غيبي به
  .٣رسد سرزمين يأجوج و مأجوج مي به
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سرزمين يأجوج و مأجوج برود و آنان را  خواهد تا به سروش غيبي از اسکندر مي
رود و پس از کشتن تعداد زيادي از آنان، سدي  آنجا مي از ميان بردارد و اسکندر به

 آن سامان را از شرشان سازد و مردم پوالدين درگذرگاه قوم يأجوج و مأجوج مي
نظامي اندکي متفاوت است  توصيفاتي که امير خسرو از اين قوم داده است با. رهاند مي

ها  هاي بزرگ اين قوم و استفاده از اين گوش  دربارة گوشاسکندري آيينةو در 
عنوان زيرانداز و روانداز سخن گفته شده و اين قوم مردمان و حيوانات آن سرزمين  به

هاي اين  دربارة گوش) اقبالنامهبخش ( نظامي اسکندرنامةخورند، در حالي که در  را مي
رسانند و کاري  حيوانات و گوسفندان ساکنان آسيب مي قوم سخني گفته نشده و تنها به

  .١مردمان آن ندارند به
 در داستان اسکندر نام اين موجودات گوش شاهنامة فردوسيگفتني است در 
 و در ٣گوشان  نام اين موجودات گليمعيار سمک در داستان و. ٢بستران آمده است

زکرياي  نظر. ٤کار رفته است گوشان به اسکندر واژة گليم  بخش مربوط بهنامه داراب
ميان بردن   دربارة اين قوم و نقش اسکندر در ازالمخلوقات عجايبقزويني در کتاب 

  :آنان درخور توجه است
ها دراز  ک است از نسل يافث بن نوح، که گوشيأجوج و مأجوج نام دو قبيلة تر”

عنوان لحاف  دارند، بر آن گونه که چون شب فرازآيد، يکي در زير افکنند و يکي به
ديار آنها رسيد مردم  ذوالقرنين چون به. کردند اين قوم در دنيا فساد مي. روي کشند بر

که اينان ديار ما را بردند و از او ياري خواستند  او پناه از ظلم يأجوج و مأجوج به
ذوالقرنين تعداد و . دزدند خورند و چار پايان ما را مي کنند و ِکشت ما را مي منهدم مي

اندام و  اند کوتاه شمار است و موجوداتي تعدادشان بي: گفتند. مشخّصات آنها را پرسيد
 هاي آنان مانند درندگان است و جاي ناخن منقار دارند و بر پشت پهن صورت که نيش
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خوانند و  باشند و مثل کبوتر يکديگر را فرا مي آنها موست و داراي دو تا دم بزرگ مي
  .١“کنند همانند سگ عوعو مي

گردد و پس از  روم باز مي اسكندر پس از بستن سد در برابر يأجوج و مأجوج، به
 هاي زردتشتيان و ابتدا آتشکده: کند اين منظومه، او سه کار مي توجه به بازگشت، با

کند و پس از چند شکست از  يونانيان حمله مي برد و سپس به ميان مي کيش آنان را از
 کند شکستن سدي بزرگ در زير آب غرق مي ياري سروش غيبي سرزمينشان را با آنان به

اصرار فراوان و شنيدن پندهايش،  يابد و با و پس از اين پيروزي افالطون يوناني را مي
انگيزي از دريا  رود و عجايب شگفت دريا مي برد و در ادامه به روم مي او را با خود به

  .ميرد بيند و پس از بازگشت مي را مي
گوينده هرگاه خواسته حکايت و  اين که در اين داستان توجه به طور کلّي با به

اندرزي گفته است و حتّي براي ماجراهاي اسکندر نيز آن گونه که بايد نظم و ترتيب 
رفته، طرح داستان بسيار ضعيف است و شايد بتوان گفت طرح خاصّي خاصّي درنظر نگ
 نامة اقبال و شرفنامههاي همعرض مانند  داستان شود و حتّي نسبت به در آن يافت نمي

 خود سرايندة اثر، مجنون و ليلي، خسرو و شيرين گرگاني، ويس و راميننظامي، 
شي که ممکن است خواننده را اي براي خواننده ندارد و شايد تنها بخ جذابيت ويژه
پادشاه چين است که البتّه چارچوبي  دنبال خود بکشاند جدال اسکندر با قدري به

ميدان جنگ  تکراري دارد که در آن دختري دالور در لباس مردان از سپاه خاقان به
نبرد  کشد و سرانجام اسکندر خشمگين به آيد و بسياري از دالوران اسکندر را مي مي
داده بود،  شتابد و دالوري راکه سراينده تاکنون او را بسيار بسيار قوي نشان ياو م با

هاي آن  توان يکي از کاستي همين مورد را نيز مي کند ـ مانند آب خوردن اسير خود مي
  .بندد او پيمان زناشويي مي شدن از رازش با آگاه  و باـ شمار آورد به

ه شد، هدف امير خسرو بيشتر بيان مسايل در موارد ديگر، همان گونه که پيشتر اشار
اي  گونه پادشاه زمان خود عالءالدوله محمد جهانگير است، به اخالقي و پند و اندرز به

فرستادن  کند و افالطون حتّي با که وقتي اسکندر براي يافتن افالطون کوشش فراوان مي
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اين  راي مالقات باپذيرد، اسکندر خود ب پيکي ويژه از جانب اسکندر، دعوتش را نمي
نهد و  يک سو مي رود و جاه و جالل پادشاهي را به غاري متروکه مي فيلسوف به

  :گويد مي
  تو بـر آرم نفـس   ک چند با  که ي   و ليکن مراد من آن بود و بـس        

*  
  تواضع زتـو نيـست مـا را دريـغ           از ما دريغ  چو تو داشتي صحبت     

  کنــون پنجــة مــا و دامــان کــوه  گــر از زحمــت مــا نيــابي ســتوه
ــ  نه آن پادشاهم من از کبر و جـاه    ــظــيه تعک ــم دان ــاهدارم نا ن   ١گ

پذيرد و پس از اصرار زياد،  هايي افالطون نمي وجود چنين رفتار و خواهش با
  :دهد اسکندر را اين گونه اندرز مي

  د که ز ايزد بـود ترسـکار       مان ش ه  نخست آنچه فرض است بر شهريار     
* 

   راشويايي خـــوانـــد تنـــنبي  چو تيري زند جان بدکيش را     
*  

  خدا را پرست و مشو خـود پرسـت        دست چو دادت خدا آنچه داري به     
  گنــداري ز درويــش نا نــگــر تــن  اهنشه روم و زنـگ    تويي گرچه ش  

*  
  نـان رت ع عـش  ا تـواني بـه    ده ت م  جهان گرچه خالي شد از دشمنان     

*  
  اي معـده خرسـند کـن        نان پاره  به  نگــويم کــه خمخانــه رابنــدکن   

  ٢خورد تو را مي  خوري ني     که تو مي    وردرت درخـ  يکن چنان خـور گـ     و ل 
گمان  اسکندر بي افالطون و اندرزهاي افالطون به اين شيوة رفتار اسکندر با

پادشاه زمان خود باشد که بدين  صورت غيرمستقيم حرف دل امير خسرو به تواند به مي
مطلب . آموزاند لم و اخالق و عرفان را مياهل ع گونه، شيوة مطلوب رفتار پادشاهان با
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بيني امير خسرو است که در سخن افالطون بازتابانيده شده  ديگر در اين سخنان واقع
جاي تحذير و  شراب خواهد رفت، از اين رو به داند که پادشاه حتماً در پي او مي. است
نوشي  ا در شرابخواهد دست کم ميانه روي ر دارندگي و منع يکبارة وي، از او مي باز

  .پيشة خود سازد
شود تناقضي است  افالطون ديده مي گفتني ديگري که در ماجراي رفتار اسکندر با

که در سخنان امير خسرو است و براي خواننده پرسش برانگيز است که چرا وقتي 
پراکنده  برد و آنجا را تسخير کند، با يونان حمله خواهند به نزديکان اسکندر از او مي

غاري در يک کوه، نزديکان اسکندر از او  ها و فرار افالطون به  يونانيان در کوهشدن
  :نزد خود بياورد خواهند که افالطون را به مي

  همزانـويي دسـتگاهش دهـد      به  همدستي خويش راهش دهـد   به
  برهــان عقلــيش ملــزم کنــد بــه  خياالت خام از سرش کـم کنـد       

  ١رودمش آرد فـ   ش بـراهي  کـي  به  رود بـود  ر نمـ   تيـ  واز هـ  ش کـ  دل
شود که اسکندر بر آن  که ديديم، گفته مي نکته اينجاست که در اين بخش، چنان

کيش ابراهيم دعوتش  برحذرداشتن او از کيش نمرود، به شود تا افالطون را بيابد و با مي
دين حق فراخواند،  اما درست چند بيت بعد بدون اين که اسکندر، افالطون را به. کند

طون است که نخستين درخواستش از اسکندر خداترس بودن او در پادشاهي اين افال
  .٢است

اين تناقض و يا تناقضي که در آغاز داستان در مسير حرکت اسکندر در حمله 
شود و همچنين روشن نبودن نام مادر اسکندروس، پسر اسکندر و  زردشتيان ديده مي به

ادشاهي پس از مرگ اسکندر و آمدن و بزرگ شدنش و رهاکردن پ دنيا چگونگي به
کند و انسجام و  روشن نبودن پايان زندگي اين پسر، ابهامات داستان را بيشتر مي

  .کند تر مي گسستة داستان را پريشان بافت
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هرچند گاه  ناگفته نماند پندها و اندرزهاي متنوع و همه جانبة امير خسرو ـ
کمک آنها منشور  توان به ـ در اين کتاب بسيار شنيدني است که مي تکراري است
  .خسرو را نگاشت اخالقي امير

هاي ديگر اسکندر است،  اسکندرنامهاز آنجا که شخصيت محوري در اين منظومه و 
شخصيت تاريخي او، چهره و موقعيتش را در  کوشيم تا پس از نگاهي به مي
  : منثور موجود فارسي بررسي کنيماسکندرنامةترين   و کهناسکندري آيينة
  خصيت تاريخي اسکندرش
ولي مادر فيليپ زني ايلورناني . پدر اسکندر فيليپ پسر آمونتاس مقدوني بود”

پدر اسکندر از طرف مادر بربر بود، اما مادر اسکندر که . نام اريديس بود به
عقد رسمي فيليپ درآمد، دختر  به. م .ق ٣٥٧المپياس نام داشت و در سال 

رسيد، بنابراين يوناني  پسر آشيل مي که نسلش بهها بود  نئوپتولموس شاه ملسي
  .١“رفت شمار مي به
وار  ارسطو عشق ديوانه. اسکندر در نوجواني براي کسب دانش نزد ارسطو رفت”
فرهنگ يوناني را در او پديدآورد و ذهنيت او را يکسره يوناني ساخت و اين  به

  .٢“در زندگي اسکندر عميقاً تأثير گذاشت
نويسد خ نامدار جهان، دربارة خلق و خوي اسکندر ميويل دورانت مور:  

طلبي پدر و  احتمال زياد، اسکندر قوت و اراده و تصميم را از حس جاه به”
  .٣“ارث برده بود تندخويي را از خون مادر به

درنگ مخالفان  اسکندر پس از مرگ پدر در بيست سالگي پادشاه روم شد و بي
هاي مناطق  اي توانست شورش زيرکي ويژه شت و بارا در روم از پيش رو بردا خود

دليل احترام  مصر لشکر کشيد و به پس از آن به. گوناگون يونان را در نطفه خفه کند
ستايش خود در حد يک خدا  معبد مصريان و خدايان آنان، مصريان را به بسيار به
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 پادشاه رومي، شايد دليل ديگر مصريان براي ستايش اسکندر اين بود که اين. داشت وا
ايران و هند  اسکندر پس از مصر به. ساخت آنان را از آزارهاي داريوش سوم رها

دادن تلفات فراوان، برق آسا همة اين مناطق را تسخيرکرد و پس از  لشکرکشيد و با
عربستان برود که تب شديدي در بستر خواباندش و  خواست به بازگشت از هند مي

در سي و سه . م .ق ٣٢٣در برد و در سال  ن سالم بهديگر نتوانست از اين تب جا
  .سالگي درگذشت

  ها ها و افسانه شخصيت اسکندر در داستان
هول و هراسي  هاي پي در پي هاي برق آسا و پيروزي دليل کشورگشايي اسکندر به

اي که  گونه شگرف در دل مردم جهان انداخت و در همان عصر خود مشهور شد، به
اين . جادو و معجزه رواج يافت انگيز و آميخته با هاي شگفت  و افسانهاش اخبار درباره
هاي گوناگون، رنگ و بوي محلّي و بومي  ميان ملّت ها در ها پس از گذشت قرن افسانه

سليقة گويندگان و  اي متناسب با گرفت و اسکندر در هر زبان و کشوري چهره
  .ها تضاد بسيار زيادي دارد انهنويسندگان آن زمان پيدا کرد، که اين چهره در افس
اند دربارة اسکندر روايات گوناگوني  همان گونه که نظامي و امير خسرو تأکيد کرده

 منثور فارسي اسکندرنامة امير خسرو و اسکندري آيينةميان . است وجود داشته
ها در ماجراها و چگونگي  بخشي از اين تفاوت. شود هاي زيادي ديده مي تفاوت
نها براي اسکندر است و بخشي ديگر در تصوير و چهرة اسکندر ديده آمدن آ پيش
دنيا آمدن اسکندر شروع شده و در   منثور داستان پيش از بهاسکندرنامةدر . شود  مي

اکراه  خواستة داراب و با جنگ ميان داراب و فيلقوس رومي، ناهيد دختر فيلقوس به
روم   از يک شب ناهيد را بهشود، ولي داراب پس ايران فرستاده مي فيلقوس به

برد اين راز را پنهان  مي آبستني دخترش از داراب پي گرداند و فيلقوس وقتي به مي باز
نامد و بدين ترتيب  آمدن فرزند ناهيد، کودک را پسر خود مي دنيا دارد و پس از به مي
 فقط هاسکندرنامنظامي در . ، اسکندر پدري ايراني دارداسکندرنامهمتن  توجه به با
کند که  هاي گوناگون دربارة اصل و نسب اسکندر اشاره دارد اما تأييد مي روايت به

سرايندة . اسناد تاريخي نيز همخواني دارد اسکندر فرزند فيليپ رومي است که البتّه با
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پردازد،  ها نمي اين تفاوت دهد و اصالً به  دربارة اين موارد نظري نمياسکندري آيينة
  .داند  که اسکندر را رومي ميروشن است اما

سوي ايران و جنگ  تفصيل از حرکت اسکندر به  منثور بهاسکندرنامةهمچنين در 
اش سخن گفته  اسکندر براي حفظ حرمت خانواده داراب و سپس سفارش داراب به با
آيد، در حالي  ميان نمي دختر داراب سخني به شود و در اينجا از ازدواج اسکندر با مي

روشنک دختر داراب پيمان   نظامي اسکندر پس از مرگ داراب باکندرنامةاسکه در 
 منثور، اسکندر پس از پيروزي اسکندرنامةمطالب داستان  توجه به با. بندد زناشويي مي

ميان بردن زرتشتيان  ها و از آزارد و سخني از ويران کردن آتشکده در ايران، کسي را نمي
 طرسوسي، اسکندر نامة دارابنام  داستاني ديگر بهنکتة جالب اين است که در . نيست
نام  کند و دختري دالور به تواند ايران را تسخير آساني نمي مرگ داراب، به با

اي تحقيرآميز سپاه  گونه لشکري از ايرانيان چند بار به دخت، دختر داراب، با پوران
 پيش از حملة که گفتيم،  هم، چناناسکندري آيينةدهد و در  اسکندر را شکست مي

ايران نشده است و پس از بازگشت  حملة او به اي به چين، هيچ اشاره اسکندر به
هاي پي در پي و فتح بيشتر مناطق دنيا، يک روز در جمع يارانش  اسکندر از جنگ

هنگام پرسش،  پرسد كه ماهيت آتش چيست و خود او، به ديدن آتش از دانايان مي با
ميان بردن آنان  که چرا زرتشتيان آتش پرستند و وظيفة من ازافتد  ياد کيش مغان مي به

  :است
  چرا ماند اين رسم مغ زادگان       ادگـان م کـه در آذر آب     انجـ  به

*  
  ١انم بر آن دود ديرينـه آب      فش  بر آنم کز آن جانب آرم شتاب      

كند، در حالي  اي نمي واژة ايران و ايراني اشاره بينيم در اينجا شاعر به چنان که مي
  :کند تأکيد مي) شرفنامهبخش  (اسکندرنامهکه نظامي در 

ــان  ــود کايرانيـ ــکندر بفرمـ ــانپ ايند ز آتــششگــ  سـ   رســتي مي
ـ    ن ديري همان دي    ٢گرايش سوي دين خسرو کنند      و کننـد  نـه را ن
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روشن نيست كه چرا امير خسرو اين بخش از ماجراهاي اسکندر را بعد از 
نين از نظر طرح داستاني اين که اسکندر بازگشت اسکندر از جنگ قرارداده و همچ

هايشان  ميان بردن مغان و آتشکده يکباره سوداي از ديدن آتش در هنگام بزم، به با
براي . پاشد مي کند و انسجام داستان را فرو سرش بزند، چندان خواننده را قانع نمي به

ني نداشته و توجيه چنين امري بايد بپذيريم كه سراينده براي داستان خود طرح روش
هايي از ماجراهاي زندگي اسکندر را که در  بدون درنظر داشتن چنين مواردي قسمت

فکر نظم و انسجام آن و حتّي  داده و چندان به اختيار داشته است، کنار هم قرار
  .هاي موجود در گفتار خود نيز توجهي نکرده است برخي از تناقض به

ميان خاقان و اسکندر بسيار برجسته  جنگ اسکندري آيينةهمچنين، هرچند در 
شده است و امير خسرو تأکيد کرده که نظامي راه صلح را در ماجراي خاقان و اسکندر 

جنگند،  يکديگر مي برگزيده و او روايتي ديگر را برگزيده که بر پاية آن اين دو پادشاه با
ه ماندن خاقان و  نظامي زنداسکندرنامة و در اسکندري آيينةاما نتيجة اين ماجرا در 
 منثور، اسکندر اسکندرنامةاما در . وسيلة اسکندر است پادشاهي به گزينش دوبارة او به

تفاوت ديگري . کند آنان رحم نمي کشد و به اش را مي طرز فجيعي خاقان و خانواده با
شود اين است که در  که در ماجراي زندگي اسکندر در اين دو داستان ديده مي

مصر نيز لشکر  مکّه و زيارت خانة خدا به هنگام رفتن به ثور اسکندر به مناسکندرنامة
هاي فراواني  حکايت نام رئيس مصر با کند و اتفاقاً فردي به کشد و آنجا را فتح مي مي

هاي مهم در اين داستان است و اسکندر  کند يکي از شخصيت که براي اسکندر نقل مي
برد و او را  مي نيرنگ اين دختر پي ه مصر، بهيکي از دختران پادشا پس از ازدواج با

رنگ دارند   منثور مصريان حضوري پراسکندرنامةهرچند در . کشد اي فجيع مي گونه به
رفتن اسکندر  ترين اشاره حتّي در بخش خالصة داستان به  کوچکاسکندري آيينةاما در 
  .شود مصر نمي به

 منثور، اسکندر اسکندرنامة گفتني ديگر دربارة اين دو کتاب اين است که در
دختري  ، اسکندر بااسکندري آيينةکند، اما در  دختر پادشاه خاقان چين ازدواج مي با
نام کنيفو که فرزند يکي از دالوران چيني بوده و حتّي خاقان چين نيز خواستگار او  به

دارد و اسکندر  تني که کنيفوي چيني با کند، آن هم پس از جنگ تن به بوده ازدواج مي
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گفتن داستان زندگي خود، اسکندر عاشقش  آيد و با اسارت اسکندر درمي سرانجام به
دو داستان  شباهت اين دو داستان در اين است که در هر. کند او ازدواج مي شود و با مي

کند،  او ازدواج مي شود و سرانجام با رو مي اسکندر رو به دختري در ميدان نبرد با
 منثور، اين دختر، اسکندرنامة اين دختر، چيني است و در درياسکن آيينةدر  اما

در داستان امير خسرو کنيفو پس از . پري است که پادشاه واليات پريان است اراقيِت
 منثور اتفاقاً بيشتر زحمات اسکندرنامةشود و در  ازدواج ديگر در ميدان نبرد حاضر نمي

در در ميدان جنگ چندان پري است و اسکن هاي جنگ بردوش اراقيِت و سختي
  .هنرنمايي ندارد

ها  اسکندرنامهمطلبي اشاره شده که در هيچ يک از   بهاسکندري آيينةهمچنين در 
نام اسکندروس دارد که اندکي  در اين منظومه اسکندر پسري به: آن اشاره نشده است به

ديگران  نهد و تخت و تاج پادشاهي را به صحرا و بيابان مي پس از مرگ پدر، سر به
  :گذارد مي وا

ــکندروس  ــکندر، اس ــور اس ــان پ   رهـا کـرد مـلـکي چـو زيبا عـروس        هم
  ١يکي سوي صحرا يکي سوي خاک       اکنــــابر تتــــت دو اخشروان گـــ 

صحرا پناه برده  جالب است كه در اين داستان روشن نيست براي اين پسر که به
تيجة ازدواج اسکندر آيد و همچنين روشن نيست که کي و درن است، چه پيش مي

دنيا آمده و چگونه بزرگ شده است، چون در طول داستان  کدام زن، اسکندروس به با
خواهد براي ديدن عجايب درياها برود و مسؤليت پادشاهي  جز هنگامي که اسکندر مي

 اسکندرنامةشود و اين در حالي است که در  او نمي اي به سپارد، هيچ اشاره او مي را به
آيد و در کودکي  دنيا مي پري به اراقيِت سکندروس در نتيجة ازدواج اسکندر بامنثور، ا
  .ميرد مي

 منثور اسکندرنامةهايي بود که براي آشنايي بيشتر ميان متن داستان  اين موارد نمونه
دليل حجم زياد از يادکرد آن   گفته شد و موارد ديگري نيز بود که بهاسکندري آيينةو 

  .پردازيم شخصيت اسکندر مي پوشيم و به چشم مي
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 شخصيتي تقريباً ثابت و کامالً مثبت دارد، اسکندري آيينةدر حالي که اسکندر در 
 منثور اين چهره شخصيتي بسيار متغير، متناقض، گاه مثبت و بيشتر اسکندرنامةدر 
  .دارد منفي

ه که اي بسيار مثبت از اسکندر تصويرکرد امير خسرو در آغاز داستان خود چهره
  :همة لوازم و ابزار حکومت بر جهانيان را داراست

ـ  هب  خشکي رهش را خضر پاس داشت      به ـ  ري گـراي  ت   تاليـاس داشـ    هش ب
ــ ــر شــدگ ــ هد ب ــدري   مـــايندش رهط آمـــيحـــل ميـــوک  رايا درون ره گ

*  
  حلش کرد ارسـطوي فرزانـه کـيش         اي مــشکل افتــاد پــيش ورش پــاره
ــده بخــت   اي ز اختران گشت سخت      وگر عقده    گــشاد از فالطــون فرخن

  ١يرگـ   ونردش افـس  ناس نـو کـ    بلي  ريو و پــديــ هد بــت آمــر حاجــوگــ
شود،  اسکندر در جنگ آمده اما وقتي خاقان اسير اسکندر مي هرچند خاقان چين با

دارد، چون فرمان  مي شگفت وا رفتار بسيار نيک و کامالً انساني اسکندر خاقان را به
ام غنايم چينيان بازگردانده شود و خود اسکندر نيز افزون بر آنها چيزي دهد كه تم مي
افالطون و تواضعش در برابر اين عالم  رفتار اسکندر با. ٢دهد خاقان و لشکرش مي به

  .٣نيز بسيار درخور توجه است
کند،  همچنين هنگامي که اسکندر چند تن از قوم يأجوج و مأجوج را اسير مي

  :کند نه او را توصيف ميخسرو اين گو امير
  ٤در آن تنگ چشمان نظر دوخته       تـه دوخدلـي حکمـت ان    لک بـا  م
پايان رسيدن سد پوالدين در برابر يأجوج و مأجوج، اسکندر خداوند  و پس از به

  :ستايد را مي
ــخ  دو روز و دو شب روي بر خاک سود    ــداون ــد خ ــتش نود را پرس   ٥ودم

                                                   
  .٢٨، ص آيينة اسکندري: خسرو دهلوي، امير خسرو بن امير محمود  .1
  .١٥١-٣همان، ص   .2
  .٢٠٢-٧همان، ص   .3
  .١٢٥همان، ص   .4
  .١٤٩همان، ص   .5



  …در آيينة اسكندري امير خسرو وبررسي چهرة اسكندر   ٨٥

  

هاي   در هيچ يک از رفتارها و انديشهکندرياس آيينةطور کلّي در داستان  به
مردم  کند، به شود؛ او در پادشاهي خردمندانه رفتار مي اي يافت نمي اسکندر، کاستي ويژه

شمارد،  دارد، حکيمان و انديشمندان را بزرگ مي نمي کشورهاي مغلوب ظلم و ستم روا
هاي  ي از سروشاي که خداوند بارها و بارها يک گونه خداترس و متواضع است، به

هرچند امير خسرو . فرستد، قدرت طلب و خونخوار نيست ياريش مي غيبي را به
دهد،  ميان مطالب کتاب ارائه مي پذيرد، اما تصويري که از اسکندر در پيامبري او را نمي

  .کمتر از يک پيامبر نيست
 بتوان شايد.  منثور خبري نيستاسکندرنامةاز اين تصوير روشن و کامالً مثبت در 

جهان گشايي،  هاي اسکندر را در اين داستان شهوت بارگي، حرص به بارزترين ويژگي
وجود داشتن چنين  البتّه با. چپاولگري و زراندوزي و تالش براي جاودانگي برشمرد

شود که اسکندر ادعاي پاکدامني دارد، وقتي مشکلي برايش  هايي، گاه ديده مي ويژگي
او . داند آورد و هدف خود را گسترش دين حق مي روي ميدرگاه خدا  آيد به مي پيش

دور جهان چنين بيان کرده  ايران هدف خود را براي گشتن به هنگام لشکر کشي به
  :است
رعيت و  راستي بنشانم و با هاي نيک بنهم و ملوک را به هرجا که برسم رسم”

 بگذارم و هر موضع يادگار زير دستان رفق نمودن تحريض کنم و نام نيک را به
از جور و قهر خود رعيت و زيردستان را ايمن دارم که بهترين سيرتي و طريقتي 

  .١“مند گردانند پادشاهان اين است كه از عدل و انصاف خود همگنان را بهره
چپاولگري و غارت مال و جان و  اين سخنان بسيار زيبا و انساني در عمل به
ر، هند، چين، شهرترکان، يمن و واليت ناموس بسياري از مردم کشورهايي چون کشمي

 گذراند براي نمونه در واليت دوالپايان تمام مردان را از دم تيغ مي. شود مي دوالپايان بدل
  :و در کشمير چنين رفتاري دارد

  .٢“هفت روز کشمير را غارت کرد”
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 زنان دوالپا دهد به لشکريانش فرمان مي کشد و به و در شهر دوالپايان مردان را مي
اسکندر چهار ماه در آنجا بنشست ”در شهرترکان . ١که توان راه رفتن ندارند تجاوز کنند

و در . ٢“و چندان زنان و دختران را برده کردند که اسکندر و لشکر از آن سيرگشتند
لشکرگاهي عظيم بزد و ديگر بار طمع در مال و زنان آن ”واليت ديوس، اسکندر 

اي که  گونه شود به راني سير نمي گاه از شهوت کندر هيچدر اين داستان اس. ٣“واليت کرد
کند، در جستجوي زنان و دختران زيباي آن شهر  شهر و دياري را که تسخير مي هر

رو، در اين داستان اوقات زيادي از اسکندر صرف چنين  اين از. آنان درآميزد است تا با
تر از پادشاهي  او امور زنان مهمپندارد براي  اي که خواننده مي گونه شود، به مواردي مي
  .داري است و مملکت

در يکي از ماجراها . زنان گاه بسيار وحشيانه و غيرانساني است رفتار اسکندر با
برد و  دليل خطاي ناکرده، در حالي که آبستن است، مي اسکندر سر يکي از زنانش را به

 و نزد پدرش گذارد براي تمسخر پدر آن زن، سر و اندامش را در صندوقي مي
  .٤کند آميز پيدا مي ديدن چنين وضعي حالتي جنون پدر بيچاره با. فرستد مي
هايي، راوي در موارد زيادي از کرامات پيامبر گونة اسکندر  وجود چنين ويژگي با

  :گويد جا در اين باره مي يک! سخن رانده است
دانست و  يها هم فراست پوشيده پس شاه اسکندر مردي دانا و عاقل بود و به”

  .٥“خواب ديدي قومي علما خود بر آنند که او پيغامبر بود، اما وحي به
اسکندر در اين داستان هرچند داراي قدرت و زور بازوي زياد است، اما بيشتر از 

گيرد و در بيشتر شهرها در هيأت  مکر و حيله براي تسخير شهرها و کشورها بهره مي
آساني شهر مورد نظرش را  شود به اي موفق مي نهگو رود و به رسوالن نزد شاهان مي

اسکندر،  اما در اواسط داستان پس از پيوستن اراقيت و لشکر پريان به. کند تسخير
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هنرنمايي و دالوري اراقيت و لشکر او در ميدان جنگ يکي از عوامل مهم پيروزي 
 مبارزه شود و بدون حضور او، اسکندر مشکالت زيادي براي اسکندر بر زنگيان مي

  .کند مي پيدا
 حضور چشمگير ايرانيان در لشکر اسکندر و اسكندرنامهمطلب ديگر در داستان 

، ١زنگيان در موارد زيادي از جمله جنگ با. نقش ويژة آنان در کشورگشايي اوست
. ٢هندوان ، همچنين در جنگ اسکندر با)همان(نام زنبور زر  ميان بردن حيواناتي به از

تر است و حتّي  هاي ديگر پررنگ  نقش ايرانيان از تمامي گروه٣پريان در جنگ با
گيرد و  اسکندر براي امور مهمي چون رسالت و فرماندهي جنگ از ايرانيان بهره مي

ترين سردار لشکر  نام پيروز طوس نوذر، شجاع براي نمونه يکي از اميران ايراني به
اسکندر  ندين بار او را باشود که چ اسکندر است و زيبايي و شجاعت او باعث مي

  .٤اشتباه بگيرند
 منثور  اسکندرنامةآيد اين است که چرا در مي پرسشي که پس از اين مقايسه پيش

شود و   اين همه تفاوت ميان چهرة اسکندر و ماجراهاي او ديده مياسکندري آيينةو 
ارد و در  طرسوسي نيز اسکندر چهرة کامالً مثبتي ندنامة دارابجالب اينجاست که در 

 نظامي چهرة اسکندرنامةتنها در .  فردوسي نيز اين چهره چندان دلچسب نيستشاهنامة
اي  دو نقش و چهره تصوير کشيده شده که در هر پادشاهانه و پيامبرانة اسکندر به

  .مطلوب دارد
توجه  نخست اين که با. کرد توان ارائه اين پرسش چند تحليل مي براي پاسخ به

آن اشاره  مطالبي بپردازد که ديگران به خواسته به ه امير خسرو مياين مطلب ک به
اند در منظومة خود  کرده ديگران نگفته مطلبي که گمان مي رو هر اند، از اين نکرده
ها و  مکان البتّه اين بدان معنا نيست که امير خسرو به. کرده است تفصيل بيان به

اند، بلکه گاه در جزئيات  آن نپرداخته  بههيچ وجه ماجراهايي اشاره کرده که ديگران به
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ديگر آثار فرق دارد و در  و ترتيب قرارگرفتن مطالب و يا حذف بسياري از جزئيات، با
گونه مطالب  مطالب و روايات در دسترس اين توجه به  هم راوي يا راويان بااسکندرنامه

  .بسيار ساده و سطحي استالبتّه اين تحليل . اند دلخواه خود در يک اثر گنجانيده را به
منثور، داستان  اسکندرنامةترينشان  ميان اين آثار که مطرح اما اگر خواننده در

 نظامي است، اسکندرنامة طرسوسي و نامة داراب، داستان اسکندر در شاهنامهاسکندر در 
 و در شاهنامههايي از  يابد که چهرة اسکندر در بخش کند درمي اندکي درنگ
 و اسکندري آيينة مثبت نيست و اين چهره در نامه دارابنثور و در  ماسکندرنامة
  . نظامي مثبت استاسکندرنامة

توان گفت كه روايت امير خسرو و نظامي چندان  ها مي دربارة اين اختالف روايت
پيامبري   نظامي اسکندر بهاسکندرنامةروايات ايراني درنياميخته است و اگر در  با
پيامبري برگزيده   هرچند بهاسکندري آيينةمکّه دارد و در  بهرسد و توجهي ويژه  مي

رسد بيشتر تحت تأثير منابع عربي و  نظر مي اي کامالً مثبت دارد، به نشده، اما چهره
 ريشه و منشئي پيش از شاهنامهاسالمي است تا ايراني و از آنجا که داستان اسکندر در 

اين که  توجه به  نيز بانامه دارابسکندر در  و داستان ااسکندرنامة منثوراسالم دارد و 
هاي عاميانة ايرانيان هستند و برآمده از درون مردم ايران و احساسات و  داستانجزو 
هاي آنان است، بنابراين در سه اثر يادشده اسکندر چهرة  ها و آرمان  حقارتها و نگراني

سروشان غيبي ارتباط دارد و  ابينيم در اين آثار اسکندر ب چندان مطلوبي ندارد و اگر مي
نامند و هدف لشکرکشي او گسترش دين حق است اما رفتار و  گاه او را پيامبر مي حتّي

اين دليل است که پس از اسالم روايات  اين ادعا تناقض دارد، شايد به کردار او با
هاي گوناگون يک شخصيت  يکديگر درهم آميخته و جنبه پهلوي و عربي و اسالمي با
توان  اي که در هر بخشي از اين آثار مي گونه داده است، به متناقض را در خود جاي
ها را  هاي متنوع و متعدد سازندگان اين داستان ها و بيم آرزوها و حتّي شکست

  .کرد مشاهده
اند که  پيروي از او امير خسرو بيشتر از متوني بهره گرفته رسد نظامي و به نظر مي به

توان  دربارة امير خسرو مي. ايراني در آنها تأثير چنداني نداشته استروايات پهلوي و 
رو در داستان  اي دربارة ايران و ايراني نداشته است، از اين گفت چون تعصّب ويژه
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حضور ايرانيان در لشکر  اي به  اشارهاسکندرنامة منثورخود برخالف راوي نامعلوم 
هاي اسکندر نداشته است و  ر پيروزياسکندر و برجسته کردن نقش و جايگاه آنان د
برخي از   منثور بهاسکندرنامةهايي که در  همچنين اگر احياناً مواردي مانند نارواکاري

آمده،  دليل تناقضي که در داستان پيش مي اختيار داشته است، به آنها اشاره شد، در
وشيده است كه ک مطلب ديگر اين که احتماالً امير خسرو مي. آنها اشاره نکرده است به

معروف،  که نامي ايهام گونه دارد و افزون بر معناي آيينة  ـاسکندري آيينةدر کتاب 
ـ پادشاه آرماني ذهن خود را  بيانگر آيينة رفتار و کردار اسکندر و کشورگشايي اوست

ممدوح خود  تابانَد، تا بدين گونه کتابي را که به در رفتار و انديشه و گفتار اسکندر باز
ممدوح  طور غيرمستقيم در آن به ءالدوله محمد جهانگير پيشکش کرده است، بهعال

که بيشتر اشاره کرديم، امير خسرو  چون، چنان. شيوة درست پادشاهي را آموخته باشد
ميان ماجراهاي اسکندر بياورد، حتّي  آموز در بيشتر کوشيده حکايات و پندهاي عبرت

  .زنده استماجراها نيز براي حاکمان بسيار آمو
اي مطلوب ساخته  وجود ايراني بودن از اسکندر چهره دربارة اين که چرا نظامي با

داد، اما شايد بتوان گفت نظامي در اين اثر مانند  توان پاسخ روشني است نمي
اي آرمان شهر خود را  گونه کوشيده است كه پادشاه آرماني خود و به خسرو مي امير
  .مخاطب باز شناساند به
  گيري جهنتي

نگرش و   يکي ديگر از آثاري است که در آن چهرة اسکندر متناسب بااسکندري آيينة
ديدگاه سراينده تصوير شده است؛ تصويري که در آن از زشتي و آلودگي بسياري از 

از اين . توان اسکندر را پادشاه آرماني امير خسرو دانست شاهان خبري نيست و مي
 طرسوسي و نامة داراب و داستان اسکندر در منثوراسکندرنامة تصوير آرماني در 

پاية  اند و راوي يا راويان بر دست ايرانيان گردآوري شده  فردوسي که بهشاهنامة
اند و آن گونه که خود  ها و باورهاي خود در اين داستان دخل و تصرف کرده آرمان
ين که امير خسرو در گفتني ديگر ا. اند، خبري نيست اند اين داستان را پرداخته خواسته
خوبي اين داستان را پردازش کند، چون پيوند و   نتوانسته بهاسکندري آيينةداستان 
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شود و  هاي زيادي در داستان ديده مي شود و تناقض انسجام در ماجراها ديده نمي
ميان ماجراهاي داستان  خوبي در هاي زياد و پندها و اندرزهاي گوناگون به حکايت

  .است و امير خسرو در اين اثر نتوانسته پيرو خوبي براي نظامي باشدگنجانيده نشده 
  منابع و مآخذ

  .ش ه ١٣٦٣ تهران، ،، نشر آگاه٥ ج ،عيار سمك :ارجاني، فرامرز بن خداداد .١
، مركز تحقيقات سيراالوليا: )ه ٧٧٠: م(امير خُرد كرماني دهلوي، سيد محمد بن مبارك  .٢

 . م١٩٧٨/ه ١٣٩٨ انتشارات اسالمي، الهور، پاكستان، فارسي ايران و پاكستان، مؤسسة

تصحيح و مقدمة جمال  ، بااسکندري آيينة :خسرو دهلوي، امير خسرو بن امير محمود .٣
 .م ١٩٩٧سيدوف، مسکو، انتشارات دانش،  مير

  مجتبايي وهللا پور، فتح حسين آريان ، مترجمان امير٢ ، جنتاريخ تمد: دورانت، ويل .٤
  .ش ه ١٣٧٠ تهران،، ، اميركبيرهوشنگ پيرنظر

  تهران،،، انتشارات فردوسي٢، ج راندر اي تاريخ ادبيات :اهللا  ذبيح]دكتر[، صفاي سمناني .٥
  .ش ه ١٣٧٣
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  پردازي در شيرين و خسرو شخصيت
  ∗حسين علي يوسفي

  فلک جنبش، زمين آرام از او يافت  او يافت نام آن که هستي نام از  به
 جديدي است که در ةنويسي، مقول عنوان يک اصطالح داستان پردازي، به شخصيت
. ستشده ا  اخير پيداةسازي در سد هنر فيلم  ادبيات داستاني، ادبيات نمايشي وةحوز

ها در   اين روشةکاربردن آگاهان پردازي و به هاي شخصيت ن روشياستخراج و تدو
ا اصل ام. عمردرازي ندارد سازي نيز لمينامه و ف نامه و فيلم شينوشتن داستان و نما

هاي  شکل خواننده به هاي داستاني به ا شخصيتيموضوع، يعني شناساندن قهرمانان 
ه قدمتي کند، البتّ نده آن شخصيت و قهرمان را باوراي که خوان گونه مختلف و به

  .سرايي دارد پردازي و داستان گويي و داستان هدرازي عمر قصّ به
هاي  اند تا شخصيت سرايان پيوسته کوشيده نويسان و داستان گويان و داستان هقصّ

ا خواننده في کنند تخواننده معر کنند به گونه که در ذهن خود خلق مي داستان خود را آن
هاي آن ارتباط عاطفي برقرارکند  قهرمانان و شخصيت پيگري حوادث داستان باو ضمن 
  .شکست و پيروزي احساس مشترکي داشته باشد غم و شادي و آنها در و با

 نيز از ديرباز ،پردازي در آثار داستاني ادب فارسي، از شعر و نثر موضوع شخصيت
ت و اين موضوع دقّ خود به يندگاني که در آثاراز جمله سرا. مورد توجه بوده است
 ايران و جهان حکيم نظامي گنجوي ةپرداز بلندآواز داستان و اند، شاعر توجه خاص کرده

ي در ادب داستاني  عطف بسيار مهمة او نقطةخمسدانيم که نظامي گنجوي و  مي. است
و ين اسعد گرگاني فخرالد اين راه با م دراگرچه فضل تقد. رود مي شمار ايران به

                                                   
  .زوار ـ ايراناستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سبزوار، سب  ∗
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 از خسرو و شيرين اوست و نظامي خود در سرودن ويس و رامين زيبا و ارجمند ةمنظوم
ا پس از خلق  ام،از آن پيروي کرده است روش کار فخرالدين اسعد تأثير پذيرفته و

 مناطق مختلف ايران و کشورهاي همسايه ها سراينده در  نظامي است که دهةخمس
 ةامي تأسي جسته و صدها منظومظن  بهخمسه تحت تأثير ـ  بزرگويژه هندوستان به ـ

 ةغناي گنجين  در ادب کهنسال ايران پديدآورده و برخمسه ةعنوان نظير داستاني به
  .اند سنگ ادب پارسي افزوده گران

 او از قرن ششم ةخمسپردازان  ترين نظيره نخستين پيرو نظامي و يکي از برجسته
امير خسرو، عالوه بر . گوي هند، امير خسرو دهلوي است رسيتاکنون، شاعر بزرگ و پا

نظامي سروده، آثار بسيار ديگري نيز در شعر و ادب  استقبال از که در  نامبردارگنج پنج
امير خسرو . جاي خود شايان بحث و بررسي است کدام در کرده که هر و موسيقي خلق

حقيقت خود  ا در ام،داند امي ميکمال تواضع و ادب خود را شاگرد و پيرو نظ اگرچه در
  .از نوابغ روزگار و نوادر دوران بوده است

 ةخمس عنايت به ادب فارسي، با  پژوهش درةجمله موضوعات شايست باري، از
اند،  استقبال از نظامي پديدآمده تقليد و  و بهخمسهنظامي و آثار ارجمندي که پس از 

 اين ةدامن. گيرند مي قرار» تطبيقي نقد «گروه است که در زير بررسي تطبيقي اين آثار
ر پژوهشگران جواني که در اين راه دراز و اين اپژوهش بسيار گسترده است و در انتظ

  .گام بگذارند ميدان گسترده
کتاب . هاي کوتاهي در اين راه برداشته است  توان اندک خود گامحد اين بنده، در

بيقراري  بناي عاشقي برعنوان  را باشيرين و خسرو   باشيرين خسرو ونقد تطبيقي 
نام   بااالنوار مطلع و االسرار مخزنام و نقد تطبيقي   چند سال پيش منتشر کردهاست

مجنون و   نظامي باليلي و مجنونزودي منتشر خواهد شد و نقد تطبيقي   بهنور مصالي
 ة آماد نور بلندةآينعنوان  حمن جامي با عبدالرليلي و مجنون امير خسرو و نيز ليلي

  .چاپ و در دست انتشار است
 خسرو و شيرين ةدر دو منظوم» پردازي شخصيت«بررسي تطبيقي   مقاله به ايندر

  .ام  امير خسرو دهلوي پرداختهشيرين و خسرونظامي و 
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 پردازي که شخصيت نخست آن. سخن يادآوري دو نکته ضروري است آغاز پيش از
  :گيرد سه روش عمده انجام مي  بهمعموالً
في خصوصيات شخصيت معر در اين روش، نويسنده به. پردازي صريح شخصيت .۱

 يها ممکن است نويسنده از زبان يک شخصيت، ويژگي. پردازد مستقيم مي طور به
  .شخصيت ديگر را بازگو کند

هاي  مطابق اين روش، نويسنده کردار و کنش. پردازي براساس کنش شخصيت .۲
خصوصيات  ها با  اين کنشةواسط کند و خواننده به مي خاص شخصيت را تصوير

  .شود آشنا مي فردي و شخصيتي او
در اين شيوه، . نمايش روحيات و حاالت دروني شخصيت پردازي با شخصيت .۳

  .کشد تصوير مي نويسنده درون ذهن و دل شخصيت را به
  تاريخي دارد و پيش از نظامي وةکه چون اصل داستان جنب  دوم اينةنکت
 ةبخش تاريخي حماس  حماسه سراي نامي توس، فردوسي بزرگ، در،خسرو امير
دو روايت  هاي داستان در هر کرده، شخصيت ، آن را نقلشاهنامهسنگ خود،  گران
ا  ام،يابند فضاي داستان راه نمي هاي مختلف و متفاوتي به يعني شخصيتند، ا يکسان
ها  طي مقاله اين تفاوت ما در. هايي دارد تروايت تفاو  اين افراد در دوپردازي شخصيت

  .را بررسي خواهيم کرد
  شيرين
پردازيم که شخصيت اين قهرمان  بررسي شخصيت شيرين مي رو نخست به از آن
شيرين «رسد انتخاب عنوان  نظر مي کل فضاي داستان سايه افکنده و به انگيز بر شگفت
همين نکته و  عنايت به  روايت باسرودن اين از سوي امير خسرو براي باز» و خسرو

  .هوشمندانه بوده است کاري آگاهانه و
شود  شيرين آشنا مي روي، نخستين باري که خواننده در روايت امير خسرو با هر به

سوي روم است و  همراه جمعي ياران خاص در حال گريز به آنجاست که خسرو به
  تاج و تخت از دست داده و درپادشاه نديم خاص او، شاپور، تصويري از شيرين را به

واقع  در. شمارد هاي او را براي خسرو برمي دهد و سپس ويژگي مي حال فرار نشان



  ٩٤  قند پارسي

  

ات شيرين را از زبان شاپور کند و خصوصي پردازي مي  صريح شخصيتةشيو به شاعر
  :گويد مي باز

  نه بـر رسـم عروسـان مقنـع انـداز            داري است چون شاهان سرافراز     کله
ــنان را    خودآمـــوز هنـــر نـــاوک زنـــان را ــد توس ــود نماي ــت خ   رياض
  وئـيش بـر سـر     ر همه هست و نکو     رز هر حرفه که مردان راست درخـو       

  آفتـاب اسـت    که درضبط جهان نيز     نه تنها آفتاب از حسن و تاب اسـت        
ــي   که در سر کرد بـادي      عهدش هر  به ــزد بـ ــر او را بـ ــستادي سـ   !ايـ

  ته بـر راه   اري نبينـد رسـ    س خ که ک   از ملک چنان شـاه چنان است ايمن    
  :نهايت آن که

ــر    ز ــان گي ــار آن جه ــا روز ک ــب ت   نخجير گشت و  مجلس است و   نشاط و   ش
  چشمش مست خواب است    و دلش بيدار   تراب اسـ و لعلـش در شـ   سرش هشيار 

اام:  
  ستيشياري و مـ  هـ  در شهوت بـه     تيپرســ شرتين عــچنــ سته بــاببــ

  !ش او گفـت   حديث جفت نتوان پي     تجفـ  ت بـي  خوبرويي هـس  هاگرچ
اوست؛ و  بانو نيست بلکه دختر  مهينةدر روايت امير خسرو، شيرين برادرزاد

فقط شاهزاده خانم، بلکه خود فرمانرواي سرزمين ارمن است و در اين ميان  نه
بانو فقط عنوان اسمي فرمانروايي را  يعني مهين. »بانو نموداري است بر تخت مهين«

  . شيرين استةعهد شور به کةعمل ادار  و دردارد و رسماً
 پردازي امير خسرو از شيرين، خواننده بيش و پيش از مطابق نخستين شخصيت

ري، مردانگي، اوجنگ: شود ها در شخصيت شيرين مي ت، متوجه اين جنبهخصوصي هر
  !همسر جفت و تمايل نداشتن به قدرت فرمانروايي، اهل نشاط و بزم و شکار بودن و

هر ويژگي، زيبا و فريبا و داراي   پيش از،نظامي ةآفريد» شيرين«حالي که  در
ات زنانه استخصوصي:  

ــدگاني     شـب افــروزي چـو مهتــاب جــواني   ــو آب زن ــشمي چ ــيه چ   س
  نينخلش رطب چـ    سر دو زنگي بر    نل سـيمي  امتي چـون نخـ    يده ق کش
ـ  ش بـر بـس    عمشـ  به   !نــازش ســوي کــس پــروا نبينــي ز  بينـي  هي پروان

  يرينش نيـز شـ    يرين و نـام   لبش ش   زلفش بوي نـسرين    رخش نسرين و  
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يعني نمايش ( سوم ةشيو شخصيت شيرين در روايت امير خسرو، به بعد ديگري از
شود که شيرين براي نخستين  زماني پرداخته و نموده مي) حاالت و روحيات شخصيت

برد  کند پي مي في ميبيند و هنگامي که شاپور او را معر ناشناس مي طور بار خسرو را به
 آرزومند شنيده و قلباً  ايراني است که او وصفش را بسيارة پرآوازةاين همان شاهزادكه 

  :ديدارش بوده است
  نماند از ناشکيبي در سـرش هـوش         گـوش  چو شيرين نام خسرو کرد در    

ـ  روان بـش  ه بـود از رهـ     ک ـ نيده ن   اي خـسرو  هـ  کايـت رون ح يـ ب حد ز  وو ن
  ممکن بود، راست   که او را خواهد ار      خويـشتن راسـت    گرفته در نهان بـا    

ــمت  تجـس  تن هنجـار مـي    ويشکار خ  به ــا را کلنّ ــار مــ ي ــ يد ک   !تسج
حفظ نام و ننگ و  بندي شديد شيرين به پاي فرزانگي و ويژگي خردمندي و
تصوير کشيدن رفتار شخصيت نموده   دوم، يعني بهةشيو حرمت مقام و منزلت، به

شيرين و بيقراري خود براي  عشق نسبت به اظهار زهنگامي که خسرو پس ا. شود مي
دهد،  جواب نمي احساسات او گشايد که چرا شيرين به گاليه مي کامجويي، زبان به

  :گونه است گفتار شيرين اين و رفتار
ــا  ــو ن ــر ت ــو دورم  اگ ــز ت ــبوري ک   چــه پنــداري کــه بينــي مــن صــبورم؟  ص

  جـان مـن پوسـت    اي و تو جانم گـشته     دوسـت  جان تـو کـه در جـان وفـا          به
ــا و  ــب و روزم دل آنج ــا  ش ــن اينج ــو آنجــا زار مــي  ت ــا  ت   ســوزي مــن اينج

   و کنــاري؟گــرفتن کــامي از بــوس    چـون تـو يـاري      چرا خـوش نايـدم بـا      
ــاهي  ــگ پادشـ ــاموس و ننـ ــي نـ ــد ز  ولـ   تبــاهي آســيب فــسق انــدر   فت

ــام بيــــاميزد ميــــان خاصــــه و ــه  عــ ــام    ب ــت ن ــرام و حرم ــام ح ــم، ن   ه
  کم توان دوخت   دکه عصمت چون بدر     توخي سـ  بايـد بـس    ن گونه مـي   مرا زي 
ت شيرين در روايت نظامي نيز بهاين بزباني زيبا و  همين شيوه و با عد از شخصي

  :شود پر از تصاوير شعري چنين پرداخت مي
ــي   ايـن زينهـارخواري   شکر لب گفـت از     ــن ب ــو مک ــشيمان ش ــاري پ   !زينه

ــز   مجــوي آبــي کــه آبــم را بريــزد     ــام ک ــواه آن ک ــزد مخ ــن برنخي   م
ــي  ــصود ب ــزين مق ــردم  ک ــصود گ ـ  ت  مق   اي مـن عـود گـردم       هتشش گـ  و آت

ــازار  ــر از ب ــرم   گ ــدازه گي ــشق ان ــه  ع ــازه گ  ب ــشاطي ت ــردم ن ــو ه ــرمت   ي
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ــه ز   بهـر شـادکامي اسـت    جهان نيمـي ز    ــر نيم ــر دگ ــت  به ــامي اس   نيکن
ــو  کــام کــردن چــه بايــد طبــع را خــود ــردن؟  دو نيکـ ــدنام کـ ــام را بـ   نـ

ــديبـــ  رم داريـم  ود شـ  ان بهتر کـه از خـ      هم   مدا آزرم داريـــرم از خـــن شـ
خيتي نابعاد شخصيت شيرين در روايت امير خسرو، که بين او و فرهاد س از ديگر
کوه و  گونه که او را به  سرگشتگي و بيقراري از آن؛کند، سرگشتگي اوست ايجاد مي
هاد فر هاست که با کوه نهادن ها و سر به همين سرگشتگي در يکي از. کشاند بيابان مي
بيقراري از . کند  کوه و بيابان مية خود و سرگشتةشيفت کند و او را نيز برخورد مي

هاي او در  در روايت نظامي، بيقراري. بينيم نظامي نمي» شيرين«گونه را در شخصيت  اين
هاي ناشي از  در يکي از همين بيقراري. از خسرو و تنهايي طوالني است هنگام جدايي

 و اين بعد از. نهد بيابان مي به که در روايت نظامي نيز، شيرين سرتنهايي و دوري است 
 خسرو پس از. شود  دوم يعني تصوير رفتار و کنش پرداخت ميةشيو به شخصيت او

شيرين که از کرده پشيمان است، . او جدا شده و رفته است خشم از عتاب شيرين به
 خسرو در آنجا ةکه سراپردرود  بياباني مي نشيند و به مي» گلگون«دل شب بر  در
  .شده است برپا

پردازي امير خسرو از شيرين قابل توجه است، بعد   ديگري که در شخصيتةنکت
فرهاد  خسرو و دلبستگي و دلسوزي نسبت به جويي نسبت به برخورداري از حس انتقام

 خسرو پرويز جان ةمطابق روايت امير خسرو، هنگامي که فرهاد بر اثر توطئ. است
دستياري  دارد که با آن مي بر را شود، حس شديد انتقام او بازد و در واقع کشته مي مي

کند،  مي تي شيرين را رهابازد و مد او دل مي را که خسرو به» اصفهاني شکر«پيرزني، 
چشم  شخصيت شيرين، حسب روايت نظامي، اين بعد به در! کام مرگ بفرستد به
  .خورد نمي

نظامي و امير خسرو از شيرين، اين است » پردازي شخصيت«ة آخرين نکته در مقايس
اين بعد از . عقل است عشق و اي از که شخصيت شيرين در روايت نظامي آميزه

 اين ةجمل از. هاي گوناگون پرداخت شده است شيوه د و بهموارد متعد شخصيت او در
دهد رفتار و کنش   بيشتري ميةموارد که ارجمندي شخصيت شيرين را نزد خواننده جلو
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اي که براي هميشه در  حادثه صحنه و.  اين داستان شورانگيزةاوست در آخرين صحن
  .کند تر از پيش مي شيرين افزون احترام او را نسبت به ماند و عالقه و ذهن خواننده مي

آن که  پس از: اختصار چنين است انگيز شيرين به صحنه، حادثه و رفتار شگفت
افتد و در تاريکي زندان  زندان مي ور فرزند ناتني خود شيرويه بهدست خسرو پرويز به
ت شوم خود را شود و آنگاه شيرويه ني دست مأموري کشته مي ناجوانمردانه به

شيرين، ! خواهد که همسرش شود اش ـ مي دهد و از شيرين ـ مادرخوانده مي بروز
ديرين و  دادن يار  از دستوجود تمام خشم و آزردگي و رنج و نااميدي و درد جانکاه با

متانت خود را حفظ و خردمندي و . شود مقام خود، اسير احساسات نمي واالهمسر 
خواهد که  فريبد و از او مي اي دروغين شيرويه را مي وعده به. کند  پيشه ميانديشي چاره

آنگاه . طور شايسته انجام شود اجازه دهد مراسم تدفين و تشييع و خاکسپاري خسرو به
 خداحافظي ةبهان کند و به مام دارايي خود و خسرو را ميان مستمندان تقسيم ميت
کند  مي اي در قلب خود فرو آنجا دشنه رود و در آرامگاه ابدي خسرو مي همسرش به با

نهايت،   در،اين ترتيب و به. سپارد جان آفرين مي معشوق ديرين جان به و در کنار
بعد از شخصيت شيرين در روايت امير خسرو اين . آميزد خرد درمي احساس را با
  .آيد چشم نمي اي نيافته و چندان به پرداخت شايسته

ها   شيرين مشابهتةپردازي امير خسرو و نظامي دربار جز اين موارد، در شخصيت
استاد  حال، به هر که امير خسرو در  طبيعي است؛ زيرابسيار است و اين امري کامالً
کوشد که  دارد و مي او نظر» شيرين خسرو و«ر خود يعني خود نظامي و الگوي کا

در روايت » شيرين«رسد که  مي نظر مجموع چنين به ا درام. اي براي آن بسرايد نظيره
عظمتي را که در   قاطعيت ناشي از فرزانگي و خردورزي و وامير خسرو، آن متانت

توان گفت که  ي ميشود دارا نيست و در يک نگاه کلّ شيرين روايت نظامي ديده مي
شايد اين بدان سبب است که  نظامي از شيرين شخصيتي برتر عرضه کرده است و
ـ  همسر خود ـ» آفاق«اي چون  موافق نظر برخي نظامي پژوهان او الگوي واقعي و زنده

نظر داشته استرا مد.  
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  خسرو پرويز
صويري از هيچ ت روايت امير خسرو، برخالف روايت نظامي،  داستان درةخوانند

  بلکه براي نخستين بار،اش ندارد شخصيت خسرو پرويز در دوران کودکي و نوجواني
شود که  مي آشنا کند و عنوان يکي از قهرمانان اصلي ماجرا برخورد مي او به آنگاه با

 جواني است که پس از مرگ پدرش هرمز بر تخت پادشاهي نشسته و ةخسرو شاهزاد
ساماني بدهد و دادگري پيشه کند و  و کومت خود سراوضاع ح در تالش است تا به

  :عيش و نوش نيز بپردازد ـ به همانند ديگر پادشاهان و فرمانروايان عين حال ـ در
  کــرم را در جهــان بــازار نــو کــرد  جهان را خسرو از سر کار نو کـرد         

  ز بيداريش عـالم رفتـه در خـواب          پاس ملک و اسباب    چو بيداران به  
ــد  ــشه کردن ــغ او اندي   همه گرگان شـباني پيـشه کردنـد        ســران از تي
  که شهر آسوده گشت و کشور آباد        چنان آراست ملک از دانـش و داد       

   ـ  به  ر ديـاري فت از هـ  خسان را پاک ر   !اري خـ تزار زمـين نگذاشـ   گل
ه تصوير روشن و دقيقي از شخصيت اين پادشاه جوان را ي البتّ کلّةاين اشار

لي که در روايت نظامي، شخصيت خسرو پرويز، حا در. کند خواننده عرضه نمي به
دش مورد توجه قرارگرفته و خواننده از عنوان قهرمان اصلي داستان، از آغاز تولّ به

  .شود مي خصوصيات شخصيت او آشنا او همراه و با گام با همان آغاز گام به
و  سوم، نگراني خسرةشيو پردازي کوتاه به در روايت امير خسرو، در يک شخصيت

 خود پاي ةپرويز از بهرام چوبينه، مدعي سرسخت تاج پادشاهي که همچنان برخواست
دهد که از سويي بيانگر  فشارد، بعد کوچکي از شخصيت واقعي خسرو را نشان مي مي

سو گوياي عدم اعتماد او بر قدرتمندي خود و لرزان  دورانديشي اوست و از ديگر
  .اين مرحلهاش در  هاي تخت فرمانروايي بودن پايه

پردازي براي   شخصيتةمرحله از زندگي خسرو پرويز از هر سه شيو نظامي در هر
که امير خسرو در پردازش شخصيت  حالي گيرد؛ در خلق شخصيت داستان بهره مي

بهره گرفته  پردازي صريح و مستقيم، کمتر  نخست، يعني شخصيتةخسرو پرويز از شيو
خواننده  في او بهنش و عمل قهرمان را براي معرو بيشتر روش دوم، يعني نمايش ک

براساس چنين پرداختي، در وجود خسرو، در مراحل آغازين . کاربسته است به
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. که روايت نظامي فاقد آن است شود شيرين، متانت و وقاري ديده مي اش به دلباختگي
ين از شنيدن اوصاف شير  جواني است که فقط بهةيعني در روايت نظامي خسرو شاهزاد

در روايت امير خسرو، اين ! گردد مي  اوةدهد و ناديده شيفت مي شاپور آرام و قرار از کف
  :وقاري شاهانه توام است شيفتگي با

  دش تـازه ز سـر ديوانـه خـويي         ش  رويي شه از شيرين چو ديد آن تازه      
  داشت خود را   صد حيله نگه مي    به  ي خــرد راداد دســتور ســرش مــي

  ادمـش زد بر پـاي ش     چو سبزه بوسه    اداد چــون بــت بــپــش د زرودآمــف
 آنجا که ؛توان ديد اي ديگر نيز مي اين متانت در رفتار و گفتار خسرو را در صحنه

که در ارمن  کند شيرين، پس از ديدار نخستين، از خسرو پرويز و همراهانش دعوت مي
  :مهمان او باشند، کنش و گفتار خسرو چنين است

ــاز  ــسرو ب ــرد خ ــستي ســخن را ک ــست     ب ــک دارم شک ــيب فل ــز آس   يک
  ما را هم چـه گـردانم گـران بـار؟          ش  کـران بـار    مرا خود هست بر دل بـي      

  !ار خود بـر گـردن دوسـت       واهد ب نخ  هر آن مردم که او را مردمي خوست       
  هماي خـويش خـواهم رانـد تـا روم          مرا کاري است، زين جا بوم بـر بـوم         

  داننـــمف ارجطـــلان مـــوم مهشـــ  داناد و خنـ   ردم شـ  گـ  و زان جا باز   چ
دستي او را،  شخصيت خسرو پرويز، يعني بخشندگي و گشاده بعد ديگري از

که  پس از آن. نماياند خواننده مي او به از کنش ديگر و خسرو طي يک رفتار ميرا
  :دهند  شاهي تحويل ميةخزان را به» آورد باد گنج«

 ــر ــست روزي خ ــک بنش ــادمل ــ  م و ش ــشا    هب ــادآور بگ ــنج ب ــشش گ   دبخ
ــن ز ــ ت بزمزه ــه را س ــشاخگ ــز مـــ  نت گل   ن روشـــردن را کـــيوج زر زمـ

*  
ــويش     خويش د زر نکه خود نده   گفت آن  همي ــوهر خ ــد گ ــاراج بين ــين ت   چن
ـ        شاکغـــزم در مريـــا بيـــ هم بـــدهـــ   ١شخـاک   بـه  مدهکه از بادش بـرم ب

*  

                                                   
آكادمي علومي اتّحاد يف،  اهتمام غضنفر علي ، بهخسرو شيرين و: دهلوي، امير خسرو بن امير محمود خسرو  .1

  .٩٢ م، ص ١٩٦٢ مسكو، ادارة نشريات ادبيات خاور،شوري، 
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  اماصـه و عـ  ر خام بـر هـ   الي عـ  ص  مداد از در و بـا   وس مـي  انگ کـ  ه ب ب
ــ ــراوان ريف ــت از لخ ــوروي منول ــ  ث ــ هب ــدام ــزرگ امان ب ــد و ي   اپورش

کند، همانند روايت  تصويري که امير از شخصيت خسرو پس از مرگ مريم ارائه مي
پي مرگ مريم در دل شادمان  دو روايت خسرو پرويز در مطابق هر. نظامي است

هنگام  رفتار و کنش او به! دهد ان مينش ا خود را سخت غمگين و عزادارگردد ام مي
  :شنيدن خبر مرگ مريم چنين است

  بساط ماتم آراسـت   ! صد شادي  به  ملک بايست و نابايست برخاسـت     
ــ به  غم افکند  دل از سوداي شيرين در     ــر ف ــه ب ــان ــکم افريراق م   !دن

روايت نظامي هست، در  شيرين به ها که در رفتار خسرو نسبت به ا آن گستاخيام
همان  از  نظامي، خسرو پرويزشيرين خسرو ومطابق . شود  ديده نمييرين و خسروش

هوسبازي خويش است و از ابراز  شيرين در سرزمين ارمن، اسير ديدارهاي نخستين با
حالي که در روايت امير خسرو، نه تنها  در! گستاخي در هوسبازي هم ابائي ندارد

و از ميان رفتن يک مانع بزرگ در ارتباط ي پس از مرگ مريم اين مرحله بلکه حتّ در
. خورد چشم نمي ها در کنش و رفتار و گفتار خسرو به  هم، آن جسارتخسرو و شيرين

بيند و  هاي شيرين، چنين جسارتي را در خود نمي وجود مهرباني اي که با گونه به
  :دهد که شيرين را در آغوش کشد و ببوسد خود اجازه نمي به

  پرشـکر کـرد   بوسه   کف پايش به    سجده، تاج شيرين تاج سرکرد     به
  ليک آنجا دليـري کـي تـوانم؟        و  زاري گفت جـاي بوسـه دانـم        به

  !بوسي رنجه دارد؟   که لعلت را به     کجا بخت من اين سـرپنجه دارد      
  !توري دهانـت  دسـ  ز بـه  د ج نبوس  نانتردد همعه گر انديشکه گ
نيز دو چهره و » اصفهاني شکر«هاي خسرو در ماجراي »کنش« رفتارها و ةمجموع

مطابق روايت نظامي در . کند شخصيت متفاوت از او را در دو روايت ترسيم مي
 خورد، چشم نمي اي از شخصيت يک پادشاه و فرمانرواي مقتدر به رفتارهاي خسرو نشانه

امير خسرو در اينجا نيز متانت و وقاري شاهانه » پردازي شخصيت«در حالي که مطابق 
  .سرو پرويز وجود دارددر کنش خ
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پردازش شخصيت  يک تفاوت فاحش و قابل توجه ديگر در دو روايت نسبت به
مطابق روايت نظامي، خسرو پرويز . فرهاد است  برخورد خسرو باةخسرو پرويز، شيو

او از موضع قدرت و  بارگاه او بياورند و در آنجا با دهد تا فرهاد را به مي دستور
خواهد که عشق  نگرد و از او مي مي  تحقيرةديد فرهاد به کند و به رانه برخورد ميمتکب

اين منظور او را هم تطميع و هم تهديد  براي رسيدن به درکند و به سر شيرين را از
احي تر طر تر و شيرين  روايتي ديگر و جذابشيرين و خسروا در ام. کند مرگ مي به

 رقيب عشقي خود لباس چوپانان خسرو پرويز براي ديدن و شناسايي اين: شده است
يعني جايي که فرهاد مطابق درخواست ( مأموريت فرهاد محلّ کند و در بر تن مي

. کند او مناظره مي بيند و با او را مي) است معشوقش شيرين مشغول ساختن جوي شير
 طوالني بين دو رقيب نامتناسب، يکي پادشاه و ةجالب آن است که در پايان اين مناظر

عشق، نه تنها خسرو نسبت  انگيز ند و ديگري برخوردار از قدرت شگفتقدرتم
کندن کوه  گيرد و او را تطميع و تهديد و مانند روايت نظامي به فرهاد خشم نمي به

شيرين، خود  عظمت و پاکي عشق فرهاد نسبت به عمق و کند بلکه در برابر مجبور نمي
  .شود ز او جدا مياحساس ترحم و شرمندگي ا بيند و با مي را حقير

پردازي   ديگر نيز در شخصيتةي که بگذريم، يک تفاوت عمدئهاي جز از تفاوت
آن، چگونگي اخالق خسرو پرويز پس از رسيدن  دارد و خسرو در دو روايت وجود

. شيرين و آموختن دانش و حکمت و تکامل شخصيت اوست فرمانروايي و ازدواج با به
پردازد و  داد و دهش مي ن مرحله از زندگي خود بهامي، خسرو در ايظحسب روايت ن

خواست خود از  شود و سرانجام، به آشکارتر مي او هاي پختگي در رفتار و کردار نشانه
لي عميق شود و اين همه بيانگر تحو گيرد و در آتشکده معتکف مي فرمانروايي کناره مي

  .ستروزگار جواني و آغاز فرمانروايي ا در شخصيت او نسبت به
ت اين قهرمان در اين شيرين و خسرو ا تصويري که امير خسرو دراماز شخصي 

سبب رسيدن  دهد که به کند، خسرو را مردي نشان مي مراحل زندگي ترسيم مي
معشوقي که پيوسته  يافتن به کشوري بزرگ و دست يعني فرمانروايي بر آرزوهايش ـ به

که از  شود؛ آن چنان شراب دلبسته ميعيش و نوش و  ـ سخت به بوده آرزومند وصالش
گردد و او هيچ توجهي  مي، رخنه در حکومتش ايجاد مييفرط مستي و خماري دا



  ١٠٢  قند پارسي

  

دارند و شيرويه را  شورش برمي ل کشور ندارد تا آنجا که بزرگان کشور سر بهيمسا به
ير کنند و خسرو ناگز انگيزند و او را از پادشاهي برکنار مي تصاحب تاج و تخت برمي به
  !شود گريزد و در آنجا پنهان مي خود مي باغي در نزديکي قصر به

 پاياني اين داستان و نيز در ةصحن در پايان سخن، تصوير شخصيت خسرو پرويز
شيرويه پس از نشستن .  زندگي اوست که در دو روايت يکسان نيستةآخرين صحن

ير و زنداني و سپس او تخت فرمانروايي، نخست پدر را دستگ بر جاي پدر و استقرار بر
اين  رفتاري که در. کند مي را صادر کشتن او قتل هرمز متهم و دستور را محاکمه و به
  :است انگيز زند شگفت مي حال از خسرو سر

  مهران گرم کين است    سرد جهان با   گريه گفت کآري ايچنـين اسـت       به
ـ  ر مـ  اگ ـ  ن ب   ردمآنچـه کـ    زاي خويش ديـدم ز    س  وس خـوردم  در افـس  ر پ

  ! خـويش  ةهم بيني جـزاي کـرد      تو  ش خـوي  ةچو تو بر من گشادي پـرد      
ــ ــت ها دادم بـــرضـ   !بکن بسم اهللا اينک هرچه خـواهي        هـــير اٰليدقـ

از گونه که در بحث  حالي که پايان زندگي خسرو پرويز در روايت نظامي، همان در
  .کشد مي تصوير  ديگري است و شخصيت ديگري را بهةگون شخصيت شيرين ديديم، به

  فرهاد
شخصيت خسرو پرويز پيش از رسيدن  برخالف آن که در روايت امير خسرو از

پردازش شخصيت فرهاد  در گونه تصويري ارائه نشده، امير خسرو فرمانروايي هيچ به
فرهاد  اين ترتيب از فرهاد شخصيتي متفاوت با زند و به  او نيز گريزي ميةگذشت به

  .دکن روايت نظامي ارائه مي
اشي و سرزمين چين هنر نقّ شنويم که فرهاد در در روايت نظامي، از زبان شاپور مي

شود  خواننده داده نمي  او هيچ شناخت ديگري بهةتراشي آموخته است و از گذشت سنگ
ت اجتماعي او مشخص نيستو موقعيي ه از فضاي کلّالبتّ. ت خانوادگي و شخصي

دست جامعه است ولي نظامي خود   طبقات فروتوان دريافت که فرهاد از داستان مي
، گذشته و اصل و شيرين و خسروحالي که در  در.  صريحي در اين باره نداردةاشار

مطابق روايت امير خسرو هنگامي که فرهاد براي . شود نسب فرهاد شناسانده مي
  :ندك شود، در پاسخ شيرين خود را چنين معرفي مي مي رو به شيرين رو  بانخستين بار
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ــنم   ــان چي ــسبت از خاق ــدر ن ــن ان ــه  م ــنم   ب ــاج و نگي ــاحب ت ــوهر ص   گ
ــه ــگ   ب ــاني و ارژن ــتم م ــصر دول ــي   ق ــر م ــراز مه ــنگ  ط ــر س ــستند ب   ب

  كه چون ايشان شـوم اسـتاد چـاالك          بر آنـم داشـت ايـن طبـع هوسـناك          
  كــه كــردم دولــت شــاهي فرامــوش   در اين صنعت چنان آشفته شد هوش      
  !که ماند از تـاج شـاهي گـوهرت دور       خبر در گـوش خاقـان گفـت دسـتور         
ــارد    ــنگ خ ــز س ــشه مغ ــدام از تي   !هوس نـي بـر نگـين، برسـنگ دارد           م

ــش    ــشت از پي ــاه گ ــدر کآگ ــنةپ ــه   م ــش   ب ــاره ري ــرد پ ــشه ک ــنةتي    م
ــد زيــن هوســبازي دلــم بــاز      نمـط سـاز    رهـ  رد از أديـب کـ   بسي ت    نيام

  آب ديده شست از کار مـن دسـت         به  مـن دسـت    رنجش داشـت از آزار     به
  ام داد فر دســـتوريبـــر آهنـــگ ســـ  ام داد خـود دوري  صـد نوميـدي از     به

ــتروان گــش ــامش نهر خــويم ز ش   ور زدم گـام   ور در اين کـش    آن کش  وز  اک
سبب دلبستگي   بسيار جالب توجه در شخصيت اين فرهاد هنرمند، که بهةنکت
افتد و مانند يک تبعيدي در سرزمين  هنر از سرزمين و از فرمانروايي چين جدا مي به

او . دارد گزيند، معيار ارزشي است که او از پادشاهي و فرمانروايي درنظر قامت ميارمن ا
  :اين باور است که پادشاهي راستين برخورداري از هنر و پيشه است بر

  چو بازان دسـتمزد خـويش خـوردم       چو مردان دسـتکاري پيـشه کـردم       
  م نگين بـود   تکه خون دل در انگش      !چو ديدم، پادشاهي خود همين بود     

پردازي فرهاد در دو روايت وجود دارد اين  فاوت بارز ديگري که در شخصيتت
است که فرهاد نظامي از ابتداي حضور در جريان حوادث داستان، مهر سکوت بر لب 

جاي زبان گفتار از زبان اشاره کمک  شيرين نيز به ي در مقام پاسخ بهحتّ. زده است
ي در گونه نيست، بلکه حتّ نه تنها ايندر حالي که در روايت امير خسرو، ! گيرد مي

  :دارد زباني صريح ابراز مي او را به شيرين شيفتگي خود به نخستين برخورد با
ــشاد   زمـين غلتيـد فرهـاد       بـر  خواري به ــينه بگ ــيد و راز س ــين بوس   زم
  زر نرخ هنـر کـردن وبـال اسـت          به  گريه گفت مقصودم نه مال است      به

ــفالي   مالي سنجي به  هر آن صنعت که بر       بهـــاي گـــوهري باشـــد سـ
  تماشــايي کــه باشــد ديــدنش مــزد  مــرا مــزد از چنــان رخــسار دل دزد

ــ ــروي هز اب ــالل ــي پ ــ ررده ب   !نر کــتــ هوانــه را ديوانــن ديمــ  نک
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جوي  يعني کندن(کند  فرهاد ابالغ مي  خود را بهةدر ديداري ديگر که شيرين خواست
فروتني  شمارد، فرهاد با برمي» خسروان« را ازو او ) دست تا قصر او شير از بيابان دور

  :دهد زباني فصيح پاسخ مي و به
  گدا را تهمت شـاهي محـال اسـت          جوان کاردان گفت اين خيال اسـت      

  مرا در کـوه جـان کنـدن بـود کـار             کهـسار  کس به  کان کندن رود هر    به
ــاهي    گـر راسـت خـواهي   با بود نه بس زي   ــام شـ ــادن نـ ــدايي را نهـ   گـ

ــ و ـ بينـد خ    ف مـي  طـ شم ل چـ  به  دنــــب آرزومريــــن در غکيلــ   !دداون
 زندگي و اصل و نسب خود را ة اين گفت و گو، که فرهاد گذشتةدر ادام

  .توان ديد خوبي مي همين فصاحت را در زبان فرهاد به گويد، نيز مي باز
 همانند روايت نظامي است ابعاد ديگر شخصيت فرهاد در روايت امير خسرو تقريباً

شوريدگي، سرگشتگي، تراشيدن . شود وت چشمگيري در دو روايت ديده نميو تفا
جانوران  نهادن و با سر در صحرا! عنوان يک کار ها از جان و دل و نه به سنگ

  . اين خصوصيات و ابعاد شخصيتي استةشدن از جمل همنشين
يکي از ابعاد شخصيت فرهاد که در روايت نظامي چشمگير است عظمت روحي 

 ةصحن اين عظمت در. گيرد عشقي واال، عميق و راستين سرچشمه مي که خود ازاوست 
تراشي بيش نيست و رقيب او  فرهاد، سنگ.  بارزي داردةخسرو جلو رويارويي فرهاد با

ا فرهاد ام. کند ها را خيره مي خسرو پادشاهي قدرتمند است و شکوه بارگاهش چشم
در ديد او شکوه . شکوه بارگاهش دارد ي بهاعتناي گردد و نه مرعوب مقام خسرو مي نه

اي شورانگيز  هم از اين روست که در مناظره! است بارگاه عشق از هر بارگاهي باالتر
ماند و  دهد تا آنجا که خسرو درمي براي هر پرسش خسرو پاسخي شايسته و کوبنده مي

 عشق ةابر حرببر نيز در ا اين حربهام. آورد مي  تطميع و تهديد رويةحرب ناگزير به
  :شود ل مي توطئه متوسةحرب خسرو به نيست و کارگر

  !نيامــد بــيش پرســيدن صــوابش  چو خسرو گشت عاجز در جوابش     
ـ    دين  ياران گفت کـز خـاکي و آبـي         به   دين حاضـرجوابي  دم کـس ب

  سـنگ بنيـاد    فکند المـاس را بـر       گشاد آنگه زبان چون تيـغ پـوالد       
  توان کردن بدو راه     که مشکل مي    گـذرگاه  را هست کوهي بر   ا  که م 
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ساختن آب بدين سوي کوه شرط خسرو  ستون و جاري شکافتن کوه بي دستور
فرهادها  گمان خسرو، عمر شرطي که، به! شيرين يافتن فرهاد به پرويز است براي دست
ا ام !اين فرهاد سرگشته و عاشق بود چه رسد به آن جوابگو نخواهد نيز براي رسيدن به
فشارد که پس   خود پاي ميةهمان قدرت روحي، بر خواست پذيرد و با فرهاد شرط را مي
  :از حصول شرط

  ن بگويـد  ترک شکر شيري   به  دل خسرو رضاي من بجويد    
  :آن جمع بزرگان خورد و براي حفظ ظاهر در خسرو خشم خود را فرو مي

  !رط برگردم نـه مـردم  وگر زين ش   گرمي گفت کآري شرط کردم     به
ه در روايت  براي تصوير اين بعد از شخصيت فرهاد البتّاي باري چنين صحنه

گونه که در بحث از شخصيت خسرو ديديم، خسرو در  خسرو نيست و، همان امير
ا در  ام.پردازد مناظره مي او به رود و با ديدن رقيب خود فرهاد مي لباس يک چوپان به

شود  شيده ميک تصوير همين مناظره هم قدرت و عظمت روحي فرهاد آشکارا به
  .بيند برابر فرهاد و عظمت عشق او کوچک مي اي که خسرو خود را در گونه به

تي پايان سخن اين است که گرچه فرهاد در اين داستان طوالني حضور کوتاه مد
ت او و نقشي که دردارد اماي است که تا   گونه کند به فضاي داستان ايفا مي ا شخصي

ماند مي خواننده باقي ا پس از پايان داستان در ذهن و ضميره تپايان داستان و شايد مد .
اين قهرمان عشق و شوريدگي  از شاعر دو پردازي هر بديهي است که شخصيت

  .ري استذهن خواننده خود عامل مؤثّ او در درماندگاري تصوير
  ديگران
کدام در جاي خود  هاي ديگري نيز در اين داستان وجود دارند که هر شخصيت

اصفهاني و  بانو، مريم، شکر بهرام چوبينه، شاپور، بزرگ اميد، مهين. ندا تاهمي زيحا
ها دامن سخن را  اين شخصيت کدام از هر اي کوتاه به اشاره با. اند آن جمله شيرويه از
  :چينيم فراهم مي

  دسـتي  چو بهـرام فلـک در چيـره        مـستي  دليري بود چون شيران به 
  ط گــشته بــر ملــک مــداينمــسلّ  نزايهـد هرمـز از تيـغ و خـ         ع هب

ــوي   ــز را ن ــگ هرم ــودازو اورن   که هرمز را سپهداري قـوي بـود         ب
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  !شيري و گـاهي شـيرگيري  گهي    رده ز ميـري   بـر کـ   طرگان و   گ هب
  کوشش ملک خاقان داد بربـاد      به  چو هرمز سوي خاقـانش فرسـتاد     

ــاطرش راه    وزمندي ديـد ازو شـاه     چو آن فير   ــدر خ ــت ان ــر ياف   تغي
ــن  شکـران  عـن بـي   رد ط يرت کـ  ز غ  ــند پويـ ــ هبـ   !شدانداد و دوکـ

 زندگي و مقام و ةگذشت با اين پرداخت صريح از شخصيت بهرام، خواننده با
در جاي ديگر، آنگاه . شود مي آشنا عنوان يک سردار منزلت پيشين و نيز توانمندي او به

 نمايش رفتار ةشيو شخصيت او به خورد، بعد ديگري از شکست مي که بهرام از خسرو
م و قاطع و داراي بينيم مصم حسب اين پردازش او را سرداري مي. شود طراحي مي

  .انديش ر و چارهاي قوي و فکري مدب انگيزه
شود که عالوه بر هنر  في مياش هنرمندي معر خسرو پرويز، نقّةشاپور، نديم ويژ

هاي  هنگامه  درزباني نيز سخت چاالک و فصيح است و نقاشي در سخنوري و شيرين
شيرين  و پيروزي همدم و مشاوري غمخوار و در مواردي بسيار رابط خسرو با شکست
  .فرزانگي و خردمندي بعد ديگري از شخصيت اوست. است

تمامي  پردازي امير خسرو، دانشمندي آگاه به بزرگ اميد، حسب روايت و شخصيت
هاي  و و بهرام و پيروزيشناس بزرگي است که در جنگ ميان خسر ستاره موضوعات و

  .هست  مشکالت نيزحلّ عالي خسرو در مشاور کند و مي ري ايفاخسرو نقش مؤثّ
گذرد و در يک  اي مي اشاره بانو به امير خسرو، برخالف نظامي از کنار مهين

 شخصيت به. کند پردازي صريح و کوتاه او را فرمانرواي اسمي ارمن معرفي مي شخصيت
در يک پردازش کوتاه از . کند توجه چنداني نمي) همانند نظامي اين بار( مريم نيز

ت دردي جانکاه، درد بينيم غمگين و خاموش که از شد شخصيت مريم، او را زني مي
  .ميرد صدا مي خاموش و بي! قرباني شدن براي مصالح پدر و شوهر

ت شکر اصفهاني ترسيم ميو امهايي  تکند تفاو ا تصويري که امير خسرو از شخصي
جمله آن که شکر نيز دورادور و ناديده شيفته و  از. شکر در روايت نظامي دارد با

ديگر آن که شکر نيز در نهايت از .  خسرو است و آرزوي ديدارش را داردةدلبست
 ةنقشه و توطئ  او، که باةسرانجام، مرگ مظلومان. آيد فغان مي هاي خسرو به مهري بي
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انگيز جلوه  مدهد، او را زني ستمديده و ترح يز رخ ميعاشق دروغين يعني خسرو پرو
  .دهد مي

عين حال  شود که در في ميمعر» خام«شيرويه، از زبان پدرش پرويز، فرزندي 
که تا چون ملک بستاند «است و پيوسته در اين انديشه » نژادي دليري سرکشي آتش«
فشاري و تأکيد بزرگان که  اوجود پ او در مراحل بعد که با» کنش«اين حال   با.»پرويز ز

کنند، او را جواني دورانديش و  تحريک مي تشويق و تصاحب تاج و تخت پدر او را به
بزرگان  که آزار«است  اين باور شود و بر خيانت نمي به بينيم که حاضر مي پدر وفادار به
  .»نيست فرخ

روي ها چندان مورد اعتنا نيستند و شاعر نيز توجه خود را  ديگر شخصيت
يکي قاتل : اصطالح منفي ا دو شخصيت به الّ،پردازي آنها متمرکز نکرده است شخصيت

قاتل فرهاد که مرد بدطينتي  شکر اصفهاني که پيرزني است مکار و جادوگر و ديگر
فرهاد، موجب  ابالغ خبر دروغين مرگ شيرين به است خبيث و زشت چهره که با

  .شود کشته شدن او مي
. اند پردازي در روايت خود توجه خوبي کرده شخصيت پرداز به ندو سخ باري، هر

ا در يک سنجش  ام.خورد چشم مي در روايت امير خسرو ابتکاراتي هم در اين زمينه به
  .رسد مي نظر تر به تر و قوي پردازي پخته  کار نظامي در شخصيتةي، شيوکلّ
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  )جلد سوم(بررسي انتقادي اعجاز خسروي 
  ∗الظّفر سيد احسن

طوطي هند حضرت امير خسرو نه تنها براي كشور پهناور هند بلكه براي سرتاسر جهان 
حضرت  عالوه ارادت او به به. فارسي يك شخصيت برجسته و ماية افتخار است

ويژه هند  شمندان جهان بهدان. دهندة پاية روحاني او هم است  نشان)رح(الدين اوليا نظام
  :نويسد موالنا شبلي مي. آرند بحق در برابر عبقريتش سرفرود مي

در هند از ششصد سال پيش تاكنون شخصيتي داراي كماالت مختلف مثل ”
خواهيد حتّي در  جهان نگشوده است و اگر راستش را مي خسرو چشم به امير

ت داراي اوصاف گوناگون ايران و روم در خالل هزارها سال اين چنين شخصي
  .١“ظهور نيامده جز چند نفر به به

احوال و آثار امير خسرو تاكنون مورد بحث و بررسي برخي از دانشمندان برجسته 
، وحيد مرزا )خسرو بيان(، شبلي نعماني )حيات امير خسرو(مثل احمد سعيد 

ه بسياري از عالو به. غيره قرارگرفته است و) خسروشناسي(انصاري  .ظ) خسرو امير(
  .ها و گفتارها در اين باره نوشته شده است مقاله

طرحي براي ترجمة » امير خسرو سوسائتي آو امريكا«ميالدي  ١٩٨٩-٩٠در سال 
ميان چند تن از دانشمندان براي  كرد و رسايل آن را در  اجراءخسروي اعجازانگليسي 
ترم پروفسور محمد استاد مح جلد سومين آن به. نمود انگليسي توزيع ترجمه به

بنابر مسئوليت ترجمة آن توانستم . الحق انصاري و نويسندة اين مقاله تحويل شد ولي

                                                   
  .استاديار بخش فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو  ∗
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لذا مناسب دانستم كه موضوع مقالة بنده . كمال دقت بخوانم سراسر اين كتاب را با
پس از چندي كساني كه كار ترجمة . باشد» )جلد سوم (خسروي اعجازبررسي انتقادي «

صورت كتابچه  شان به آنها محول شده بود، نظرهاي انتقادي  بهخسروي زاعجاانگليسي 
  :قرار زير است اش به چاپ رسيد كه خالصه از طرف انجمن نامبرده به

خوانيم   را ميخسروي اعجازامير خسرو داريم وقتي كه نثر  همة ارادتي كه به با .١
متفاوت بندد كه  تصويري از شخصيت امير خسرو بر صفحة ذهن ما نقش مي

 .شود است از ايماژي كه پس از بررسي سخنان منظومش ارائه مي
سبك نثر كتاب خيلي دشوار و پيچيده و مبهم و دقيق و پر از صنايع و بدايع  .٢

 .اي تلقّي كرد نگاري ويژه عنوان نامه توان آن را به است و از اين حيث مي
در اظهار يكي از عوامل مهم دشواري سبك وي آن است كه هدفي كه خسرو  .٣

فروشي و هنرنمايي اوست نه  مطالب خود درنظر داشته است همانا فضل
 .اصالح ذهن خواننده و گسترش دادن دايرة علم و دانش او

ها كامالً آشكار نيست يا خيلي كمتر  ها و جزو جمله ربط طبيعي ميان جمله .٤
 .رسد چشم مي به

لم هندسه و شناسي و ع ستاره ها و اصطالحات مربوط به برخي از واژه .٥
هاي  كاربرده شده است كه الزم است براي آن يادداشت شناسي و فقه به موسيقي

 .جداگانه نوشته شود
 .كاربرده شده است هاي ركيك و مبتذل هم به در جلد سوم بعضي جمله .٦
هاي اماليي خالي نيست، لذا در بسياري جاها  نسخة چاپي نولكشور از غلط .٧

مفهومي برد كه  توان پي به قت زياد ميفهم عبارت دشوار است و پس از د
 .نويسنده درنظر داشته است

اند و در آن صنايع و بدايع آن  اشخاص فرضي نوشته شده هاي فرضي به نامه .٨
 .شود كاربرده شده است كه سرتاسر نامه معما مي قدر به
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سازي فارسي  هاي منفي، امير خسرو بدون ترديد بر تركيب اما در برابر اين جنبه .٩
هاي  زبان عربي و همچنين بر گنجينه عربي و بندش الفاظ و شعرگويي بهو 
  .١اي دارد العاده ها و بر اظهار مطالب خود قدرت فوق واژه

ها، نظر پروفسور وحيد مرزا را مالحظه كنيد كه دربارة  اما در مقابل اين نقد
  :زبان انگليسي نوشته است نامة دكتري خود به خسرو در پايان امير
هاي نثر مرصّع و مزين و آشكاركردن  ف بزرگ اين اثر همانا ارائة نمونههد”

و بدين ترتيب، اين اثر اگر از سويي . كاربرد صنايع و بدايع گوناگون است
طور كه در كشور شعر  كند، همان اش را در كشور نثر متداول محقّق مي سبك

عهد هم تهيه هست، از سوي ديگر الگوي معياري براي تقليد نثرنگاران آن 
اين است كه امروز پس از ششصد سال شايد كمتر كسي همت و . كند مي

فهميدن مطالب و نكات  حوصله داشته باشد كه اين اثر را بخواند تا چه رسد به
چيزي . زمان عوض شده، ذوق و قريحه هم عوض شده. گيري از آن آن و بهره

ي كه در آن هنگام رواج كه در آن هنگام مقبول بود امروز مردود است و سخن
منتقد اين دوره اگر اين اثر . داشت امروز ارزش خود را از دست داده است

خسرو را بخواند نخستين نقشي كه بر صفحة ذهنش ثبت خواهد شد اين است 
ولي اگر صبر و . معني نوشت ها كرد و اين دفتر بي ناحق اين تالش كه خسرو به

 را دريابد، يقين خسروي اعجازهاي   مزيتكند تا كاربرده تالش دلسوزي را به
هاي  معني جلوه نخواهدكرد و اين كاوش نظرش فضول و بي است اثر خسرو به

هاي بهترين نثر آن زمان در آن  هايي از سبك ادبي لغو نخواهد بود، زيرا نمونه
ويژه در بررسي ارتقاي نثر فارسي در هندوستان سودمند  شود كه به يافته مي

توان  لغت و ادب و جامعه مي بسياري از اطالعات مربوط به و بهخواهد بود 
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طور پراگنده وجود دارد و نشان دهندة احوال و  برد كه در سراسر كتاب به پي
  .كوايف آن عهد است

گرفته است كه   سبكي را پيشخسروي اعجازخسرو ادعا كرده است كه در نثر 
نويسد كه در هند سبك  اول مياختراع و ايجاد خود اوست ولي در مقدمة رسالة 

كار رفته  مرحلة ارتقا رسيده است كه در آن صنايع و بدايع طوري به تازة نثر به
هاي اعلي از اين  او خواسته است نمونه. شود كاربرده مي كه در آب گالب به

گرايش  توانست به بديهي است كه خسرو نمي. سبك را در اين اثر ارائه دهد
هاي نويسندگان معاصرش وجود داشته است  ر نوشتهعمومي عهد خود كه د

  .١“اعتنايي نشان دهد بي
  :دهد در مقدمة جلد سوم اين اثر، خسرو توضيح مي. موضوع خود گردم به باز مي

. االعجاز يف اللطائف من املصنوعات تشتمل علي خطني الثالثة من رسائل الرسالة”
. مشتمل بر دوازده حرف. رسم جديد هاي قديم و تصرف در آنها به اول در صنعت خط

چون بوقلموني . هاي جديد وضع خسرو، مشتمل بر پانزده حرف خط دوم در صنعت
شكل  انگيز، تا به غايت باريك خواهد كه در اين طرزنگارشي كند او را مخيله بايد به

بندد و خياالت موجه و مصورات ذوالوجوه و  دست موي دقايق بر سر قلم نقّاشان چيره
آميزي  از اداي رنگ. كند هاي غريب بر روي صفحات تحرير هاي جديد و مثال نمونه

گلگونة تكلّف ملون  تصحيف و تجنيس و ديگر مصنوعات لفظي كه چهرة لطايف را به
آميزان كه ترك مصنوعات لفظي را از عجز كاتب صورت خواهند  رغم رنگ گرداند، علي

  : بيت.كرد، در هر صنعت نامة درازنگارش كردم
  ٢حيران شده چون صورت ديوار بمانند       بيننـد اني چـو ب   ل معـ  ش مـرا اهـ    ا نق ت

او . خسرو در اين مقدمه هم موضوع و هم هدف خود را كامالً روشن كرده است
  :در همين رساله شعر زير را نوشته است

  ب، چون ماه آسمان نبـود     كه ماه نخش    مسوز شمع تكلّف چو نور معني نيست      
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و از اين شعر، چنانكه روشن است، اين است كه در كاربرد صنايع و هدف خسر
مطالب و  گيرند و به بدايع لفظي و معنوي نويسندگان عموماً تكلّف و تصنّع را پيش مي

تنها اظهار قدرت بر كاربرد صنايع و بدايع در نظرشان است . كنند معاني كمتر توجه مي
 كاربرد صنايع بالتكلّف، همانا تفاوت ماه تكلف و تفاوت است بين كاربرد صنايع به و

  .نخشب كه ماه مصنوعي است و ماه آسمان كه ماه طبيعي است
خسرو حتماً اين شعر را براي نويسندگان ديگر گفته است ولي او خودش گرفتار 

هايي كرده است كه  آرايي در كاربرد صنايع و بدايع عبارت. همين گونه عيب شده است
آيد، و  دست نمي طبيعي ندارند يا كمتر دارند و هيچ نكتة مهمي بهاغلب باهم يا ربط 

القاب و آداب را آن قدر طول داده است كه حاصل آن جز تضييع اوقات چيزي ديگر 
. خسرو در صنايع و بدايع قديم تصرفات هم كرده كه حتماً داراي ارزش است. نيست

كرده  ها ارائه تعريف و مثال هعالوه چندين صنعت ايجادكردة خود اوست كه آن را ب به
هاي بكر  ها و انديشه عنوان مثال و نمايانگر هوش و استعداد وي است، ولي آنچه به

اگر اين صنايع و بدايع را طوري . آوردن است كندن و كاه آورده است مصداق كوه
 خسروي اعجازآمد،  دست مي برد كه از آن نكتة مهمي از ادب يا تاريخ يا جامعه به كارمي به

كرده است كه در آن  شد، حال آن كه در مقدمة اين جلد ادعا حتماً يك اثر ارزنده مي
هاي غريب ارائه خواهد  ها و نمونه اي و مثال هاي پسنديده، ايماژهاي چند جنبه انديشه

  :گويد كرد تا آنجا كه در شعري مي
  اِن و الِفكَـر   و اليصَور ِفي االذه     اِس مِن قلم  ِمما نعر علَي القرط   

شود تصور آن در صفحة اذهان مردم  ام بر صفحه كاغذ ثبت مي يعني آنچه از خامه
ولي حقيقت اين است كه جز اظهار قدرت . شان نگذشته است و نيروي انديشه

در زير . العاده بر كاربرد صنايع و بدايع مختلف هدف ديگر درنظر نداشته است فوق
  :شود چند مثال ارائه مي

هاي معاني  ها، كه كليد باب عنوان اين نامة باب. بين اندر صنعت تجنيسنامه ”
. تَحميد اَحٍد ِلمرسِل احمد: ـ فتح فرمايد اُهللا اَجلَه است، خواجة اجل بهاءالدين ـ

  :شعر
ـ  و الْج   ِجئْتَ ذَا شَرٍف خُِلق االنَام لَه      قَب ظِ دمـاً اَنَ  لَ تَعاِملَـه ي  
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املعاين بالعصر، اءالدين املديين، شرف  العصر، مستنبط رب فضالءافضل خدمت  به
االكرمني،  اخلواص و العوام، مشهورالشهور و العوام، اكرمه اكرم الديين، مقبول شرف

، مخلّص خالص اعتقاد، بهادر چيني، كه پيوسته از كرم بهادر چيني آمني آمني
رساند و در  تي كه بيزاري نباشد، ميزاري نبود، با دوبي كرده است، خدمتي كه بي

  .“دست غم و درد است ياد لقاي آن دريا دل، قادر قلم، شب و روز، در
ايم، كه سوي شوي سنگي  يكي رئيس مازندران، كه ما زن در آن خانه ديده”

سوم . زينت، كه پيشة جفا پيش گرفته است دوم زين بي. اندازد و سبكي كند
گاه نگاه همه جوزش   در جوز است يا جوزا، بهاحمد احمق، كه روز و شب يا

دم در دِم آن غريبان   است، هر…دو سه كس است، كه  اين هر. مغز بي
گويند، و  روند و پريشان مي اند، و دمادم برايشان مي هندوستاني در نشسته

  .“كنند خويش پيش ايشان عرضه مي عبارت براعت
ظم، همام مكرم اكرم، خير ادريس عمل، امام معظّم اعبنگر اين است نامة ترصيع، ”

الزاهرة، ِنصاب  امللِّة دريا غالم، شهاب نير برجيس حمل، حاكم واالمقام، حامت
العقول و االَِدلّه، اَبداحلليم بنيانَ ِحلِمه،  الفُحول و االَِجلّه، منبع القاهرة، مرجع الدولِة

فا، پوست مغز صفا، نصير حسن عراقي، اسير و  دوسِت نغزْاَيدالعليم بنيانَ ِعلِمه،
جاندهي فروكرد و بِر زندگي بر آيين  ِمحن فراقي، سربندگي در پايين آستان به

  .“معلوم آن يگانة آزادزاد، و مفهوم آن بطانة آباد باد. راستان از آن مهي نكو خورد
وراني، بين نامة ملمع و نسبت در و زر، زيور سيم پيشاني، و پيراية سيماي ن”

الدين، عزيزاالسالم   ولةالدو التّجار، عين خواجه زرفشان، حاتم نشان، ملك
هاي  هاي كشاد، و گنجور خزينه السالطين، كليد گنج الملوك و المسلمين، تاج و

المكارم في االَرجاء و االَركان، دوستان  االلطاف و االحسان، معدن مراد، مخزن
گسست از   و دشمنان چون نقش زر بيچون حروف سيم پيوسته باهم پيوسته،

  .١“هم گسسته
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  .دهلي
  . م١٩٤٩آباد،  عة هندوستاني آكادمي، اله، مطبوامير خسرو: وحيد مرزا، دكتر .٣

4. The Annotated Translation of Ameer Khusro’s Ijaz-i-Khusravi: The project, 
Nov. 1990. 

  



  خزائن الفتوح اثر تاريخي ـ ادبِي امير خسرو دهلوي  ١١٥

  

  خزائن الفتوح
   امير خسرو دهلوي ادبِيـاثر تاريخي 

  ∗زاده د حسيني سيهٰد

امير سيففرزندين ابوالحسن خسرو امير ناصرالد  ين محمود دهلوي مشهور الد
و هندي، از برجسته و مشهور زبان فارسي شاعر ) ق ۶۵۱-٧٢٥ (»خسرو امير« به

دربار  كرد، به دمت ميالدين ايلتتمش خ كه در دستگاه شمسچون پدرش جواني، 
 زود هنگام  درگذشتپس ازدر دهلي راه يافت، و )  ق۶٦٤-٨٦: حک(ين بلبن الد غياث

پدر، تحت تربيت پدربزرگ مادريش، عمادالملك، قرارگرفت، كه او نيز مسئوليت دفتر 
او در مالزمت بغرا خان و عالءالدين محمد، دو پسر . ١عريضة سپاه را بر عهده داشت

مدت پنج سال در دربار عالءالدين  لكهنوتي و ملتان رفت و به الدين به ياثسلطان غ
اسارت درآمد و  به) ق ٦٨٤(هند  ها به امير خسرو در حملة مغول. ٢سربرد محمد به

او پس از درگذشت . ٣دهلي رفت و چند سال بعد رهسپار اوده شد پس از آزادي به
 امير خسرو در مدت زندگي. زالدين كيقباد رفتدربار مع ، به)ق ٦٨٦(الدين  سلطان غياث

، )ق ٦٩٥-٧١٥: حك(الدين خلجي  هاي سالطيني چون غياث خود همواره در دستگاه

                                                   
  .انير ا،تهرانسي،  فرهنگستان زبان وادب فارميت عل هيئعضو  ∗

1. Rieu, Charles: Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, Oxford, 1960. 
Vol. I, p.241. 

  .همان  .2
فخر داعي گيالني، ، ترجمة سيد محمد تقي تاريخ شعر و ادبيات در ايران شعرالعجمنعماني،  شبلي  .3

  ؛٧٧٥، ص ٣ش، ج  ١٣٥٥، تهران، تاريخ ادبيات در ايراناهللا،  ؛ صفا، ذبيح٨٣٠، ص ٢ش، ج ١٣٦٣ تهران،
Schimel, A: “Amir Kosrow Dehlavi”, Encyclopaedia Iranica, New York, Vol. I, p.964.  
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و ) ق ٧٢٠-٢٥: حك(الدين تغلق  و غياث) ق ٧١٦-٢٠: حك(الدين مبارك شاه  قطب
 توانايي شگرف امير خسرو در نظم، و دامنة. ١سرانجام محمد تغلق حضور داشت

ارزش  سرايي منظوم، سبب شد تا وي آثار با اطالعات وسيع و قوة تخيل وي در داستان
بسياري در نظم و نثر پديدآورد كه در تمامي آنها فرهنگ و زندگي عامة مردم و 

از جمله اين آثار . ق منعكس است ٧-٨قاره در دو قرن  وضعيت ادبي و هنري شبه
 در قواعد نگارش االعجاز رسائل يا ز خسروياعجا در نظم، خمسه و ديوانتوان از  مي

اي از   مجموعه٢الفوائد افضل ق نگاشته است، ٧١٩و اصول دبيري و نثرنويسي كه در 
  .ق تأليف شد، نام برد ٦٩٠-٧١٩هاي الدين اوليا كه در فاصلة سال سخنان نظام

ع شايد حضور امير خسرو در دربارهاي مختلف كه از نزديك شاهد بسياري از وقاي
تأليف اثري تاريخي نيز بپردازد كه خود، آن را  تاريخي بود، سبب شد تا وي به

  :او در اين خصوص چنين سروده.  ناميدالفتوح خزائن
  ٣شد نام خزائن الفتوحش از غيـب    اين نامه كه نقد فتح دارد در جيـب        

  ٤وهر ازو چـراغ روح اسـت      ر گـ  ه  تتــوح اســزائن الفتح خــن فــايــ
 نيز شهرت دارد، توسط نامه فتح و سرورالروح و تاريخ عالئي  به كهالفتوح خزائن

امير خسرو خود دربارة تأليف . الدين محمد تقديم شده است سلطان عالء مؤلّف به
  :كتاب چنين آورده

, تا آن گونه كه در بحور نظم غوص نموده بودم و انبارهاي آللي گرد آورده”
  .٥“ارايمخواستم كه براي سدة واال نثري نيز بي
در ترتيب اين ”: را چنين آوردهالفتوح خزائناگرچه امير خسرو هدف از تأليف 

، اما او در حقيقت بيشتر ٦“كتاب مراتب جهانداري را بر مدارج جهانگيري مقدم داشت
                                                   

؛ ٣٨٣ش، ص  ١٣٦٥ي شهابي، تهران، عيٰس، ترجمة انرتاريخ ادبيات ايشميل، همانجا؛ ريپكا، يان و ديگران،   .1
  .٧٧٦-٣/٧صفا 

  ).قند پارسي. (امير خسرو است  در حقيقت منسوب بهالفوائد افضل  .2
  .١ م، ص ١٩٧٦تصحيح محمد وحيد مرزا، الهور،  ، بهالفتوح خزائن: امير خسرو دهلوي  .3
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  خزائن الفتوح اثر تاريخي ـ ادبِي امير خسرو دهلوي  ١١٧

  

شرح فتوحات سلطان عالءالدين محمد خلجي از فتح ديوگير تا پيروزي وي در سال  به
  .ق پرداخته است ٧١١

عنوان  هاي مختلفي است كه هر قسمت يا پاراگراف با  داراي قسمتالفتوح نخزائ
عنوان  شود، كه به موضوع ارتباط داشته باشد مشخّص مي خاص كه مؤلّف سعي كرده با

اشاره كرد كه متن آن با » هاي ناهموار نسبت راه«عنوان پاراگراف  توان به نمونه مي
  .شود ز مي آغا١…»غايت ناهموار آمد به راهي پيش«

نويسي زماني مرتب نيست، اما او سعي كرده  تاريخ امير خسرو بر اساس شيوة تاريخ
روز و هفته و ماه نيز  در قالب شعر، تا حد اطالع خود، تاريخ وقايع را عالوه بر سال، به

رسد كه  نظر مي گرفته و به  از مشاهداتش بهرهالفتوح خزائنوي در تأليف . ذكركند
  :گويد شخصي نداشته است، چنانكه در اين باره ميهاي  يادداشت
اندازة تخيل خويش چنانچه روي دهد  بعضي از آنچه معاينه گشته است، به”

  .٢“نمودار كنم، تا اگر عيب بينان را در مطبوعات بنده شكّي است دفع گردد
 المآثر تاجتقليدي آشكار از  گفتة ريو، با سبك مصنوعي و به  بهالفتوح خزائن

كار  پردازي، توصيفات، تشبيهات، كنايات و ابيات فراوان به خيال. ٣ته شده استنوش
رفته در اين كتاب، حكايت از ذوق و تبحر مؤلّف در شعر و ادب دارد، اما گاه اين 

حدي است كه مؤلّف از شرح واقعة اصلي دور افتاده و گويا بيشتر  توصيف و تشبيه به
، و از همين نظر است كه اين كتاب را ٤وايت تاريخجنبة ادبي اثر است تا ر توجهش به

  .جز يك اثر تاريخي، اثر ادبي نيز دانست توان به مي
هاي عربي و فارسي و چند زبان و لهجة هندي، سبب شد  تبحر امير خسرو در زبان

، فارسي و لغات هندي ) بيت٨٦(ميزان بسياري از اشعار عربي  تا وي در اين كتاب به
نخواستم كه هيچ نظم بيگانه، نه از عربي و ”: گويد اگرچه او خود مي. استفاده كند

                                                   
  .٣٠ص , مشايخ فريدني: ؛ براي اطالع بيشتر نك١٥٧- ٨ همو، ص: براي نمونه نك  .1
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ضرورت اشعاري  ، اما گاه بنابه١“فارسي سرقلم را سيه گرداند و روي صفحه را ابلق
توان  عنوان نمونه مي موضوع مورد بحث او هماهنگي داشته باشد، كه به ساخته كه با

پور اشاره كرد كه وي در اين  يرجعرف ا پور به سلطان رسيدن لشكر سلطان به به
  :خصوص چنين سروده

ـ  كر سـ  لش   ٢چار روزي در آن منزل مقام       رج بنـده را   لطان اي
از ديگر نكات حائز اهميت اين اثر، آن دسته از توصيفات امير خسرو است كه در 

شود، كه تشبيه سلطان عالءالدين محمد  خوبي ديده مي آنها تأثير فرهنگ ايراني به
  .٣ از آن جمله استشاهنامهگير  كمان شآر به

تاريخي خاص در مكاني خاص از هند است، اما   محدود بهالفتوح خزائناگرچه 
سبك ارائة مطالب از يك سو و اطالعات دقيق بسياري كه امير خسرو از شرح وقايع و 

دهد و توصيفات وي از  هاي شرح داده شده در اين كتاب مي جزئيات فتوحات و جنگ
اين وقايع از سوي ديگر، ويژگي  يت اجتماعي و زندگي عامة مردم در رويارويي باوضع

تصاويري كه امير . خورد چشم مي خاصي بدين اثر بخشيده كه در آثار ديگر كمتر به
كند در هيچ يك از منابع ديگر اين  اين حوادث ارائه مي خسرو از رويارويي مردم با

رويدادها  سبب نوع ديد وي به تواند به يت ميخورد، كه اين خصوص چشم نمي دوره به
از مؤرخان . شود هاي او نيز ديده مي و اوضاع اجتماعي باشد، توجه و دقتي كه در مثنوي

توان از ضياءالدين  اند، مي اي كه براي تأليف تاريخ خود از اين اثر استفاده كرده برجسته
  . مراجعه كرده استالفتوح ئنخزا هايش به برني نام برد كه بارها براي تأييد گفته

اين كتاب . ٤هاي مختلف موجود است  در كتابخانهالفتوح خزائننسخ متعددي از 
انگليسي و  پيشگفتاري به كوشش محمد وحيد مرزا استاد دانشگاه لكهنو با به
ترجمة فارسي   ابيات عربي با،ضمايمي مفصل، شامل آيات قرآني مندرج در كتاب با

                                                   
  .١٧١امير خسرو، ص : براي نمونه نك  .1
  .٧٥همان، ص   .2
  .٣٤همان، ص   .3
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  خزائن الفتوح اثر تاريخي ـ ادبِي امير خسرو دهلوي  ١١٩

  

خوانندة ناآشنا  و عبارات متن، كه اين قسمت كمك بسياري بهآنها، شرح الفاظ 
كند، و در نهايت فهرست اسامي اشخاص و  اصطالحات و معاني لغات دشوار مي با

م در الهور  ١٩٧٥چاپ رسيده و همين تصحيح در  م در هند به ١٩٥٤اماكن، در سال 
  .تجديد چاپ شده است

اي ديگر كه   و خالصه١احمد نير رخشان از ضياءالدين الفتوح خزائناي از  خالصه
 از VII جزو شمارة Or.2055و  Or.2048هاي  شماره داس تهيه شده، به توسط بهگوان

  .٢اي در كتابخانة موزة بريتانيا موجود است مجموعه
  منابع

تصحيح محمد وحيد مرزا،  ، بهالفتوح خزائن :خسرو دهلوي، امير خسرو بن امير محمود .١
 .م ١٩٧٦الهور، 

 . ش١٣٦٥ترجمة عيسي شهابي، تهران، , تاريخ ادبيات ايران: ريپكا، يان و ديگران .٢
تاريخ شعر و ادبيات  «ترجمة فارسي، شعرالعجم: العلما محمد شبلي شبلي نعماني، شمس .٣

 سينا، تهران، انتشارات كتابفروشي ابن گيالني،  فخر داعيسيد محمد تقي از »در ايران
 .ش ١٣٦٣

 . ش١٣٥٥، تهران، تاريخ ادبيات در ايران :اهللا دكتر ذبيح، صفاي سمناني .٤
، ٤، س كيهان فرهنگي، “امير خسرو دهلوي، طوطي هند”: مشايخ فريدني، محمد حسين .٥

 . ش١٣٦٩، تهران، ٤ش 
مركز تحقيقات فارسي ، هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه: احمد, منزوي .٦

 .ش ١٣٦٧ د،آبا ، اسالمايران و پاكستان

7. Rieu, Charles: Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, 
Oxford, 1960. 

8. Schimel, A.: “Amir Kosrow Dehlavi”, Encyclopaedia Iranica, New York, 1985. 
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  ∇آموزش خسرو دهلوي در تاجيكستان

  ∗جوره بيك نذري

مردم سرزمين هندوستان تاريخ خيلي قديم و  مدني و فرهنگي خلق تاجيك با روابط
در برقراري و توسعة اين روابط نقش اديبان و دانشمندان تاجيك زبان . طوالني دارد

حت سهم يكي از اديباني كه در اين سا. قرون وسطي هندوستان نهايت بزرگ است
مناسب گذاشته است، شاعر و دانشمند مشهور فارسي زبان عصر ميانگي هندوستان امير 

هاي ادبيات  دهلوي اگر از يك طرف كاميابي ايجاديات خسرو. باشد خسرو دهلوي مي
دادن  فارس و تاجيك عصرهاي پيشين را تجسم نموده باعث نفوذ پيداكردن و دوام

از طرف . گرديده باشد و خراسان در ادبيات فارسي زبان هندهاي ادبي ماوراءالنّهر  عنعنه
طور روشن  بعده تاريخ ادبيات فارس و تاجيك به هاي من ديگر تأثير آثار وي در دوره

الشّكل اين شاعر نامي مخصوصاً  تأليفات گوناگون موضوع و مختلف. شود احساس مي
هاي عشق  لسفي و مثنويهاي عرفاني و ف غزليات سرشار از عشق و محبت، قصيده

علم و ادب و عامة وسيع  رومانتيكي او هنگام در قيد حيات بودن شاعر مورد توجه اهل
از اينجاست كه يك . زبانان پهن گرديده بودند مردم قرارگرفته، در تمام ممالك فارسي

ز بعده ماوراءالنّهر و خراسان و ايران در پيروي ا هاي من سلسله شاعران آن دوره و دوره
اين وسيله اقتدار  اند كه به نموده خواسته دهلوي شعرها و اثرها تأليف ايجاديات خسرو

  .گر سازند و استعداد شاعري خود را جلوه

                                                   
  ).قند پارسي(نظر به سبك خاص فارسي در تاجيكستان، تغييري چندان در زبان اين مقاله داده نشده است   ∇
  .تاجيكستانعضو وابسته آكادمي علوم جمهوري،   ∗

 



  وزش خسرو دهلوي در تاجيكستانآم  ١٢١

  

خسرو دهلوي در ماوراءالنّهر و  قيدكردن ضرور است كه شهرت آثار ادبي امير
 پس از ترقّي نهادن علم و ادب  كه دورة از نو رو به١٥خراسان، مخصوصاً در عصر 
درستِي اين فكر، معلومات مأخذهاي  به. افزايد باشد، مي استيالي وحشيانة مغول مي

ايجاديات شاعر دادة آنها  ادبي و آثار اديبان و دانشمندان اين دوره و بهاهاي بلند به
 الشعرا ةتذكر دولتشاه سمرقندي در ١٥نگار معروف عصر  از جمله تذكره. دهد گواهي مي

دهلوي بعضي خبرها آورده،  دربارة حيات و ايجاديات خسرو.) م ١٨٤٧سال تأليفش (
علم و   او مراق زياده ظاهرنمودِن اهلخمسة آوري اشعار او پرداختن فضال و به جمع به

  :نويسد كند و مي ادب عصر خود را ذكر مي
 شيخ نظامي تفضيل داده خمسة خواجه خسرو را بر خمسةو اميرزاده بايسنقر ”
قبول نكردي و معتقد شيخ نظامي بوده و مابين اين دو ورگان الغ بيك ك… و
بيت  كرات جهت اين دعوي تعصّب دست داده بيت به زادة فاضل به شاه

خسرو و  هاي امير القصّه معاني خاصّ و نازكي. خمستَين را باهم مقابل كردند
زند و بنياد صبر عاشقان  نهاد خاكيان مي كالم پرشور و دلسوز او آتش در

  .١“كند رميب
دانشمند و شاعر برجستة فارس و تاجيك عبدالرحمن جامي كه هنگام تأليف بيشتر 

هاي فلسفي و عرفاني خود از آثار  ها و قصيده  و يك قسم غزلاورنگ هفتهاي  داستان
آثار خسرو  راجع به.) م ١٨٤٧سال تأليفش  (بهارستانخسرو الهام گرفته است، در  امير

  :نمايد يده ميدهلوي چنين اظهار عق
كمال  در شعر متفنن است و قصيده و مثنوي و غزل را ورزيده و همه را به”

 كه ارباب عشق و محبت آشنا واسطة معاني هاي وي به غزل… رسانده
. يابند، مقبول همه كس افتاده است حسب ذوق و وجدان خود آن را درمي به

هاي ديگر دارد،  مثنوي نظامي را كسي بهتر از وي جواب نكرده، وراي آن خمسة
  .٢“همة مصنوع و مطبوع
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اورنگ و قصايد و  هاي هفت االنس و بعضي داستان غير از اين، جامي در نفحات به
  .١ستايد هاي نيك گفته، او را استاد بزرگ نظم مي غزلياتش هم در حق خسرو دهلوي سخن

 ايجاديات سان هم بهبعده ماوراءالنّهر و خرا هاي من ها و اديبان دوره مؤلّفان سرچشمه
ادب اين سرزمين شهرت فراوان  ميان اهل خسرو دهلوي بهاي خيلي بلند داده، در

بردن  آساني پي آورده شده هم به از اين چند خبر كه در باال. اند داشتن او را تأكيد نموده
علم  آثار خسرو دهلوي اشتياق اهل  تا كدام اندازه نسبت به١٥ممكن است كه در عصر 

  . ماوراءالنّهر و خراسان زياد بوده استو ادب
ميان مردم ماوراءالنّهر و خراسان آن  دليل ديگر بر شهرت امير خسرو و آثار او در

هاي مختلف اين  در محلّه)  سركرده١٥از عصر (هاي گوناگون  است كه اين در دوره
يشتر آنها تا باشد، كه ب مقدار خيلي زياد كتابت نمودن ميراث ادبي شاعر مي ها به مملكت

هاي آنها نگاه داشته  هاي سابق اتّحاد شوروي نسخه اند و در كتابخانه زمان آمده رسيده به
هاي شرقي آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان  از جمله در گنجينة دستنويس. شوند مي

  . نسخة قلمي تأليفات امير خسرو محفوظ است٣٥بيشتر از 
نو ادبيات  اصول طريق  سخنور نامي باتدقيق و تحليل حيات و ميراث ادبي اين

نخستين محقّقان تاجيك . يابد  آغاز مي٥٠ و ٤٠هاي  سنّتي در تاجيكستان از آخر سال
اند،  خسرو دهلوي اطالعات داده، شاعر بزرگ و نوپرداز بودن او را ذكركرده كه داير به

  .اشندب نمايان عبدالغني ميرزايوف مي مؤرخ معروف باباجان غفوروف و اديب
  در قطار ديگر شاعران و دانشمندانتاريخ مختصر خلق تاجيكباباجان غفوروف در 

 ميالدي دربارة خسرو دهلوي نيز توقّف نموده، پنج ديوان اشعار ١٣-١٤هاي  بزرگ قرن
  :نويسد كه  تأليف نمودن شاعر را ذكركرده ميخمسهروية نظامي گنجوي  داشتن و به

گر چندي سوژة كهنه را نگاه داشت، ) ن.، جخمسه(امير خسرو در اين اثر خود ”
اين در  داد و با ليكن اسلوب اين اثر و خصوصيات قهرمانان خود را تغيير

  .٢“پيش گذاشت كردن عنعنة كهنه يك قدم به ويران
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هاي محلّي هند نوشتة خسرو را  غير از اين باباجان غفوروف اثرهايي در موضوع به
پوئيتيك و موسيقي مشغول گرديدن او را نيز  اثر نوشتن و بازبان ريخته هم  برده با نام

جاي   سال وفات شاعر بهتاريخ خلق تاجيكدر ترجمة روسي . ١سازد خاطررسان مي
  .باشد  ذكر يافته است كه اين خطاي مطبعه مي١٣٠٥ سال ١٣٢٥سال 

 سيدا و مقام او در تاريخ ادبيات تاجيكعبدالغني ميرزايوف در كتاب خود، 
گذار ادبيات تاجيك زبان هند ناميده، از موضوع محلّي زمان خود  خسرو را اساس رامي

ميان اديبان ماوراءالنّهر و خراسان   و در١٥-١٦ها تأليف كردن خسرو در اثرهاي  داستان
  .٢نمايد نفوذ زياد داشتن آثار او را تأكيد مي

 هاي ي ميرزايوف قدمغفوروف و عبدالغن همة معلومات در اثرهاي خود آوردة باباجان
نخستين عالمان تاجيك در راه آموختن حيات و ايجاديات خسرو دهلوي بوده، بعدتر 

  .گردند بهاي او مي مورد تدقيق مخصوص قرار داده شدن حيات و آثار گران
گذار  خاطررسان كردن ضرور است كه امير خسرو دهلوي و آثار او از نظر پايه

او در سرسخن . الدين عيني نيز دورنمانده استادبيات معاصر تاجيك استاد صدر
ها ديرتر نشرشده است، در قطار  بعضي سبب اش، كه به  نوشتهمقام ششنشر مكمل  به

هاي گذشتة خلق تاجيك، خسرو  دانان برجستة دوره سينا و ديگر موسيقي ابوعلي بن
  :گويد برد و مي دهلوي را هم نام مي

موسيقي مشغول بوده است و  لوي هم بهشاعر مشهور هند و تاجيك خسرو ده”
 نام ]سيتار= [تار  هاي هندي تاجيكي خسرو دهلوي سه گفتة سرچشمه نظر به

  .٣“)يك دانه از آن در تاشكند موجود است(يك اسباب موسيقي هم ساخته است 
 كه آن را اديب نامور ما درويش چهارنشر تاجيكي  غير از اين، استاد عيني به به

الفباي امروزه، يعني سريليك، برگردانيده در مقدمة آن بار اول  هجالل اكرامي ب
 هاي دليل درويش را با قلم امير خسرو منسوب دانستن چهار شناسي فكر خطاي به ادبيات
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مه تاريخ وفات شاعر به. ١نموده است قطعي ردهجري ١٣٢٥جاي سال  در اين مقد 
 استاد كلياتان كتاب يكم جلد دوم گر تهيه. شده است هجري ذكر ١٣٢٩اشتباهاً سال 

خسرو را اصالح نموده، تاريخ تولّد  شان سنة فوت امير اين جلد نوشتة عيني در شرح به
  .اند  هجري ذكر كرده١٢٥٥، سال ١٢٥٣جاي سال  او را به

نام  خسرو در تاجيكستان اساساً با نمود كه آموختن حيات و آثار امير بايد اعتراف
. م ١٩٥٦او در سال  خسرو بخشيدة هاي به اولين مقاله. ارتباط داردمحمد وفا بقايوف 

اند كه آنها دربارة حيات و ايجاديات  گرديده نشر» پيونير«و مجلّة » معلّمان«در روزنامة 
  .٢اند شاعر معلومات نسبتاً مفصّلي آورده

  خسرو دهلوي نام مقالة كالن محمد وفا بقايوف كهخان دولراني و خضرداستان 
، تحليل و تدقيق همه طرفة داستان ٣چاپ شده است» سرخ شرق«در دو شمارة مجلّة 

اين مقاله قسم اساسي اثر بعدتر نشر شدة خسرو دهلوي و . گيرد مذكور شاعر را دربرمي
در همان سال مقالة ديگر محقّق . ٤دهد  را تشكيل ميخان دولراني و خضرداستان 

 امير خسرو دهلوي و شيرين و خسروعنوان  ايوف ب علي .ايجاديات خسرو دهلوي، غ
يوف فكر عالمان غرب را در  علي. غ. ٥ نظامي گنجوي از چاپ درآمدخسرو شيرين

كنندة  نموده خصوصيات فرق  امير خسرو ردخمسةخصوص تقليد خشك خالي 
او سبب سادگي و رواني . كند  را بيان ميخسرو شيرين و شيرين و خسروداستان 

 خمسهدادن او را از شاعر درباري بودن او دانسته،  ها دقت نقل واقعه بهاسلوب خسرو و 
اين فكرهاي او كامالً  داشته؛ ولي ما به هاي ادبي دربار شهرت نمايد در دايره را تأكيد مي
ميالدي  ١٩٥٨در سال . باشد هاي او جزئي و سطحي مي توانيم شد، زيرا دليل راضي نمي
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شد،   از طرف محمد وفا بقايوف نشرخان اني و خضردولرخسرو دهلوي و داستان او 
مؤلّف در برابر معين . كه اولين تدقيقات مستقل در اتّحاد شوروي در اين موضوع است

هاي  هاي قلمي و تدقيق خصوصيت نمودن درجة آموخته شدن موضوع، تصوير نسخه
لومات  ميالدي هند مع١٣-١٤حيات سياسي عصرهاي   راجع بهخان دولراني و خضر

 هاي در آخر او گفته. كند داده، جريان زندگي و فعاليت ايجادي خسرو را بيان مي مختصر
  :آيد چنين خالصه مي خصوص اين داستان به نموده در خود را جمع بست

سرايي عشقي، رومانتيكي،   چه از نقطة نظر طلبات داستانخان دولراني و خضر”
تاريخي، چه از نقطة نظر حجم و هاي  چه از نقطة نظر در برگرفتن موضوع

خصوصيات بديعي و مخصوصاً از جهت ايدة اساسي خود در ايجاديات خسرو 
هاي او خصوصاً، موقعي عمده درجة اولين را  دهلوي، عموماً و در بين داستان

  .١“كرده است كسب
، نام مقالة حجماً “روابط مدني هند و آسياي ميانه درگذشته”محمد وفا بقايوف در 

طور عمومي بيان  هاي رابطة مدني خلق تاجيك و مردم هند را به خُردش، بعضي جهت
هاي ادبي سهم مناسبي  زباني كه در راه انكشاف مناسبت نموده، در قطار اديبان تاجيك

 ماوراءالنّهر و ١٥هاي ادبي عصر  كند و در دايره اند، امير خسرو را هم ذكر مي گذاشته
  .٢نمايد اعر را ذكر ميخراسان شهرت يافتن آثار ش

  هاي اشعار ليركي خسرو دهلوي  نمونهشرق سرخميالدي در مجلّة  ١٩٥٩در سال 
. گرديد كوشش و سرسخن محمد وفا بقايوف نشر با)  قطعه١٠ رباعي، ١٤ غزل، ١١(
يافتن  آثار شاعر معلومات مختصر داده شده در قطعات او انعكاس سرسخن راجع به در

  .٣شود اعي و اخالقي خاطررسان كرده مييك قطار مسايل اجتم
هاي  در راه آموختن و دسترس عموم گرداندن ميراث ادبي خسرو دهلوي در سال

. اند گرديده ترين آنها نشر داده شدند كه مهم  ميالدي هم يك قطار كارها انجام٦٠
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. باشد هاي محمد وفا بقايوف مي  نام كتابچه٢دهلوي خسرو و ١منتخبات خسرو دهلوي
حروفات امروزة تاجيكي   اولين مجموعة نسبتاً مفصّل بادهلوي خسرو نتخباتم

هاي  شده از آثار شاعر بوده، در آن از غزليات، قصايد، مقطعات، رباعيات، داستان نشر
ها آورده   نمونهخان دولراني و خضر و السعدين قرانهاي تاريخي او   و مثنويخمسه
ساخته  منتشر» دانش« آن را جمعيت جمهوري  كهخسرو دهلويدر كتابچة . شود مي

داده شده، بعضي  طور عمومي معلومات حيات و ايجاديات شاعر به است داير به
  .شوند فكرهاي اخالقي و تربيتي او بيان مي

خسرو نيز مقالة  محمد وفا بقايوف دربارة افكار اجتماعي و تربيتي اخالقي امير
فكرهاي اجتماعي و اخالقي شاعر را تصوير نموده در آن يك قطار  مخصوصي تأليف

نسخه نسبتاً كامل . اند داشته ، كه بعضي از آنها تاكنون اهميت خود را نگاه٣نمايد مي
نام اثر محمد وفا بقايوف كه بعد از “ حيات و ايجاديات خسرو دهلوي” همين مقاله به
  .٤گرديد، داخل شده است فوت او نشر
ر برابر تدقيق ايجاديات عبدالرحمن جامي و ميالدي د ٦٠هاي دهة  در سال

بسيار محقّقاني كه در . يافت شيرنوايي، آموختن ميراث ادبي امير خسرو هم رواج علي
اند  اي داشته اين دوره دربارة ايجاديات جامي و نوايي مقاله و يا تحقيقات جداگانه

. اند او معلومات دادهبعضي اثرهاي  برده راجع به اين مناسبت خسرو دهلوي را هم نام به
، ٦يوف صيفي .، ن٥بقايوف اين نوع اطالعات در تدقيقات و مقاالت محمد وفا

  .رسد نظر مي  و ديگران به٨، ميرزايوف٧زاد افصح .ع
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غير از اين، در اين وقت دو مقاله داراي اهميت كالن محمد وفا بقايوف  به
ايي و عبدالرحمن جامي با شيرنو هاي ايجادي علي شدند، كه در آنها مناسبت چاپ
ايجاديات خسرو  هاي عمومي ايجاديات آنها و اين چنين بهاي به خسرو، جهت امير

 تاجيك و ازبك مورد تحقيق مخصوص ١٥دادة اين دو استاد برجستة نظم عصر 
  .شوند داده مي قرار

كوشش   خسرو كه بامجنون و ليليمتن انتقادي  محمد وفا بقايوف در تقريظ به
داستان و  طبع رسيده است، در برابر موفّقيت و كمبودهاي متن، راجع به وف بهمحرم
  .١دهد هاي ليتوگرافي آن هم معلومات مي نشريه

تحت » هاي شرقي آكادمي علوم تاجيكستان نويس فهرست دست«در جلد دوم 
هاي شرقي آكادمي علوم  نويس در ذخيرة دستخط هاي دست  نسخه٥٠٩-٥٤١شمارة 

ها  نويس موجود بودة آثار خسرو توصيف شده، در برابر شرح وضعيت دست تاجيكستان
  .٢شود دربارة خود آن اثرها هم معلومات كوتاهي آورده مي

نييمان  . شعر امير خسرو كه مترجم آن يو٥ميالدي ترجمة روسي  ١٩٦٩سال 
  .٣آنها نوشتة محمد وفا بقايوف نشرگرديده است گفتار مختصر به پيش باشد، با مي

خسرو و ليلي  مجنوناش،   بخشيدهليلي و مجنونتحقيق  زاد در اثر به افصح .ع
 نظامي گنجوي مقايسه نموده، جهت عمومي فرق كنندة ليلي و مجنون دهلوي را با

. ٤نمايد سوژة اين دو مثنوي و بعضي خصوصيات خاص ظاهري خسرو را بيان مي
داستان گرديدن و » ها نسرگرم تصوير ظاهري قهرما«برخالف نظامي بيشتر  او
هاي  دليل با(خسرو را تأكيد نموده، سبب روي دادن اين حالت را » گشايي نكردن باطن«

داند كه اين  دربار و در مملكت بيگانه زيستن او مي از عالقة شاعر به) خيلي ضعيف
  .آيد حقيقت راست نمي فكر او به
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خسرو در تاجيكستان  هاي پرارزش امير آموختن و دسترس عموم گرداندن ميراث
مناسبت  به. يابد  سالگي تولّد او رواج مي٧٠٠مخصوصاً هنگام آمادگي براي جشن 

شناسي آكادمي  قرار شوراي علمي انستيتوي شرق نمودن جشن شاعر، با سزاوار تجليل
ديونه قلوف،  .جانفدا، ع .علوم تاجيكستان كارمندان علمي انستيتو، محمد وفا بقايوف، ع

علي مردانوف آثار منتخب چهار جلدة او را  .شايوف و ا علي داد .اد، جز افصح .ع
حروفات امروزة تاجيكي براي چاپ حاضركردند كه اين اولين نشر تا اين اندازه  به

  .باشد مفصّل آثار خسرو دهلوي در اتّحاد شوروي مي
اين نشر زحمت چندين  شرف جشن شاعر انجام داده شده ـ ترين كارهاي به مهم

 ١حيات و ايجاديات خسرو دهلويـ  الة خسروشناس تاجيك محمد وفا بقايوف استس
اثر محمد وفا بقايوف . باشد  خسرو دهلوي مي٢خان دولراني و خضرو متن انتقادي 

هاي  اگرچه كامل نيست، ولي داراي اهميت كالن علمي بوده، در آن اساساً تمام كاميابي
دست آمده جمع بست كرده   شوروي و خارجه بهآموزش خسرو در سابق اتّحاد در راه
 نسخة ١٢ در نتيجة استفاده و مقابلة خان دولراني و خضرمتن انتقادي . اند شده
اثر و متن انتقادي در هند . هاي اتّحاد شوروي موجود است نويس در كتابخانه دست
  .براي چاپ حاضر شده است) م ١٩١٧(شدة آن  نشر

ناك شاعر، كه آن را   اندرزها و سخنان حكمتدر روزهاي جشن شاعر، مجموعة
نظر از بعضي كمبودها اين  قطع. ٣زاد براي نشر حاضركرده است از چاپ برآمد افصح .ع

غير از اين در روزهاي  به. مجموعه براي عامة وسيع خوانندگان تحفة خوبي گرديد
ها   روزنامهمنتشر شد و در» دانش«پوالدوا توسط جمعيت  .جشن امير خسرو كتابچة ش

ها  هاي گوناگون ايجاديات خسرو دهلوي يك سلسله مقاله دربارة حيات و جنبه
نشرگرديدند كه اكثر آنها خصوصيات عمومي و تبليغاتي داشته در زمينة كارهاي تاكنون 

  .اند انجام داده شده نوشته شده
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 غير از آموختن حيات و آثار خسرو شناسان تاجيك به شناسان و شرق ادبيات
آموزش شاعران و نويسندگان معاصر او و اديباني كه قبل از وي و بعد از او  دهلوي، به

باشند، كه  اند نيز مشغول مي برده سر در آسياي ميانه، ايران، افغانستان و هندوستان به
شاعر نامي و  هاي ايجاديات اين تر ساختن لحظه شبهه براي باز هم روشن اين بي
زبانان امكانات  م و نفوذ و تأثير وي در تاريخ ادبيات فارسينمودن مقا تر معين دقيق

  .آورد بيشتر فراهم مي
نمايم در تاجيكستان در راه آموزش و تدقيق  همين طريق چنان كه مشاهده مي به

وجود اين  ولي با. اند حيات و ايجاديات خسرو دهلوي كارهاي زيادي انجام داده شده
از . اند طلب مهم درپيش حل نشده و كارهاي محنتهاي زياد  در اين باب باز مسئله

هاي خاص  جمله سبك و سليقه، مهارت بديعي، افكار اجتماعي، اخالقي و ادبي، جهت
هاي او در سايه،  نثري و تاريخي امير خسرو، اختراع كاري و نوپردازي ايجاديات، آثار

ي در ادبيات هاي شهرت و نفوذ زياد و شكل، سبك و نظرية ادبيات و همچنين سبب
  .هاي بعدي مورد تحقيق همه جانبه قرارگيرند دوره
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   شعر سياسي عبيد زاكانيةفلسف
  ∗علي جان بزرگي

  چكيده
شعر سياسي كه از صدها . آيد حساب مي شعر بخشي از ادبيات و فرهنگ هر ملت به

كارگرفته شده است،  عنوان ابزار انتفاد و اعتراض و اصالحات به سال پيش تاكنون به
در يونان قديم و از دوران افالطون . هاي جهان وجود داشته و دارد همة فرهنگ در

در » موش و گربه«زاكاني و قصيدة معروف  شعر تا دوران عبيد توجه زائدالوصفش به
عنوان ابزاري در  قرن هشتم هجري و تاكنون در همة جهان، همواره شعر سياسي به

نوشتة حاضر هنرنمايي . جهت ابراز عدالت خواهي و ظلم ستيزي مطرح بوده است
تصوير كشيده و روح اين هنرنمايي را در روحية   و گربه بهزاكاني را در طنز موش عبيد

زاكاني  رياكاري زمانه، در عبيد جويي و مبارزه با طلبي و عدالت ظلم ستيزي و صلح
  .داند مي

  مقدمه
نحوي كه شنوندگان را از هر حيث راضي سازد  شرح و بيان امور انساني به: كريتياس

مه را گفتم تا تو و ديگران متوجه شويد كه من سقراط عزيز، اين مقد. كار آساني نيست
  .كنم كه در داوري در سخنان من سختگير نباشيد درخور اغماضم و از شما تقاضا مي

  .دريغ نخواهيم داشت} اين اغماض را{البتّه: سقراط
علوم و فنوني . سابقة فرهنگ و تمدن ايرانيان بر هيچ متفكّر منصفي پوشيده نيست

امروز رسيده  مغرب زمين و ساير نقاط جهان تا به  يونان قديم بهشود از كه گفته مي
                                                   

  ).هند(دانشجوي دكتري بخش الهيات دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره   ∗
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بدون شك بزرگان يونان قديم چون سقراط و افالطون . است، منشأ و ريشة ايراني دارد
اند، چرا كه ايرانيان از  برده  از كتب و علوم و فنون ايران باستان بهره…و اقليدس و

اند و دايرة اين علوم در  داده هميت زيادي ميعقل و علوم عقلي و ادب و هنر ا ديرباز به
هاي پادشاهان كياني در منتهاي  ايران باستان بسيار توسعه يافته بوده است، زيرا دولت

ايران  كه اسكندر مقدوني به علوم مذكور پس از آن. اند پهناوري و عظمت بوده
حد و حصري  بيشمار و  بر كتب و علوم بي, كرد و دارا در اين حمله كشته شد حمله

يك  بزرگان علم و ادب ايران هر. ١يونان برد خود به از ايرانيان دست يافت كه با
هاي  ظلم و فساد روش كردن مردم و مبارزه با اند و در طريق آگاه نوعي عمل كرده به

چون فردوسي , خلق آثار ماندگار خويش شاعران بزرگ ايران با. اند گوناگوني داشته
نكات  لطايف ِحكَمي با  و چون حافظ، جامعشاهنامهن فارسي در كردن زبا زنده به

اما . اند  همت گماشته٢»نردبان آسمان است اين كالم«اش  مثنويقرآني و چون موالنا كه 
آفرينش قصيدة  طبع شوخ و لحن گستاخ اما نديمانه، به زاكاني، با از آن ميان، عبيد

او در قالبي داستاني و . و ماندگار زده استابتكار نوين  طنزآميز موش و گربه، دست به
ظلم و فساد و رياكاري زمانة خويش پرداخته و روح عدالت  مبارزه با ساده و شيرين به

اي بديع  در قالب كلماتي منظوم و قصّه, ٣ را كه امر خداستقرآنخواهي برگرفته از 
ي او حقيقتاً شعرسياس. فهم آن دعوت نموده است ريخته است و مخاطبان عاقل را به

. اوست» خوب شاعر«افالطون و خود او نيز مصداق  ٤»خوب شعر«همان مصداق 
و . ٥“دهد امور را در جايگاه درست خود قرار مي, عدل”:  فرمود)ع(كه امام علي همچنان

  : فرمود)ص(پيامبر اكرم

                                                   
  .٢٠٠٢، ص ٢ج ,  محمد پرويناز… مقدمة ابن خلدون؛ ترجمة: ن بن محمدد عبدالرحٰمابن خلدون، ابوزي  .1
  .، دفتر ششمتصحيح رينولد الّن نيكلسون به,  مثنوي معنوي:الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل  .2
  ).٩٠، آية }١٦{سورة نحل  (ِانَّ اَهللا ياْمر ِبالْعدِل و اِالحساِن  .3
  .كند خداوند تلقّي مي اي از وحي الهي و شاعر خوب را متّصل با ون شعر خوب را شمهافالط  .4
  . نهج البالغه:صبحي صالح  .5
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اي زياد شود زوال آن جامعه و حكومت جابر حتمي  هنگامي كه ظلم در جامعه”
  .١“كه جامعة كافر و حاكمان كافِر غيرظالم ماندگارند حالي است، در

عبيد كه از ظلم و جور زمانه و رياكاري و مسلمان نمايي حاكميت شيراز در قرن 
هشتم هجري و در رأس آن حاكميت، پادشاه رياكار و متظاهر آن امير مبارزالدين 

طنز  موده و باقدر وسع خويش اداي وظيفه ن كوشد به ناراحت و نگران است، مي
خشونت و وحشيگري و عوام فريبي  كند و با اش سهم خود را ادا هنرمندانه و دردمندانه

شاه شيخ ابواسحاق «چرا كه خاطرة خوش آزادي دورة . حاكميت فاسد زمانه بستيزد
كه ممدوح او و حافظ بوده است، هنوز بر كام او باقي بود كه از شيخ و شحنه و » اينجو

معناي واقعي كلمه عدالت  اگر حاكم و حاكميت جامعه به. ترسيد نميزاهد و محتسب 
هر فكر و  با كنند ـ پيشه باشند همة مردمان در امن و آرامش و آزادي زندگي مي

گانة  اين همان چيزي است كه از اصول سي.  فقط از آن جهت كه انسان هستندـ عقيده
انديش در گذشته و  ن نيكحقوق بشر در زمان حاضر و حاصل عقالنيت جمعي آدميا

واليت مصر   در دوران حكومتش و هنگامي كه مالك اشتر را به)ع(امام علي. اكنون است
نويسد كه در بخشي  او مي گزيند، طي فرماني، اصول جامع حاكميت بر مردم را به برمي

  :از آن چنين آمده است
آنها رفتار نكن  باآنها محبت كن و مانند حيوان درنده  مردم مهربان باش و به با”

يا برادر ديني تو هستند و يا در : زيرا مردم دو گروهند, و خشونت را كنار بگذار
  .٢“آفرينش همنوع تو، چه مسلمان و چه غيرمسلمان باشند

 بايد الگو گرفت همين روح عطوفت و مهرباني و )ع(آنچه از حكومت علي
خشونت و درندگي در همة آزادانديشي و آزادگي و عدالت است و پرهيز نمودن از 

  .ها ها و مكان زمان
زاكاني كه متأثر از قرآن و سنّت و متون  هر حال شاعران مسلماني چون عبيد به

اند، هرچند اينها  غني ديني هستند و عاقل و متفكّرند، براي سرگرمي و تفريح شعر نگفته

                                                   
  .الملك يبقي مع الكُفِر و ال يبقي مع الظّلم  .1
  .٥٣، نامه نهج البالغه: صبحي صالح  .2



  فلسفة شعر سياسي عبيد زاكاني  ١٣٥

  

ظلم و  دهند و باشعرشان پند و اندرز  اند با هم در شعرشان موجود است، بلكه خواسته
  .جور مبارزه كنند و عدل و سعادت و صلح و دوستي براي جامعه بياورند

  اهميت و جايگاه شعر سياسي
عنوان نوعي خاص و زيبا سخن گفتن و آفرينش هنري در  جايگاه شعر خوب به

حدي ممتاز بوده است كه امروزه و در عصر  نقاط مختلف جهان از ديرباز تاكنون به
ميانه و  توان ديد كه در آغاز سخن خويش يا در كمتر كسي را مي, العاتفنّاوري اط

بيت يا ابياتي از اشعار زيبا را نخواند و , پايان آن حتّي در موضوعات كامالً فني و علمي
 و ديوان شعر منسوب البالغه نهج در )ع(اشعار امام علي. از آن در سخنانش مدد نگيرد

و شاعران بزرگ ايران زمين از فردوسي و موالنا و  و ساير بزرگان ديني ١ايشان به
و گوته در آلمان و شكسپير در , در ايران, زاكاني و پس از او سعدي و حافظ تا عبيد

اين اهميت . باشند هايي بارز در جايگاه ويژة شعر مي نمونه, انگلستان و تاگور در هند
از . اند  بزرگ قرار دادهقدري است كه بعضي از دواوين شعري را قرين كتب آسماني به

كه  چنان.  مجيد اشاره كردقرآن  مولوي بهمثنويتمثيل و مشابهت  توان به آن جمله مي
  :گفته شده است

  هست پيغمبر، ولـي دارد كتـاب        گويم كه آن عاليجنـاب    من نمي 
  ٢هادي بعضي و بعضي را مضل       مثنــوي او چــو قــرآن مــدل   

  :قول حافظ طون كه بهعالوه بر آن فيلسوفان بزرگي چون افال
  .٣“سر حكمت را باز نموده است”

  :قول آلفرد نورث وايتهد و به
  .٤“تمام فلسفة اروپا پانوشت بر فلسفة افالطون است”

پردازد كه شعر را  انديش مي وصف شعر خوب و شاعر نيك افالطون آنچنان به
  .داند اي از وحي و شاعر را حامل الهامي الهي مي شمه

                                                   
  . م٢٠٠٥، عليگره، ٢٣، شمارة الهندمجلّة : جان بزرگي  .1
  .ص پنجاه, الدين همايي  از جالل…تفسير مثنوي معنوي؛ :الدين محمد مولوي نا جاللبلخي، موال  .2
  ما كه گويد بـاز     سر حكمت به    نـشين شـراب   جز فالطون خـم    .3

  

4. Alfred North Whitehead. 
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ار تعليمي، اجتماعي، حماسي، ديني و عرفاني، شعر سياسي جايگاه ميان اشع در
خود گرفته و  خصوص كه صورت طنز و قصّه به ويژه و بسيار پراهميت دارد، به

. غيره را در برداشته باشد دريايي از معاني حكمي، انتقادي، اصالحي، ارشادي و
  :گويد هومبولت زبانشناس و اديب آلماني مي

  .١“ماند شوند ولي يك شعر خوب پايدار مي و ميامپراطورها مح”
ميان اصناف مختلف يافت، از بزرگان دين  توان در افراد اهل ذوق و شاعر را مي

سرايش شعر  گاهي به اند و گاه گرفته تا پادشاهان و دانشمندان كه شغل شاعري نداشته
اهي صفويه در شود شاه اسماعيل صفوي، بنيانگذار سلسلة پادش گفته مي. پرداختند مي

را » خطايي«او لقب . سروده است تركي و فارسي شعر مي, سه زبان عربي ايران، به
منزلة عمل سياسي بوده  سرودن شعر سياسي به. ٢عنوان تخلّص شعري برگزيده بود به

هدف حفظ آن صورت  قصد تغيير وضع موجود يا با است، زيرا هر عمل سياسي يا به
» بدتر شدن«حفظ وضع موجود باشد منظور آن است كه از  گاه تمايل به هر. گيرد مي

تغيير باشد منظور آن است كه تغييراتي در جهت  گاه ميل به ممانعت شود و هر
پس تمام اعمال سياسي توسط دو مفهوم بهتر و بدتر هدايت . آيد حاصل» شدن بهتر«

  .٣ابسته استو» خوب«يا » خير«درك مفهوم  درك دو مفهوم بهتر و بدتر به. شوند مي
  شعرو فلسفه از ديدگاه افالطون

تا آنجا كه در مدينة , شاعران داشته است افالطون از يك سو شديدترين حمالت را به
دهد و از سوي ديگر شايد بتوان  نمي» مدينه« فاضلة خود، اجازة ورود آزادانة آنها را به
فاع از شعر و تفكّر د شناسيم كه همچون او به گفت هيچ فيلسوفي را در تاريخ نمي

ترين و  تبيين و تفسير وي از حقيقت و ماهيت شعر، عميق. شاعرانه برخاسته باشد
  :گويد او مي. زيباترين تفسيري است كه ممكن است در اين باره صورت گيرد

                                                   
1. K. W. Von Humboldt. 

  .٩٥ ش، ص ه ١٣٤٦, دانشگاه تهران, تشكيل شاهنشاهي صفويه: الدين مجير شيباني، نظام  .2
3. Sterass, Leo: What is Political Philosophy?, Chicago , the University Press, 1988. 
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سرايند، زادة هنر  هاي زيبا كه شاعران دربارة موضوع شعر خود مي پس سخن”
شعر، سخن خداست و خدا . امي است خداييانساني نيست بلكه ناشي از اله

  .“گويد ما سخن مي زبان شاعر با با
از نظر افالطون شعر شاعران خوب و بد دارد و در مدينة فاضلة او فيلسوفان حاكم 

گزينش و انتخاب آنها دست يازند، چرا كه شاعران نيز تحت تأثير  بر جامعه بايد به
  :گويد افالطون مي. آورند  ميزبان گاه حقايقي را به الهامي الهي گاه

سرايان  دهد؛ غزل آنان دست مي اي است كه به اشعار شاعران بزرگ زادة جذبه”
  .١“اند سرايند كه از عقل و هوش بيگانه انگيز خود را هنگامي مي هاي دل نيز غزل

  :گويد شاعران بد مي افالطون در مخالفتش با
ستايد و حتي آنان را شبيه  را ميفرمانروايان مستبد } اوريپيد{آري اين شاعر ”
  .٢“شمارد خدايان مي به

آنچه  اين دليل است كه آنان نسبت به شاعران به گاه نيز مخالفت افالطون با
  .گويند همين دليل متعارض و متناقض سخن مي گويند وقوف ندارند و به مي

سرايش شعر سياسي عملي است در پي احقاق حق و اجراي عدالت و مبارزه 
خواهي و  اين روح عدالت. لم و فساد اخالقي و اجتماعي ستمگران يك جامعهظ با

زاكاني و  منظومة عبيد. دارد آفرينش شعر سياسي وامي طلبي شاعر است كه او را به حق
  .اش از اين قبيل اشعار است داستان موش و گربه

  شرايط اجتماعي و سياسي دوران عبيد زاكاني
شاعر و , »عبيد« عبيداهللا زاكاني قزويني متخلّص به) الدينمجد: يا (٣الدين خواجه نظام

او را در مآخذ و . است) ه ٧٧٢ يا ٧٧١ :م(نويسندة مشهور ايران در قرن هشتم هجري 
اين . اند خواجه و صاحب اعظم نوشته, صاحب معظّم: عناويني از قبيل منابع مختلف با

, ندي در رديف آن داشته باشدشد كه صدارت يا مقام بل ها براي كسي ذكر مي عنوان

                                                   
  .١٦٩ص ,  شه ١٣٧٦تهران، , علمي و فرهنگي, تفكّر و سياست: عبدالكريمي, بيژن  .1
  .٥٦٨، ص جمهوررسالة : افالطون  .2
  .١١٥٧، ص ٥ مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، ج ،)اعالم (فرهنگ فارسي: معين دشتي، دکتر محمد معين  .3
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ولي مطلقاً از وزارت و صدارت عبيد اطالعي در دست نيست و گويا واقعاً همچنين 
كه خود هنگام مدح شاه  چنان. مقامي نداشته، بلكه در دستگاه سالطين محترم بوده است

  : چنين گفته است١شجاع مظفّري
  اين زمان و اوان    هز ابتداي صبي تا ب      انـد  مرا هميشه سالطين عزيز داشـته  

عبيد زاكاني اين شاعر طنز سراي عصر كه . ٢او بر علم نجوم نيز وقوف داشته است
شكوه  پس از بناي با, برده است سر مي در ايام شاه شيخ ابواسحاق اينجو در شيراز به

آميز و  بياني تملّق قصر بواسحاق، در فرصتي كه براي عرض تبريك يافت، آن را با
كهن همانند كرد و آن را  بناهاي خسرواِن ها و يا هاي افسانه قصور و عمارت شاعرانه به

سرچشمة اين شوق . بهشت سعادت يك بهشت خواند ـ) ابواسحاق(براي ممدوح خود 
روح عامه , كرد هاي عبيد و شاعران ديگر را دلنواز و رؤياانگيز مي و اميدها كه تملّق

در انديشة عامه قصر بواسحاق . شود ت تسليم ميجالل و قدر كه همه جا غالباً بهـ  بود
بارگاه شاه شيخ ابواسحاق در . يك مدعي و رقيب تازه بود براي ايوان فروريختة كسري

اين زمان ميعادگاه شاعران بود و عشرتجويي و زربخشي او چنان شاعران و محتشمان 
. كردند گار نيايش ميفارس را فريفته بود كه اين شاه جوان را غالباً مثل يك سليمان روز

گذراند كه  هايي مي اوقاتي را كه مست نبود در نشئة تملّق, وي كه غرق لذّت باده بود
طبع شوخ و لحن گستاخانه اما  زاكاني با عبيد. كردند شاعران و ستايشگران نثارش مي

  .داشت نديمانة خويش اوقات او را غرق در ذوق و شادي مي
ر شيراز يك قفس طاليي بود كه حتّي مرغان بهشتي در واقع دستگاه شاه و وزير د

زنجير طاليي  دوام را با هاي زودگذر و بي در آنجا همة لذّت. خواند خود مي را نيز به
, شد نام خراج و باج از مردم يغما مي هايي كه به ثروت. پاية تخت سلطان بسته بودند به
نام مسجد و مدرسه  به» ونخات تاش«وسيلة  به, آمد گرد مي» قوام حاجي«وسيلة  به
مصرف كارهاي ملك  به» محمود عمادالدين«وسيلة  شد، به مي علما و مشايخ داده به

                                                   
برعكس پدرش كه مورد نفرت عبيد و , شاه شجاع پسر امير مبارزالدين بود كه ممدوح حافظ نيز بوده است  .1

  :هايش گفته است حافظ در مطلع يكي از غزل. حافظ بوده است
  لير بنوشكه دور شاه شجاع است مي د    گوش سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به 

  

  .٩٦٤ص ,  شه ١٣٦٦تهران , فردوس, تاريخ ادبيات در ايران :اهللا  ذبيح]دكتر[، صفاي سمناني  .2
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گشت و از علما و  وسيلة شاه شيخ ابواسحاق بين ستايشگران تقسيم مي رسيد، به مي
ها كه  نه آيا آنهمه داستان. بردند زهاد شهر گرفته تا كُلُوها و پهلوانان همه از آن بهره مي

هاي عصر حكايت دارد؟ و از  بند و باري زاكاني هست تا حدي از بي در مطايبات عبيد
خزانة دولت  عنوان ماليات به مبلغي به, شد خوانده مي» لطف بيت«خرابات شيراز كه 

هاي اين عصر نيست؟ البتّه بواسحاق  بند و باري بي نشانة رسميت بخشيدن به, رسيد مي
دو او  كه هر زاكاني ـ طلوب او براي كساني چون حافظ و عبيدو حاكميت نه چندان م

ـ الاقل اين مزيت را داشته است كه در ساية  اند اند و دوست داشته را مدح كرده
كنند و از شيخ و  انديشيدند بيان چه را مي روي و ريا هر توانستند بي حكومت او مي

  .١شحنه و زاهد و محتسب نهراسند و آزاد باشند
 امير مبارزالدين مغلوب شد و او را پنهاني براي دست اه شيخ ابواسحاق بهوقتي ش
ماجراجويان شيراز نزديك بود . اي بود پنجشنبه, ميدان سعادت آوردند مجازات به

آن روز از بيم , خون وي تشنه بود امير مبارز كه به. راه اندازند نفع او غوغايي به به
س از نماز جمعه او را آورد و از او پرسيد كه فالن غوغا او را نكشت اما روز ديگر و پ

اين سؤال و جواب مسئلة  با. امر ما كشتندش سيد را تو كشتي؟ شاه شيخ جواب داد به
 سالگي كشتند و حكومت ٣٧پايان كار شاه شيخ عبارت شد از مسئلة قصاص و اورا در 

ص توسط امير مبارز اين نمايش رياكارانة اجراي حكم شرعي قصا. ٢سرآمد كوتاه او به
اي تازه در تاريخ شيراز  پايان روزگار مستعجل بواسحاقي را اعالم كرد و بيانگر دوره

زاكاني در  پس از اين، دورة اعتراض و انتقاد ناشي از غم و تأثر حافظ و عبيد. شد
  .شود مقابل امير مبارز شروع مي

نمود و در   تظاهر ميدينداري افراطي امير مبارز برخالف شاه شيخ ابواسحاق به
او يك بار در چهل . كرد اجراي قواعد احكام شريعت كوشا بود و سختگيري فراوان مي
كه در جواني نه از  اين با, سالگي توبه كرده بود و بار ديگر حدود ده دوازده سال بعد
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,  سالگي٥٨اما مقارن اين ايام يعني حدود , راهداري اباكرده بود و نه از شرابخواري
داشت كه  معروف و نهي از منكر چنان اصرار مي در امر به. كشيد دوش مي جاده بهس

در ترويج حافظان و . پادشاه محتسب خواندند ـ مي» محتسب«ظريفان شيراز او را 
. ها شكسته شد امر وي ميكده بسته و خُم ورزيد و به  اهتمام بسيار ميقرآنقاريان 

شد در خلوت مشغول   بود كه مكرر ميقساوت و خشونت طبع اين محتسب تا حدي
كشت  دست خويش مي خواست و به او برمي, آوردند مقصري را مي,  بودقرآنخواندن 

خودش يكوقت براي پسرش شاه شجاع گفته بود . پرداخت  ميقرآنتالوت  و دوباره به
او اهل خست و . دست خود كشته است گونه هفتصد يا هشتصد نفر را به همين كه به
نهاد كه سرانجام اين  حتّي فرزندان خود را چنان در مضيقه مي.  نيز بودامساك

هايش وحشت  سختگيري. اي شد براي شورش بر پدرشان سختگيري و خست او بهانه
گاه  گويند كه گه. خصوصاً كه تندخو و بد زبان هم بود, افزود و نفرت عامه را مي

. ١كشيدند از گفتن آن خجالت ميداد كه استربانان نيز  هاي بسيار ركيك مي دشنام
زاكاني عبارت بود از  العمل اين احوال در نزد صاحبدالني چون حافظ و عبيد عكس

كه قتل شاه شيخ دوست و پادشاه محبوبش هنوز وي  حافظ ـ. رندي و طنز گرايش به
كرد و  درد و اندوه تمام از اين غلبة محتسب ياد مي ـ با داشت را در تأثر و داغ مي

رحم يعني امير مبارز كار افراد عادي  اين رياكار بي البتّه مبارزه با. نز و كنايه نيز همط با
دين بود؛ بلكه  فريبي و رياكاري و تظاهر به و رندان بازار نبود، چرا كه سالح او عوام

رندان مدرسه كه  شعور و دردمند بود ـ او كار رندان پاكباز و شاعران با مبارزه با
ديدند و اينهمه فريب و ريا را  ها مي پردازي را وراي اين دروغ» اخالقدين و «حقيقت 

زاكاني در  شعر حافظ و لطايف عبيد. شمردند براي دين و اخالق واقعي تهديدي مي
چنين است كه وقتي صراحت بيان  نه. ها هايي بود بر اين رياكاري اين دوره اعتراض

  ٢ از مجاز؟گيرد و ناممكن باشد هنرمند از كنايه بهره مي
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زاكاني بيست سال قبل از حافظ شيرازي دنياي دين فروشان و رياكاران را  عبيد
گوي، شوخ طبع، طنز سرا،  او كه شاعري بذله. زندگي جاويد پيوست ترك كرد و به

موش و «نام  منظومة كوچكي دارد به, جو بود، عالوه بر اشعار بسيار گو و عدالت حق
نقادي حاكميت عصر خويش   روشي نوين در آن بههنرمندي تمام و كه با» گربه

  .سابقه باشد چنين سبك و هنرنمايي بي اثري كه شايد پيش از او با. پرداخته است
  سيري در منظومة طنز موش و گربه

شايد . ايد از تلويزيون بوده) گربه و موش(» تام و جري«احتماالً تماشاگر كارتون 
در هر صورت در ساختار . اكاني الهام گرفته باشدز عبيد» موش و گربة«سازندة آن از 

 وجود داشته ١انگاري روحي آدميان و در خلقت آنها همواره در زندگيشان نوعي شباهت
همين جهت گاهي نويسندگان آرزوهاي خود را در قالب زندگي حيوانات بيان  به. است

والت . اند مودهعالم انساني را در عالم حيوانات مطرح ن داشته و مسائل مربوط به
, ميالدي ساخت ١٩٢٠ را در سال ٣»موس ميكي«) كارتون( كه اولين انيميشن ٢ديسني

هر صورت كارتون تام و جري كه  به. “همه چيز از يك موش شروع شد”: گويد مي
موش را در اوج ذكاوت و هوش , زاكاني است عبيد» موش و گربه«درست برعكس 

ظاهر قوي  استفاده از هوش سرشارش بر سر گربة به كه با گذارد در حالي نمايش مي به
حق ضعفا و انتقام  دنبال احقاق نوعي به شايد او هم به. كند كوبد و مغلوب خود مي مي

حكايت گربة , زاكاني اما داستان موش و گربة عبيد. از جباران و زورگويان بوده است
. چنگ آورد يفته سازد و بهكند تا موشان را فر زهد و تقوا تظاهر مي پيري است كه به

ها افتاده است و اغلب اوقات دربارة  از همين داستان بر سر زبان» زاهد گربة«عبارت 
عبيد . ٤رود مي كار كنند به تقوا تظاهر مي تبهكاران كه براي اجراي مقاصد پليد خود به

ز طعن و طن به, هاي گوناگون صورت تواناترين نويسنده و شاعري است كه توانست به
هاي جامعة فاسد و تباه عهد خويش را بيان كند و از همة  تعريض و تصريح، عيب و به
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اند بهتر و بيشتر از عهدة چنين كار  اين كار دست زده شاعران فارسي زبان هم كه به
هوش سرشار و  وي در غالب اين انتقادات كامالً مبتكر است و با. دشواري برآيد

زباني ساده و فصيح  مطالب تازه و ابداعي را با,  داشتهتوانايي كاملي كه در نظم و نثر
گردند و در حكم امثال  دهان مي شيريني اداكرده است كه هنوز هم دهان به چنان به

  .سايرة فارسي هستند
. سازد خواه را آزرده مي طلب و عدالت رياكاري و مذهب ترديد روح هر انسان حق

  :گويد رديد ميرياكاري و مذهب ت عبيد در راه مبارزه با
  گه سختدلي چو سنگ و گه نرم چـو مـوم        گه هيكـل طـاووس و گهـي مظهـر بـوم           
ــي   ــايي نرس ــه ج ــد ب ــذهب تردي ــن م ــي روم    زي ــا روم ــاش ي ــگ ب ــي زن ــا زنگ   ١ي

آمده است مبارزه » موش و گربه«بدين ترتيب يكي از اهم مسائلي كه در قصّة 
عقالنيت و علم  توجهي جدي بهعبيد در اين قصيده . رياكاري و مذهب ترديد است با

عاقالن و عالمان و , افزايي و هوشمندي نموده است و قبل از آغاز قصّه و دانش
مخاطب ساخته و , هوشمندان را كه قدرت عبور از ظاهر كلمات و نظر در معني دارند

  :گويد مي
  بيــا بــشنو حــديث گربــه و مــوش   اگر داري تو عقل و دانش و هوش        

ــوانم از برايــــت  ــتانيبخــ ــاني   داســ ــران بم ــاي آن حي   كــه در معن
دل را  بين و ساده پرداز و كوته او مجدداً بر عقالنيت تأكيد نموده و مخاطبان خرافه

اند و پايبند  چرا كه ميهماني او براي كساني است كه عاقل, كند خواندن دعوت نمي به
  :علم و دانش و منطق و حرف حساب و استقالل رأي و نظر

ــد ع ــا اي خردمن ــل و دان   قصّة موش و گربه برخوانـا        اق
  گوش كن همچو در غلطانا       قصّة موش و گربـة منظـوم    
  كرمانـا  بود چون اژدهـا بـه       از قضاي فلك يكـي گربـه      

*  
ــه ــوش ب ــدن  از غري ــت غري ــانا    وق ــد هراسـ ــده شـ ــر درنـ   ببـ

ــا    اي كه من صفتش     اينچنين گربه  ــخن دان ــل س ــردم اي عاق   ك
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ــانا    روزي انــدر شــرابخانه شــدي   ــكار موشــ ــراي شــ   از بــ
ــواري  ــكي ز ديـ ــضا موشـ   جست بـر خنـب مـي خروشـانا          از قـ

ــيرغرانا    دنوشـي   سر به خم برنهـاد و مـي        ــو ش ــد همچ ــست ش   م
  پــر كـــنم پوســـتش ز كاهانـــا   گفت كو گربه تـا سـرش بكـنم        
ــه     گربه در پيش من چو سگ باشد       ــرو ب ــود روب ــه ش ــدانا ك   مي

  سـوهانا  چنگ و دندان زدي بـه       شـنيد و دم نـزدي   گربه اين مـي   
  گفت موشـك كجـا بـري جانـا          ناگهان جست و موش را بگرفت     
  عفـو كـن بـر مـن ايـن گناهانـا        موش گفتا كه مـن غـالم تـوام         
  راوان خورنـــد مـــستاناگـــه فـــ  مست بـودم اگـر گهـي خـوردم        
ــوي  ــر گ ــا دروغ كمت ــه گفت ــا    گرب ــب و مكران ــن فري ــشنوم م   ن
ــا     گربه آن موش را بكشت و بخورد ــشد خرامان ــسجد ب ــوي م   س
ــي  دست و رو را بشست و مسح كشيد ــا   ورد م ــو ديان ــد همچ   خوان
ــن   ــردم م ــه ك ــه توب ــا ك ــه   باراله ــوش را بـ ــدرم مـ ــدانا نـ   دنـ
  مــن تــصدق دهــم دو مــن نانــا  بهر اين خـون نـاحق اي خـالق    

دهدكه اگر انسان هوشمند و عاقل باشد نبايد فريب رياكاري كساني  عبيد هشدار مي
ز و دعا و ساير عبادات كه بسيار كنند بخورد، چرا كه نما دينداري مي را كه تظاهر به

اي براي كسب فضيلت و تقوايند و اگر كسي  عنوان وسيله مفيد و ارزشمند هستند، به
اين  به, آورد اما جنايتكار و ظالم و فاسد و حرامخوار و رياكار باشد جا اين اعمال را به

. شوند ديل ميابزار عوام فريبي و رياكاري تب اعمال اصالت خود را از دست داده و به
  :فرمايد  مي)ع(امام جعفر صادق

ندهيد  طوالني بودن ركوع و سجود افراد را در نماز خواندن مالك داوري قرار”
اين كار عبادي عادت كرده باشند بلكه راستگويي و امانتداري او را  زيرا ممكن است به

  :١مالك خوب بودن شخص بگذاريد
ــود  ــاز نم ــب ب ــر و فري   تابه حدي كـه گـشت گريانـا         دِر مك
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ــود در ــرموشــكي ب   موشـانا  زود برد ايـن خبـر بـه       پــس منب
ــسلمانا   مژدگاني كه گربـه تائـب شـد       ــد و مـ ــد و عابـ   زاهـ
ــدانا   اين خبر چون رسيد بر موشان      ــشتند شــاد و خن ــه گ   هم
ــا   هفت موش گزيـده برجـستند      ــدا و دهقان ــي كدخ ــر يك   ه
ــر  ــه ز مه ــر گرب ــد به ــا هــر يكــي تحفــه  برگرفتن   هــاي الوان
  ســالم و درود و احــسانا  بــا  نــزد گربــه شــدند آن موشــان

*  
ــم  گربه چون موشكان بديد بخواند     ــبحانا ١ِرزقُكُ ماء ســس ــي ال    ِف

ــي  يقـين   بـه  كنـد هر كه كار خـدا       ــا  مـ ــود روزيـــش فراوانـ   شـ
داد و موشان  دل و زود باور را فريب موشان ساده, اشك و آه و توبة ريايي گربه

ة اين خبر نادرست هدايايي براي گربه شكران شادماني پرداختند و به جاهالنه به
كاري  گويي امر بر خود گربه هم مشتبه شده كه نكند واقعاً گربة خوب و توبه. فرستادند
  :گويد هدف پليد خود چنين مي ادب و مهر و براي رسيدن به تظاهر به با. شده است

ــد  ــيش فرمايي ــت پ ــد از آن گف   قـــــدمي چنـــــد اي رفيقانـــــا  بع
ــد  ــيش او رفتن ــه پ ــه فــ   موشــكان جمل ــا  ك ــه جان ــت هم   داي ره

ــرده  كـــشياليـــق خـــدمت تـــو پيش ــا   كـ ــول فرمانـ ــم و قبـ   ايـ
ــه   ناگهان گربـه جـست بـر موشـان         ــارز بـ ــون مبـ ــدانا چـ   روز ميـ
ــت    ــده را بگرف ــوش گزي ــنج م ــا   پ ــدا و ايلخانـ ــر يكـــي كدخـ   هـ
ــا يــك بــه  دو بدين چنگ و دو بدان چنگـال          دنــدان چــو شــير غران
ــه   آن دو موش دگر كه جـان بردنـد         ــر بـ ــرده خبـ ــانا زود بـ   موشـ
ــا     موشكان جمله زين مصيبت و غم      ــو قيران ــيه چ ــه س ــرده جام   ك

ــانا   تخـت  شاه موشان نشسته بود بـه      ــل موشــ ــد از دور خيــ   ديــ
ــدش    ــرده گفتن ــيم ك ــه تعظ ــه    هم ــشهي ب ــو شاهن ــه ت ــا ك   دوران
ــاجر    ــق و ف ــود فاس ــا ب ــه ت ــه    گرب ــدي ب ــك ب ــر او ي ــاالنا نك   س

ــنج مــي  ــنج پ ــرد ايــن زمــان پ ــسلمانا    گي ــب و مـ ــده تائـ ــا شـ   تـ
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امير  داراي ايهام است و شايد اشارة آشكار به» روز ميدانا چون مبارز به« مصرع در
شاه خود  كه موشان ضعيف شكايت خويش به در هر صورت پس از آن. مبارز باشد

  :دهد آنها وعدة انتقام مي برند، پادشاه از آنها دلجويي كرده و به مي
  شـــاه فرمـــود كـــاي عزيزانـــا  شاه خود بردند   درد دل چون به   

ــه   اهم كـرد  گربه خو  من تالفي به   ــتان ب ــود داس ــه ش ــا ك   دوران
ــوير  ــها ز راه كـ ــشكر موشـ   لــــشكر گربــــه از كهــــستانا  لـ
ــا  در بيابـان فــارس هــر دو ســپاه    رزم دادنــــد چــــون دليرانــ
ــانا    آنقدر موش و گربه كشته شدند      ــساب آسـ ــد حـ ــه نيايـ   كـ
ــرنگون    موشكي اسب گربه را پـي كـرد        ــد س ــه ش ــاگرب   ز زينان
ــا   موشــكان طبــل شــاديانه زدنــد ــر فراوانـ ــتح و ظفـ ــر فـ   بهـ

داشت و  شادي و غفلت وا آنها را به, تحليل نادرست از پيروزي زود گذر موشان
  :قدرت فراوان دشمن خود را نديده گرفتند

ــا  هم گربه را هر دو دست بسته به      ــسمانا ب ــاب و ري   كــالف و طن
ــه  ــا بـ ــاه گفتـ ــد شـ ــا   دار آويزنـ ــياه نادانـ   ايـــن ســـگ رو سـ

  غيرتش شد چـو ديـگ جوشـانا         گربه چون ديـد شـاه موشـان را        
ــه   همچو شـيري نشـست بـر زانـو         ــد را بـ ــد آن بنـ ــدانا كنـ   دنـ

  خـاك يكـسانا    كه شـدندي بـه      زمـين   و زد به موشكان را گرفت  
  شــاه از يــك طــرف گريزانــا     لشكر از يك طرف فـراري شـد       

  مخــزن و تــاج و تخــت و ايوانــا  سـوار   از ميان رفـت پيـل و پيـل        
) شاه شيخ ابواسحاق(رفت و تاج و تخت و ايوان  بادها بر  سرانجام دودمان موش

اين قصّه فقط از  كند كه به در پايان داستان نيز عبيد از مخاطبان دعوت مي. نابود شد
  :باب سرگرمي نظر نكنند بلكه از آن پند و عبرت بگيرند و مدعاي او را فهم كنند

ــادانا    جان من پنـد گيـر از ايـن قـصّه      ــه ش ــر زمان ــوي ه ــه ش   ك
ــا    غرض از موش و گربه برخواندن      ــسر جان ــن پ ــم ك ــدعا فه   ١م
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ذهن خواننده را , اي از ابياتش آورده شد حال اين قصيدة نود بيتي كه پاره هر به
زاكاني از وضع عامة مردم از يك طرف و طبقة قضات و  كند كه عبيد متوجه تمثيلي مي

قة محكوم و حاكم والت و حكّام از طرف ديگر و رابطة آن دو دسته كه در حقيقت طب
طور كلي دو مطلب مهم نشان داده شده است  در اين قصيده به. كرده است اند ارائه بوده

  .كه يكي عمومي و ديگري اختصاصي است
هاي خود چگونه طعمة طبقة  ها و عصيان همة صف آرايي طبقة محكوم جامعه با

وامع دور از عدالت اين قانون كلّي همة ج. رود ومانش بر باد مي شود و خان حاكم مي
از جانبي . طلبان و ستمگران در ستيز باشند است كه در گذشته و اكنون همواره عدالت

توان تصوركرد كه مقصود گوينده بيان حال  مختصر تأملي در اين قصيده مي ديگر با
امير مبارزالدين محمد مظفّري  شاه شيخ ابواسحاق اينجو فرمانرواي فارس با مير

 .كرمان استفرمانرواي 
چه  آقاي اقبال آشتياني معتقد است كه معلوم نيست نظر عبيد در نظم اين قصيده به

يك واقعة تاريخي اشاره دارد و  واقعة تاريخي بوده است، اما اعتقاد دارد كه مسلماً به
ارادت . ١اي از آداب و مراسم معموله نگاشته شده است در انتقاد از اوضاع زمان و پاره

توبة معروفش در  شاه شيخ ابواسحاق و نفرت او از امير مبارزالدين رياكار با عبيد به
و ) ق ه ٧٥٥در سال (خليفة عباسي مصر  اش با  هجري و بيعت نابخشودني٧٤٠سال

عبادت و در همان حال خونريزي و سفاكي و  محتسبي و خم شكني و تظاهر او به
حدس مذكور را در , امثال اين مطالبنام ترويج دين و اجراي احكام و  كشي او به آدم

رسد كه  نظر مي كند و چنين به گربة عابد رياكار و خونريز تأييد مي تمثيل مبارزالدين به
سپاه موشان را تار و مار , خيل گربگان در بيابان فارس مقصود از اين گربة عابد كه با

داد  ارس مورد تعرض قرارامير مبارزالدين باشد كه امير شاه شيخ ابواسحاق را در ف, كرد
, قتل رسانيد و تمام خاندان او را نيز از دم تيغ گذزاند و او را اسير نمود و در شيراز به

  :حتّي فرزند خردسال او را نيز كشت
  خـاك يكـسانا    كه شـدندي بـه      زمين موشكان را گرفت و زد به     
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ــت    لشكر از يك طرف فـراري شـد      ــك جه ــاه از ي ــاش    گريزان
  مخزن و تـاج و تخـت و ايوانـا           سـوار   از ميان رفت پيـل و پيـل       

توانست از اين واقعة دردناك جز از راه طنز و طعنه در  مسلّم است كه عبيد نمي
ديكتاتور و سفاك يعني امير مبارزالدين او را نيز » محتسب«اشعار خود يادكند وگرنه 

ده است و كه همواره اينچنين بو چنان, كرد هاي شرعي هالك مي اي از بهانه بهانه به
روش همة ديكتاتورهاي عوام فريب در طول تاريخ در تهديد و ارعاب و تطميع مشابه 

  .است
  نتيجه

براي بيان اهداف و آرزوهاي انساني , عنوان ابزاري زيبا و منظم و كارآ شعر همواره به
و . تخلية رواني و سبكباري اوست, حداقل فايدة آن براي شاعر. كاربرده شده است به

انساني و  اي الهي ـ توان آن را پديده جا كه همواره شعر همراه انسان بوده است مياز آن
و گفته , اند كه بزرگاني چون افالطون آن را توصيف نموده آنچنان, هميشگي دانست

موقعيت و  كس در هر هر. اند  خود شعر سروده)ع(شود كه بزرگاني چون امام علي مي
سرودن آن همت گماشته  ن ذوق و قريحة شعري بهداشت منزلت انساني و اجتماعي با

سه زبان  شاه اسماعيل به. از بزرگان دين تا پادشاهان گرفته تا صنف شاعران. است
دو قسم خوب و  نظر افالطون شعر به به. سروده است تركي و عربي شعر مي, فارسي

ارد و اما شعر سياسي فضاي خاص خودش را د. شود و شاعران نيز هم بد تقسيم مي
زاكاني در نوع خود بديع و  شعر سياسي عبيد. نوعي فلسفة سياسي درآميخته است با
ظلم و فساد و  دنبال مبارزه با بديل است و داراي مضامين فلسفي سياسي و به بي

همين سبب تاكنون خود را حفظ نموده و ارزش و اعتبار  عدالت خواهي است و به
ين شعر صداي رساي عدالتخواهان و چرا كه ا, دست آورده است بيشتري به
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  شماري جنبش مشروطيت ايران گاه
  ∗عبداهللا عطايي

ميانة قرن نوزدهم ميالدي، گسترش ارتباط ميان ايران و كشورهاي غربي، انديشة  از
اصالح را در سرنخبگان ايراني پرورانده بود و اقدامات بزرگاني چون قائم مقام، 

  .ه بوداميركبير، و سپهساالر باب تغييرات نوگرايانه را در ايران باز كرد
بسياري از كساني كه در مراحل مختلف انقالب مشروطه از محدودكردن سلطنت 

كردند نخبگاني بودند كه دوراني را در كشورهاي غربي گذرانده، از آن  حمايت مي
  .الگوبرداري كرده بودند

و » سلطنت مشروطه«، »قانون اساسي«هاي مدرني همچون  اصول مترقي و واژه
علي  ز آثار متجدداني چون ميرزا ملكم خان، آقا خان كرماني و فتحبرآمده ا» عدالتخانه«

هايي براي  دنبال راه هاي بسياري در خارج از ايران گذرانده و به آخوندزاده بود كه سال
  .ايجاد تحول در ايران بودند

 ماندگي ايران را پيگيري اصول سكوالريسم از سويي، امثال آخوندزاده، راه حلّ عقب
اُف  دانستند و از سوي ديگر، تجددخواهاني مانند طالب يري از سنّت و دين ميگ و كناره

دنبال راهي براي  و مستشارالدوله ايجاد تغييرات در چارچوب دين را ممكن دانسته، به
  .توجيه اصالحات در بستر اسالم بودند

  »تنباكو جنبش«خواهي ايران را شايد بتوان  اما اولين مقدمة جنبش مشروطه
واگذاري امتياز تجارت تنباكو  مخالفت با. دانست) ميالدي ١٧٩٦/ خورشيدي١٢٧٥(
همراهي مردم  اي شد تا براي نخستين بار تجددخواهان و روحانيون با بيگانگان زمينه به
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شكلي ديگر و حدود  در برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي قيام كنند؛ ائتالفي كه به
  .مجدداً بارز گشت» جنبش مشروطه« از هاي يك دهه بعد در برهه

  نظام مالياتي و نارضايي تجار
بدون . تر از هميشه بود هاي آغازين قرن بيستم ميالدي، خزانة دربار قاجار خالي در سال

هاي محلّي در گوشه و كنار  ناآرامي پول، دولت مركزي توانايي الزم براي برخورد با
  ميالدي ايران جمعاً مبلغي معادل ١٩٠٢ تا ١٩٠٠هاي  در فاصلة سال. كشور را نداشت

كه تغييري  استقراض كرده بود بدون آن) در قالب دو وام( ميليون پوند از روسيه ٣
  .شرايط نابسامان اقتصادي كشور نمايان شود در

وزارت كلّ گمركات شايد تنها گام نسبتاً موفق در  انتخاب مسيونوز بلژيكي به
 سال درآمدهاي مالياتي دولت ٥د كه در فاصلة حدود راستاي اصالحات اقتصادي بو

ايران را حدوداً سه برابر كرد، درآمدي كه موجب نارضايي بسياري از تجار و بازاريان 
  .گرديد و كوتاه زماني بعد گريبان شاه قاجار را گرفت

هايي در تهران و  انجمن. ها پيش جريان داشت شدت گرفت نارضايي كه از مدت
ميرزا علي اصغر خان اتابك اعظم از . هايي انتشار يافت  تشكيل شد و شبنامهها شهرستان

  .جاي وي منصوب شد الدوله به صدارت معزول و عين
تجار تهران از مسيونوز و سعدالدوله وزير تجارت شكايت كردند كه بيشتر از آنچه 

نيد اما وي جواب الدوله رسا عين سعدالدوله شكايت را به. ستاند تعرفة گمركي است مي
  .تجار فرستاد تندي به

خورشيدي عكسي از رئيس گمركات ايران، مسيونوز بلژيكي،  ١٢٨٣در اسفند 
روحانيون اقدام . ها باال گرفت اعتراض. منتشر شد كه در آن عبا و عمامه بر تن كرده بود

  .آميز خوانده، خواستار استعفاي او شدند نوز را توهين
   در فرنگپيمان دو مجتهد؛ شاه
  :نويسد نگاران مشروطه مي ترين تاريخ احمد كسروي، از مهم

 ١٢٨٤در روزهاي نخست سال ) بهبهاني و طباطبايي(همراهي ميان دو سيد ”
  .“خورشيدي بوده و آغاز جنبش مشروطه را از آن روز بايد شمرد
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ن كند، موافقت دو مجتهد برجستة تهران در آ آن همراهي كه كسروي از آن ياد مي
هاي  دوران يعني سيد عبداهللا بهبهاني و سيد محمد طباطبايي براي مقابله با سياست

  .ويژه تجار و بازاريان، بود صف مخالفان، به حكومت و پيوستن به
نشيني  جز بست خورشيدي در پايتخت به ١٢٨٤هاي اول سال  اساساً در ماه

. نداد نرسيده بود، حادثة مهمي رخجايي  شان از مسيونوز به روزة تجار كه شكايت چند
  .ها ادامه داشت ويژة شيراز و كرمان نارضايي اما در شهرهاي ديگر ايران به

سفر فرنگ رفت و چهار ماه در كشور  در اين بين مظفرالدين شاه براي بار سوم به
ار تج او به. السلطنه شد تهران آمد و نائب محمد علي ميرزا وليعهد از تبريز به. نبود

محض بازگشت شاه از فرنگ مسيونوز  متحصّن در حضرت عبدالعظيم پيغام داد كه به
  .تحصّن خود پايان دادند شود؛ و تجار به عزل مي

ها،  الدوله صدر اعظم، براي ارعاب مردم و فرونشاندن آشوب در غياب شاه، عين
 در اين چند ماه از ها شمار باز داشت شدگان برخي روايت بنا به. اي را توقيف كرد عده

  .هزار نفر گذشت
  بانك روس و قضية گورستان

ويژة كرمان،  ها، به هاي شهرستان خورشيدي موضوع شلوغي ١٢٨٤اگرچه در آغاز پاييز 
مخالفت  روكرده بود، اما دو واقعة ديگر در پايتخت به بحران روبه دوباره حكومت را با

» مدرسة چال«تمان بانك روس و گورستان اول ماجراي ساخ: اي بخشيد مردم ابعاد تازه
  .و بعد فلك شدن تجار قند

زاده سيد  اي را نزديك امام بانك استقراضِي روس، مدرسة مخروبه و قبرستان كهنه
اما طباطبايي . اهللا نوري صادر شده بود اجازة خريد از طرف شيخ فضل. ولي خريد

هاي زني در هنگام كار  ستخوانوقتي خبر رسيد كه ا. فروش قبرستان مخالفت كرد با
تحريك علما  به. اند، جنجال بزرگي برپا شد چاهي ريخته ها پيدا شده و آن را به روس

  .آنجا ريختند و ساختمان با خاك يكسان شد انبوهي از مردم به
علّت جنگ روسيه و ژاپن واردات قند كاهش يافت و قيمت قند  از سوي ديگر به

الدوله، حاكم تهران، شماري از تجار را احضار كرد و رماه عالءدر نيمة دوم آذ. باال رفت
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چون او زير . قيمت سابق بفروشد از سيد هاشم قندي خواست كه تعهد بدهد قند را به
  .فلك بسته شدند دو پسرانش و چند تن ديگر به بار نرفت، با

ند و عزل تجار نزد علما رفت. اين اقدام بازار تهران تعطيل شد در اعتراض به
تجار  بد رفتاري با الدوله وزير تجارت در اعتراض بهسعد. الدوله را خواستار شدندعالء

  .گيري كرد از كار خود كناره
  فلك كردن تجار و تحصّن

خورشيد، در پي فلك شدن تجار قند، جمع كثيري از علما و تجار  ١٢٨٤در اواخر آذر 
توصية سيد ابوالقاسم امام جمعه   واعظ بهسيد جمال. در مسجد شاه اجتماع كردند

فراشان او را . منبر رفت، ولي در حين ايراد نطق مورد اعتراض امام جمعه قرارگرفت به
  .هم خورد زدند و از منبر پايين آوردند و مجلس به كتك

الدوله مردم  شدت عمل عين. الدوله قيام كردند در سراسر كشور مردم و علما بر عين
آشوب بر ضد دولت باالگرفت و سيد محمد طباطبايي و سيد عبداهللا . تر كرد را جري

در ) روايات مختلف  هزار به١٠ تا ٢(چند هزار نفر . تحصّن گرفتند بهبهاني تصميم به
  .نشستند حضرت عبدالعظيم بست

مردم . هاي خود را اعالم كنند نشينان پيام داد كه خواست بست مظفرالدين شاه به
ها  برخي از اين خواسته. دست شاه رساندند واسطة سفير عثماني به ها را با تهخواس

  :عبارت بودند از
 ).طلبه مشهور بود بد رفتاري با كه به(تنبيه و يا بيرون كردن عسكر گاريچي از قم  .١
 .در همه جاي ايران» عدالتخانه«بنياد  .٢
 .برداشتن مسيونوز بلژيكي از گمرك و ماليه .٣
  .دوله از حكمراني تهرانال برداشتن عالء .٤

شهر ري فرستاد تا  شاه ضمن موافقت، امير بهادر جنگ را با كالسكة سلطنتي به
در روز . الدوله حاكم تهران از سمت خود عزل شداندكي بعد عالء. آوردند علما را باز

از طرف مظفرالدين شاه صادر » عدالتخانه«خورشيدي دستخط تأسيس  ١٢٨٤ دي ٢٠
  .نشيني خود پايان دادند بست ز بعد علما بهشد و دو رو
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  خواهيم عدالتخانه مي
اي جز برخي  خورشيدي حادثه ١٢٨٥هاي اول بهار  خورشيدي تا ماه ١٢٨٤از زمستان 

 وجود كنندگان با هاي تحصّن نداد و خواسته ويژه در مشهد، رخ هاي پراكنده، به نارضايي
  .موافقت شاه همچنان معطل مانده بود

الدوله،  عين هايي به خورشيدي سيد محمد طباطبايي نامه ١٢٨٥ ارديبهشت ١٥در 
اما در . شان را يادآوري كند هاي عمل نكرده آنها وعده شاه نوشت تا به صدر اعظم، و به

الدوله بود نه مظفرالدين شاه، با مجتهد تهران  باور بسياري نوشتة خود عين اي كه به نامه
  .سردي برخورد شد به

الدوله دستور داد كه هركس سه ساعت از شب گذشته در خيابان  چندي بعد عين
شامگاه » هاي ديگران را بترساند كه چشم براي اين«گفتة كسروي  باشد دستگير شود و به

خورشيدي تعدادي از منتقدان سرشناس از جمله ميرزا حسن رشديه  ١٢٨٥ خرداد ٢٥
) نگاران عصر مشروطه از پركارترين روزنامه(ني و مجداالسالم كرما) گذار دبستان بنيان(

 پيش از رسيدن تابستان، در مراسم روزهاي درگذشت دختر گرامي. را دستگير و تبعيدكرد
  :گفت او. كرد كه در نوع خود اهميت زيادي داشت ، طباطبايي نطقي)ص(پيامبر اسالم

درد مردم  بهدر آن باشند و مجلسي كه جمعي … خواهيم ما تنها عدالتخانه مي”
  .“و رعيت برسند

 ١٢٨٥داشت كه در تيرماه  ها نارضايي روزافزون مردم را در پي ماندن خواسته معطل
 شدن سلطنت پذيرش مشروطه اوج خود رسيد و حكومت قاجار را وادار به خورشيدي به

  .مطلقه كرد
  غوغاي كشته شدن طلبه

تبريز يكپارچه .  گرفتالدوله صدر اعظم در شهرهاي بزرگ اوج شورش بر ضد عين
  .الدوله و برقراري مشروطيت بود خواست مردم عزل عين. هيجان آمد به

يافت و عموم مردم خواستار  هاي سري مخالف حكومت افزايش شمار انجمن
اي از رجال را تبعيدكرد و دستور دستگيري شيخ  الدوله عده عين. مشروطيت شدند

  .محمد واعظ را صادر نمود
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خورشيدي، شيخ محمد واعظ كه هر روز در محلّة سرپوكل تهران  ١٢٨٥ير  ت٢٠در 
رهبري سيد عبداهللا بهبهاني او را از چنگ قزّاقان  رفت دستگير شد، ولي مردم به منبر مي

  .نام سيد عبدالحميد كشته شد تيراندازي كشيد و يكي از طالب به كار به. بيرون آوردند
هزاران نفر در مسجد . يد بازار تهران تعطيل شدسبب كشته شدن سيد عبدالحم به

خان تنكابني حاكم تهران مسجد را محاصره كرد و مانع  محمد ولي. شاه گردآمدند
تيراندازي آغاز . مردم از مسجد بيرون ريختند. ها نشوند خروج مردم شد تا وارد خيابان

  .شد و يكصد نفر كشته و زخمي شدند
. عتبات شدند ان خواستار خروج از ايران و رفتن بهكشتار تهر علما در اعتراض به

خورشيدي علما عازم قم شدند و  ١٢٨٥ تير ٢٤در روز . الدوله گفت راه باز است عين
آنان  هاي معاصر حدود دو هزار تن از بازرگانان و اصناف و روحانيون به روايت بنا به

  .پيوستند
  صدور فرمان مشروطه

سفارت بريتانيا خواستار  اي به قم، در نامه  عزيمت بهسيد عبداهللا بهبهاني پيش از
اطالع شاه  طلبان شد و از سفير خواست كه خواست مردم را به حمايت از مشروطه

قم، اولين دستة مردم در باغ سفارت بريتانيا  سه روز پيش از عزيمت علما به. برساند
  .شد نشينان افزوده مي تحصّن كردند و همة روزه بر شمار بست

. كرد شاه منتقل نشينان را به  هاي بست گرانت دانا، شارژ دافر بريتانيا، اولين خواسته
الدوله، تشكيل مجلس  تهران، عزل عين بازگشت علما به: ها عبارت بود از اين خواسته

. تهران شوراي ملّي، قصاص قاتالن سيد عبدالحميد، بازگردانيدن تبعيدشدگان به
الدوله صدر اعظم  خورشيدي عين ١٢٨٥ مرداد ٧ حكومت، در روز افزايش فشارها بر با

نشينان قصد ترك سفارت را  الدوله برخي از بست با بركناري عين. از كار بركنار شد
  .نشيني ادامه پيدا كرد مخالفت رهبران مواجه شدند و بست داشتند كه با

خواهان   اما مشروطهشد، فرمان مشروطيت صادر. شاه خواسِت متحصّنان را پذيرفت
كه پنج روز بعد،  نخستين فرمان مظفرالدين شاه را مبهم دانستند و نپذيرفتند تا اين

وگوي تجار و  گزارش كسروي و پس از گفت خورشيدي، به ١٢٨٥ مرداد ١٣يكشنبه 
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از سوي » مجلس شوراي ملّي«صدر اعظم مشيرالدوله، اجازة تشكيل  سران جنبش با
  .شاه صادر شد

  روطة اولمش
خورشيدي مجلس اول در تهران و انجمن تبريز گشوده شدند تا  ١٢٨٥ مهر ١٥در 

  .هاي خود برسد يكي از مهمترين خواسته جنبش مشروطه به
خورشيدي قانون اساسي كه در واقع نظامنامة مجلس شوراي ملّي  ١٢٨٥ دي ٩در 
 ١٨تاريخ   چند روز بعد بهالدين شاه قاجار آن را امضاكرد و مظفر. تصويب رسيد بود به

  . سال حكومت بر ممالك محروسة ايران درگذشت١١دي و پس از 
تهران آمده بود  خورشيدي محمد علي شاه كه پيشتر از تبريز به ١٢٨٥ دي ٢٩در 

دعوت نكردن از اكثر نمايندگان مجلس  جاي پدر بر تخت نشست و از همان آغاز با به
  .د را با مشروطيت آشكاركردگذاري مخالفت خو براي مراسم تاج

اهللا نوري و  شيخ فضل خورشيدي مردم تبريز در اعتراض به ١٢٨٦ ارديبهشت ٧در 
درست در . اعتصاب عمومي زدند پيشنهاد او براي تجديدنظر در قانون اساسي دست به

، اسرافيل صور، و يك ماه پس از آن روزنامة المتين حبلهمين زمان در تهران، روزنامة 
  .كردن مردم در دوران مشروطه داشتند سزا در آگاه اين دو روزنامه سهمي به. شدند منتشر

اهللا نوري سرانجام بر سر متمم  خورشيدي مجلس و شيخ فضل ١٢٨٦ خرداد ٢٣در 
اما يك ماه طول نكشيد كه مجتهد مخالف مشروطه . قانون اساسي مصالحه كردند

  .شستن معترض شده، در حرم حضرت عبدالعظيم بست
هاي روسيه و بريتانيا  خورشيدي در آخرين روز اوت، دولت ١٢٨٦ شهريور ٩در 
دو بخش  ميالدي امضاكردند كه عمالً ايران را به ١٩٠٧پيمان  اي معروف به معاهده

  .كرد تحت نفوذ اين دو كشور تقسيم مي
. تصويب رسيد خورشيدي متمم قانون اساسي ايران در مجلس به ١٢٨٦ مهر ١٥در 

ر واقع اين متمم واقعي بود و آنچه پيشتر نوشته شده بود نظامنامة مجلس بود كه آن را د
مجلس رفت تا  محمد علي شاه به)  آبان٢١(پنج هفته بعد . خواندند قانون اساسي مي

  .حفظ قانون اساسي يادكند سوگند به
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  در بيداري مردم ايران» قانون«سهم روزنامة 
  ∗سيد غالم نبي احمد

شمار  گرايي و بيداري در جهان به  دورة نوآوري و ملّيعنوان نوزدهم ميالدي به قرن
هاِي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و ادبي و فرهنگي  رود كه در طي آن در زمينه مي

 روح و قلب يك ملّت ستمديده ها كه از  اين نهضت.نمود تحوالت گوناگون رخ
نظير  كرد و توفاني بي  چنان رستاخيز بزرگي در دنيا برپا،سرچشمه گرفته بود

 ايران نيز كه در اين دوره دستخوش. آورد كه مشعل راه كشورهاي ديگر گرديد وجود به
 هاي گوناگون بحرانهاي مختلف سياسي و اجتماعي بود نتوانست از اين انقالب و جنبش

 سرانجام ملّت ايران كه تحت حكومت  وبپوشد خود چشم ورهاي دور و بردر كش
 از خواب ،برد مي سر هاستبدادي و استعماري پادشاهان وقت زيربار فقر و فالكت ب

دست و سخنوران برجسته و دانشمندان و دانشوران  نويسندگان چيره. شد غفلت بيدار
آزادي و   پرداختن و كاشتن تخمدند كه دركر بلند پايه و تجددطلبان شامخي ظهور

  .تندشهاي بيداري در دل مردم ايران سهم گرانمايه دا انديشه
داشت امكان  علّت اختناق و سيستم شاهنشاهي كه رواج هاي چاپ ايران به روزنامه

همين جهت بود كه بسياري از  به. نداشت كه حقايق تلخ روزگار را منعكس بسازند
كشورهاي  درزده  فرار راني از كشور خودشان دست بهروشنفكران و آزاديخواهان اي

كارهاي  بهها در ساختن اذهان تودة مردم ايران  روزنامه انتشار گزيدند و با ديگر اقامت
ميرزا ملكم خان كه در آن دوره بعد از عزل از سفارت در لندن . العاده پرداختند فوق
ميت قانون و عدالت اجتماعي را اه» قانون«نام  هاش ب برد از طريق روزنامه مي سر به

                                                
  .استاديار فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو  ∗

 



  ١٥٨  قند پارسي

  

نگار سرشناس در  مقاالت آتشين و انقالب آفرين اين روزنامه. دكر مردم خاطر نشان به
جويي و اجتماعي و  هموارسازي راه براي افكار نوگرايي و تجددخواهي و عدالت

ي ا ويژهمحبوبيت  زايران ا  بهان ورود شدنوجود قدغن سياسي خيلي مؤثّر افتاد كه با
آميز  اي است كه در آن حقايِق تلخ و فاجعه  ملكم خان آيينهقانونروزنامة . شد برخوردار

  .توان مشاهده و بررسي نمود آن زمان ايران را مي
 ٢٠كردم اين روزنامه تحِت مديريت و سرپرستي ميرزا ملكم خان در  كه اشاره چنان

يافت كه فقط  تشارماهيانه انصورت  هجري در لندن به ١٣٠٧رجب /١٨٩٠فورية 
روي  در هر شماره به.  صفحه داشت٤ها   صفحه بود، بقية تمام شماره٨شمارة اول 

خورد و زير اين  چشم مي به» اتّفاق، عدالت، ترقّي «ةسه كلمو صفحة اول اسم روزنامه 
محلّ صدور اين جريده در دفترخانة كمپاني انطباعاِت شرقي در «روزنامه نشاني كلمات 
اين . هاي بعدي شد اما در شماره. رسد مي نظر به»  در لندن٣٨  نمرةومباردكوچة ل

 زيرا كه بعد از شمارة هفتم تاريخ انتشار ،داشت روزنامه تا چند سال ادامهروشن نيست 
 نوشته است كه در مدت سه و نيم خاورشناس معروف ادوارد براون. نوشته نشده است

ها هم بين پژوهشگران و  در مورد تعداد شماره. ١شد مي انه منتشريصورت ماه سال به
شده   چهل و دو شماره منتشرطبق گفتة محمود نفيسي. نويسندگان اختالف است

 گفتة براون بنابه. ٣و پنج شماره چاپ شد نوشته است كه چهل اسماعيل رايين. ٢است
 چهل و يك شماره را گردآورده هما ناطق. ٤چهل و يك شمارة اين روزنامه وجود دارد

 كه ٣٣ و ٣٢، ١٣، ١٢هاي  در مورد شماره. چاپ رسانده است به مقدمه ةاضاف و به
ها  آيد كه برخي از اين شماره مي نظر به”ظه بشود دستش نيامد نوشته است كه مالح به

ها برخي از مقاالت خود مانند نداي  جاي اين شماره  بهنشده باشد و ملكم اساساً منتشر
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 در بيداري مردم ايران» قانون« روزنامة سهم  ١٥٩

  

مد مح علّامه. ١“ يافتيمقانونضميمة روزنامة  داده باشد كه با غيره را انتشار عدالت و
  .٢كرده است هاي مزبور اشاره بودن شماره كم بهه زاد تقي اي به  نيز در نامهقزويني

 ملكم خانآن  و مدير قانونمندرجات و مطالب روزنامة   راجع بهعبدالحسين نوايي
  :نموده است ين قرار ابرازبد را دعقيدة خو

 سخت در اذهان مردم مؤثّر واقع قانوناز حق نبايد گذشت كه مطالب روزنامة ”
مطالب اين روزنامه بسيار . لرزانيدرا  تخت استبداد ناصرالدين شاه شد و پاية

وضع استبدادي عجيب و وقايع  ده و روان و عبارت بود از حمالت سخت بهسا
نام دربار و شاه و  اران دولت بهز و تجاوزاتي كه كارگدربار سلطنتي ايران

چون اين سبك تحرير تا آن وقت سابقه نداشت، . دادند مي اعظم انجام صدر
چون ديدند كه مطالبي برخالف شاه و كردند و  برازخواندن آن ا مردم رغبتي به

ل دولت نوشته، اين افسانه كه شاه ساية خداست و امرش اعمو  ردربا
اي شد براي جنبش  االطاعه است از ذهن آنان بيرون رفت و همين مقدمه واجب

  .٣“واژگون ساختن كاخ استبدادو مشروطه 
غ بلّم بود و استبداد و ديكتاتوري شاه ايران ضد علمبردار نهضت قانونروزنامة 

 در مورد روزنامه و مديرش احساسات و ادوارد براون. دهي بوخوا هاي آزادي انديشه
  :نمايد  مطرح ميعبارتاين  عواطف خويش را با

 كه در زبان فارسي و شيوة كالم ميرزا ملكم خان در ساية اسلوب بيان قانون”
لحاظ نتايج حاصله و  النظير بود، بهترين روزنامة فارسي گشت و از عديم

 تأثيرات حادثه داراي مقام و موقعيت تاريخي مهمي در نهضت بيداري ايران
  .٤“باشد مي

 روزنامة قانونز تحرير و فصاحت و سالست دربارة روش نويسندگي و طر
  :كند  چنين ارزيابي مياسرافيل صور
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  ١٦٠  قند پارسي

  

زبان  بهحال  داند كه از صدر اسالم تا به كس اين جريده را خوانده مي هر”
اشد فارسي، هيچكس بدين فصاحت و سالست كه صرف معني و زبان وقت ب

  .١“قلم روي كاغذ نگذاشته است
كه از نام و عنوانش پيدا و هويداست، بيانگر و   چنان،قانونسر روزنامة  تا سر

هاي سياسي و نيز آزادي زنان است  جويي و انديشه نشانگر شعارهاي بيداري و عدالت
  :طبق نظر فرشته نورايي. كند  را بازتاب ميو تصويري ماهرانه از اوضاع و احوال ايران

 همة طبقات اجتماع است و سبك آن خيلي ساده و روشن و قانونمخاطب ”
 نسبتاً محدود است و از سه موضوع اصلي دايرة مطالب قانون. باشد گيرا مي
ظام حكومت، لزوم اصالح حكمراني و ايجاد عدالت انتقاد از ن. كند بحث مي

 گذشته از .طلبي اتّحاد و اتّفاق و قانون قانوني، تعليمات حزبي و دعوت مردم به
 يكي .دهد مي  چند نكتة اساسي را نيز مورد بحث قراراين مسايل كلّي، قانون

يت طبقة روحاني درپيشبرد هدفهاي ملّي است و موضوع موضوع جلب حما
هاي آن  ترين جنبه يحقوق اجتماعي زنان است كه از مترقّ  بهقانون هديگر توج

  .٢“رود مي شمار به
انگيز و سرشار از احساسات و عواطف  مقاالت و مندرجات آتشين و هيجان

رسيد كه يك موج بيداري و  چاپ مي ين روزنامه بهپرستي در ا دوستي و وطن ميهن
 يكي از ميرزا ملكم خان.  را فراگرفتآورد و سراسِر ايران وجود خواهي به مشروطيت

تأسيس اين   راجع بهقانون بود و در اولين سرمقالة طرفداران و حاميان دادگاه و قانون
  .٣داده است روزنامه توضيح
الفاظ تند و تلخ بيان   را بههمين شماره اوضاع و احوال ايراناز ديگر  نيز در جاي

 هاي ايران رسنديخها و نا راه رويها و نابساماني عدالتي و بي و مطرح نموده است كه بي
سازد كه هيچ دستوري و رسمي دولتي مخصوص و معين نشده  زمان را منعكس مي آن
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عدم   داراي همة نعمات خداداد است، اما اين نعمات و عطايا بانظر وي ايران به. بود
 فالح و برايگويد كه  نيز ميو ست امعني  فايده و بي دادگستري و حقوق انساني بي

  :مثالً. استو دادگاه الزم  ك و ملّت قانونبهبود مل
چيزي كه همة اين نعمات را باطل گذاشته . ايران مملو است از نعمات خداداد”

. كس در ايران مالك هيچ چيز نيست زيرا كه قانون نيست هيچ. نبودن قانون است
حقوق . كنيم بدون قانون سرتيپ معزول مي. كنيم بدون قانون حاكم تعيين مي

. كنيم بدون قانون بندگان خدا را حبس مي. فروشيم بدون قانون را ميدولت 
در هند در پاريس . كنيم بدون قانون شكم پاره مي. بخشيم بدون قانون خزانه مي

داند كه حقوق  كس مي ميان تركمن هر در تفليس در مصر در اسالمبول حتّي در
  .١“و وظايف او چيست

دهم ميالدي بيشتر كشورهاي جهان از ترقّي و كه اشاره شد در اواخر قرن نوز چنان
 كه فرهنگ و ، اما ايرانگرديد فراهماجتماع ور شدند و قانون و عدالت در  تحوالتي بهره

 از قانون و حقوق بوده، توجه دنيا برخوردار ازقرنهاي دراز در تمدن شاياِن كهنه دارد و 
  :نويسد ملكم خان در اين مورد مي .ماندانساني محروم و تهي دست 

هزار  اند و ما كه سه  صاحب قانون شدههاند هم وجود آمده دولي كه پريروز به”
حاال در  ،ايم سال است دولت هستيم و قرنهاي دراز از مركزهاي ترقّي دنيا بوده

توانيم لفظ  نمي. ..ايم طوري ذليل ساخته پرور خود را به تحِت اين وزراي دولت
  .٢“زبان بياوريم ا بهقانون ر

 اظهار تأسف كرده است و اشك  بر اوضاع و احوال نامساعد مردم ايرانملكم خان
وي اوضاع كشورهاي اروپايي را .  ريخته استقانون آلود بر برگهاي روزنامة خون

و فقط حقوق انساني بلكه حقوق جانوران   كه آنجا نهدشك طور مثال پيش مي به
 احوال مردم نسبت تواند پايمال بكند، اما در ايران كس نمي پرندگان را هم هيچ
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مال و متاع براي امنيتي و ضمانتي  ست و هيچاتر  جانوران اروپايي هم بدتر و خسته به
  .١و عزّت و آبرو نيست
دانستة خود در زمينة ترقّي و تحوالت اجتماعي و   به شاهاگرچه ناصرالدين

 ،لكي اقدام بدون قانون و نظم خاص مهمه اما آن ،اقتصادي سعي بسيار نمود اصالح
 عقيده دارد كه اجراي قانون ملكم خان راجع به. مربخش نگرديدث عموم بارآور و براي
مبني بر حداقل صد نفر بايد  و اين مجلس استكيل يك مجلس شوراي ملّي الزم تش

شد كه اصول و قوانين ايراني را بدون دخالت شاه و ادانا و عاقل و باهوش و باسواد ب
  .٢ن و مزين بكننديدرباريان تعي

رزمين شاهان و  بايد گفت كه اين سدر مورد تاريخ تابناك و گذشتة درخشان ايران
پهلوانان و  ،غيره  و يا محمود غزنوي، انوشيروانمثال مانند جمشيد فرمانروايان بي

نشوران  و ديگران، و دانشمندان و دا و اسفنديار و سهرابقهرمانان نامور چون رستم
ي و الملك طوس ، نظام، نصيرالدين طوسيغزالي ، امامبرجسته مانند ابوالفضل بيهقي

 و  و فارابيني و فيلسوفان بزرگوار مثل بيروداشته و بسيار امثال آنان سينا بوعلي
غيره كه از افكار   و و حافظ، رومي، سعدي و سخنوران نامدار چون فردوسيخيام عمر

ودشان پرچم فرهنگ و تمدن ايراني را در سراسِر جهان  خو خياالت و علوم و فنوِن
اما در اواخر قرن . ويژة آسيا بود هاي طوالني مركز و محور دنيا به افراشتند كه تا مدت

. شتذازوال گ  پژمرده و خسته خاطر شد و روبهنوزدهم ميالدي ملك و ملّت ايران
 گذشتة طلب، ملكم خان، خواه و قانون ترقّياين دورة تاريك و بدحالي شخصي  در

 در جهت هموطنان را قانونتوسط روزنامة   را نشان داده بهدرخشندة كشور ايران
  .٣بيداري و هشداري برانگيخت

 .خارجيان واگذار كردند  را هم بهدر اين روزگار بيشتر كاروبار ملكي حتّي نظامي
 شكست خورد و ناحية ها  اين قدر ضعيف شد كه از افغانسرانجام حكومت قاجاري
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هايي از  طرِف ديگر، روسيه هم منطقه. مغلوب انگليس هم شد. داد دست  را ازهرات
فقط در امور  كه گفته شد، دخالت خارجيان نه چنان. تسلّط خود آوردند را تحِت ايران

توان   مي.خورد چشم مي  بلكه در سياست و كشورداري هم بسيار به،بازرگاني و تجاري
ن در مورد اي. دست خارجيان بوددر اي   بازيچه ناصرالدين شاه ايرانهگفت كه پادشا

  .١ه استلحن سخت انتقاد شد  بهقانونحوادث روزگار در روزنامة 
 و يك شركت وقتي كه قرارداد خريد و فروخت و تهية توتون و تنباكو بين ايران

رسيد، تحت اين  امضا به ١٨٩٠ مارس ٢١تاريخ  به) رژي(» تالبوت«نام  انگليسي به
نظر مالياتي خيلي  ها از اد كشاورزان ايراني خيلي خسارت ديدند و انگليسيقرارد
شد و اخگر  ميان ايرانيان ناراحتي و نارضايتي بسيار پيدا اين سبب در به. بردند نفع

 صورت  بههاي ايران تمام حومهدر زودي   و سپس بهانقالب و نهضت اول در تبريز
وزيران و رجال دولت ايراني .  لرزيدسلطنت ناصرالدين شاه كه پايروشن گشت آتش 

بسياري از نويسندگان و مورخان اعتقاد دارند كه اين حوادث بزرگ . سرنگون شدند
 قانونزنامة اين قرارداد مدير رو راجع به.  بودعلل و عوامل پيدايش مشروطيت ايران

  .٢ دولت آگاه ساختةنموده ايرانيان را از توطئ هاي خود را بيان انديشه
تر شده   در هر زمينه بدتر و وخيمكه بارها گفته شده، در آن زمان اوضاِع ايران چنان

 كه از ايران. ديده نشده استهاي اين گونه از تاريخ باستان تا آن روزگار  خرابي. بود
امنيت و حفظ مردم در . شد فقر و فالكت دچار دولت و ثروت خداداد پربار بود، به

شرم و حيا از بين رفته بود و خوف دين و دنيا هم . نمانده بود هيچ شعبه و گوشه باقي
  :قانونطبق نوشتة . مفقود گشت

امنيت از  عدم. گداخانهيك  كرده است به  را مبدلپرور ايران اين دولت ملّت”
علّت اينكه  توانند بكنند به زراعت نمي. براي مردم هيچ كار باقي نگذاشته است

. علّت اينكه امنيت نيست توانند بكنند به تجارت و كاسبي نمي. تيسامنيت ن
دنيا  آبرو نه مواجب نه امنيت هست نه علّت اينكه نه  بهتوانند بكنند نوكري نمي
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اين است كه مردم را   منحصر بهداري امروز در ايران هنر مملكت. آخرت و نه
غيرت بكنند كه هر قسم اسارت را  اينقدر فقير و اينقدر احمق و اينقدر بي

 اغراق نخواهد بود هرگاه بگوييم هيچ. داشته باشند آنكه قوة ناله متحمل بشوند بي
اين  اين حقارت و به اين خرابي، به  هرگز به تا امروز ايراناز عهِد كيومرث

  .١“علّت اينكه اولياي ما ناقابل هستند خاكساري نبوده است، چرا به
داران جهل و چاپلوس  از مشيران و عهده فرمانرواي وقت را قانونروزنامة 

چنگال   را مثل عقاب بهداده است، زيرا كه دورة تاريك و سياه سراسِر ايران هشدار
خور   آنان براي ملك و ملّت مثل مارهاي تملق و جانوران دولت.خود گرفتار كرده است
بنابراين براي اجرا و . اند  و نكبت غرق كردهتك فالدرياي  را بهبودند كه كشور ايران

  .٢كند  حكومت را تلقين و پيشنهاد ميافزار قانون
روحانيان هم مخاِطب و متوجه است كه حكومت وقت چطور   بهقانون روزنامة
نظمي و  اين هرج و مرج و بيدربارة است و لب فالكت و بدبختي رسانده  ايرانيان را به

 هيچ جاي نيست كه حقوق انساني را پايمال و گويد كه در جهان مثل ايران  مييقانون بي
نوع فالكت و بيچارگي مثالً فقر، قحطي، اسيري و زندان، ذلّت و رسوايي  هر. كردند فنا

م وقت تمام دارايي و ماليات دولت و حكّا. در سراسِر اين كشور دامنگير شده است
طبقة روحانيان كه . آب ريختند دست خارجيان به نمودند يا به اموال شخصي را غصب

هاي دولتي را آشكار  در آن روزگار بر مردم اثر و نفوذ بسيار داشت، روزنامه تمام نقيصه
  .٣بيداري اجتماعي نمود نموده آنان را ترغيب به

.  پيوسته و سرشته بود خودخواهي بسيار در اجتماع ايراندر آن زمان خودپسندي و
يقيناً آن . داده است هدف اخراج اين گرايش مضر قلم خويش را جنبش ملكم خان به
 اينقدر پراكنده بود كه از اعتنايي و اختالفات داخلي در ايران ورزي و بي روزگار غرض

نظر  به. كس پروا و عالقه نداشت ها هيچ سرگرداني و نگراني همسايهرنجوري و درد و 
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 براي اتّحاد و اتّفاق بين قانوننيز روزنامة . ١روزنامه موجب اين خرابيها عدم قانون بود
قاتي، نوع تفاوت طب عهده داشت و براي فراموشي هر  سهم بسزايي بهمردم ايران

  .٢داد اي و لساني درس مهمي اجتماعي، منطقه
نظر روزنامه كليِد ترقّي و  به. عهده داشته است  جنبة اسالمي هم بهقانونروزنامة 

اسالم را  مسلمانان بايد آيين. موجود است) مجيد قرآن(خدا  پلة تحوالت در كتاب
اولين وظيفة . انتظار ديگران نبايد باشند به. بنمايند اصالحرا ودشان پيروي كرده خ

خاطر  كرده به مسلمانان اين است كه همة توانايي و حوصله و حواس خود را جمع
  .٣بزنند ترقّي و پيشبرد ملك و ملّت گام

ديگر گفته شده كه آن همه مساوات و اتّحاد و امنيت و  در اين روزنانه جايي
 ،اند هفترگپيش  درطور اصول فطري و افكار تازه قوق كه در اروپا بهعدالت و ح

فقط بايد مسلمانان آيين و . حقيقت تمام اين اصول در دين اسالم موجود است در
  .٤بنمايند قوانين و فرامين اسالم را جداً و مرتباً پيروي و عمل

ترين مند ن و ارزشتري عنوان يكي از سرشناس  واقعاً بهقانونبينيم كه روزنامة  مي
 پشتيباني و تشويق وافر ،شود كه از هر جهت و گوشه هاي فارسي محسوب مي روزنامه

از  و برايآزاديخواهان و تجددطلبان نمود و اخگر انقالب را هواي تازه بخشيد از 
بردن استبداد خشن و ديكتاتوري و ايجاد نظام حكومت مبني بر قانون اساسي و  بين

جويي و جنبش فكري اذهان مردم نقش  ي و هويتهاي آزاديخواه پيشرفت انديشه
توان گفت كه رهبر و نمايندة آزادي و بيداري و يكي  بيان ديگر مي به. نمود اساسي ايفا

  . بوداز ستونهاي نهضت مشروطيت ايران
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  هاي دورة اكبري ويژگي
   فرهنگي ايران و هندروابطدر 

  ∗كريم نجفي برزگر

 يعني ،شانزدهم ميالدي/ قرون متمادي تا قرن دهم هجريطيدر  ايران و هند كه روابط
در ايران مقارن با ) م ١٥٠٢-١٧٣٦/ه ٩٠٧-١١٤٨(روي كارآمدن حكومت صفويه 

الدين  ويژه در دورة حكومت جالل ه خاص بة ادامه داشت در اين دور،تيموريان در هند
  /ه ۹٩٦-١٠٥٢(و شاه عباس اول ) م ۱٥٥٦-١٦٠٥/ه ۹٦٣-١٠١٤(شاه محمد اكبر 

  .اوج خود رسيد خصوص در بعد فرهنگي به  مختلف بهابعاد در) م ۱٥٨٨-١٦٤٢
  /ه ۹۰۷-٩٣٠(از آغاز تأسيس حكومت صفويه توسط شاه اسماعيل اول 

  دشاه اين سلسله يعني شاه سلطان حسين صفويتا آخرين پا) م ۱٥۰۲-١٥٢٤
ها  طول انجاميد بر اساس تذكره كه حدود دو قرن به) م ۱۷۲۲-١٧٣١/ه ۱۱۳٥-١١٤٤(

 كه از اين گروه نددكرهندوستان مهاجرت  شعرا بهاز  نفر ۷٤٥و منابع تاريخي بيش از 
: د ازشدند عبارت بودن جز شاعري جزء طبقات ديگر نيز محسوب مي كساني كه به

علوم غريبه   نفر، آشنايان به٦ نفر، منجم ۲۲ نفر، پزشك ۱۸حكيم، اديب، فقيه، دانشمند 
 نفر، استادان علم ادوار اعم از ٥۷ نفر، خوشنويس ۲۰دان   نفر، محاسب و سياق۹

 نفر، هنرمندان و ٤۷ قلندر  و نفر، درويش۲٤ساز، خواننده، نوازنده  دان، آهنگ موسيقي
خوان، ظريف، مقلّد،  گو، شاهنامه آرايان اعم از قصّه ، مجلس نفر۲۷ه اهل صنايع مستظرف

مقام و   و تعداد كساني كه در هند به؛ نفر٤۸ نفر، سياح ٤۳ نفر، بازرگان ۱۸پيشه  نديم
 نفر، ٤۳داران، امراي هزاري تا نه هزاري  منصبي رسيدند اعم از اركان سلطنت، صوبه
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 نفر، ۸۸ان، صدور، قضات، امنا، كارگزاران ارباب مناصب اعم از منشيان، ديواني
زر سفيد سنجيده شدند  كه به  آنان؛ نفر۳۸ نفر، سپاهي ۱ نفر، اميرالشعرا ۳الشعرا  ملك

خواني،  خوان براي قصّه ، اسد قصّه)م ١٦٠٥-١٦٢٧/ه ١٠١٤-١٠٣٧ (در عهد جهانگير
نوازي در زمان  ييزي براي نر شعر، نايي نيةجايز حياتي گيالني، سعيداي گيالني به

گيالني، قدسي  ناييني، سعيداي باقياي، )م ١٦٢٨-١٦٥٨/ه ١٠٣٧-١٠٦٨( شاهجهان
 ةجايز شاه، علوي شيرازي به  شعر در دوران محمدةجايز مشهدي، كليم همداني به

  .طبابت
 حكومت ةدور ق به نفر متعل۲٥٩ّن يادشده باالترين رقم يعني ااز مجموع مهاجر

  .ه بوده استااكبر ش
االول سال  الدين محمد اكبر پسر همايون در روز جمعه دوم ربيع جالل

طول  دوران اكبر كه بيش از نيم قرن به. تخت سلطنت نشست به) م ۱٥٥٦/ه ۹٦۳(
، و )م ١٥٧٦-۱٥۷۸/ه ۹۸٤-٩٨٥( سال آن مقارن با سلطنت اسماعيل ثاني ۲۱انجاميد 

۱۸سال مقارن با سلطنت شاه عب بوده است) م ۱٥۸٨-١٦٤٢/ه ۹۹٦-١٠٥٢(ل اس او.  
 اكبر نه تنها از نظر سياست مدني و اقتصادي ةسال دوران سلطنت پنجاه و يك

رود بلكه از جهت علم، ادب، هنر و فرهنگ  شمار مي ترين ادوار تاريخي هند به روشن
  .هاي خاصي برخودار بوده است قبل و بعد از ويژگي ادوار نيز نسبت به

ويژه فرهنگ ايراني  فرهنگ به مت اكبر توجه خاص او بهانداز حكو مهمترين چشم
افول نهاده  اكبر نه تنها فرهنگ ايراني را كه پس از انقراض تيموريان در ايران روبه. است

 )م ١٥٣٠-١٥٥٦/ه ٩٣٠-٩٦٣(و همايون ) م ١٥٢٥-١٥٣٠/ه ٩٣٢-٩٣٧(بود و توسط بابر 
د بلكه احياگر كر از آنها احياروح آن دميده شده بود بيش جسم بي اي به نفس تازه

خصوص آداب  طوري كه آيين درباري به  به،فرهنگ ايراني عهد ساسانيان نيز بوده است
 دادن صالت و خطابات و هدايا و برگزاري ةرنش و تعظيم و نحوبار يافتن و رسم كُ

آبان و نوروز حاكي از آن بوده و او آنچنان  مهرگان، جشن پاشان، جشن هاي آب جشن
هاي هجري بود  ت تأثير آن فرهنگ قرارگرفت كه تقويم اسالمي را كه مبتني بر سالتح
ل ساخت و در قلمرو خويش اوامري صادركرد مبني بر اين كه تمام تقويم ايراني مبد به

  .هاي ايراني بايد در تمام هندوستان رسماً برگزار شود جشن
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ه و ترويج فرهنگ و ادب، هاي دورة اكبر در توسع هاي اساسي ويژگي يكي از علّت
تسلّط كامل وي بر اوضاع و احوال سياسي مملكت و ثبات نسبتاً خوِب اوضاع 

 مذاهب و فرق ةآميز هم  دين الهي و همزيستي مسالمتةخصوص آواز اقتصادي و به
  .دركنار يكديگر بود
وجود  نگي و وحدت در متصرفات دوران حكومت اكبر باه هما ونظم و نسق

 دقيق وي در ةهاي مختلف از كشمير گرفته تا دكن نشانگر انديش  و فرهنگقبايل، اديان
هاي رشد فكري و فرهنگي و ادبي را در اين دوره بيش از  امور كشورداري بود كه زمينه

  .ب صنوف مختلف انديشمندان از ايران گرديدذها فراهم آورد و عامل ج  دورهةهم
لب توجه نموده و عامل بسيار نكتة مهمي كه در حركت فرهنگي دورة اكبر ج

  .بود» زبان فارسي«ي ديني گرديد هاي فرهنگي و حتّ  فعاليتةمهمي در احيا و توسع
بين ايران و   نقش مهمي در ايجاد ارتباطات نزديكهزبان شيرين فارسي كه هموار

ة ه دورويژ ده است در زمان تيموريان هند بهكرخصوص هندوستان ايفا آسياي مركزي به
ترين و نيرومندترين عامل در انتقال فرهنگ و آداب و رسوم كهن   عنوان غني  بهاكبر

  . وسيع بوده استة و ادبي و هنري اسالمي در اين خطّهنگيايراني و پيشرفت فر
هاي مختلف   و فرهنگي در زمينهيوسيلة زبان فارسي يك نهضت فكر اكبر به

مچون شيخ مبارك، فيضي، درباريان دانشمند خود ه د و طي دستوري بهكرايجاد
 ةخانان و امثالهم در ترجم خانخان امي، عبدالقادر بدايوني، عبدالرحيم ابوالفضل علّ

زبان  زبانهاي مختلف از سانسكريت و عربي و تركي و التين به شاهكارهاي ادبي به
، تنترا جهپن، ييِستِّب نهاسگَنِْس، دمن و نل، ترنگيني راج، راماين، مهابهاراتفارسي همچون 

ياقوت حموي، البلدان  معجم، الحكما تاريخ، واريخ رشيديالتّ جامع، اگرس تِْرهاستَكَ
  .دكرغيره اقدام ويژه  وبابري  واقعات

توجه  نويسي كه در اين حركت فرهنگي اكبر انجام گرفت قابل همچنين فن تذكره
ان استمرار نيافت اما  عوفي در هند چندااللباب لباب اين فن اگرچه بعد از تأليف .است

خود چنان نفوذي  شمار آمده و از عنوان يك فن مستقل به نويسي به در عهد اكبر تذكره
التأليف ر بعد يكي از موضوعات كثيةنهاد كه در تاريخ ادب فارسي دور برجاي

الدين  هاي شعرا عالوه بر آنچه ابوالفضل و بدايوني و نظام ميان تذكره از. قرارگرفت
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 ةاند از تذكر  در شرح احوال شعرا تحرير نمودهر تواريخ خود مستقالًاحمد د
ها  هعنوان يكي از بهترين تذكر  مير عالءالدوله قزويني فرزند مير يحيي بهالمآثر نفايس
  .ردب توان نام مي

  بتكدهةتذكر، يالفضالي بقاي مجمع احمد رازي، هفت اقليمهاي ديگر چون  تذكره
غيره   مير سيد علي بن محمود حسيني وآراي بزم ةندراني و تذكرا محمد صوفي مازملّ

اند هنيز درخور توج.  
 جمله نآ ازهاي زيادي در اين دوره تأليف گرديد كه  نگاري نيز كتاب نامه/در فن انشاء

  .ردب  در سه دفتر نامابوالفضلي انشا توان از رقعات و مكاتبات ابوالفضل موسوم به مي
، اكبرنامههاي بلندي در عهد اكبر برداشته شد كه از  ي نيز گامنويس در فن تاريخ

عنوان  توان به   بدايوني ميالتواريخ اكبري، منتخب الفي، طبقات اكبري، تاريخ آيين
عنوان تواريخ معتبر آنها را  خان جهان بهرد كه هنوز مورب مهمترين تواريخ فارسي نام

  .دهند  و استفاده قرار ميدمورد استنا
اي در ادب فارسي هند  متياز ويژهاكي از فنون ديگري كه در عصر اكبر از ي

ها پيش از اين كه در ايران رواج يابد  اين فن سال. نويسي است  فرهنگبرخوردار است
 ة نوشتفرهنگ جهانگيريهايي چون  منصة ظهور رسيد و فرهنگ در دورة اكبري به

داد فيضي سرهندي در   اهللاالفاضلمدارهجري و  ۱۰۱۷الدين شيرازي در سال  جالل
 محمد حسين بن برهان قاطعهاي ديگري همچون   و بعدها فرهنگهجري ۱۰۰۱سال 

وي  عبدالغفور حسيني تتّة نوشتفرهنگ رشيديو هجري  ۱۰٦۲خلف تبريزي در سال 
  . تدوين گرديدهجري ۱۰٦٤در سال 

ضي، نجوم، اكسير اين حركت وسيع فرهنگي دورة اكبر شامل علوم عقلي مانند ريا
عضدالملك و موالنا  اهللا شيرازي مخاطب به ا فتحد و علمايي چون ملّنيز بوو نظاير آن 

در اين دوره غيره  ا ميرزا مفلس والياس منجم اردبيلي و نورالدين ترخان سفيدواني، ملّ
  .دندكرظهور

ت ياف چشمگير فرهنگي كه در دورة اكبري تبلور  توجه است كه اين حركتدرخور
. اشي، و موسيقي را نيز فراگرفتفنون ديگري نظير مينياتور، كتابت، خوشنويسي، نقّ
 كه نددار بود  فرهنگ مشترك عهدهةعلما و دانشمندان ايراني نقش اساسي در توسع



   فرهنگي ايران و هندروابط دورة اكبري در هاي ويژگي  ١٧١

  

اين   اكبر را بههويژ پرور تيموري هند به سالطين ادبو نظير اين سرزمين  هاي بي جاذبه
 ة حاجات همةر گرديده كعبكه صائب متذكّ و گويا هند چنانخطّه وسيع سوق داده بود 

  .آنها بوده است
ــو     حاجـــاتةذا هنـــد كعبـــحبـــ ــت ج ــاران عافي ــه ي   را خاص
ــد واجــب اســت او را  شد مستطيِع فضل و هنر    ه  هرك   رفــتن هن

  



  ١٧٢  قند پارسي

  

  ناوحدت وجود از ديدگاه موال
  ∗زاد ملك محمد فرخ

سبب اطالعات وسيعي كه از علوم مختلف داشت، مقاالت  الدين ابن عربي به محي
توجيهات و تعبيرات حكمي درآميخت و در حقيقت عرفان و حكمت  تصوف را با
لي قواعد عقلي و علمي و استدال هم پيوست و مسألة وحدت وجود را با اشراق را به
هم شيوة استاد ) ه ٦٧٣ :م(شاگرد او صدرالدين قونوي . داد هاي خود توضيح در كتاب

هاي خود توجيه و تقرير نمود و بدين طريق  خود را تعقيب کرد و طريقة او را در كتاب
حقايق امور  نظير و علمي يافت كه هر صاحب ذوق باهوش را به اي بي تصوف طريقه

شق، آن عشق سوزان و خانه برانداز حقيقي را در دل آنان كرد، اما ع سلوك واقف مي
، »بشوي اوراق اگر همدرس مايي«زبان حال كساني كه معتقد بودند، . انگيخت برنمي

» وجد«عربي و صدرالدين قونوي و نظاير آنان همراه نبود و دست از شيوة  شيوة ابن با
  .قديم برنداشتند» حال«و 

الدين محقّق ترمذي  مد بلخي و شاگردش برهانسلطان العلماء بهاءالدين مح
الدين محمد موالناي رومي تحت تعليم آنان  از همين دسته بودند كه جالل) ه ٦٣٨ :م(

كه در چنگال شاهبازي چون  رفت تا آن موالنا تحت تعليم آن استاد پيش مي. قرار داشت
در جان او زد و او را چنان افتاد و آتش ) ه ٦٤٥ :م(الدين محمد بن علي تبريزي  شمس

تمكين  پاي بي دانست؛ راه دشوار مجاهدت را با سوزاند كه پاي استدالليان را چوبين مي
  .افالك كشانيد خود، جسم خاكي را به» عشق پرسوداي« استدالل نسپرد و با

                                                   
  .عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ساوه، ايران  ∗

 



  وحدت وجود از ديدگاه موالنا  ١٧٣

  

وي فيلسوف . ميان صوفيان وحدت وجود مقام نمايان و درخشاني دارد موالنا در
او افكار خود را . نگذاشت بيني خويش باقي ون و مرتبي از جهاننبود و شرح مد

خود او معتقد بود كه سخت . قالب تمثيالت و اشارات شاعرانه عرضه داشته است در
تحت تأثير دوست مرشد خويش شمس تبريزي، درويش و شاعر جهانگرد پاكدل، 

  .١داشته و مرهون اوست قرار
ي و فوق شخصي، موضوع اشعار تحسين حال عرفاني و شناخت وحدت وجود

است و خود نيز » خدا«كند كه بندة سلطان  او اعتراف مي. دهد موالنا را تشكيل مي
اي است بر خورشيد و خود خورشيد است و وجودش گردي از  سلطان است، ذره
  .وجود خداوند است

اري مثنوي او اگرچه جامع اكثر و يا همة مسائل عرفاني و غيرعرفاني است، اما بسي
معني عام كلمه،  اختصاص يافته و آن را به» وحدت وجود« هايش به از ابيات و سروده

  :گويد حساب آورد كه مي توان از اصول و اركان اين كتاب شريف به مي
  ٢ماك اي معنـوي   مك رو تا سـ    از س   ويوحدت اندر وحدت است اين مثنـ      

  :و نيز
ــثم ــن ــوي م ــا دك ــان وح   ٣غير واحد هرچه بيني آن بت اسـت     تدت اس

» نيستان«دم زده است و از شرح هجران و جدايي وي از » ني«از آن دم كه از نواي 
  :سرداده است» وحدت«گله نموده از همان لحظه، نغمة 

ــدايي  كند  بشنو اين ني چون شكايت مي      ــي  از ج ــت م ــا حكاي ــد ه   كن
ــ ــك ــا مــتسز ني ــرا ببان ت ــد دهري ــفدر ن  ان ــي ــرم م ــد دهرد و زن نالي   ٤ان

اصل و «، »اشتياق و فراق«: كار رفته، مانند هايي كه در نخستين ابيات مثنوي به واژه
  :اند ، گويي همه ترجمان وحدت»عشق مجنون«، »راه پرخون«، »جفت و جمعيت«، »وصل

                                                   
  .٢٢٧ ص هاي عرفاني در دوران اسالمي، مکتب: فيعرحقيقت، عبدال  .1
، ١ ، ج از محمد تقي جعفري…مثنوي معنوي؛ تفسير و نقد و تحليل: الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل  2

  .٢٢٦ص 
  .٣٦٠نيکلسون، دفتر سوم، ص  تصحيح,  مثنوي معنوي:الدين محمد مولوي  جاللبلخي، موالنا  .3
  .٢ و ١، دفتر اول، ابيات همان  .4



  ١٧٤  قند پارسي

  

  تـــا بگـــويم شـــرح درد اشـــتياق  سينه خواهم شرحه شرحه از فـراق      
  ١جفت خوشحاالن و بدحاالن شدم      دمي نـاالن شـ    تـ ر جمعي هـ  ن به م

سلوك و رفتار بشر است، از قبيل مسائل  مطالب متنوع مثنوي هم، آنچه مربوط به
آن  زند و جملگي بر گوناگون عرفاني و اخالقي و ديني، همه بر محور وحدت دور مي

آن سوي را دارند، در اثر  است كه نفوسي كه از آن سوي بدينجا آمده، خيال بازگشت به
  .گردند موطن اصلي خود باز مي عب العبور، بهسلوك و طي مقامات ص
  :گويد مي. اتحاد و حلول مخالف بود وحدت وجود با با وجود اعتقاد به

  ٢ون نــشدود، اكنــه اول آن نبــآنچـ    حق ز ايجاد جهان افزون نشد      …
خداوند خلق را از روي نياز نيافريد و خلقت جهان، ذره اي بر كماالت ذاتي وي 

نه از «قول جامي،  فتاب از تابش بر پليد و پاك تأثير پذير نيست، و بهكه آ نيفزود، چنان
حقيقت هستي نيز از افاضة وجود . ٣»مشك بوي گيرد، نه از گل رنگ، و نه از خار عار

گيرد؛ و اين تغيير  خود نمي ماهيات، رنگ شرافت، خست، حدوث و تغير به به
واجب است،  حادث و ممكن به  قديم بهاتّحاد و حلول، كه مستلزم انقالب ناپذيري، با
  :منافات دارد

  خار مي خور، خار مقـرون گـل اسـت            ور تو گويي جـزو پيوسـتة كـل اسـت          
  ورنــه خــود باطــل بــدي بعــث رســل  كــل جـزو، يكـرو نيــست پيوسـته بـه    

ــ ــچ ــون رس ــي پيوالن از پ ــ نتوس   ٤اند  پس چه پيوندندشان چون يك تن       دان
خدا آميخته و متّصل  تمام معني با ستي است، بهاگر انسان را كه پرتوي از كل ه

جاي گل شكر خار  به(گل مقرون است، استفادة گل نما  پنداري، پس از خار هم كه با
او يكي نيستند وگرنه  اند، اما در ذات با درست است كه موجودات مظاهر حق). بخور

  :شدند پيغمبران بر بشر مبعوث نمي
ــز اتّ  بود در سر اي فضول    » اناهو«اين   ــحـ ــاد نـ ــز راه حور نـ   ٥وللـ

                                                   
  .٤ و ٣دفتر اول، ابيات ، نيکلسون تصحيح,  مثنوي معنوي:الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل  .1
  .٣٧٦ دفتر دوم، ص همان،  .2
  .٣٨كوشش ايرج افشار، اليحه نوزدهم، ص   به،لوايح :حمنعبدالرموالنا نورالدين  ،خراساني جامي  .3
  .١٧٤ دفتر اول، ص ،نيکلسون تصحيح,  مثنوي معنوي:الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل  .4
  .١٢٩ دفتر سوم، ص ،همان  .5



  وحدت وجود از ديدگاه موالنا  ١٧٥

  

گفتن او در » اناالحق«: گويد حسين بن منصور حالج مي«موالنا در مقام دفاع از 
بود و مقصودش آن نبود كه خدا در من حلول كرده است، بلكه خود را » هوالحق«معني 
  .ديده است ، چون ستاره و ماه در شعاع آفتاب، مستهلك مي»نوراالنوار«پرتو 
  :والنا قبل از آن، اين بيت را سروده استم

  ١و برسـت  » اناالحق«وري  گفت منص   گشت پست » اناالحق«گفت فرعوني   
» وحدت وجود« دربارة حدوث جهان اظهاراتي دارد كه مستلزم مخالفتش با

را اراده كرده » حدوث زماني«ويژه اگر از اين حدوث،  است؛ به) معني همه خدايي به(
رسيد كه  نظر مي صراحت نداشت، به» وحدت وجود«ر ديگر وي در باشد و اگر اشعا

اي بين خدا و  هيچ رابطه به) آن هم حدوث زماني(حدوث جهان  برحسب اعتقادش به
دست   تا آنجا كه بهمثنويخلق، جز رابطة خالق و مخلوق، قايل نيست؛ اما شارحان 

هايش نيز در اين باره  و سرودهاند  وحدت وجود دانسته آمده، عموماً موالنا را معتقد به
  .٢گذارد اي است كه جاي شك و ترديد باقي نمي اندازه به

  :شود برخي از ابيات موالنا در اين باره اشاره مي اينك به
  ٣دت چـو گـنج  ني زير آن، وحـ  تا ببي   رنـج  ورت سركش گدازان كن به    ص

*  
  ٤كي تو از گلزار وحدت بو بري        ذريتا ز زهر و از شـكر در نگـ     

*  
  تو مدان روشن مگر خورشـيد را         گــر بــود پــر نــور روزن يــا ســرا
ــنم   ور در و ديـــوار گويـــد روشـــنم ــن م ــدارم اي ــري ن ــو غي   پرت

  ٥چونكه من غارب شوم آيد پديد       يدتــاب اي نارشــد آفويــگس بپــ
*  

  گوهر و ماهيش غيـر از مـوج نيـست           بحر وحداني است جفت و زوج نيست     
                                                   

  .١٢٩ دفتر سوم، ص ،نيکلسون تصحيح,  مثنوي معنوي:مولويالدين محمد  بلخي، موالنا جالل  .1
  .٢٠١ص  ،وحدت وجود: ضياء نور، فضل اهللا  .2
  .٤٣ دفتر اول، ص ،نيکلسون تصحيح,  مثنوي معنوي:الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل  .3
  .٣٢، دفتر اول، ص همان  .4
  .٣٢، دفتر اول، ص همان  .5



  ١٧٦  قند پارسي

  

ــراك او   ــال اش ــال و اي مح ــاك او    اي مح ــوج پـ ــا و مـ   دور از آن دريـ
  احول چـه گـويم، هـيچ هـيچ     ليك با   بحر شرك و پـيچ و پـيچ       نيست اندر   

ــ  لچون يكي زانسوي وصف است و خيا       ــز دوي ــهج ــد ب ــال ي ناي ــدان مق   مي
  يا دهان بر دوز و لـب خـاموش كـن            يا چو احول اين دويـي را نـوش كـن          
  پيش او يك گشت كز صورت برست        ني دو باشد تا تـويي صـورت پرسـت    

  نورش در نگر كان يك نو است       تو به   صورت بنگري چشمت دو است چون به
  ر آن ورت غيـ  صـ  د بـه  اشـ ر يكـي ب   ه  كــان ر آري در ماضــ راغ ار حده چــ

ــ ــرق نف ــت ــوان ك ــرد ن ــر يور ه   ١كيشـ   ورش روي آري بـي    ن چون به   يك
*  

ــد   رنگــي اســير رنــگ شــد  چونكــه بــي ــگ ش ــيي در جن ــا موس ــيي ب  موس
ــتي  رنگي رسـي كـان داشـتي        بي چون به  ــد آشـ ــون دارنـ ــي و فرعـ  موسـ

ــوال     ــه س ــدين نكت ــد ب ــرا آي ــر ت  از قيـل و قـال     رنگ كـي خـالي بـود         گ
 رنگ آيد رنگ چون در جنگ خاسـت        رنگ خاست   از بي اي عجب اين رنگ     

ــد   آب و روغن پس چرا ضـد گـشته انـد           چونكــه روغــن را ز آب اسرشــته ان
 هــر دو در جنگنــد و انــدر مـــاجرا؟    چون گل از خارست و خار از گل، چـرا    
 همچو جنگ خر فروشان صنعت است      يا نه جنگ است اين براي حكمت است       

ـ  د جـس  ج باي گن   ت و نه آن، حيراني استيا نه اين اس   ٢ن ويرانـي اسـت    ت اي
تعالي خداوند  نيست و او به» همه خدايي«معني  ليكن وحدت وجود موالنا به
، نفي وجود از ممكنات ننمود كه آنها وحدت وجود اعتقاد راسخ داشت و در اعتقاد به

حق موجود بداند و واقعيت آنها را انكار نمايد، زيرا وي پيوسته  صرف انتساب به را به
كه وجود  زند؛ نهايت آن و فناي شخص از وجود خويش دم مي» ايجاد«و » ابداع«از 

  :گويد داند و چنين مي اشياء را از خود نمي
  ٣هستي ما جمله از ايجاد توست       تا از داد توسـ    ا و بـود مـ     اد مـ  ب

                                                   
  .٣٨٨ دفتر سوم، ص ،نيکلسون تصحيح,  مثنوي معنوي:ن محمد مولويالدي بلخي، موالنا جالل  .1
  .١٥٢، دفتراول، ص همان  .2
  .٣٨ دفتر اول، ص همان،  .3



  وحدت وجود از ديدگاه موالنا  ١٧٧

  

شمرده، » خطا«خوانده و يا هستي را » نيسِت هست نما«و گاهي كه موجودات را 
  :بوده است» هست مطلق« در مقام مقايسة آن با

ـ    پي   ١هسِت هستي پيش او كور و كبـود         ت بـود  د نيـس  ش هست وي بباي
» مسلك تجلّي« آن ماند و مي پس در وحدت وجود از نظر موالنا يك چيز باقي

فعلي  تجلّي«و » مقدس فيض«. اند كه موجودات از تجلّي واحد او پيدا شده اين است به
  :كند بيان مي» امركن«كلمة  را با» و شهودي

  ٢تاد و معني بـود صـاف      ن اف در سخ   امر كن يك فعل بود و نون و كـاف      
شود در اثر  يعني فيض وجود يكي بيش نيست و تعددي كه در اشياء مالحظه مي

  :تعينات و عالم صورت است
  ٣هاي كنگره   شد عدد چون سايه     صورت آمد آن نور سـره   چون به 

در آن هنگام كه سير وجود بدينجا رسيد تفرقه و جدايي شروع شد و ما و تويي 
. هاي كنگره كثرت يافت و در حد شمار درآمد پيدا گشت، و نور هستي چون سايه

دانند كه قبل از اين جهان متحد بودند  هاي جزئي مي ل روحهاي كنگره را مث برخي سايه
  .٤وسيلة بدن تعدد يافتند و به

آورد كه از شئونات  خاطر مي موالنا قوس نزول خود و ياران را از عالم وحدت به
جهان مجردات و  عالم اسماء و صفات انتقال يافته و از آنجا به ذاتيه و غيب هويت به

عالم نفوس سفر كرده، تا سرانجام در اين جهان خاكي  سپس بهو ) عالم جبروت(عقول 
  :گونه بيان كرده است رحل اقامت افكنده و راه بازگشت را در قوس صعود بدين

  ٥تا رود فرق از ميان اين فريـق    د از منجنيـق كنگره ويران كنيـ  
منجنبق رياضت و فالخن عشق ويران سازيد و تعين را در هم  كنگرة تن را با

داللت ابيات مزبور در بيان وحدت وجود و تجلّي . يد تا اتحاد خويش را دريابيدبكوب

                                                   
  .٣٣دفتر اول، ص  ،نيکلسون تصحيح,  مثنوي معنوي:ن محمد مولويالدي بلخي، موالنا جالل  .1
  .١٩١، دفتر اول، ص همان  .2
  .٤٢، دفتر اول، ص همان  .3
  .٣٥اول، چاپ هند، ص  بر دفتر» شرح بحرالعلوم«  .4
  .۴۲ل، ص دفتر او ،نيکلسون تصحيح,  مثنوي معنوي:الدين محمد مولوي لبلخي، موالنا جال  .5



  ١٧٨  قند پارسي

  

و » كثرت در وحدت«انكار نيست، و  آن در مراتب گوناگون و در عالم صورت قابل
  .رساند روشني مي را به» وحدت در كثرت«

  فهرست منابع و مآخذ
الزمان فروزانفر،  بديعز  ا… مثنوي شريف؛ شرح:الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل .١

  .ش ه ١٣٤٧انتشارات زوار، تهران، 
، رينولد الّن نيكلسونتصحيح ,  مثنوي معنوي:الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل .٢

  .ش ه ١٣٦٣کوشش نصراله پورجوادي، تهران،  به
مد  از مح…مثنوي معنوي؛ تفسير و نقد و تحليل: الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل .٣

  .ش ه ١٣٦٤تقي جعفري، جلد اول، وزارت ارشاد اسالمي، تهران، 
، مثنوي مولوي روم مع شرح حضرت بحرالعلوم: الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل .٤

  .موالنا عبدالعلي محمد بحرالعلوم، مطبع نامي منشي نولكشور، لكهنو
کوشش ايرج افشار، انتشارات  ، بهلوايح :حمنعبدالرموالنا نورالدين  ،خراساني جامي .٥

  .ش ه ١٣٦٠منوچهري، تهران، 
  .ش ه ١٣٦٤، وزارت ارشاد اسالمي، تهران، دريا از دريا به: جعفري، محمد تقي .٦
  ، انتشارات کومش، تهران،هاي عرفاني در دوران اسالمي مکتب: حقيقت، عبدالرفيع .٧

  .ش ه ١٣٨٣
 و زيرنظر دكتر محمد معين ،نامة دهخدا لغت :علي اكبر بن خانبابا خان دهخداي قزويني، .٨

  .ش ه ١٣٤٨جعفر شهيدي، دانشگاه تهران، 
، انتشارات طهوري، تهران، فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفاني: سجادي، سيد جعفر .٩

  .ش ه ١٣٧٠
 .ش ه ١٣٦٩تهران، ، انتشارات زوار، وحدت وجود: ضياء نور، فضل اهللا .١٠

  



  معرفي يك جنگ خطّي  ١٧٩

  

  معرفي يك جنگ خطّي

  ∗سيد حسن عباس

هاي خطّي فارسي  در كتابخانة مركزي دانشگاه هندوي بنارس ذخيرة خوبي از نسخه
  كوشش شادروان پروفسور امرت لعل عشرت شود و فهرستي از آن به نگهداري مي

 نسخة خطّي ٩٣٧در اين فهرست . انگليسي منتشر شده است به) م ١٩٣٠-١٩٨٩(
ها بيش از آن است، زيرا كه در بعضي موارد در  ه؛ البتّه تعداد واقعي نسخهمعرفي گرديد

اخيراً . يك مجلّد بيش از دو سه كتاب و رساله هم صحافي و معرفي شده است
 قصايد مجموعةعنوان  مطالعه درآمد كه در فهرست به اي از اين گنجينة پربها به نسخه

 اينچ ١٣*٥/٨ و قطع ٢٣٨ها  داد برگ و تع٤٩١شمارة اين جنگ . ناميده شده است
يك :  ميالدي و موضوع آن شعر است، و در توضيحات آمده است كه١٨٦٠مؤرخ 

خط نستعليق و خوانا، داراي گزيدة اشعار عارف سبزواري، شيخ  مجموعة خوب، به
  .غيره فراهم گرديده است علي حزين اصفهاني، شوكت بخارايي و حامد آذربايجاني و

  ١ام آلوده دهان خواهد بود دمبدم از مي   تا كه تـرم كام و زبان خواهد بوددهن به  :آغاز
همان خط كه اين جنگ  اي به وقتي اين مجموعه را ديدم، روي برگ اول در گوشه

  :در آن كتابت شده، چنين نوشته شده است
  قصايد عارف سبزواري خراساني

  قصايد شوكت بخارايي
  قصايد حامد آذربايجاني

                                                   
  .استاديار فارسي دانشگاه هندوي بنارس، واراناسي  ∗
  .٩٤ندوي بنارس، ص هاي خطّي فارسي دانشگاه ه فهرست نسخه  .1

 



  ١٨٠  قند پارسي

  

  )عربي(ولوي فضل حق خيرآبادي قصيدة م
  اي قصايد علي نقي كمره

البتّه اين جنگ . نسخه از لحاظ خط، خوب و خوانا و كيفيت آن نيز مطلوب است
. شود فقط قصيده دارد بلكه غزليات و مخمسات و تضمينات نيز در آن ديده مي نه

  :قرار زير است فهرست مطالب اين جنگ به
 كه بيشتر غزليات حافظ“ اللهي السبزواري الخراسانيعمةنِمن مخمسات جناب عارف ”

  .را تضمين كرده است
  مخمس، غزليات و تضمينات

 به دهن تا كه ترم كام و زبان خواهد بود مخمس  .١
  ام آواره دشت و صحرا را منم كه گشته  ”  .٢
  زمان رنج و مالل و الم نخواهد ماند  ”  .٣
  بينم نظر زير و زبر مي عالمي را به  ”  .٤
  عزم صبوحي من شراب زده  سحر به  تضمينات/غزليات  .٥
  ز پير باده فروشم نصيحتي ياد است  ”  .٦
  هر كسي را در درون خلوت دل راه نيست  ”  .٧
  لب فشارم دندان مدعا را تا كي به  ”  .٨
  هر طرف گسترده زاهد دام را  ”  .٩

  غزليات و مخمس
  جستيم در دل بوده است آنچه باش از ديده مي  غزليات  .١
  بيشة وحدت گزيدن بيشة شير است و من  ”  .٢
  بايد كشيد بازي درد مي اي دل اندر عشق  ”  .٣
  تر نيست هر چند كزو نهفته  ”  .٤
  دانم ات مشك ساست مي طره  ”  .٥
  وصف رخسارت به هر تقدير نتوانست كرد  ”  .٦
  گيرم كه وصل يار ميسر نشد، نشد  ”  .٧
  خون دل ما رنگ حنا شد، شده باشد  ”  .٨
  ازين نيست ن كه دوايي بهبا درد بسرك  ”  .٩



  معرفي يك جنگ خطّي  ١٨١

  

  تاجداري كني چه خواهي كرد  ”  .١٠
  اگر عمري طرب كردي چه كردي  ”  .١١
  باشد كه يارب بينمت پيچان و چسپان در بغل  ”  .١٢
  در طريق عاشقي خواهي قدم برداشتن  ”  .١٣
  خواهي اندر كعبه خواهي ساكن بتخانه باش  ”  .١٤
  ددهن تا كه ترم كام و زبان خواهد بو  به  )مكرر(مخمس   .١٥
  يار ما از ما جدا شد آه آه  ”  .١٦
  جانب ما وا شود، نشد  گفتم لبش به  ”  .١٧
  ازين نيست در ميكده بنشين كه مقامي به  ”  .١٨
  خرمدلي كه بر دل پير مغان رسد  ”  .١٩
  درستست جامة ناموس دريديم عبث  ”  .٢٠
  حور و به غلمان چه احتياج عشاق را به  ”  .٢١
  هوايت رقاص در ره درِد ِزه عالم به  ”  .٢٢
  ز من شنو مشو اندر پي كمال آنجا  ”  .٢٣
  خواهي داري ازين بهتر چه مي ملك دل عمل  به  ”  .٢٤
  گيرم كه بخت يار تو شد، شد، نشد نشد  ”  .٢٥

  قصايد شيخ علي حزين
  همتاستي غير نفي غيرت يكتاي بي  .١
  دار پرتو روي ترا نيست جهان پرده  .٢
  پيوند بود با رگ جان خار ستم را  .٣
  برست جهان راجان تازه ز تردستي ا  .٤
  مرغ شب بيشتر از آنكه برآرد آواز  .٥
  از چاك سينه چون جرس آوا برآورم  .٦
  كشان صبا آمد سحر ز كوي تو دامن  .٧
  اي موي ترا غاليه سا عنبِر سارا  .٨
  يك پرده نشيد است صال گوش اصم را  .٩

  در زير لب آوازه شكستيم فغان را  .١٠
  با همه سيلي كي شُسته روي زمين را  .١١



  ١٨٢  قند پارسي

  

  لذت دردت ز دل تمني رابريده   .١٢
  شد جان و هوش و صبر و خرد را زكار دست  .١٣
  فشاني دهد گشاد زين ششدرم چو بال  .١٤
  زان پيش كز فراز در هفت خوان صبح  .١٥
  چون شست غمزة تو گشاد كمان دهد  .١٦
  آنجا كه خامه شكّر گفتار بشكند  .١٧
  غم چو در سينه لنگر اندازد  .١٨
  با همه دعوي اسالم چو اصحاب سعير  .١٩
  مشكينه طره به شب عنبرين لباس  .٢٠
  آن طاير قدسم كه چكد خون ز صفيرم  .٢١
  مژده ياران كه ازين منزل ويران رفتم  .٢٢
  دل فلك معنويست عقل رصددان او  .٢٣
  ام تا گلستان بيني نظر كن در سواد صفحه  .٢٤
  بازي صيد دل اي نگاهت به  .٢٥
  ام طبل عشق و رسوايي زده  .٢٦
   شودخوش آنكه دل به ياد تو رشك چمن  .٢٧
  قول و عمل زشت و نكو گرچه قضا كرد  .٢٨
  دل شاد را جمع ساغر نمايد  .٢٩
  كش در صبح عارض از خط مشكين نقاب  .٣٠
  تا در چمن اين سرو برازنده چمانست  .٣١
  نِي خامه دارد سِر خوشنوايي  .٣٢
  از يمن سرفرازي مدح خدايگان  .٣٣
  اي دل لباس عاريتي از جهان مخواه  .٣٤
  اباي پرتو جمال ترا مظهر آفت  .٣٥
  هر چند كه دنياست ره و ما همه راهي  .٣٦
  ام مسكنت سراي من است بنده  .٣٧
  چشمم گشوده است در فيض نو بهار  .٣٨
  نبندي دل اي ِبخْرِد هوشيار  .٣٩



  معرفي يك جنگ خطّي  ١٨٣

  

  طبع تو افتخار سخن  اي به  .٤٠
  دوش دلم چون كشيد خنجر آه از قراب  .٤١
  خمش ز خوي تو عاشق بود زبانش و لرزد  .٤٢
 ] بيت آمده٢فقط [ات صفدر صاحبقران  اي مژه و غمزه  .٤٣
  زده آهم اختران را آتش  .٤٤

ها در ديوان حزين الهيجي  بايد عرض كنم كه از رديف يك تا چهل تمامي قصيده
همچنين يك نسخة خطّي از .  نيامده٤٤ تا ٤١چاپ آقاي بيژن ترقّي آمده است، اما از 
 ١٠٢شمارة  ركزي دانشگاه هندوي بنارس بهديوان حزين الهيجي نيز در كتابخانة م

موجود است كه آن هم بيشترين قصايد حزين الهيجي را دربردارد و آقاي دكتر عمر 
  .الدين آن نسخة ديوان حزين را معرفي كرده است كمال

  :پس از دو صفحة ساده، در ترقيمه آمده است
سلني و علي آله االكرمني ايل السالم علي سيد املر احلمدهللا رب العاملني و الصلوة و”

المتقدمين و افصح المتأخّرين،  اتمام رسيد قصايد جناب ابلغ  كه بهيوم الدين
حاوي كماالت علمي و عملي، جامع فضايل و فواضل خفي و جلي، 

 از مردم ]كه[حزين  الشعراء االكملين، موالنا الشيخ محمد علي المتخلّص به ةزبد
الدين اردبيلي است  اوالد شيخ زاهد، مرشد شيخ صفيالهيجان گيالن است و از 

 ]و[كه صاحب سلسلة سالطين صفويه بود و والد ماجد او ابوطالب نام داشت 
 بوده است و خالي از لطفي )ع(طالب از اين جهت سجع نگينش علي بن ابي

شاه از ايران وارد هندوستان گشته، آخر در بلدة بنارس  نيست؛ و در زمان نادر
  .سامان امارت عمر شريف به سر برد قامت انداخته بهرحل ا

  .“ هجري نبوي در شهر محرم الحرام١٢٧٧تمت هذه القصايد در سنة 
عنوان قصايد  سپس به. ساده مانده است)  صفحه٤(پس از اين نيز دو برگ 

  :اي، يك قصيدة وي نقل گرديده است نقي كمره علي
  چو خفتگان لحد را صباح روز نشور

قصايد شوكت «عنوان  ساده گذاشته شده و به) صفحه ٦( برگ ٣ هم سپس باز
  :هاي زير از وي آمده است ، قصيده»بخارايي



  ١٨٤  قند پارسي

  

 وفا بس كه دارد ناتوانم دور چرخ بي  .١
  بس كه جوشد شعلة حل كرده از ميناي من  .٢
  صاحبا رنگ عيشت افزون باد  .٣
  ديدة مخمور بياض صبح كه آمد به  .٤
   كردخالت شرر ز شعلة گل آشكار  .٥
  شبنم تشنه لب ز تو سيراب  .٦
  آشيان را زدم آتش ز گلستان رفتم  .٧
  وجود كوه چنان نرم شد ز ابر مطير  .٨

قصايد و » قصايد ملّا حامد آذربايجاني«عنوان  باز هم يك صفحه ساده مانده و به
  :غزلياتش را آورده است

  زمانه از پي كينم كشيده تيغ ستم قصيده  .١
  )ع( است عليساقي حوض كوثر غزليات  .١
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  معرفي يك جنگ خطّي  ١٨٥

  

  بنماي رويت تا كنم يكدم تماشاي دگر   .١٨
 الدوله نواب  نواب سيد علي حسين خان بهادر معروف به]خود پدر[قصيده در مدح 

  :صاحب دام اقباله
  هر صبح رخ چو خسرِو خاور عيان كند

  :آباد انتقال كرده بود فرخدر مرثية ولد خود محمد نصير كه در 
  فغان كه سوخت فلك مغز استخوان من
عربي در  خيرآبادي به حق پس از كالم حامد آذربايجاني يك قصيدة مولوي فضل

مطلع زير آمده  به) الذكر باشد شايد همان عارف اول( و يك غزل عارف )ص(نعت رسول
  :است

  و هر انجمن اينستجانانة هر خلوت شمشاد قد و الله رخ و گلبدن اينست
بودن اشعار عارف سبزواري و حامد آذربايجاني،  سبب دارا اين مجموعة قصايد، به

حامد آذربايجاني از . ذكر هر دو شاعر در تذكره احتماالً نيامده است. حايز اهميت است
اي  خوشبختانه نسخة خطّي ديوان حامد مراغه. آيد شمار مي ايرانيان مقيم هند به

دست  شود كه اخيراً سعادت ديدن آن را به ي در همين كتابخانه نگهداري ميآذربايجان
خط  اين نسخه احتماالً به. ام فرصت بعدي موكول كرده آوردم و معرفي اين نسخه را به

باشد؛ البتّه تاريخ كتابت و نام كاتب و ترقيمه   شاعر است و داراي قصايد و غزليات مي
  .فتادگي نيز داردهم ندارد و از آخر چند برگ ا

 و در مدح نواب سيد علي حسين )ع(قصايد بيشتر در مدح امير مؤمنان حضرت علي
شان نيز قيدگرديده  دوله صاحب و چند نفر ديگر است كه اسامي خان بهادر معروف به

  .است
  



  ١٨٦  قند پارسي

  

  نگاهي به احوال و آثار فرداالولياء
  ∗محمد عابد حسين

  زن است تار جانم     صد شعله   انمه آتـش نهـ  عمريست كـ  
  ١ينه دارم رازي كه درون سـ      رآرمه بــ توخا از دل ســ تــ 

اند و در نشر علوم و   و عارفان بزرگ در تاريخ جايگاهي بس بزرگ داشتهصوفيان
دوستي و  برادري و محبت و انسان  آيينمعرفت و تربيت نفوس و خدمت خلق و نشر

  .اند هاي فراوان كرده هاي ديگر اخوت و مودت كوشش همچنين در زمينه
اهللا مشهور  از جملة اين بزرگان حضرت ابوالحسن فرد بن حضرت شاه نعمت

فرداالولياء است كه در سدة دوازدهم هجري در پهلواري شريف، پتنا، بيهار  به
مانند  رفته و در عصر خود از مقبوليتي بي شمار مي ان روحاني بهزيسته و از پيشواي مي

  .نامند برخوردار بوده است و سلسلة او را سلسلة مجيبيه مي
المرجب در  در دهم رجب. نام وي محمد و كنيت ابوالحسن و تخلّص فرد است

ات تحصيالت دروة مقدماتي را نزد پدر خود گذراند و ادبي. ٢هجري به دنيا آمد ١١٩١
عربي و فارسي و ديگر علوم متداول را در محضر پدر خودش و سيدالعلما حضرت 

 ةالصّلو كسب حديث نبوي عليه موالنا احمد قادري پهلواروي فراخواند و سپس رو به
خواست كه در اين  آيد كه او مي دست مي از يك مكتوب فرداالولياء به. التّسليم كرد و

دث دهلوي استفاده كند اما چون ناظم خانقاه بود و باب از محضر شاه عبدالعزيز مح
                                                   

  ).بيهار(استاديار بخش فارسي دانشگاه پتنا   ∗
  .٣٥٠، انتشارات خانقاه مجيبيه، پتنا، ص ديوان فردمثنوي جوش بيان از   .1
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  نگاهي به احوال و آثار فرداالولياء  ١٨٧

  

. خدمت مشاراليه برسد عهده داشت، نتوانست به هاي گوناگون خانقاه را به مسئوليت
بعد از . ١مطالعة كتب علم حديث پرداخت و در علم حديث درك پيداكرد پس خود به

 و در اين فن آن رو به علم طب آورد و از محضر حكيم غالم جيالني كسب فيض كرد
 تأليف نمود و  در دو جلد“شفاءاالسقام”چنان مهارتي پيدا كرد كه يك كتاب مهم به نام 

فرد در بيست و هفت سالگي بر دست پدر خود بيعت . كرد بيماران را معالجه مي
 و ٢عهده گرفت هجري سجادگي را به ١٢٤٧روحاني كرد و پس از فوت پدر در سال 

سحرگاهان و . طاعت و عبادات اشتغال داشت و بيشتر بهرشد و هدايت پرداخت  به
بست  خود مي تمامي درهاي جهان مادي را بر. پرداخت شامگاهان به اوراد و وظايف مي

تعداد مريدان . ٣برد مي نشست و سر وحدت خداي متعال را پي و با خدا تنها مي
ب فيض نمودند و فرداالولياء بسيار است كه اغلب آنها از وي خالفت يافتند و كس

هجري پس از  ١٢٦٥الحرام  محرم ٢٤او در . بردند سر زندگاني را در راه تصوف به
  .٤گفت و در قبرستان مجيبي مدفون گشت ناراحتي طوالني اين جهان رنگ و بو را بدرود

مشرب،  ذوق، خوش مردي خوش. فرد شخصي بسيار ساده و درويش حقيقي بود
در كالمش مضامين عرفاني و . ٥ز آالم و عاليق روزگار بودپروا ا كالم، خليق و بي خوش

آيد كه فرد  دست مي از احوال زندگاني او به. خورد چشم مي عشق حقيقي بيشتر به
اي  خانواده او به. گفت گاهي شعر مي طبعي موزون داشت و از دورة تحصيالت گاه

سرودند و  و شعر مياش مذاق شعر داشتند  بيشتر افراد خانواده. داشت روحاني تعلّق
كرد و چون از طرف پدر  سرايي آغاز فرد در اين محيط ادبي زمزمه. فهميدند مي

انگيزي به زبان فارسي از خود  يافت، در شعرگويي كمال پيداكرد و آثار زيبا و دل تأييد
 »فرد حيات«چنانچه صاحب . گفت پيروي متقدمين شعر مي در آغاز به. گذاشت يادگار به

  :دهد كه اولين نقش فرد غزل زير است كه در پيروي از حافظ سروده است نشان مي
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  ١٨٨  قند پارسي

  

  :مطلع حافظ
   آنان كه خـاك را به نظر كيميا كنند

  ١آيا بود كه گوشة چشمي به ما كنند
  :گويد فرد مي

ــد  ــدا كنن ــد    روزي كــه عاصــيان امــم را ن ــدا كنن ــول خ ــاه ســوي رس ــا نگ   آنه
  چشمي نمانده است كه پيش تو وا كنند         از عاصيان ز حالت عصيانـشان مپـرس        
ــه  ــاطر اوالد فاطمـ ــاس خـ ــر پـ   “آنان كه خاك را به نظر كيميـا كننـد         ”  از بهـ

  ا كننـد  مي بـه مـ    ة چـش  ه گوش يا بود ك  آ  كل كننـد كـاش  دة مـش آنان كه حل عق  
  را» فـرد «باشد كه از عنايـت و الطـاف         

  كننــد الــت رهــاري و خجاز دام شرمــس
  :كردههمچنين اين مطلع حافظ را تضمين 

  اال يـا ايـهـا الـساقي ادركأســاً و نـاولــهـا
  ٢كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها

  :فرد گويد
  انگيـز اسـت در دلها قدوم موسـم گل شـوق

  اال يـا ايهــا الســاقي ادركاســاً و نـاولـهـا
  خودي سرشار همت كن فغان ما را ز جام بي

  لي افتاد مشكلهاكه عشـق آسان نمود اول و
  :اين قطعة معروف سعدي را كه در نعت نبي اكرم صلعم است

  ٣كشف الدجي بجماله    بلــغ العلــي بكمالــه  
  هه و آلـــيـــلوا علّصـــ  هحسنت جميع خـصال   

  :چنين تضمين كرده است
  چـه كنم بيان كـمـال او، بـلغ العلي بكـمـالـه

  چو فروغ گرد جمال او، كشف الدجي بجمـالـه
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  نگاهي به احوال و آثار فرداالولياء  ١٨٩

  

   حيرتي ز خصال او، حسنت جميع خصالهمن و
  دل و جـان مـا و خـيـال او، صلّـوا عليه و آلـه

  :در مخمسي نيز از سعدي شيرازي تضمين نموده
ــه ــد بـ ــشاده  آمـ ــا گـ ــزم قبـ   ١تقــــواي مــــرا شكــــست داده  بـ

ـ تي چــدسـ    اده ســ وفيــت بتــي لطر مــسســ  هــادهن ندوش مــ هو ب
ــ ــرفت گدر دسـ ــتـ ــه جـ   ادهام بـ

  كـوي خـود فروشـان      د چو بـه   آم  انپوشــ دلــق خرقــه هاك بــزد چــ
  انوشـــن ادهزم بـــس بـــلـــجدر م  انته دل خموشـ   مدهوش و شـگف   

ــ ــه كتسبـ ــر و قمـ ــبـ   ادهشا گـ
نظر داشته و پيروي  غير آنان را به فرد كالم شعرايي مانند جامي و خسرو دهلوي و

آباد پتنا،  حسرت، شاعر مشهور عظيمموالنا محمد سعيد . از آنان شعر گفته است
  :فرداالولياء را خسرو ثاني لقب داده است

  در زميـن هند حسـرت، بعد خسرو همچو فرد
  ٢خوانـي دگر در گـمـان مـا نـشـد پيـدا غزل

  :نظم آورده است حسرت تاريخ وصال فرداالولياء را هم در اين ابيات به
  گوشـم امشـب ز هاتـف غيـب آمـد نـدا به

  ٣امسـال كـرد رحلـت شيخ اجـلّ و اكـرمك
  گفتم چه بود نامـش، گفتا كه بوالحسن بود

  گفتم كه وصف او كن، گفتا كه قطب اعظم
  گفتم كه شعر گفـتي، گفـتا كه فرد اين فن

  او مسـلّـم گفـتم كه عـلم ظاهـر، گفـتا به
  گفتم كه روز رحـلت، گـفته كه پنجشـنبـه

  ا صباح پرغمگـفتم كه وقـت آن گـو، گـفت
  گفتم چه بود مـاه و تاريـخ و سـال فـوتش

  گفتا كـه بـيسـت و چـارم پـندار از محـرم
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  ١٩٠  قند پارسي

  

ديوان وي در دو جلد چاپ شده است . فرد در همة اصناف سخن شعر گفته است
گويي مهارت خاصّي  ، در غزل»اصالً فرد يك شاعر غزل است«. و هرگونه شعر دارد

چون طرفدار ستِر حال و اخفاي ذات است، در . لب استدارد و در آن رنگ عرفان غا
دهد و دردي كه در اعماق قلبش  خوبي شرح مي كنايه حال درون خويش را به رمز و
گرفته و عشقي كه بر سراپاي وجودش مستولي شده تنها عشق الهي و عشق  جاي
  :هدد مي» سير انفس«اين مقصد انسان را درس   است و براي حصول به)ص(اكرم رسول

  تماشـا در تماشـا و جهـان اندر جهان باشد
  سير ملك اطالق و قيود ما» فرد«بكن اي 

  گهي با ناز معشـوقم و گاهي با نياز عشـق
  بود يك عالـمي اندر نـزول و در صعـود ما

گويد و هرگز براي فخر و  فرد براي تسكين جذبة دروني و ديدار يار شعر مي
  : استمباهات و حصول منفعت شعر نگفته

  اين شيوه نيست هرگز، ورنه شعار مـا را    شعر گـويم  » فرد«اطر اي   بهر گشاد خ  
*  

  ان و سـخنداني مـا    ريـش ر پ ن نظـ  آه ازي   »فرد«يار گر ميل ندارد سوي نظم اي        
  :فرد عقيده دارد كه شعر بايد قبول عام داشته باشد

  ام خويشتن كه چه درها كه سـفته    نازم به   »فـرد «د ز نظـم     تـ ند تو اف  لطفي اگر پس  
*  

  چه سود وقت تو گر شده صرف شعر نغز» فرد«
  نوا كجا ساقي و جـام و باده كو، مطـرب خوش

تا وقتي كه طبع موزون . دارد كه آورد در مسلك او جايز نيست فرد اعالم مي
توان گفت كه فرد در جذب و مستي شعر  گويد، بلكه مي آمادگي ندارد شعر نمي

  :گويد مي
  طرش مسرور نيست  كز غم تو خا     ف نظـم  ده تكليـ  رگـز مـ   رد را ه  ف

*  
  فغـان گل ز گريبـان بگذشـت بلبل آمد به

  خواني ما گلشن ز غزل  شوريست به» فرد«



  نگاهي به احوال و آثار فرداالولياء  ١٩١

  

. از حسن و قبح فن كامالً آگاه است. فرد شاعري است فطري و شعور تخليقي دارد
رجستگي و سوز در كالم وي مزاياي فنّي مانند تازگي و ندرت و حالوت و موزونيت، ب

آور است و  اشعار نغز شاعر كيف. شود طور كلّي يافت مي و درد، رندي و سرمستي به
  :شود كند و وجدي بر او طاري مي خود جذب مي خواننده را به

ـ      افيوفي صـ  من ص   دانم  نمي» فرد«مستانه زنم حرفي اي      ـ  ام يـا رن   اتمد خراب
* 

  نشئة سرشار ساقي، اين غزل فهميد و گفت
  شود بنشـين، باز اينك دور ساغر مي» فرد«

*  
  لـذّت گـفـتـار تـو اي طـوطـي شـكّـرشـكـن

  را كرده است چون تصوير آيينه خموش» فرد«
*  

ـ  ش مـ  ه رامـ  ك  اندر كالمم » فرد«مگر ِسحر است       ردمتـار كـ   دين گف ن ب
خاموشِي شاعر، هزار . سرايي خاموشي و هزار داستاني است چگونگي فرد در غزل

گويد كه اين مؤثرترين طريق گفتگو است و در عين حال  مي. دهد ستان را شرح ميدا
  :دهد در خموشِي فرد صدگونه گويايي پوشيده است و شوريدگي و دلگيري را راه مي

  كه چون گوش» فرد«خاموشي خود  نازيم به
  يك حـرف نگفـتيـم و صد افسـانه شـنوديم

*  
   ديدمهاي عشق خود به هر جا بر زبان حكايت

  ام پيـدا ها داسـتاني كـرده خامشـي» فرد«چو 
* 

  »فرد«خامش از حسـرت آن قامت مـوزونم 
  ديوانم نيست كاين چنين مصرع برجسته به

هاي فرد جوش و خروش عاشقانه است كه هر خوانندة  خصوصيت ديگر غزل
از . دنماي روح صفا و صميميت قلب در هر بيت او جلوه مي. دهد صاحبدل را تكان مي

دهد كه شاعر از  هاي وي از دل برآمده و گواهي مي شود كه غزل اينجا احساس مي



  ١٩٢  قند پارسي

  

حق است و هجران يار را  در واقع هدف شاعر وصل به. هرگونه ظاهرپرستي پاك است
  :با سوز و گداز شرح داده است

  ابجـد آمـوزي ما ديـد چـو در مكـتب عشـق
  گفت استاد كه اين صاحب ديوان شدني است

* 
ــ  »فرد«درس عشق    ابجد آموزم به   ــمطل   نــوزم هوانخــ روش مــيع اب

*  
  نباشد عشق محتاج بيان حال خود هرگز

  نيـاز از رنگ غازه چهرة زيبا كه باشد بي
*  

  سر فـداي پـاي تو اي پيـك فرخ فـال من
  آگهش كن از من و عشـق من و احوال من

  جز رخ و زلفـش نباشد صبح و شام من دگر
  ال منـت ماه و سـروي او هسـبالل اـبر ه

  را تا بندة خود خواند آن شيرين سخن» فرد«
  نيست غير از گفتگويش هيچ قيل و قال من

  :نگاري است يكي از مزاياي شعر فرد تجسيم
ــ ــبت ــو نق ــشيني ش دلي دارم چ   ١به دور مهرشان همچـون نگينـي     ن

ــي   مهــي دارم ز رو، زهــره جبينــي   ــريخ زمينـ ــد مـ ــوبي تنـ   ز خـ
ــر    ــاه پيك ــراپا م ــرو، س ــالل اب ــي   ه ــدر آســمان نقــش جبين   چــو ب
ــالي  ــوبي نونه ــاغ خ ــد در ب ــه ق   تن چون برگ گل بس نازنيني       به  ب
ــف   ــو يوس ــاع همچ ــه مت ــه  گرانماي ــوهر بـ ــالي گـ ــيعـ    در ثمينـ
  بـــت غـــارتگر اســـالم و دينـــي  چو او ديگر نشد در هـيچ عهـدي        

  نـشيني    عزلـت  ره دهمان يادش به  نـوردي  راصـح  هـر  تاوس فكر به
  خود نيـابي بعـد از وي      » فرد«چو  

ــغ ــالمغي از المـ ــيت كمانـ   ينـ
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  نگاهي به احوال و آثار فرداالولياء  ١٩٣

  

  گويي نعت
. داند سلّم را حاصل زندگي مي اهللا عليه و آله و اكرم صلّي گويي رسول شاعر، نعت

هاي وي از جذب و شور ايمان و ايقان و لذّت و سرور مملو است و خوانندگان  نعت
  :برد يوجد و كيف درآورد و در عالم جذب و شوق م را به

  از رسـانيم سـخن را     ا حد اعجـ   ا ت م  ن را م دهـ  اييدر نعت نبي تـا بگـش      
* 

  عاشقان را دين ديگر هست و قرآني دگر         ا را هست قرآني دگـر     مصحف روي تو م   
  :يك نعت ديگر

ــد  ــوريدة روي محمــ ــرم شــ   دلــــم آشــــفتة مــــوي محمــــد  ســ
ــد    جز نامش نخوانـدم هـيچ حرفـي     به ــوي محم ــم و ه ــن ه ــان م   فغ

ــل   ــرا كح ــشم م ــود چ ــواهر ب ــد   الج ــوي محمـ ــر كـ ــاري از سـ   غبـ
ــت   ــقان را دس ــون عاش ــد   بنــدي جن ــوي محمـ ــر از مـ ــد بهتـ   نباشـ

ــ  تز اسـ  ر بيـ  يم از كاكـل او عطـ      نس ــ دمش ــ دهزن ــ از نم ــ ويم دمحم  
  من ناصح مينديش  » فرد«جنگ   به

ــ ــكــ ــحازوي مه دارد زور بــ   دمــ
  :يكي ديگر

ــد   ســراپا جــسمم و جــانم محمــد    ــانم محم ــستم، ايم ــسلمان ه   م
ــدو مهمــانم چــ شــبي باشــد  تــر از شـب قــدرش شــمارم  فـزون  محم  

ــدعايي   ــنم مـ ــر ازيـ ــد غيـ   كــه باشــد ســاز و ســامانم محمــد  نباشـ
ــاري   ــون نوبهـ ــردم ز خـ ــد    ازان كـ ــستانم محمـ ــير گلـ ــد سـ   كنـ
ــ  شبم روشن ز روي اوست چون روز      ــود شـ ــع شمبـ ــم محانتسبـ   دمـ

اهللا  اكرم صلّي  كه اغلب آنها در نعت نبياشتهجاي گذ فرد يازده مثنوي براي ما به
  :كند در يك مثنوي طوالني جذبة دروني خود را چنين بيان مي. سلّم است عليه و آله و

  رنج از روزگار خويش بـودم      به  شبي در فكر كار خويش بودم     
  الحزن بر خويش چيدم     در بيت    كار خود را چون نديـدم      گشود

  در خلوت به روي غيـر بـسته         ستهشـ كنج خلـوتي تنهـا ن      هب
ـ  ود بـر سـ    ر خـ  س   گهي در گوشه، گه بر در فتاده       ادهو نهـ ر زان



  ١٩٤  قند پارسي

  

 ةالصال نعت نبوي عليه نشيني خود را شرح داده و سپس روي به او غم عزلت
  :آورد التّسليم مي و

  دانـم ز قـرآن      ش نمي جز روي  هب  ازان روزي كه گرديدم مـسلمان  
* 

ـ    قببدينم     حريم كعبه چون كويش نباشـد     دش نباشـ  له جـز روي
  :كند و در پايان التجا مي
  گـاه دلـريش     نسازد هيچ رنجـش     بندة خويش » فرد« دعايي كن به  

ــكــ   داشـــو بار تـــتـــرف گرري اياســـ  دو باشــتار تــد پرســا باشــه ت
ــيچ   ــو ه ــز در ت ــدارم ج ــايي ن   ج

  گدايي» فرد«تو شاه حسن و من      
  .و بو را دارندهاي فرداالولياء همين رنگ  بيشتر مثنوي

  قصيده
ده قصيده در . سلّم است اهللا عليه و آله و هاي فرد نيز در نعت نبي اكرم صلّي قصيده

سلّم و  اهللا عليه و آله و ديوان وي وجود دارد كه اغلب آنها در نعت نبي صلّي
الرضا عليهماالسالم است و يكي در منقبت شيخ  موسي كاظم و علي بن موسي امام
قيمت و پرمغز و  قصايد او نيز ذي.  سروده شده استرحعبدالقادر جيالنيالدين  محي

  :قرار زير است مطلع اولين قصيده به. داراي مزاياي فنّي است
  الپهر ماالمـ  م سـ  ست از زر انجـ    كه هـ    غريب نيست زمين شد ز چرخ گر پامال       

  :كند پس از چند بيت شاعر گريز مي
  كــه چــرخ را ز در او بــود اميــد نــوال  مدح آن مختـار  چرا نه لب بگشايم به   

ــم   ــوا و عل ــاحب ل ــي ص ــد عرب نـواز نيـك خـصال       شفيع عالم و بنده     محم  
ـ  چن  التبليـغ  چه گويمش چه قدر بود كامل   ـ ود خ انكه ب   االرسـال   د كامـل  داون

  رباعيات
. صراحت و زيبايي بيان شده است فرد داراي افكار ساده است كه در پيراية مؤثّر با

صد و دو رباعي . نمايد طور روشن و آشكار ابراز مي ي و روحاني را بهمضامين عرفان
  .مانند است شاعر از لحاظ ابتكار معاني و قدرت شعري بسيار ارجمند و بي



  نگاهي به احوال و آثار فرداالولياء  ١٩٥

  

بر الفاظ و . توان گفت كه فرداالولياء در شعر داراي مقام بلند است اختصار مي به
 شكل كه خواسته بيان كرده هر تركيبات ادبي آنچنان قدرت دارد كه هر معني را به

در زبان عربي هم مانند . باشد شيرين بيان و نوآوري از مختصات كالم او مي. است
طور كلّي محتويات كالم شاعر راجع است  به. گويد دارد و شعر مي فارسي تبحر

باطن و   و رجوع به)ص(معناي تصوف و مطالب عرفاني و توحيد خدا و نعت پيغمبر به
  .خودبينيترك غرور و 

سلّم  اهللا عليه و آله و طور كلّي شاعري عارف و مداح رسول اكرم صلّي فرد به
  .است

  نثرنگاري
  :قرار زير است آثار منثور وي كه داراي مباحث علمي و ديني است، به

رقص و سماع دلبستگي داشت و   فرد به:رساله در جواز سمع و مزامير .١
او عقيده دارد كه اين هر دو خالِف . برده بود هاي معنوي موسيقي را پي ارزش

عربي و فارسي  اينچنين مسائل را در اين رسالة ذولسانين كه به. شرع نيست
 .نوشته، مبرهن ساخته است

 در اين رساله نيز مسائل زيارت قبور و تدفين موتي را :هدايات رسالة .٢
 .داده است تذكّر

 فرداالولياء اين :اهللا رسولرسالة تقبيل االظفار في األذان عند اشهد ان محمد  .٣
 .چنين معتقداتي را در اين رساله توضيح داده است

 . در اين رساله حلّت ملخ را مورد بحث قرار داده است:)ملخ (رساله در جراد .٤
 در اين رساله نزاع اعتقادي بين اهل تسنّن و اهل :رسالة امامت ائمة اثنا عشري .٥

 .تشيع را بيان كرده است
 .حرمت متعه  رسالة كوچكي است راجع به:رسالة حرمت متعه .٦
 . رسالة مختصري دربارة مباديات تجويدالقرآن است:رسالة تجويد .٧
 در اين رساله بحور و اوزان شعر را معرفي نموده :رسالة بحور و اوزان شعر .٨

 .است
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همة مسائل پزشكي را .  كتابي است در دو جلد دربارة علم طب:شفاءاالسقام .٩
  .تمفصالً بيان كرده اس

ها بسيار شيوا، متين، ساده، هموار و استوار است كه داراي ارزش  نثر همة رساله
  .باشد علمي و ادبي مي

  منابع
 .، چاپ دهليديوان حافظ: الدين محمد حافظ شيرازي، خواجه شمس .١

 .، مكتوبة نوزدهم هجري)خطّي (كليات حسرت: آبادي، محمد سعيد حسرت عظيم .٢

 .).پي.يو(، چاپ مكتبة تهانوي، ديوبند گلستان: ين مصلحالد  شيخ مشرفسعدي شيرازي، .٣

  وپال،هبمطبع شاهجهاني، داراالقبال ، روز روشن :مظفّر حسينمحمد ، ي لكهنويصبا .٤
 . م١٨٨٠/ه ١٢٩٧

 .، چاپ خانقاه مجيبيه، پتناديوان فرد: فرد پهلواروي، ابوالحسن محمد .٥

 ).چاپي( اعيان وطن: حكيم شاه محمد شعيب, نير پهلواروي .٦

 ).چاپي (حيات فرد پهلواروي: حكيم شاه محمد شعيب, نير پهلواروي .٧

  



   در بنگاله و نهضت بهگتي چيتنيهاخي سراج مؤسس سلسلة چشتيه  ١٩٧

  

 و  چشتيه در بنگالهةاخي سراج مؤسس سلسل
  بهگتي چيتنيه نهضت

  ∗عليم اشرف خان

قاره، يكي از مناطق فرهنگي و ادبي از زمان قديم  بنگالة غيرمنقسم جزو شبه
اند  قاره خدمات شاياني انجام داده صوفيان، عرفا و بزرگان دين در شبه. آيد مي شمار به

الدين اوليا  حضرت نظام. ش و ثمرآور بوده استو زحمت ايشان در اين ديار سودبخ
همچنين مريد و خليفة ايشان و . سهم مهمي در زمينة سلسلة چشتيه در هند داشته است

مؤسس سلسلة چشتيه در بنگاله شيخ اخي سراج و خليفة او شيخ عالءالحق هم در اين 
معه اقدامات مثبتي اينها در استحكام جا. اند يادگار گذاشته زمينه خدمات شاياني به

در اين مقاله . كنند آورده بودند كه تا هنوز عموم مردم در تقليد آنها افتخار مي عمل به
داده شده و نيز نهضت بهگتي  احوال و خدماِت مؤسس سلسلة چشتيه در بنگاله شرح

هاي فرهنگي  ترين نهضت چيتنيه هم ضمناً بررسي شده است كه يكي از معروف
  .گردد  ميقاره محسوب شبه

بعداً همين بنگاله مركز . ميالدي فتح نمود ١١٩٨قشوِن مسلمانان بنگاله را در سال 
سواحل و بندرهاي بنگاله  علم و ادب و فرهنگ و عرفان شد و سواحل و بنادر ايران با

طوري باهم مربوط شدند كه صداي دلنشين شاعر پرآوازه و عارف شهير شيراز 
  :گاله چنين طنين انداز شدهاي بن شيرازي در گوش حافظ

  ١رود  زين قند پارسي كه به بنگاله مي        وند همه طوطيـان هنـد  شكّر شكن ش 

                                                   
  .دانشيار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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  ١٩٨  قند پارسي

  

الدين،  روابط بين ايران و بنگاله تا حدي استوار و پا بر جا بود كه سلطان غياث
  :دربار خود دعوت نمود و اين مقطع شاهد آن است حافظ شيرازي را به

ـ     افل مش غ  الدين  حافظ ز شوق مجلس سلطان غياث        ١رود  الـه مـي   و از ن  و كه كـار ت
مندان  در اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم ميالدي يكي از عقيدت

الدين  سراج. خدمِت او رسيد الدين عثمان اَودهي به نام سراج الدين اوليا به نظام حضرت
سالي در خدمت . بودخوانده و باسواد نبود ولي دولت يقين راهنماي وي  اصالً درس

.  برگشت٢لكهنوتي مادرش به ها كرد و بعداً براي مالقات با الهي ماند، خدمت محبوب
مريداِن خود  الدين اوليا به وقتي حضرت نظام. داد چندين سال همين ترتيب را ادامه

گفتة  بنابه. نمودند الدين را هم براي خالفت ذكر داد، مريدان وي نام سراج خالفت مي
  :الهي فرمود ، حضرت محبوبسيراالولياب صاح
  .٣“ استخالفت علم اولين مرتبه در”

عنوان خليفة خود  الدين را به الدين اوليا سراج پس معلوم شد كه حضرت نظام
الدين در قلب  اخالص و محرومي سراج. خوانده نبود علّتي كه او درس برنگزيد، به

او مجبور شد كه در محضر . تأثيري گذاشت ٤علّامة روزگار موالنا فخرالدين زرادي
الدين را تربيت خواهم نمود و  هي قول بدهد كه من در ظرف شش ماه سراجمحبوب اٰل

الدين را  پس از تربيت و تعليم، سراج. كرد الدين طبِق قوِل خود عمل موالنا فخر
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 ميالدي وقتي مسلمانان بنگاله را فتح نمودند ١٢٠٤وتي بوده بعداً لكهنوتي شد و در سال  همين شهر لكشمن
ميالدي  ١٣٥٢/ه ٧٥١شاه تغلق در سال   فيروزوقتي. عنوان دارالخالفة خود انتخاب نمودند لكهنوتي را به

 ميالدي شيرشاه سوري لكهنوتي را ١٥٣٧در سال . لكهنوتي حمله كرد نام اين شهر را فيروزآباد گذاشت به
الدين محمد اكبر پادشاه يكي  ميالدي در عهد حكومت پادشاه تيموري هند جالل ١٥٧٥كرد و در سال  تاراج

وضع ناجور آب و هواي اين  خانان به لكهنوتي حمله كرد ولي بنابه  منعم خان خاننام ساالران او به از سپه
محل را دارالخالفة خود كرد  وقتي شاه شجاع راج”:  نوشته استاكبرنامهابوالفضل در . منطقه همانجا فوت شد

  .يادكرده است» آباد جنت«نام  همايون، پادشاه تيموري هند گور را به. “شهر گور ويران شد
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   در بنگاله و نهضت بهگتي چيتنيهاخي سراج مؤسس سلسلة چشتيه  ١٩٩

  

» هند آيينة«خطاب  الهي او را با الدين اوليا آوردند و محبوب حضرت نظام پيش
  .عنوان خليفه خود هم برگزيد ساخت و به مفتخر
  : همين واقعه را چنين عنوان كرده استاالقطاب ضةرو
الحق كه وي آيينة هند بود كه تمام هند از وي رونق ارشاد و هدايت بيفزود و ”

المشايخ صاحِب  اگرچه خلفاي سلطان. طريق معرفت و واليت روي نمود
آنها شيخ نصيرالدين محمود كه چراغ دهلي و شيخ مقامات عالي بودند، اما از 

هند است، چاشني ديگر داشتند و از اين دو بزرگ بسي  الدين كه آيينة سراج
  .١“مردمان صاحب تكميل و ارشاد پيدا آمدند

.) ق ه ٧٢٥(اخي سراج، بعد از وصال سلطان المشايخ  الدين معروف به شيخ سراج
 محمد بن تغلق سلطان دهلي، مشايخ دهلي را جبراً وقتي. چندين مدت در دهلي ماند

گفتة امير خُرد  به لكهنوتي بازگشت و بنا الدين به فرستاد، شيخ سراج ديوگير مي به
الدين اوليا با خود  كرماني چندين كتاب براي مطالعه و مباحثه از كتابخانة حضرت نظام

چشتيه را در بنگاله  گاله بود كه سلسلةالدين از اولين كساني از عرفاي بن شيخ سراج. برد
  :نويسد  چنين ميسيراالوليادر اين باره . كرد اي در بنگاله تأسيس داد و كتابخانه توسعه
جمال واليت خود بياراست و خلق خداي را  الدين آن ديار را به شيخ سراج”

… دسِت بيعت دادن گرفت، چنانكه پادشاهان آن ملك داخل مريدان او آمدند
بلة هندوستان است و خلفاي او تا اين غايت در آن ديار خلق خدا را ضة او قرو

  .٢“دهند دست مي
 اخباراالخيار في اسراراالبراراخي سراج در  الدين ملقب به احوال مفصّل شيخ سراج

  :چنين ذكر شده است
سراج، از مشاهير و خلفاي شيخ  اخي الدين عثمان المشهور به شيخ سراج”

آنچه از سالسل مريداِن شيخ در اين ديار . سره  اوليا است، قدسالدين نظام
وي از عنفوان . مشهور است سلسلة او سلسلة شيخ نصيرالدين محمود است
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شباب كه هنوز موي ريش آغاز نشده بود در حلقة ارادت شيخ درآمده بود و 
ام مق بعد از چند سال براي ديدن والده به. يافت سلك خدمتگاران پرورش در

رسيد و در  خدمت مي باز به. رفت گور مشهور است، مي لكهنوتي، كه اآلن به
وقت عطاي خالفت او را شيخ فرمود كه اول درجه در اين كار علم است، او را 

كرد كه او را در  موالنا فخرالدين زرادي عرض. چندان نصيبي از علم نيست
. كرد فخرالدين زرادي تعلّمبعد از آن در خدمِت موالنا . كنم شش ماه عالم مي

بعد از آن موالنا .  نام نهادعثمانياو را . موالنا براي او تصريفي تصنيف كرد
بعد از . كرد  تحقيقالبحرين مجمع و قدوري و مفصّل و كافيهالدين اندپتي  ركن

بعضي كتب از . كرد سره، سه سال ديگر تعلّم الدين، قدس نقل شيخ نظام
نامه كه از خدمت شيخ يافته بود،  ها و خالفت  وقف بود و جامهكتابخانة شيخ كه

جمال واليت خود بياراست و در باب او نفس شيخ  خود برد و آن ديار را به با
ها را كه  نقل است كه او بعضي جامه. چنين رفته بود كه او آيينة هندوستان است

وقِت رحلت بر آن گوري ساخت و در . كرد از خدمِت پير يافته بود، دفن
بعد از وفات او همچنين . كنند ها دفن وصيت كرد كه مرا در پايان گور جامه

مقام او نيز در آن ديار است؛ . ِايل يوِمنا موجودو » گور«خلفاي او در ديار . كردند
  .اهللا عليه رمحة

  :الدين مانكپوري آمده است در ملفوظات شيخ حسام
چون شب شد، . دين عثمان اودهي شدال درويشي سهروردي مهمان شيخ سراج”

آن . الدين جامه از تن بركند و بر بستر افتاد بعد از نماِز خفتن، شيخ سراج
وضوي  چون بامداد شيخ برخاست و به. نماز مشغول بود درويش تمام شب به

كرد، درويش گفت عجب كاري كه تمام شب در خواب بودي و نماز  شب نماز
او را تواضع بسيار نمود و فرمود شما بسيار بزرگيد، شيخ ! وضو كردي بامداد بي

تمام شب كار كرديد، و ما كااليي داريم و دزد درپي آن كاالهست، نگاهباني آن 
  :والسالم، قطعه. كرديم مي

  دل عاشق هميشه در نماز اسـت         اگــر عاشــق بــه مــسجد درنيايــد
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ــ ــاز عاش ــسقنم ــان رازي   ١هم او داند كه او داناي راز است         انت پنه
شيخ عالءالحق والدين بن اسعد بنگالي از خانوادة , سراج ترين خليفة اخي معروف

سراج در قلب عالءالحق چنين تأثيري  ثروتمندان بود ولي صحبت و فيوض شيخ اخي
نيز در پندوه . گذاشت كه او زندگي متموالنه را ترك گفت و راه فقر را اختيار نمود

. آوردند  گوشه و كنار بنگاله در آن خانقاه هجوم مينمود كه مردم از خانقاهي را بنا
قطب عالم  از وصال شيخ عالءالحق خليفة او حضرت شيخ نورالحق معروف به پس

نور قطب عالم فرزند شيخ  شيخ نورالحق معروف به. بخشيد سلسله را شهرِت دوام
 دهلوي گفتة شيخ عبدالحق محدث بنا به. عالءالحق بود كه مكتوبات هم نگاشته است

غايت شيرين و  شيخ نور قطب عالم را مكتوبات است به شيخ نورالحق معروف به”
  .٢“زبان اهل درد و محبت لطيف به

 احوال مفصّل شيخ اخباراالخيار في اسراراالبرارشيخ عبدالحق محدث دهلوي در 
  :عالءالحق والدين بن اسعد الهوري بنگالي چنين نگاشته است

در ابتداي حال از . اخي سراج است ين عثمان الملقّب بهالد خليفه شيخ سراج”
غايت مبجل و در آخر در سلك مريدان شيخ انتظام  اغنيا و اكابر وقت بود، به

نعمت  سراج با گويند كه چون شيخ اخي. يافته، فقر و انزوا اختيار فرمود
 الدين اوليا رخصت يافت و خواست كه جانب وطن اصلي خالفت از پيش نظام

كرد كه در آنجا شيخ عالءالدين مردي  خدمت وي التماس متوجه شود، به
غم مخور كه وي ”: سرآيد؟ فرمود وي چگونه به جاه است، مرا با دانشمند و عالي

نقل است كه شيخ . آنچنان شد كه شيخ فرموده بود. “خادم تو خواهد بود
گردانيدند و  ه او ميهاي پخته همرا بود، طعام الدين بيشتر احوال سوار مي سراج

نهادند، چنانكه موي سر  خادمان شيخ ديِگ آِش گرم بر سر شيخ عالءالدين مي
او رفته بود و گذر شيخ از پيش خانة خويشان او بودي كه وزراي پادشاه بودند 

نقل است كه روزي . شد و در وي از اين خيال تفسيري و تأثيري پيدا نمي
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اي همراه داشتند، جايي   فرود آمده بودند، گربهقلندران در خانقاه شيخ عالءالحق
قلندري “ يابيد؟ گربه كجا”: شيخ گفت» !شيخ گربة ما بيار«: قلندران گفتند. برفت
ديگري خصيه نمود، “ !هم از شاخ بيابي”: فرمود. “نمايي بر شاخ آهو مي”: گفت
ود، چون بيرون آمدند قلندري كه ذكر شاخ كرده ب. “!از خصيه بيابي”: فرمود

كسي كه خصيه نموده بود، چنان آماسيد كه هم . زد شاخ گاوي بيامد او را به
حدي كه بادشاه  شمار داشت، به شيخ عالءالحق خرج بي. بدان مرض هالك شد

. “دهد دسِت پدر شيخ است، او مي خزانة من به”: برد و گفت وقت غيرت
تا دو سال در سنارگانو .  برود١كرد كه شيخ از شهر من برآيد و به سنارگانو حكم
خادم را فرمود كه هر روز خرج از آنچه داشت، دو چندان كند و شيخ را . بود مي

هيچ وجه استقامتي نداشت و دو باغ از بزرگان ايشان كه  اما به. خرج فراوان بود
هيچ وقت بر زبان نياورد و . گرفت حاصل آن هشت هزار تنكه نقره بود، كسي

گفت كه عشر عشير آنچه مخدوم من  مي. كرد ندازه ميا هاي بي خلق بخشش به
 هجري ٨٠٠وفات او در . قبر او در پندوه است. داشت، از خرچ ندارم

  .“٢ئةثمانما
سراج و خليفة ارشدش شيخ عالءالحق والدين بن  اخي الدين ملقب به شيخ سراج

 شهرت و دوام اسعد بنگالي عرفاي معروف بنگاله بودند كه سلسلة چشتيه را در بنگاله
بعد از وصال شيخ عالءالحق والدين فرزند و خليفة او شيخ نورالحق معروف . بخشيدند

                                                   
در تواريخ مسلمانان . گاله بوده استهاي هندوان بن اين شهر از قديم دارالخالفة راجه: سنارگانو يا سونار گانو  .1

الدين طغرل آمده است، وقتي او عليه سلطان بلبن سركشي و  قاره اولين مرتبه ذكري در ضمن مغيث شبه
در زمان . اين منطقه از لكهنوتي فاصلة زيادي دارد. كرده بود و در شهر سونارگانو پناهنده شده بود بغاوت

جا بسيار دشوار بود بدين سبب اكثر حاكمان سونارگانو بر سالطين دهلي آمد و راه رفتن آن برشگال سيل مي
نام فخرالدين  ابن بطوطه از شهر سونارگانو ديدن كرده بود و يكي از ياغيان آن ديار به. باغي شده بودند

 و ميگهنا پوتْر وقتي اين شهر را آبادان كرده بودند در وسط رود ِبرهم. فخرو را ذكر نموده است معروف به
 اكبري آيينابوالفضل هم در . اند مؤرخان انگليسي پنبة آن شهر را بهترين پنبة جهان ياد كرده. داشته بود قرار

تاريخ . (هاي سونارگانو هم شيرين و معروف است حتّي انبه. سونارگانو را براي پنبة آنجا توصيف نموده است
  ).فيروزشاهي
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اگر افكار ديني و مذهبي از . داد شيخ نور قطب عالم سلسلة چشتيه را در بنگاله رواج به
، روپا، سناتن و جيواگوسوامي، متفكّران ١تعليمات چيتنيه مكتوبات نور قطب عالم را با

كنيم، حقيقت و وضعيت نهضت بهگتي در بنگاله  حاِن جامعة بنگاله مقايسهو مصل
اين هم ممكن است كه ضمناً تأثيرات عرفاي چشتيه بر نهضت . آشكار خواهد شد
  .٢بهگتي بررسي شود

  گيري نتيجه
وي مريد . الدين تبريزي بود نام شيخ جالل اولين بزرگ كه وارد بنگاله شده بود به

تاش حضرت بهاءالدين زكريا ملتاني  الدين سهروردي و خواجه حضرت شيخ شهاب
نحوي معرفي نموده بود كه اكثر هندوان مذهب آبا و  وي اسالم را در بنگاله به. بود

 ميالدي ١٢٢٥وي در سال . اجداد خود را ترك گفتند و در حيطة اسالم درآمدند
  .كرد و مقبرة پرانوارش در سلهت وجود دارد فوت

توان ادعا كرد كه اسالم در بنگاله بيشتر در روستاها رايج شد  ة مؤرخان ميطبق گفت
پول بودند و درس مساوات و برابري  دليلي كه آنجا ماهيگيران و كشاورزان بيشتر بي به

وقتي اينها داخل اسالم شدند از نابرابري و . براي آنها بيشتر باعث رحمت بوده است
  .شدند مند مي بركت اخوت اسالمي بهره ند و ازشد عدم مساوات يك لخت بيرون مي

عهده  عرفاي بنگاله در گوشه و كنار آن ديار تبليغات و نشر و ارشاد اسالم را به
تعليمات و افكار آنها نه تنها نهضِت بهگتي در بنگاله پيدا شد بلكه در اكثر  داشتند كه با

ات و تفكّرات حضرت شيخ تعليم روستاهاي بنگاله تصوف راه يافت و سلسلة چشتيه با
  .ترين سلسلة صوفيه است سراج رشد پيدا كرد و هنوز در آن منطقه محبوب اخي

توان گفت كه چيتنيه تأثيرات بسيار مثبتي بر نهضِت بهگتي و  براي حسن ختام مي
نام روپا، سناتن و جيواگوسوامي گذاشته بود و افكار و  افكار و تعليمات هر سه تن به
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  .هاي مختلف را تعليمات اساسي خود قرار داده بود را با تمام قوت از بين برد، نيز اخوت بين فرقه
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1.  Chaitanya’s life and Teachings, J.N. Sarkar. 
2.  Chaitanya’s Pilgrimages and Teachings. 
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 چشتيه سبب شده بود كه چيتنيه را به نهضِت بهگتي رهنمون كند و تعليمات عرفاي
  .نهضِت بهگتي سراسر بنگاله را تحت تأثير خود درگرفت

  منابع
، مطبع نولكشور، كانپور، اكبري آيين :ابوالفضل دهلوي، شيخ ابوالفضل بن مبارك علّامي .١

 . هجري١٣١٢هند، 

، چاپ مسلم پريس، دهلي، سيراالوليا  :امير خُرد كرماني دهلوي، سيد محمد بن مبارك .٢
 . هجري١٣٠١

 . م١٩٢٩فيروزشاهي، ايشياتك سوسايتي، كلكته، هند، تاريخ : برني، خواجه ضياءالدين .٣

 . هجري١٣١٢، مطبع محِب هند، دهلي، االقطابضة رو: بوالق چشتي، سيد محمد .٤

يقات و حواشي ، با مجموعة تعلديوان حافظ :الدين محمد حافظ شيرازي، خواجه شمس .٥
 . شمسي١٣٦٨دار، تهران، ايران، چاپ دوم بهار  جزبزه. عالمه محمد قزويني، به اهتمام ع

 . م١٨٩٩، مطبع محب هند، دهلي، السالطين رياض: پوري لكهنوي، غالم حسين سليم زيدي .٦

دكتر : ، تصحيح و توضيحاخباراالخيار في اسراراالبرار: محدث دهلوي، شيخ عبدالحق .٧
 . هجري شمسي١٣٨٣, ايران,  اشرف خان، چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهرانعليم

الدين حسن بن عالي حسن سجزي  نجم …جامع فوائدالفواد؛ :الدين اوليا، خواجه نظام .٨
الدين  محمد لطيف ملك، انتشاراِت ملك سراج: تصحيح و حواشي به) ه ٧٣٧ :م(دهلوي 

 . م١٩٦٦/ه ١٣٨٦ايند سنز، الهور، چاپ اول 
9. Sarkar, J.N.: Chaitanya’s Life and Teachings, Calcutta, 1912. 

 



 نامه ي خطّي ملخّص شاهجهانها معرفي نسخه  ٢٠٥

  

  نامه هاي خطّي ملخِّص شاهجهان معرفي نسخه

  ∗الرحمن جميل

وقتي كه عنايت . ، تأليف عنايت خان ميرزا محمد طاهر آشناستنامه شاهجهان ملخّص
ها تأليف  نامه پادشاههاي تاريخي  خان داروغة كتابخانة شاهي بوده، تلخيصي از كتاب
زبان فصيح  ، به١اميناي منشي ور بهعبدالحميد الهوري و ميرزا محمد امين قزويني، مشه

  .و روان ترتيب داده بود
زبان فارسي مهارتي  ميرزا امين قزويني كه در  در اوايل بهنامه پادشاهنگارش 

قزويني احوال روزهاي شاهزادگي و احوال ده سال اول عهد . داشت، سپرده شد تمام
  /ه ١٠٠٠-١٠٧٦(ني الدين محمد شاهجهان پادشاه صاحبقران ثا ابوالمظفر شهاب

را نوشت و در آخر كتاب مشاهير آن زمان از سادات و مشايخ و علما ) م ١٥٩٢-١٦٦٦
ملّا عبدالحميد   بهنامه پادشاهبعد از آن، امر نگارش . و فضال و شعرا و اطبا را معرفي كرد

. خدمت گردآوري وقايع پرداخت الهوري، ناظم پتنا منتقل شده و ميرزا محمد امين به
 را اكبرنامهپيرايي را از كالم شيخ ابوالفضل فراگرفته بود،  ا عبدالحميد كه روش سخنملّ

عهد شاهجهان  )م ۱٦۲٨-۱٦٤٧/ه ۱۰۳۷-۱۰٥٧(نظر نهاده، احوال بيست سال  پيش
اين اثر معتبرترين تاريخ اولين بيست سال عهد . پادشاه را در دو جلد ترتيب داد

  .اند آن زمان از اين تاريخ استفادة فراوان كردهنويسان  تاريخ. صاحبقران ثاني است

                                                   
  .نو استاديار فارسي كالج ذاكر حسين، دهلي  ∗

1. Elliot, Sir H.M.: The History of India as told by its own Historians, Vol. VII, p.75. 

 



  ٢٠٦  قند پارسي

  

محمد   بهنامه پادشاههجري ملّا عبدالحميد وفات يافت و نگارش  ١٠٦٥در سال 
  /ه ۱۰٥٧-۱۰٦٨(او احوال ده سال . وارث، شاگرد ملّا عبدالحميد تفويض يافت

ميد  عبدالحنامة پادشاهطرز و روش  آخر عهد شاهجهان پادشاه را به )م ۱٦٥۸-۱٦٤٧
  .تكميل نمود

 را جامة نو پوشانيده و در قالب نامه پادشاهخان كتاب تاريخ  بعد از آن عنايت
كه همة واقعات كه در سه جلد  داد، چنان عبارات آسان و اصطالحات روشن جلوه

   يانامه پادشاهداده و اين   مرقوم شده بود، اختصار نموده و در يك جلد جانامه پادشاه
  /ه ۱۰۳۷-۱۰٦٨( نام نهاد كه مشتمل بر احوال سي سالة ملخّص را نامه شاهجهان
  :نويسد  ميملخّصعنايت خان در اين . باشد  حكومت شاهجهان مي)م ۱٦٥۸-۱٦۲٨
تحرير  پروردة اين دودمان خواقين نشان است به  نمكجد عن اباًراقم هم كه ”

و خالصة سوانح دولت ابداالتصال شاهجهان پردازد و در تلخيص آن كوشيده 
 شيخ عبدالحميد مذكور بدر نامة پادشاهگانه  احوال و معظم امور از مجلّد سه

عبارات واضح درآورده، تاريخ مختصري ترتيب دهد، فضولي نكرده  نويسد و به
لهذا شروع . خواهد بود، بلكه در اين صورت فوايد آن عموم هم خواهد رسانيد

. گرديد اهللا تعالي فارغ توفيق در اين امور نموده، در عرض اندك فرصتي به
 نوشتة محمد امين نامه پادشاهسال چهارم جلوس تا دهم بيشتر از روي  از

 ملخّصچون . تر است، نوشته شده منشي که واضح اميناي قزويني، مشهور به
  .١“ موسوم گردانيدملخّص وقايع تحرير يافته، اين نسخه را به

شرح  ي مختلف دريافت شده است، بهها  كه از كتابخانهملخّصچند نسخة خطّي 
  :زير است

نستعليق، :  اينچ، خط۶×۸: ، اندازه١٧: ، سطر٣١٢: ؛ برگ٢٠٠٦٦٨: ٢شمارة نسخه .١
  هجري؛١٢٤٣: ، كتابتهاي شنگرف عنوان

                                                   
 موسوم نامه  شاهجهان):ه ١٠٨١ يا ١٠٧٧: م(شاهجهاني، ميرزا محمد طاهر خان پسر ظفر خان  آشناي  .1

  . الف١١ ب الي ١١ الف؛ موزة بريتانيا، برگ ٣ ب الي ٢، دانشگاه دهلي، برگ )نسخة خطّي (ملخّص به
، بخش فارسي دانشگاه دانشگاه دهلي و سهم آن در گسترش زبان و ادبيات فارسي: محمد ]دكتر[اسلم خان،   .2

  .)دستنويس(؛ فهرست کتابخانة دانشگاه دهلي، دهلي ٣١دهلي، ص 



 نامه ي خطّي ملخّص شاهجهانها معرفي نسخه  ٢٠٧

  

ــاهان   :آغاز ــاه بادشـ ــام بادشـ   کالهـان  سرافرازي ده صاحب    بنـ
  … باشدتن احديأش که درخور حمدي

: خط اينچ، ۵۰/۹×۷۵/۵: ، اندازه۱۵: ، سطر٤٦۳: برگ؛ Or.175: ١نسخه ةشمار .٢
برخي از :  ميالدي، وضع١٨احتماالً در قرن : ، كتابتهاي شنگرف عنوان، نستعليق

 عبارات نسخه ناخوانا و چندين صفحه جا به جا شده است؛
ــاهان   :آغاز ــاه بادشـ ــام بادشـ   کالهـان  سرافرازي ده صاحب    بنـ

 ؛ اينچ۹×۵؛ ۷۵/۱۰×۵۰/۷: اندازه ،۱۷: ، سطر۳۵۹: برگ؛ ۵۶۸: ٢نسخه ةشمار .٣
 کالهان  صاحبسرافرازي دِه  انبنـام بـادشــاه بـادشــاه  :آغاز

  … باشديتن احدأش که درخور حمدي
، ۱۹: ، سطر۲۷۷: برگ؛ ادشاهب شاهجهان ةقرنيكتاب نام  ه، ب۷۰: ٣نسخه ةشمار .٤

احتماالً : كتابتهاي شنگرف،  نسخ، عنوان: خط اينچ، ۱۱×۵٠/۶؛ ۵۰/۷×۵۰/۳: اندازه
 و در آغاز نه برگ نوشته از دستخط ديگر خورده کرم:  وضع ميالدي،١٧در قرن 

 مشتمل بر سوانح حيات مؤلّف است؛
الثانيه هزار  ة جماديوقايع سال بيست و يکم جلوس اشرف روز پنجشنبه غر: آغاز

 …و پنجاه و هفت
  ايش دام استطاوس شکاريست که آر  زلـف تو ز رخسـار تو گلزار ارم شد  :انجام

 ؛نستعليق: خط، ۷۵/۱۱ × ۶۲/۵: اندازه، ۲۱: ، سطر۲۴۰: برگ؛ ۹۸۱: ٤نسخه ةشمار .٥
ــاهان   :آغاز ــاه بادشـ ــام بادشـ   کالهـان  سرافرازي ده صاحب    بنـ

  … احديت باشدنأش که درخور حمدي
، ٤٦٢: برگ، نامه قرنية شاهجهاننام كتاب  ؛ بهN.M.1974-115: ٥نسخه ةشمار .٦

  سدة دوازدهم هجري؛: هاي شنگرف، كتابت ، عنواننستعليق :خط

                                                   
  .هاي خطّي فارسي کتابخانة موزة بريتانيا، لندن فهرست نسخه  .1
  .پتناپور،  هاي خطّي عربي و فارسي کتابخانة بانکي فهرست نسخه  .2
  .هاي خطّي فارسي کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، گنجينة بوهار، کلکته فهرست نسخه  .3
  .هاي خطّي فارسي کتابخانة اينديا آفس، لندن فهرست نسخه  .4
  .٧٣٩ كراچي، ص نوشاهي، سيد عارفهاي خطّي فارسي کتابخانة موزة ملّي پاكستان،  فهرست نسخه  .5



  ٢٠٨  قند پارسي

  

  کالهـان   سرافرازي ده صاحب    بنـــام بادشـــاه بادشـــاهان    :آغاز
  … احديت باشد تعالي شأنه احدي را قدرت بيان آن نيستنأش که درخور حمدي

ي هاي خطّ فهرست نسخه در نامه ملخّص شاهجهانعالوه بر اينها يك نسخة خطّي 
  . هم ذكر شده استليند بوة کتابخانفارسي، ترکي، هندوستاني و پشتو

  احوال مؤلّف
 ٢ميرزا احسن اهللا بن ١عنايت خان آشنا، مخاطب به ميرزا محمد طاهر، متخلّص به

خواجه ابوالحسن تربتي، يكي از امراي  خان بن ظفر احسن، مخاطب به متخلّص به
نويسان و  رهدربارة تاريخ والدت وي تذك. نامدار و معتبر در عهد شاهجهاني بوده است

 ملخّص  موسوم بهنامه شاهجهانهاي خود وي در  اند، ولي از نوشته مورخان خاموش
  :شود تاريخ والت وي استنباط مي

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  ه اين شيرازه از جمل…مختار بود

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

                                                   
 الف؛ ١٠ كتابخانة موزة بريتانيا، برگ  ب؛٢دانشگاه دهلي، برگ  كتابخانة) خة خطّينس (نامه ملخِّص شاهجهان  .1

؛ عبدالحميد الهوري در تصنيف .An Oriental Biographical Dictionary, p.179؛ ١٨٦، ص تيموريه بزم
 آبادي عاشقي عظيم؛ ٧٤٤، ٤٨٩، ٤١٩ ص ،٢ ج: ك.ن. اهللا نوشته است خان را عنايت  عنايتنامه پادشاهخود 
  .نويسد  خطاب عنايت خان را خان زمان مي١١٨ ص ،١ ، جعشق نشترف مؤلّ

، االفكار تذكرة نتائج؛ ٢٠٩ص , بزم تيموريه؛ ١١٥ ص ،النفايس مجمع: الدين علي خان سراجگوالياري،  آرزو  .2
, نام وي احسن اهللا نوشته شده است, ٥٠٥ص ، ٢ ج, تاريخ حسن؛ در ٢٠٠ ص, نگارستان كشمير، ٤٩ص 

؛ ٨٧٨ص , ؛ فهرست كتابخانة ديوان هند١٥٢پتنا، ص , ولي در مآخذ ديگر مانند فهرست كتابخانة خدابخش
سفينة ؛ ٥٧ص , تذكرة نصرآبادي؛ ٢٣٩ص , ؛ فهرست كتابخانة بودلين٣٢٥ص ,  هفهرست كتابخانة اود

؛ ١٢٠ ص, ١ ج ,آتشكده؛ ٩ص , الشعرا ةتذكر؛ ٣٦ص , مآثرالكرام؛ ٦٦ص , صحف ابراهيم؛ ٩ ص, خوشگو
  .نام وي ميرزا احسن اهللا آمده است, ٣٦ص , االشعار منتخب؛ ٦٩ص ، الشعرا رياض؛ ٨٥٤  ص،ميخانه

 ترجمة  ب؛١٢١ الف؛ موزه بريتانيا، برگ ٨٣نسخة خطّي كتابخانة دانشگاه دهلي، برگ  نامه ملخِّص شاهجهان  .3
  .١٣٨، ص نامه ملخِّص شاهجهانانگليسي نسخة خطّي 
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 ١٦٢٧ هجري مطابق ١٠٣٦شود كه عنايت خان در سال  از عبارت فوق استنباط مي
  .ميالدي متولّد شده بود
دختر سيف خان و خواهر بزرگ ممتاز محل كه » رگ خانمبز«مادر عنايت خان 

  .١زوجة شاهجهان بود، در عقد ازدواج ظفر خان احسن، پدر عنايت خان آمده بود
براساس ديباچة ديوان ظفر خان احسن كه نسخة خطّي آن در كتابخانة ديوان هند 

 ١٦٤٤  هجري مطابق١٠٥٣نويسد كه ميرزا محمد طاهر عنايت خان در سال  است، مي
  :گويد او چنين مي. ميالدي شعر گفتن آغازكرد

  مند چشم در اين سال يعني هزار و پنجاه و سه هجري فرزند دلبند اقبال”
  مند درگاه اليه عنايت و چراغ اين دودمان روشني بخش اين خاندان بهره

ميزان طبع  خان گلچين رياض فيض گرديد و عقد گرانماية سخن را به
  .٢“سنجيد
نويسد كه ظفر خان احسن از دست خود بر كلياتش  ف بزم تيموريه ميولي مؤلّ

همان وقت ابوطالب كليم . اهللا متولّد شد نام عنايت نوشت كه پسر وي به اي مي ديباچه
  :قطعة تاريخ تكميل كليات را نوشته بود

  “٣گلها كه چيد از چمن طبع دسته شد”
   هجري١٠٥٣

لي از اين قطعه، سال تولّد عنايت خان اين قطعة تاريخ تكميل كليات وي است، و
  هفت سالگي رسيد، شاهجهان هنگامي كه عنايت خان به. شود استخراج نمي

  اندوز گاه از عنايات شاهي و مناصب مختلف لطف وي را منصب عطاكرد و گه
 است، چنين ملخّص  موسوم بهنامه شاهجهانهاي خود وي كه در اين  از نوشته. شد مي
  :آيد برمي

                                                   
؛ و ترجمة انگليسي، ٧٥٧، ص ٢ ؛ و ترجمة اردو ج٧٦٢-٣ ص ،٢  ج،مآثرالکرام: لگرامي، مير غالم عليآزاد ب  .1

  .١٠١٩ ، ص٢ ج
  .٢٦ محمد اسلم خان، ص ]دكتر[ ظفر خان احسن، ديوان  .2
  ).٢١٣، ص بزم تيموريهبه حوالة  (٧١، ص ١، جشعراي كشمير  .3



  ٢١٠  قند پارسي

  

مسود اين روزنامچه بهروزي و   به] م١٦٤٦ مارس ٣/ه ١٠٥٦[واسط محرم در ا”
  .١“بختياري فيل مرحمت شد

 مسود اين سانحة اقبال كه تا ] م١٦٤٧ نوامبر ٣/ه ١٠٥٧ شوال ٥[در اين تاريخ ”
  .٢“تفويض منصب هزاري مورد نوازش گرديد اين غايت هفتصدي بود، به

 مسود اين دستورالعمل ] م١٦٤٩ ژوئيه ٢٥/ه ١٠٥٩رجب [پانزدهم شهر مذكور ”
  .٣“خدمت داروغگي داغ مفوض شد جهانداري به

  مارس٢٠[االول اين سال موافق هزار و شصت هجري  روز يكشنبه هفدهم ربيع”
 …ترتيب و توزك تمام آراسته گشت  فرداي آن جشن نوروزي به]م ١٦٥٠

  .٤“ت خان نامور گشتخطاب عناي نگارندة اين نگارين نامة مفاخر و معالي به
 سوانح پيراي ]م ١٦٥٢ دسامبر ٢٨/ه ١٠٦٣ الحرام محرم[بيست و هفتم ماه ”
 ]م ١٦٥١ فورية[روزنامة اقبال كه در صفر سنة بيست و چهار جلوس  اين
سبب عروض عارضة مهلكه جدايي از خدمت داروغگي داغ كه در رجب  به

، معزول گرديده بود، آن منصوب گشته  به]م ١٦٤٩ژوئية [سنة بيست و سه 
 ژانوية ٣/ه ١٠٦٣[سيوم صفر . خدمت مزبور مأمور شد دستور سابق به به باز

والد كه در الهور مانده بود،  داري واليت تهتّه به  اين سال صوبه]م ١٦٥٣
  .٥“تفويض فرمود

                                                   
ترجمة  ب؛ ٢٨٤ الف؛ موزه بريتانيا، برگ ١٩١لي، برگ دانشگاه ده) نسخة خطّي (نامه ملخِّص شاهجهان  .1

  .٣٣٧، ص نامه ملخِّص شاهجهانانگليسي نسخة خطّي 
ترجمة  الف؛ ٣٣٦ الف؛ موزة بريتانيا، برگ ٢٢٥، دانشگاه دهلي، برگ )نسخة خطّي( نامه  شاهجهانملخِّص  .2

  .٣٩٥- ٦، ص نامه ملخِّص شاهجهانانگليسي نسخة خطّي 
ترجمة  الف؛ ٣٦٧ ب؛ موزة بريتانيا، برگ ٢٤٤، دانشگاه دهلي، برگ )نسخة خطّي( نامه نملخِّص شاهجها  .3

  .٤٣٣، ص نامه ملخِّص شاهجهانانگليسي نسخة خطّي 
ترجمة  ب؛ ٣٨٠ الف؛ موزة بريتانيا، برگ ٢٥٣، دانشگاه دهلي، برگ )نسخة خطّي( نامه ملخِّص شاهجهان  .4

  .٤٤٧، ص هنام ملخِّص شاهجهانانگليسي نسخة خطّي 
 ب؛ ٤٠٤ الف؛ موزة بريتانيا، برگ ٢٦٨ ب و ٢٦٧، دانشگاه دهلي، برگ )نسخة خطّي( نامه ملخِّص شاهجهان  .5

  .٤٧٦، ص نامه ملخِّص شاهجهانترجمة انگليسي نسخة خطّي 
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 وقايع پيراي اين ]م ١٦٥٦ ژانويه ٢٨/ه ١٠٦٦الثاني  غرة ربيع[در اين تاريخ ”
منصب هزار و پانصدي مورد عاطفت  اضافة پانصدي به بهصحيفة دولت 
  .١“پادشهانه گشت

. خدمت داروغگي كتابخانه مأمور بود عنايت خان در آخرين روزهاي شاهجهان به
  :از نوشتة خود وي است كه

خدمت داروغگي   هجري از پيشگاه خالفت به]١٠٦٨[ثمان و ستين و الف ”
  .٢“ران اختصاص يافتاالق كتابخانة سركار خاصه شريفه بين

طور  در زمان اورنگزيب عالمگير وي را بيست و چهار هزار روپيه ساليانه به”
  .٣“رسد وظيفه مي

ميرزا محمد طاهر عنايت خان تخلّص آشنا را اختيار كرده و ذوق شاعري از پدر 
داشت و  عنايت خان مانند پدر خود با شعرا صحبت مي. ٤وراثت رسيده وي به

رو ميرزا محمد طاهر مؤلّف تذكرة نصرآبادي  از اين. ليم او را خصومتي بودابوطالب ك با
  :گويد مي

بزرگان وقت مثل ابوطالب كليم و . گذرانيد هاي بيجا را از حد مي وي شوخي”
هاي  مثل آن كه كيف. كرد هاي بيجا مي خانه برده، شوخي ساير موزونان را به

داد و اين چنين حركات سبب چشم  ميخورد ايشان  زر داخل اطعمه كرده، به پر
داشت و ديوان  راه خط و كتابت مي. فقير آشنا بوده غايبانه به. زخم ايشان بود

  .٥“هاي ديگر فرستاد خود مع غزليات امير خسرو و كتاب
مذاق تصوف آشنايي داشت و  حكيم سرمد مجذوب وضع سر و پا برهنه بود، به

داشت   خلف پادشاه از راه موحدي او را دوست ميداراشكوه. كرد گاه فكر رباعي مي گاه

                                                   
ترجمة  الف؛ ٤٣٧ الف؛ موزة بريتانيا، برگ ٢٨٢، دانشگاه دهلي، برگ )نسخة خطّي( نامه ملخِّص شاهجهان  .1

  .٥١٣، ص نامه ملخِّص شاهجهانانگليسي نسخة خطّي 
  . ب١٠ الف؛ موزة بريتانيا، برگ ٢، دانشگاه دهلي، برگ )نسخة خطّي( نامه ملخِّص شاهجهان  .2
  . ب١٠ الف؛ موزة بريتانيا، برگ ٢، دانشگاه دهلي، برگ )نسخة خطّي( نامه ملخِّص شاهجهان  .3
  .٥ ص ،الشعرا کلمات: سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .4
  .٥٨-٩ ص ،نصرآبادي تذكرة: طاهر نصرآبادي اصفهاني، ميرزا محمد طاهر  .5
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شاهجهان براي مالحظة اوضاع و اطوار سرمد . كرد و پيش پادشاه تعريف او مي
او بعد از مالحظة حال . برد، عنايت خان را فرستاده بود مي سر مجذوب كه عريان به

  :خدمت شاهجهان فرستاد سرمد بازگشته و بيت زير نوشته و به
  بـرهنـه كـرامـات تهـمـت اسـتبـر سـرمـد 

  ١كشفي كه ظاهر است از و كشف عورت است
 ١٠٨١کشمير رفت و در سال  خان در آخر عمر خود عزلت گزيده و به عنايت

خوشگوي دهلوي سال وفاتش را  داس ِبنْدراِْبن. ٢نهانخانة عدم کشيد هجري رخت به
يخ وفات عنايت خان را نگاران تار بعضي از تذکره. ٣هجري ضبط کرده است ١٠٧٢
آبادي  عظيمعاشقی ، ولي حسين قلي خان ٤اند  ميالدي نوشته١٦٦٦هجري مطابق  ١٠٧٧
رحمت  ميالدي به١٦٧٠نويسد که در سنة يک هزار و هشتاد و يک هجري مطابق  مي

  :گويد، قطعه وجود ناآشنايي مي مؤلّف با. حق پيوست
  ير لحد خفت  عنايت خان چو در ز      زمانــه خــاک بــر ســرکرد از غــم
ــنا اي وا کجــا گفــت   سن او عاشـقي بـا شـيون و درد          ــه آش   ٥برفت

. ناميده بود» محل آيينة«كاخي براي داراشکوه در الهور تعمير شده بود و آن كاخ را 
  :مثنوي اول اين طور است. آشنا همان موقع بر آن آيينه محل دو مثنوي نوشت

ــشيمن واال   ــن نـــ ــذا ايـــ ــاال    حبـــ ــالِم بـ ــک عـ ــود رشـ ــه بـ   کـ
ــب ز  ــه عجـ ــسيار  چـ ــة بـ ــت    ابگينـ ــود رطوبـ ــوايش بـ ــر هـ   دار گـ
  دل پاکــــان بــــود گرفتــــارش     ديـــوارش ههـــا بـــ نيـــست آئينـــه

ــد  ــدر او گردي ــار ان ــه يــک ب ــر ک   همچــو خــود محــو او هــزاران ديــد  ه

                                                   
  .٧٥٧-٨، ص ٢؛ ترجمة اردو، ج ٧٦٢، ص ٢  ج،مآثرالکرام: آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .1
 .۱۱۸-۹، ص ١ ج، نشتر عشق؛ ۵۵ ص شمع انجمن؛ ۹۷ ص ،مآثرالکرام: آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .2

  .۹ ص ،سفينة خوشگو: داس دهلوي، ِبنْدراِبن وشگويخ  .3
هاي خطّي  فهرست نسخه؛ ۱۷۳ ، ص٥ ، جهاي خطّي فارسي کتابخانه و موزة ساالر جنگ فهرست نسخه  .4

  .An Oriental Biographical Dictionary, p.117؛ ۶۳، ص ١  کلکته، ج،را بوهةکتابخان
، فرهنگ سخنوران؛ و ۱۱۸-۹، ص ١  ج،عشق  نشتر:)ه ١١٩٤: ت(آبادي، حسين قلي خان  عظيم عاشقي  .5

؛ ۷۰۲ ، صااللباب محبوب؛ ۴۳۶، ص ١٠ ، جفهرست مشترک ۲۶۱، ص ١  ج،ريو.  بريتانياة؛ موز۷ ص
  .Dictionary of Indo-persian literature, p.92ِ؛ ۷، بيروت، الطبعة الثانية، ص ةيعالذر
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ــرد  ــه م ــرش ز آين ــوم و ب   ١همچو عکسي که جا در آينـه کـرد          ســاخت ب
  :آغاز مثنوي دوم اين طور است

ــة   ــن خان ــذا اي ــار حب ــه ک ــه    آيين ــر او آيين ــد به   دار کاســمان ش
  يا دل از پاکان گـه ديـدن ربـود           هـا باشـد نمـود       اين قدر ز آيينـه    

  تـوان در روز ديـدن اختـرش         مي  کي تواند آسمان شـد همـسرش    
ــا پــ  ــشد  يت ــر ک ــارة او س    شب در ديدة اختـر کـشد       هسرم   نظ
  ٢سـتون   هر ستون اوست کوه بي      شدش از صـد فـزون      پا استواري

سرخوش محمد افضل براي . خان جوان خوبرو و شاعري خوشگو بود عنايت
  :نويسد خوبرويي وي مي

زاد حسنش را  پري در ايامي که خط سبزه. جمال بوده گويند در امردي صاحب”
چون بارنيافت اين بيت . در شيشه کرده، درويشي موزون طبع براي ديدنش آمد

  :نوشته، اندرون فرستاد
  رخت ريش آمده  کني چون بناز بيجا چه

  ٣“ات پيش آمد شرم کن شرم که روز سيه
  :نویسد الدوله شاهنواز خان دربارة وي می صمصام

اين شعر . مثنوي و ديوان است صاحب. سنجي استاد است بندي و سخن در معني”
  :ازوست

  ٤“دسايه خوابيده قطع راه کن      ست آسـايش   ا در سبکساري 
  آثار عنايت خان آشنا

ات و ديوان عنايت فانه نسخهمتأسچند . آشنا زياد پيدا نشده است خان هاي خطّي کلي
هاي مختلف انگلستان و هندوستان ديده شده است که  نسخة ديوان وي در کتابخانه

  :شوند برده مي زير نام در
                                                   

 .۱۱۶-۷ص  ،يهبزم تيمور: سيدالدين عبدالرحمن،  صباح  .1

 .همان  .2

 .۵ ص ،الشعرا کلمات: سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .3

؛ ترجمة اردو، ٧٦٢-٣، ص ٢، ج مآثراالمرا: الدوله شاهنواز خان عبدالرزّاق آبادي، صمصام عبدالرزّاق اورنگ  .4
  .٧٥٧- ٨، ص ٢ ج
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  كليات آشنا
 ؛۱۱۱: ١ کتابةشمار -١

  ترف به قصور  شود ز غايت انصاف مع      پري روي مـن ببينـد حـور       اگر جمال   :آغاز
  .زا، رباعيات، فرد استعبند، وصف دهلي،  عکليات وي مشتمل بر قطعه، ترجي

  :اندازه، ۱۵: ، سطر۹۹: برگ، A/Nm.719:  رديف کتابخانه؛۱۹۱۸: ٢کتاب ةشمار -٢
 هجري ۱۰۷۷ نستعليق، قبل از سال: خط،  اينچ۷/۶×۵/۳ ،۶/۲۵×۶/۱۳؛ ۲/۱۷×۶/۷

 ؛نوشته شده استميالدي  ۱۶۶۶مطابق 
 …آرايش جمال شاهد کالم بزيور حمد صنايعت  :ازآغ

  آشناديوان
،  اينچ۸×۵/۴ ، اينچ۶×۳: اندازه، ۱۴: ، سطر۱۸۱: برگ؛ ۲۴۸: ٣ کتابةشمار -١

 ؛نستعليق :خط
 …ستازيور حمد صانعي ه آرايش جمال شاهد کالم ب  :آغاز

  .۱۰۶: برگ، م۳۰۳۹:  رديف کتابخانه؛۳۵۲۳: ٤ کتابةشمار -٢
 ةي فارسي کتابخانهاي خطّ فهرست نسخهخة خطّي، در عالوه بر اين ديوان نس

 .، لندن نيز ذكر آمده استنديا آفسيا
هاي  تذکره و ملخّصنسخة خطّي چند بيت از غزليات محمد طاهر آشنا که از 

، الشعرا کلمات، عشق نشتر، تيموريه بزم، انجمن شمع، مآثرالکرام: مختلف مانند
طور نمونه   گرفته شده است بهذکرة نصرآباديالشعرا، تذکرة شعراي کشمير، ت رياض

  :شود در زير نوشته مي
  شود دندان مار قبضة خنجر نمي      شـود  الفت ميانة دو ستمگر نمي    

*  

                                                   
  .، کلکته ههاي خطّي عربي، فارسي و هندوستاني کتابخانة شاه اود فهرست نسخه  .1
  .هاي خطّي فارسي کتابخانه و موزة ساالر جنگ، حيدرآباد فهرست نسخه  .2
  .هاي خطّي کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره فهرست نسخه  .3
  .هاي خطّي فارسي کتابخانة رضا، رامپور فهرست نسخه  .4
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  توان همچون غبار افـشاند از پيـراهنم        مي  که در راه فنا با خاک يکسان شد تنم          بس
*  

ــشد  ــر ن   جوهر نشد  ت بي تيغ اگر در آب و آتش رف        از حــوادث گــوهر مردانگــي کمت
*  

  دهد مرا   برد ز دست و جگر مي       دل مي   دهـد مـرا    هر دم نويد لطف دگـر مـي       
*  

  مو شد سفيد و تيرگي دل همان بجاست         گر پوستم چو نافه کشد آسمان بجاسـت       
*  

   وقت کشت مهتاب است،آور  به دستاي يکشت
  تـم آب اسـالـر عـيـواران سـخ اي ميـدعـم

*  
  که از احوال هم خبر گيرند      غير اين ه  ب  کـدگر گيرنـد   کدام چيـز عزيـزان ز ي      

*  
  زر ســفيد بــود از بــراي روز ســياه  به ياد روي تو شبها کنم نظارة ماه    

*  
ــخنداني آورد    ثنــاخواني آورد خلــق خوشــت مــرا بــه ــه س ــدليب را ب ــل عن   گ

ــام پريــشاني آورد     دولت به وقت تيرگي بخت نکبت است     ــاروب وقــت ش   ج
*  

  ذوق آيينـــه نيـــست بـــد رو را  سينه صاف بداند  ه  تيره طبعان ب  
*  

ـ   گاه  ايم تن کرده سنش ما به زندان غمت خوبا       نجيـر مـا   ز برخيـزد از     اي  هگاهي نال
*  

  دل من از سِگ کوي تو وفادارترست       لقمة چـرب خوشـامد نکنـد رام مـرا         
*  

  رددـا گـنـث فــاعـي بـانــآس نـرد را تـم
  تاب است بي که اي هزود بگسلد از هم رشت

*  
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  دهـد   رنگ گرفتـه را بـه حنـا بـاز مـي             ق بريده است  که دست من ز تعلّ     از بس 
*  

  ر دهد چو کني شاخ را قلم      تگل بيش   سامان دل ز قطع تعلـق شـود زيـاد       
*  

  دايه پرهيز کند طفل چو بيمـار شـود         عقل ناچار کشد زحمت آاليش نفس     
*  
  پوشي به از نمدپوشي است     عيب  طــرز آيينــه خــوش نکــرد دلــم

*  
  د رستن مو از پي تـراش بـود        وکه ز   ز دور ساختن ابرام سفله گردد بيش      

*  
  نتوانـست کـه بيخـود سـازد         هرگزم مـي    ه صفت با خود داشت    ئهرکجا بود مرا نش   

*  
  تـلق نيسـب خـسان آينه در عيه م بمچش

  پيوسته همچو عکس خودم در کمين خويش
*  

   طاقت سيماي خويشنيست نازک طينتان را
  راغـاي چـمـاب سيـدارد تـس نـرگـدة نـدي

*  
  ١رشـته ز تقـدير بـرون       نتوان کرد سـرِ     چند چون رشتة تسبيح شوي سرگردان     

*  
  درمان را دهد گر عرض عشق او به ماو درد 

  اـم را به جـم مرهـذاريـگبم و ـم برداريـزخ
*  

  اردد نظــر جانــب بــاال   کــور پيوســته   اند ناقصان هم به درش چشم طمع دوخته     
*  

                                                   
 .۵۵-۶، ص انجمنشمع ؛ ۹۷-۸ ص ،مآثرالکرام: آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .1
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   نرفتـه اسـت    ي تو به جـاي    ةپاي شکست    ز خلـق اي ه اگر آزرداي هگوشه بنشين ب 
*  

  تخوان سازد مراـخواهم سراپا اس عشق مي
  کن روزي نشان سازد مرافشايد آن ناوک 

*  
ــا ــون اســت  ت ــاده ميگ ــب او زي   جگر سـاغر از حـسد خـون اسـت           ل

  حــساب بيــرون اســتغــم مــا از   گرچــه خــود داخــل حــساب نــيم
  فرق ز افسانه تا به افـسون اسـت          زلف او را چه نسبت است به چشم     
  اشـک مــا يادگـار جيحــون اســت    چــشم مــا آبــروي طوفــان اســت
  تو چه داني که حال ما چون است         نيــست بيگانـــه ز آشــنا واقـــف  

*  
  تـروکار نازک اسـق با تو سـا را به عشـم

  استما سخت جان و خوي تو بسيار نازک 
*  

  ١تا نرگس او با که نظر داشته باشد         آيينه همه چشم شد از بهـر تماشـا        
*  

  م آن لحظه که در هجر تو بيمار شودمچش
  ودـزار شـرت گلـيـام غ ژهـت مـشـار پـخ

*  
  گر تو کردي دشمني با من به جاي دوستي

  ٢تيـتهاي دوسـا انـد امـم رانـانـمـن هـم
  :اين طور استطرز و اسلوب نوشتن رباعيات او 

  در صفوت او خطر نگـردد حايـل     آن را که بود معرفت حق حاصل      
  از آب دهــن روزه نگــردد باطــل  پاکان سبب فساد هرگـز نـشوند      

*  

                                                   
 .۱۱۹، ص ١  ج،عشق  نشتر:)ه ١١٩٤: ت(آبادي، حسين قلي خان  عاشقي عظيم  .1
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ــور زنـــدگاني ا  کمظرف ز عشق خرمن هستي سـوخت         وخـــتفرپرحوصـــله نـ
 ــشق و ــروز ع ــد ف ــون کاهي ــزود جن ــت    اف ــش افروخ ــرد و آت ــراغ م ــاد چ   از ب

*  
  توان صـمد را گفـتن      مخلوق نمي   هـيچ احـد را گفـتن      خالق نتـوان    

  ١جز يک نتوان هيچ عدد را گفتن        يک نبود هيچ عدد ليک يکـي       بي

  منابع
  اميرکبير، تهران، ايران جلد اولةس، مؤسآتشكده: لطف علي بيگ حاجي آذر بيگدلي، .١

 . شه ١٣٣٨، جلد دوم و سوم  شه ١٣٣٦

النّساء علي   زيب]دكتر[، به كوشش النفايس مجمع: الدين علي خان سراج گوالياري، آرزو .٢
 / شه ١٣٨٣، )پاكستان (آباد ، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، اسالم)سلطان علي (خان
 . م٢٠٠٤/ه ١٤٢٥

 . م۱۹۱۳، الهور، مآثرالکرام: آزاد بلگرامي، مير غالم علي .٣
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تانيا، ، کتابخانة موزة بريOr.175 ة، شمار)يخطّ نسخة(ملخّص  موسوم به نامه شاهجهان
 .لندن

/ ه ١٤٠٣ ، بيروت،، داراالضواءةلشيع الي تصانيف اةيعالذر: محسنآقا  تهراني،آقا بزرگ  .٦
 .م ١٩٨٣

، مركز تحقيقات فارسي اكستانهاي خطّي فارسي پ فهرست مشترك نسخه: احمد منزوي .٧
 . م۱۹۸۸، جلد دهم دآبا ، اسالمايران و پاكستان

، دانشگاه دهلي و سهم آن در گسترش زبان و ادبيات فارسي :محمددكتر [اسلم خان،  .٨
 . م١٩٩٧/ شه ١٣٧٦، دانشگاه دهلي، دهليبخش فارسي 
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دانشگاه دهلي، گروه زبان و ادبيات فارسي ، ظفر خان احسن :محمد ]دكتر[اسلم خان،  .٩
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  حديث كشمير در شعر فاني كشميري
  ∗ملك سليم جاويد

نظير موضوع اشعار اكثر شعرا خاصّه شعراي عصر شاهجهان بوده است و  كشمير جنّت
ها و آبشارهاي  ها و كانال ها و ميوه ها و گل ها و درخت ها و باغ تقريباً تمام شعرا فصل
اما عالقه و . اند دهدا هاي خود مورد توصيف و تمجيد قرار كشمير را در منظومه

شعراي ديگر از اين لحاظ بيشتر بوده است،  سرزمين كشمير نسبت به دلبستگي فاني به
  .كه فاني زاده و پروردة كشمير بود

/ ه ١٠٢٣١ملّا شيخ مرزا محمد محسن فاني فرزند شيخ محمد كشميري در سال 
نگر  ره واقع در سريپو الدين خانه در قطب مقام حوض اي به ميالدي در خانه ١٦١٥

 مجيد را خواند قرآناو اوالً . ٢جهان گشود پايتخت ايالت كنوني جمو و كشمير چشم به
  :كه گفت و تحصيالت مقدماتي را در شهر خود فراگرفت و چنان

ــن   ان مـن در مكتـب تـن       فل جـ  و ط چ ــرد روشـ ــدة دل كـ ــواد ديـ   سـ
ــه  ــن ب ــان م ــد  زب ــنا ش ــرآن آش ــد   ق ــدا شـ ــرار خـ ــنج اسـ   كليـــد گـ

ــستم   ز رگ  دسـتم  فتاد اجزاي مـصحف تـا بـه        ــيرازه ب ــش ش ــاي دل   ه
  ٣ت پنهـان  ت دارم دوسـ   زير پوس  به  فظ قرآن چو جلد از بس كه كردم ح      

                                                   
  .نو كارمند كالج ذاكر حسين، دهلي  ∗
، الشعراةتذكر؛ ٢ عابدي، ص ]روفسورپ[، به اهتمام فاني كشميري وياتنمث: ي كشميري، شيخ محمد محسنفان  .1
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فاني كشميري بعد از آن در رشتة دستور زبان و منطق و رياضي و حديث و فقه و 
  :تفسير تحصيالت را به پاية تكميل رساند

  سخن از صيغه و تركيـب گفـتم         چو در علم صرف و نحـو سـفتم        
  ١گشا شد   ميزان سخن مشكل   به  دنا شــطــق آشــمن ها بــم تــزبــان

*  
  كه شد از من ارسطو نيز راضي        ها كـشيدم در رياضـي       رياضت

  ٢كالت فقه حل كـرد    زبانم مش   ل كـرد لب من تا حديثي را عم    
  :الدين محمد شيخ ميرك حاصل كرد فاني كشميري علوم ديني را پيش نظام

ــام  طبع و زيـرك     من خوش كه بود استاد     ــرك   نظ ــيخ مي ــد ش ين محمــد   ال
ــ  ل دين را رهنما اوسـت     درين عصر اه   ــچ ــراغ دودم ــتٰفطصان م   ٣ي اوس

  :گويد دربارة فضيلت و دانش استاد خود اشاره كرده و مي
  ٤كماالتش برون از حد و حصر است        تمند عـصر اسـ    نه تنها شيخ و دانش    

 كشور مثل بخارا و خراسان و كابل نيز خارج از فاني براي تحصيالت عالي به
بعد از آن شغل تدريس را اختيار كرد و يكي از استادان و دانشمندان . ٥مسافرت كرد
گفت كه از جمله شاگردان استاد خود هيچ كس غير  رفت و مي شمار مي عصر خود به
  :ماهر نيست از من معلّم

ــ  نبوده هيچ كس در درس اين فن       ــاگز ش ــادتردان او اس ــن چ   ٦و م
  :گويد  دانشمندي و فضيلت فاني را اعتراف كرده و مي٧محمد طاهر غني كشميري
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  ٢٢٤  قند پارسي

  

جانب فواضل مآب عارف معارف حقّاني سالك مسلك  غني در اين كماالت به”
سخنداني حضرت شيخ محسن فاني دامت علي ساير المسلمين فيوضاته انتساب 

  .١“…داشت و
او خود تاريخ . در كشمير درگذشتميالدي  ١٦١٧/هجري ١٠٨٣فاني در سال 

پوره  الدين خانة خود در قطب او در صحن. گفته بود» عالم باقي رفته فاني به«وفاتش را 
  .٢خاك سپرده شد نزديك خانقاه داراشكوه به

 گذاشته  از خود باقي٣فاني كلياتي مشتمل بر قصايد و غزل و رباعيات و چهار مثنوي
  : استقرار زير است كه به
  ناز و نيازوي مثن -١
 ميخانهمثنوي  -٢
 مصدراآلثارمثنوي  -٣
  .هفت اخترمثنوي  -٤

كند و  رويند ذكر مي دل در فصل بهار كشمير مي هايي كه گرداگرد نهر فاني از گل
 آتشكده دل به رسد كه نهر نظر مي هاي كَول آب دل را رنگين ساخته و به گويد كه گل مي

  :مبدل گرديده است
ـ   شد آتـش     دل گلش آتش انداخت در آب       االب دل كده روي ت

*  
  ٤ل تزويـر نيـست  ا كس از اهـ   كه آنج   در اين فصل جايي چو كشمير نيست      

فاني در مثنويات هر جنبة جغرافيايي كشمير را بيان داشته و صفات آن را ذكركرده 
هاي الله و نسترن و ريحان و سنبل و سوسن و كَول  چنانچه زيبايي و قشنگي گل. است
  :گويد كند و مي  ميرا بيان
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  حديث كشمير در شعر فاني كشميري  ٢٢٥

  

ــوم    گــه از ديــدن غنچــه خنــدان شــوم ــشان ش ــنبل پري ــاد س ــه از ي   گ
ــسترن  ــه از نـ ــه را پنبـ ــم اللـ ــدن   دهـ ــزِو ب ــشته ج ــش گ ــه داغ دل   ك
  كه شد در چمن رنگ صد برگ زرد         كــشيدم ز دل چــون صــبا آه ســرد 
  سوسـن زنـم حـرف از ده زبـان          به  بگيرم چو يك بيـره پـان در دهـان         

ــه  ــرآيم ب ــ ب ــن رن ــه در چم   گهــي ســبزه گــردم گهــي نــسترن  گ هم
ــان     چو در وصـف گلهـا گـشايم دهـان          ــان زب ــرگ ريح ــنم وام از ب   ك
ــسبيل آب دل  ــرده از سلـ ــرو بـ ــول    ِگـ ــار كَ ــده از به ــين ش ــه رنگ   ك
  كه گويي در آب آتش افتـاده اسـت          چنان هر گلَش سركش افتاده اسـت   

ــ  ولاي كَــهــ چــهل از غنصدريــن فــ ــنده مشــ ــقــ   ي آب دلشل آتــ
ــجــز  ــبرگ ســوش گــل و ب   ١ة آب دلحفده صـــان شـــستگلـــ  ولز كَ

ندارد، چون مردم اين  فاني كشميري خيال دارد كه مثل كشمير جايي ديگر وجود
  :دوست و پاكدل هستند قلب ايشان از ريا و تزوير خالي است سرزمين صلح

  ٢زوير نيـست  كه آنجا كس از اهل ت       درين فصل جايي چو كشمير نيست     
گويد مردماني كه مثل شيخ جام اينجا شراب  مير را باغ جنّت موسوم كرده ميكش
  :شوند، چون شراب در جنّت ممنوع و جرم نيست خورند مرتكب گناه نمي مي

  ٣كه مي نيست در باغ جنّت حرام        يخ جـام  ون شـ  همه باده نوشند چ   
 در باغ گويد كه بعد از گردش كند و مي هاي كشمير را توصيف مي سپس فاني باغ

  :رود نسيم ارزش و اهميِت باغ نعيم ازبين مي
ـ  ارد دگـ  ني  اگر كس كند سير باغ نسيم      ـ  ر ي   ٤اغ نعـيم  اد ب

گويد از خوشحالي و مسرت  كند و مي همچنين وقتي توصيف از باغ نشاط مي
هاي خلد و  افزايش گل و الله در باغ نشاط باغ كنم و بنا به توانم خود را كنترل نمي

  :شك و حسادت دارندفردوس ر
ـ نگنجـ   اطف بـاغ نـش    م وصـ  اگر سر كن   ـ د دل   ن از انبــساطم در ت
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  ٢٢٦  قند پارسي

  

  ١شده گلشن خلد و فردوس داغ       ن دو بـاغ   ز جوش گل و اللة اي     
سوي خود  گويد كه اين باغ بسيار قشنگ است و مردم را به مار مي دربارة باغ شاله

  :ي كشمير استها مار عروس باغ كشاند و علتش اين است كه باغ شاله مي
  ٢كه او را گرفته است دل در كنار         ارمــ هالا شــهــ اغروس همــه بــعــ
  :گردد گذرم خوشحالي من دو برابر مي آباد مي گويد هنگامي كه از عيش فاني مي

  ٣دوباال طرب شد دو چندان سرور       بــورردم عاد كــش آبــو در عــيچــ
گويد كه اين  كند و مي ز ميهاي ديگر كشمير ابرا باغ برتري باغ شاه را نسبت به

  :فرق مثل فرقي مابين يك خانه و خانقاه است
ـ  هـ   اغازين ب  ـ    ها ب   ٤كه فرق است از خانه تا خانقاه        اهاغ شـ  بـود ب

ها كه  نام چشمة عارفان جاري و ساري است و فواره اي به در اين باغ چشمه
هاي خود را براي دعا  رسد كه دست نظر مي كنند چنين به گوشه و كنار آن كار مي در

  :اند بلندكرده
  كه نامش بود چـشمة عارفـان        اي هست دايم روان     درو چشمه 

  ٥ت دعـا  به گردون برآورده دس     هـا   وارهه فـ  اغ هر گوشـ   درين ب 
گويد كه حوض اينجا مثل حوض  كند و مي فاني تازگي و شفافي اين باغ را بيان مي

شفاف است و عارفان از اين آب وضو آبش تميز و . بخشد روحانيون نشاط مي كوثر به
  :گيرند مي

  سـزد گر بود جـاي داراشكــوه       ود حوض او حوضة فيـل كـوه       ب
  كز آبش لب عـارفـان تر شــود    مگر حوض او حوض كوثر بـود      

  ٦اين آب كردن وضو   ه  كه بايد ب    از لـب حـوض او   ذر  كُن گ بي  ش
  :كند بعد از آن فاني از باغ نسيم و باغ فتح ياد مي
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  حديث كشمير در شعر فاني كشميري  ٢٢٧

  

  شهر و ديار اوفتـاد     عبورم به   باغ نسيم گذار اوفتـاد    چو در   
  ١كه از هند يابم در آنجا خبر        ردم گـذر  تح چند كـ   باغ ف  به

هاي كشمير را توصيف نكند، مثل  فاني خيال دارد كه اگر كسي زيبايي و قشنگي باغ
  : سعدي را نخوانده استگلستاناين است كه 

  ٢و مـن  تان چـ  گلـس اب  وانده كتـ  نخ  درين فصل يك كس ز اهل سـخن    
  :گويد شود و مي آور بهار سرشار مي فاني از بوي مستي در صحن باغ

  ٣مستي كنم  كه وصف درختان به     تي كـنم  پرسـ   ن مي صحن چم  به
ها چون سيب و آلو و شفتالو و پسته و انگور و  هاي كشمير نيز از ميوه درختان باغ

  :كند  ذكر ميها را فاني در ابيات خود اين ميوه. باشند بادام مي
  اي تر كنم كام خويش      ز هر ميوه    گذارم چو لب بر لب جام خويش      

ــ  ِز مـن در چمـن      سي به ده ك نچي ــز س ــرو ق ــد ي ــنيار س   ٤ب ذق
  .كه مثنويات فاني پر از حديث كشمير است خالصه اين

  منابع
 . م١٩١٣، حيدرآباد، كتابخانة آصفيه، مآثرالكرام : غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .١

، انتشارات انجمن ايران و هند، تهران، سرايان كشمير برگزيده از پارسي.: ال.تيكو، جي .٢
 . شه ١٣٤٢شهريورماه 

، جلد چهارم، مطبع شعرالعجم: )ه ١٣٣٢ :م(العلما محمد شبلي  شمسشبلي نعماني،  .٣
 . م١٩٢٤گره،  معارف، اعظم

نگر،  ، سرياحوال و آثار و سبك اشعار: ميري غني كش: رياض احمد]دكتر[شيرواني،  .٤
 . م١٣٤٩

اهتمام محمد مقتدي  ، بهالشعراي غنيةتذكر): ه ١٣٣٥: م(آبادي، محمد عبدالغني  غني فرخ .٥
 . م١٩١٦خان شرواني، عليگره، يكم اكتبر 
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  ٢٢٨  قند پارسي
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  اي از او موالنا سيد مكرم حسين و قصيده  ٢٢٩

  

  اي از او و قصيدهموالنا سيد مكرم حسين 
  السالم در رثاي امام حسين عليه

  ∗ همدانيالدين حسين كمالمحمد سيد 

االسالم موالنا سيد مكرم حسين از جمله علماي فاضل و متّقي عصر خود از حجة
خانوادة ساداِت عابدي از همدان بود كه در قصبة جاللي، بخش عليگر، از ايالت 

جد وي جناب سيد . گشت اجتهاد فايز رپرادش متولّد شد و بنابر علم و فضل خود بهاُتا
دادند  ارشاد علي و پدرش جناب سيد وارث علي در استان راجستان خدماتي انجام مي

چون پدرش براي انجام خدمات رسمي . آمدند شايستگي از عهدة امور دشوار برمي و به
او . رم حسين در تجاره تحصيالِت مقدماتي را فراگرفتبرد، سيد مك مي سر در تجاره به

 چنين االنسابصة خال در اين باره در تأليف نسبنامة سادات جالليه موسوم به
  .“در اوايل ازمنه به تحصيل علم در تجاره پرداخته”: نويسد مي

 تأليف بها في تاريخ العلماء تذكرة بياحوال مفصّل موالنا سيد مكرم حسين در 
االسالم موالنا الحاج سيد حجة تأليف انوار مطلعنا سيد محمد حسين نوگانوي و موال

 سي ١٢-١٠ در مركز تحقيقات اسالمي خراسان، انوار مطلع. مرتضي حسين آمده است
  .چاپ رسيده است م به ١٩٨١/  ه١٤٠٢گلبرگ، فيدرل بي ايريا، كراچي در سال 

  :بدين قرار استاحوال موالنا سيد مكرم بنابراين مأخذ 
التحصيل لكهنو  جاللي در بخش عليگر عالقه داشت، فارغ سيد مكرم حسين كه به

الدين محمد علي، موالنا احمد علي محمدآبادي و ممتازالعلما سيد محمد تقي ئمةقا. بود
العلما موالنا علي محمد،  همچنين مفتي محمد عباس، تاج. از جمله استادان وي بودند
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  ٢٣٠  قند پارسي

  

. وي اعطا كردند العابدين مازندراني اجازة اجتهاد به لعلما مير آغا و موالنا زينعمادا
وي اجازة پيش نمازي هم داده بود و بنابراين سيد مكرم حسين  عالوه ممتازالعلما به به

عهده  مجتهد امامت نماز جمعه و جماعت مسجد جامع شاهي سادات جاللي را به
  .گرفت

. غيره مهارت داشت در رياضي، فقه، طب و علم رجال وموالنا سيد مكرم حسين 
گفت كه وي در  موالنا جعفر حسين بدايوني معترف و مداِح علم و فضل وي بود و مي

  .علم رجال چنان مهارت داشت كه گويا دورة هر راوي را خودش ديده بود
 در مدح حضرت اميرالمؤمنين علي بند هفت. داشت وي در سرودن شعر هم تبحر

عالوه بر . فارسي سرود  محتشم كاشاني بهبند هفتسبك و شيوة  طالب را به ن ابيب
  . در يك مجلّد استبند هفتفارسي سرود كه با نسخة خطّي  اي هم به اين، وي نوحه

  آثار
نامة  رسالة نوروز، رساله در بحث طهارت، رساله در بحث نماز جمعه، اختيارات، نسب

فارسي از جمله آثار  طالب به  اميرالمؤمنين علي بن ابي در مدحبند هفتساداِت جاللي، 
  .شوند اين مجتهد است كه در خانوادة وي تاكنون حفظ مي

اي هم داشت كه نبيرگان وي اين كتابخانة بزرگ  موالنا سيد مكرم حسين كتابخانه
نا سيد العلما موال نجم الواعظين در لكهنو بهسةرا براي استفادة استادان و دانشجوياِن مدر

شوند  الواعظين تاكنون حفظ ميسةكتابهاي اين كتابخانه در مدر. الحسن اهداكردند نجم
  .اند قلم خود موالنا سيد مكرم حسين و داراي حواشي به

  وفات
علم و فضل و هدايت و ارشاد،  موالنا سيد مكرم حسين بعد از خدمات شايان به

 شصت سالگي بدرود حيات گفت و در م در ١۸۸۷/ ه ١٣۰٥الثاني  روز نهم ربيع در
نواب جعفر علي خان صفوي، از اهالي . بارة محلّة گرهي مدفون شد قسمت شرقي امام

آباد اُتارپرادش، قطعة تاريخ وفات موالنا را سرود كه روي لوح  آباد در بخش فرخ شمس
  :مزار وي نقش شده است



  اي از او موالنا سيد مكرم حسين و قصيده  ٢٣١

  

  قطعة تاريِخ وفات
ــت    جاللي وطن مجتهد نيك طينت     ــراپا لياق ــه س ــيم آِل ط   حك

ــ ــه ز دار فن ــستم گرفت ــال ب   »مكرم حسين آه بحِر كرامـت     «  ا س
 ) هجري١٣٠٥( 

  نظم تاريِخ وفات
   به نورش همان در حكم و فقـه و راي   آنكه  سيد قدسي جمـال فاضـل صـاحِب كمـال         
ــم  ــاب عل ــه درب ــم يافت ــاب عل   ملكه هر باب علـم صـد سـند و دلگـشاي             آنكــه ز درب
  عدل وي از علم پيش علم وي از خيـر و راي           مجتهد عهـد خـويش پيـشرِو اهـِل كـيش          

  رايان رو گـ   د سـوي جنـ    ر شـ  كز چمِن ده    ع دوميـــود ربم بـــهـــت ز روِز ناشـــچ
  در غمش از جانبين كرد ملك شور و شـين         

  »واي مكرم حـسين مجتهـد العـصر واي        «
  ) هجري١٣٠٥(
صغري بيگم دختر سيد تراب علي مقيم محلّة  بي موالنا سيد مكرم حسين با بي

نام موالنا سيد اعظم حسين و سه  مبارك جاللي عقد ازدواج بست و صاحب پسري به
كلثوم فاطمه، در عقد ازدواج سيد امير حيدر درآمد و  بي دختر بزرگ، بي. دختر شد

رضوي  بي دختر سوم، بي. اق حسين ازدواج كرددختر ديگر، ذكايي فاطمه، با سيد اشف
  .اكبر از عمايِد قصبة جاللي عقد ازدواج بستعلي بيگم، با سيد 

  نوحه
 فق خون بر جهان ريزدـِم شـبح از چشـفلك هر ص

  ان ريزدـر زمـيبت هـن بر روي خود گردد مصـزمي
 رو گردد بزهـن سـو رنگيـاه روشن، همچـم سزد گر

 ك حسرت كهكشان ريزدـاشسزد گر، همچو شبنم 
  ندانم كين چه آفتهاست،دانم چه قهر است اين نمي

 زدـان ريـمـال از آسـزد بــيـن خـيـت از زمـامـيـق
 رـان سـد عريـان سينه كوباننـور و غلمـبه جنّت ح

  زدـان ريـاليي ناگهـ ب)ص(برـغمـوِس پيـر نامـو بـچ
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 انـشـدكيـد بـتنـرم رفـِت حـن رخدرـارت بـه غـب
 زدـر كاروان ريـان بـزنــوم رهـجـو در وادي، هـچ

 زدـيـرم خـز حـه كـنـيـكـاد سـود ز فريـب نبـعج
 زدــان ريــمــار ازل از آســبــر جــهــرار قــش

  تشنه لب ميرد)ص(كه اوالِد پيغمبر چه قهر است اين
 زدـان ريـر در كاِم جـكـر و شـيـا شـيـح د بيـزيـي

 رـبـ، علي اك)ص(برـ پيمكلش ، هموانـچو ميرد نوج
 زدـيان ريـدسـم قـم ز چشـك غـرشـي سـتابـز بي

 آور امـاس نـبـرد عـنگـه بـمـوي خيـرت سـز حس
 زدـان ريــنس و رـك از دوش و آب از مشك، از تيـو مشـچ

 مـريـانِي مـرا ثـِت زهـاِل بنـي ز حـرسـه مي پـچ
 زدـوان ريـارغك ـرشـان سيـِر عرـدان با سـه زنـب
 نـيريـربت شـجاي ش رـچه سنگين دل كه آِب زَه

 زدـان ريـشـفـر خونـيـر ز تـغـق نازك اصـلـه حـب
 ته جان تنهاـض خسـادات آن مريـِل سـاس نسـاس

 زدـوان ريـاي ناتـون ز پـل خـالسـر و سـه زنجيـب
 دا رفتندـ خِشـب پيـنه لـزان تشـزيـان و عـقـرفي

 زدـاودان ريـت جـمـِر رحـدان ابـيـهـر شـي بـهـال
 ردان دالور راـه مــش كــرآتـراي پــحـدر آن ص

 زدـوان ريـتخـز اسـته مغـن گشـهر روغـاب مـز ت
 ولي راـمر و خـد و شـعد و يزيـد سـوا كنـدا رسـخ

 زدـران ريـوِه گـتم كـاز س )ص(برـمـپي آل رـب هـك
 دـانـ ممـتـِر سـبـت صـن و ني طاقـتـاي رفـنه پ

 زدـارگان ريـچـِر بيـر سـت بـيبـت مصـچو در غرب
 ن دلـعِد سنگيـدان سـهيـاي شـاشـد بهر تمـرس

  زدـري گانـتـكُش انــدر ده نــوسـاي تـار پـبـغ
 ِت دل زهراـه لَخـمـاده هـتـاك افـون و خـه خـب

 زدـتان ريـرش بوسـن به فـريـرگ الله و نسـچو ب
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 هاـكس و تنـد بيـده باشـلي درمانـن عـن بـسيـح
 نان ريزدـر و سـجر و تيـغ و خنـر تيـو ابـر سـز ه

  )ص(قـرار جـاِن زهـرا، شـهـسـواِر دوِش پـيـغمـبـر
  به زخم نيـزه غلطان بر زميـن خون از دهـان ريزد

  مـعـاذَاهللا از جــور يـزيــد و شــمـِر بـد گـوهــر
  ن ريـزدكـه خـون حلـق ابِن مصـطـفي بر خاكـدا

  چـو ظالـم بـر گلـوي تـشـنة سـيد كَـشَـد خنـجر
  فلك لرزد، ملَك گريـد، زميـن جنبد، جهـان ريـزد

   چـو خواهـد جرعـة آبـي]مـضـطَر[دِم آخـر شَـِه 
  هاي جانسـتان ريـزد سـيـه دل در جوابـش طعـنه

  مـگـر جـاي دل آهـن بـود در پهـلـو سـتمـگر را
  ـل بر حـرم بـاِر گـران ريـزدكه از طوق و سـالس
  ز عـدل داور مـحـشـر نـتـرسـد لَـشـكـر ظـالـم

  كـه آِب گـرِم خـنـجـر در گلـوي تشـنگان ريـزد
  تـر قـدم باشـد حسـيـن بـِن عـلي كز كـوه ثابـت

  نجنـبد از رِه حـق گَـر بـه سـر كـوِه گـران ريـزد
  



  ٢٣٤  قند پارسي

  

  نذر شيخ علي حزين
  ∗الحق انصاري محمد ولي

  بنارس مفتخر هـست او بـاآلخر آرميـد اينجـا            حزين در ميهنش چون گشت آواره، رسيد اينجا
  غزاِل شعر چون از خوِف صـيادان رميـد اينجـا          فضاي هند از مشك دري شـد بـاز عطـرآگين      
  گويان رسـيد اينجـا      نسيِم تازگي در بزم خوش      وجــودش ســازگار آمــد فــضاي شــعرخواني را
  چو او آمد به هند، آن مرِغ زرين هـم پريـد اينجـا       به ايران مرغ دسـت آمـوز او بـد طـاير معنـي             
  سنجي مزيد اينجـا     قدومش ساخته ذوِق سخن     سخن در پارسي در هنـد بـوده شـيوة پيـشين           

  بسي كس چون زناِن مصر دست خود بريد اينجـا     ن راجمال يوسِف شعرش چو خيره كرد چـشما    
  به تحت شعِر او طـرِز نـوي آمـد پديـد اينجـا               به عهدش سبِك هندي گشت پيچيده و فرسوده       
  ابه شكل ميرزا غالب گـل رنگـين دميـد اينجـ       ز فيضش در گلـستان سـخن تـازه بهـار آمـد            
  زمانــه از زبــانش نغمــة شــيرين شــنيد اينجــا   نه بد هندي ولـي در هنـد او را شـد پـذيرايي             
  خليد اينجـا    به دلها طنِز او چون نوك نشتر مي         پذيرفتنـــد ليـــك از وضـــِع او گـــشتند آزرده
ــاران     چو از ايـران بـه گلـزاِر بنـارس آمـد آن بلبـل               ــبح به ــي ص ــدا رنگين ــا خ ــرين اينج   آف
  نمايد اين كه شايد شاه انجم شد شهيد اينجـا            به آب گنگ خورشيد و شفق چون منعكس گردد        

  هجوم ميگساران از خمش بـاده كـشيد اينجـا            گـشت ميخانـه    چو آن پيِرمغـان آمـد بنـارس       
ــن  ــاِب فكــر و ف ــد ارب ــوزِِ شــعر ازو آموختن   سخن سنجان شدند از دانش او مستفيد اينجـا          رم
  زيـاد از طـايراِن بـاِغ دانـش دانـه چيـد اينجــا        ز شهر معبدان اين مركز شعر و سـخن گـشته          
  به شرياِن غزل خـون نـو و تـازه دويـد اينجـا               فضاي شهر از نغمات دلخوش كن به جوش آمـد   

ــب  ــه ل ــعر و نكت ــاغ ش ــاِن ب ــو باوگ ــردازي ن   نـوا شـهدش مكيـد اينجـا         براي گشتِن شيرين    پ
  اد و زيــور شــهرت خريــد اينجــامتــاع شــعر د  فهمـي   به شهِر اهل علم آمد بـه بـازار سـخن          

                                                   
  .دانشگاه لكهنو، لكهنواستاد بازنشستة فارسي   ∗
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ــار ژرف  ايشان داد با كاالي شعر خود      خودش را هم به    ــا   عي ــد اينج ــو دي ــداران چ ــي خري   بين
  بنارس شهر ايشان است او هم برگزيـد اينجـا           آمد  و لچهمن او را زيست خوشبه فرزنداِن رام

ــد اينجــا   گوينـد  خيابانها كنـون هـم از زبـاِن حـال مـي         ــه چمي ــا و فرزان ــدة دان ــه آن گوين   ك
  چكيـد اينجـا     ز ابر لب به شكل شعر گوهر مي         آيـد  بناي كهنه هـست اكنـون كـزان آواز مـي       

  بـاآلخر بــادة تلــخ اجـل را هــم چــشيد اينجــا    مانده را اين جا به سـر كـرده          تمامي عمر باقي  
  اجل پيـراهن هـستي او را چـون دريـد اينجـا              خاك فاطمين آميخته شـد خـاِك جـسم او          به

  گويي به فكر تازه و ذهـن سـديد اينجـا           سخن  خوان بر مـزارش، هـست خوابيـده         بيا و فاتحه  
ــا     گوينـد مگو اين مرقدي هست آن كسي كو را حزين  ــد اينج ــعر و ادب دارد كلي ــة ش ــو گنجين   بگ

ــي   شبي تو آمدي در خواب و خواندي مقطع زيرين ــروز م ــي ام ــا   ول ــد اينج ــراي بازدي ــد ب   آي
ـ   ح« ـ    ا بـس  اي ره پيمـ   زين از پ   »جـا يد اينش رسـ  ايِن آسـ  سِرٍ شوريده بـر بـالي       دمي آوارگـي دي

  خود را، حزين الكن   » ولي«داند    فريدالعصر مي 
ــد اينجــا   ــو ســر او هــم خمي ــرام ت ــراي احت   ب
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  يادكردي از
  همتاي هند نواز بي  شهناي،بسم اهللا خان

  ∗شاهد خان
  ²فخرالدين غفّاري :ترجمه

در بيمارستان  ٢٠٠٦ آگوست ۲۱اين الگوي تمام نماي دوستي و مسالمت، روز دوشنبه 
  .ا متأسفانه نه در شهنايهاي خود را كشيد، ام آخرين نفس »سيوارانَ«قديمي شهر 

عنوان ميراثي   را به(Shehnai)نه و پرسوز و گداز شهناي بسم اهللا خان نواي جاودا
اي كه براي هميشه در تاريخ موسيقي  گونه  به،يادگار گذاشت گرانبها پس از خود به

  .دشنام او ثبت و ماندگار خواهد  هند به
هند از وي استاد از آنجا كه مدتي مريض بود، از طرف مراكز و مقامات دولتي 

هاي پيشرفتة شهرهاي ديگر و يا خارج از هند  رمان او در بيمارستانتقاضا شد تا براي د
  .ندكتوانست بنارس عزيزش را ترك  كرد، چرا كه نمي ا او همه را ردام. اقدام شود

  ودانست چگونه بين اشخاص انگيز بود و مي اطرافيانش وي مردي شگفتگفتة  به
  .ل نباشديها فرقي قا جوامع و فرقه

نْرجِر ِسنيووا تَاس(Ranjana Srivastava)  مدير دانشكدة هنرهاي نمايشي بنارس
  :گويد مي

كسي كه در چندين قرن .  او جواهري بود بر تاج موسيقي هند،بدون گفتگو”
ساز شهناي  او معناي جديدي به. جهان نخواهد گذاشت آينده نظيرش پا به

                                                   
  . م٢٠٠٦، سال ٨نو، شمارة  ، دهلي(Awaz India)آواز اينديا برگرفته از مجلّة   ∗
  . دانشگاه دهلي، دهليدانشجوي رشتة موسيقي ²
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كسب گاه براي   او هيچ،برخالف همترازانش. او عاشق كشورش بود. بخشيد
 گفت؛ن ي بنارس عزيزش را تركاو حتّ. نكرد خارج سفر ثروت و شهرت به

ي در ها و حتّ ها و زيارتگاه باره اي شهنايش در فضاي امامو جايي كه ن،بنارس
 Sankat) نوچ متْكَنْ و س(Kashi Vishwanathan)وانات شْمعابد كاشي ِو

Mochan)شود  آميخته ميآب آرام رود گنگ زند و با  موج مي“.  
 موسيقي آوازي بخش پروفسور سابق (Chitranjan Jyotishi)  جيوتيشينجنْرتِْچ

(Vocal Music) گويد مي دانشگاه هندوي بنارس:  
اي شهناي وشايد خداوند خواسته كه ن. پايان رسيد مرگ او يك دورة كامل به با”
  .“طنين انداز شودشدن بر دروازة هند بر دروازة بهشت  جاي طنين انداز به

موسيقي نبود  اگر عشق الهي وي به. شهناي براي استاد شيوه و راه زندگي بود
  . مذهبي نواخته شودمراسمممكن بود شهناي هنوز هم در مراسم ازدواج و 

 موسيقي ةس معاون سردبير مؤس(P.T. Vidyadhar Vyas)ر وياس ياددپنديت ِو
بلكهنو  ـنده هكتْه(Bhatkhande Lucknow)گويد  مي:  

سوي اوج و  گرفت و به مهارت تمام شهناي را در دست مي بسم اهللا خان با”
استاد  .رقيب خواهد ماند مانند و بي هاي زيادي بي او براي سال. نواخت افتخار مي

  بود كه روزانه پنج بار نماز برپاقيداو مسلماني م .مردمداري معنا بخشيد به
نگ  و گَنوچ متْكَنْوانات و سشْبابا ِو قة زيادي به عالحال، اين با. داشت مي

  .“داشت
 يعني در(هاي سرسبزتر بپردازد  شكار در چراگاه بارها از وي خواسته شد تا به

 نگگَوانات و شْتوانم بابا ِو  كجا مي:گفت در پاسخ ميا او  ام؛)كند جاهاي بهتر زندگي
  .را پيدا كنم

آنچه را كه كه و گفته بودند  ي ديگر شده بوداو پيشنهاد زندگي در كشورها به
 آخر شما چگونه : او گفته بودند؛ اماكن  فراهم مي او برايددارب و دوست دبخواه

  .نگ را براي من فراهم كنيدتوانيد در آنجا گَ مي
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او كامالً . آمد دنيا  به(Bihar) فقير در بيهار اي  در خانواده۱۹۱۶ س مار۲۱وي در 
در خبر بود و اين در رفتار و سلوك وي و همچنين   خود باةتاز پيشينه و گذش

  .شد ميديگران منعكس   باشبرخورد
را كه از وي خواسته توليدكنندة كولر كردن تقاضاي كمپاني  ردماجرايبار  استاد يك

وي در . كرد كنند براي يك خبرنگار تعريف گازي نصب كولر بودند كه در اتاق وي
  :جواب آنها گفته بود

ام  كه همسايه بخوابم در حاليكولر اي راحت خنكتوانم در  چگونه مي”
كه گرماي شديد تابستان را از خود دوركند سطل آب را  علي براي اين رمضان
  .“ريزد  مي١رشتَّهروي تَ

 سالگي ٩٠در  ۲۰۰۶گوست آ ۲۱اهللا خان بعد از ظهر روز دوشنبه  استاد بسم
براي هميشه در بنارس  (Dargah Fatiman)جوار حق شتافت و در درگاه فاطمان  به

  .آرام گرفت
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  معرفي كتابخانة عمومي خاوري خدابخش
  ∗يعصمت مؤمٰن: ترجمه و اقتباس

شده كه در  نام پتنا واقع گنگ در ضلع شمال شرقي هندوستان شهري به دركنار رود
اين ميراث گذشته يادگار شخصي . داده است فرد را جاي اي منحصر به خود كتابخانه

بخش  نام محمد دوست به كتاب
خصي خود مجموعة ش است كه با

 نسخة ١٤٠٠مشتمل بر حدود 
وي قبل . خطّي آن را تأسيس كرد

، اين ١٨٧٦از مرگش در سال 
پسر خود خدابخش  مجموعه را به

آن  واگذارد و يادآوري نمود كه به
صورت  غنا بخشد و آن را به

كتابخانة عمومي براي مردم  يك
وي نيز پس از مرگ پدر، . درآورد

ه مجموعة اين كتابخانه اضاف به
 ١٨٩١سال  نمود و كتابخانه در

توسط چارلز اليوت فرماندار وقت 
 ١٩٦٩شد و در سال  بنگال افتتاح

  .تحت نظارت حكومت مركزي هند درآمد
                                                   

  .رساني از دانشگاه دهلي، هند كارشناس ارشد كتابداري و علوم اطالع  ∗
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ارزش  اي داراي مجموعة غني و با عنوان كتابخانه اين كتابخانه در سراسر دنيا به
 مينياتورهاي هاي خدايان هند و هاي خطّي و كتب چاپي كمياب و نقّاشي نسخه

هاي آن معروف  هاي ايراني و نيز سكّه هاي دورة مغول و راجپوت و تركي و سبك نقّاش
خارج از كشور فرستاده  شدند و يا به ها يا خراب مي آن زمان كه كتاب در. است
در حال حاضر . شدند، اين كتابخانه داراي مجموعة بسيار غني از نسخ خطّي بود مي

هاي عربي، فارسي، اردو، تركي، پشتو،  زبان ار نسخة خطّي به هز٢١كتابخانه داراي 
ده   هزار كتاب چاپي قديمي و نادر به٢٥٠حتّي سانسكريت و هندي است و داراي 

زبان مختلف از جمله عربي، فارسي، اردو، انگليسي، هندي، پنجابي، فرانسوي، آلماني، 
، يك اتاق محقّقان و يك اين كتابخانه داراي دو سالن مطالعه. روسي و ژاپني است

. سالن خدمات مرجع است كه پاسخگوي مراجعان و محقّقان هندي و خارجي است
اعضاء، فتوكپي، ميكروفيلم،  دهي به عالوه بر آن داراي تسهيالتي چون سيستم امانت

  .برداري، حفاظت و مرمت كتب قديمي و نسخ خطّي است نسخه
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هاي آن چاپ  ت است كه از جمله فعاليتكتابخانه داراي يك واحد چاپ و انتشارا
معرفي نسخ  شود و به بار چاپ مي مجلّة كتابخانة خدابخش است كه هر سه ماه يك
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.  شماره از آن چاپ و توزيع شده است١٣٦پردازد و تاكنون  خطّي و آثار محقّقان مي
 ٥٠٠هاي ديگر اين واحد چاپ مجدد كتب نادر است كه تاكنون بيش از  فعاليت از

 جلد از ٣٦زبان اردو، هندي، فارسي، انگليسي و عربي چاپ شده است و نيز  عنوان به
زبان انگليسي چاپ شده كه اين مجموعه  فهرست توصيفي نسخ خطّي اين كتابخانه به

هاي  كتابخانه داراي فعاليت.  اينترنتي كتابخانه قابل دسترسي است١از طريق سايت
سالمي، ادبيات عرب، فارسي، اردو است و همچنين تحقيقاتي در حوزة مطالعات ا

هاي  تحقيقاتي در زمينة اديان تطبيقي، طب يوناني، تصوف و عرفان و تاريخ سرزمين
اشخاصي كه در اين  كتابخانه ساالنه به. هاي ملّي است اسالمي و فرهنگ و حركت

يادبود بنيانگذار  بهدهد و نيز هر سال  اي مي دهند جايزة ويژه حوزه تحقيقاتي انجام مي
كنندگان اعم از هندي و خارجي  كند كه شركت كتابخانه يك مراسم سخنراني برگزار مي

  .رسد چاپ مي هاي آنان به شوند و بعضي از سخنراني در اين مراسم دعوت مي
كتابخانه داراي يك بخش آرشيو است كه شامل مواد سمعي و بصري است و 

  .كنند االنه را در اين محلّ نگهداري ميهاي مراسم س بسياري از سخنراني
هاي فرهنگي كتابخانة خدابخش مبادلة كتب و كپي از نسخ خطّي  جمله برنامه از
، كتابخانة رضا رامپور )لندن(چند كتابخانة بزرگ مانند كتابخانة دانشگاه كمبريج  نادر با

تحت يك . ستو چندي ديگر ا) هند(و كتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگر 
آوري نسخة خطّي از  جمع شده كتابخانه سعي به  آغاز٢٠٠٣ ساله كه از سال ٥برنامة 

هاي شخصي يا مؤسسات مذهبي كرده است و در  هاي مختلف و مجموعه كتابخانه
سازي آنها را در  نويسي و آماده كند و پس از فهرست مرمت آنها مي صورت نياز اقدام به
اي و  هاي حرفه اي است كه رشته دهد و نيز در صدد تهية رساله مي دسترس همگان قرار

  .تخصّصي خصوصاً تصحيح نسخ خطّي و فنون مرمت را معرفي نمايد
هاي غني  ، بسياري از كتابخانه١٨٥٧پس از شكست نهضت آزادي در سال 

ناپذير بود و  هندوستان مورد تهاجم استعمارگران قرارگرفت كه خسارت آن جبران
تعداد زيادي . گردآوري و خريد نسخ خطّي اقدام نمايد گرفت به  بخش تصميممحمد
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مانده از جاهاي مختلف از جمله اسكندريه، قاهره، دمشق،  جاي از اين نسخ خطّي به
غيره خريداري و گردآوري شده است و بيشتر اين نسخ  نشين و بيروت و مناطق عرب

  . است٢ و ديساسي بلوكمان١ليشناساني چون سر كور اُز شرق خطّي متعلّق به
نام محمد بخش و پسرش خدابخش است و  كتابخانه مديون فردي كتاب دوست به

خدابخش در دوم آگوست سال . هاي خدابخش نيز گفته شود دارد از فعاليت جا
نام  اي به در دهكده١٨٤٢

اوكي نزديك چپرا بخش 
شماِل ايالت بيهار سارن 

 وي عاشقانه .يافت تولّد
كتاب عالقه داشت و  به

وي رسيده  آنچه از پدر به
بود، سعي در توسعة آن 

كردن  كاملداشت و بعد از 
 از مدتي تحصيالتش، پس

عنوان رئيس دادگاه عالي  به
در سال منصوب شد و 

 و در پتنا برگشت  به١٨٩٨
عنوان قاضي  آنجا به
. انجام وظيفه شد مشغول به

آورد  دست مي وي هرچه به
سخ خطّي و صرف خريد ن

در اواخر عمرش دچار بيماري سختي شد و باألخره در سوم . كرد كتب كمياب مي
. اي از اين كتابخانه است اكنون در گوشه كرد و محلّ دفن وي هم  فوت١٩٠٨آگوست 

                                                   
1. Sir Core Ousley. 
2. Desacy Blockmann. 
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الدين بود كه هردوي آنان راه  الدين و شهاب هاي صالح نام خدابخش داراي دو پسر به
  .اي مقامات عاليه در كشور هندوستان بودنددادند و دار پدر را ادامه
» هاي اسالمي كتابخانه«عنوان  اي با هاي تحقيقاتي وي از جمله چاپ مقاله فعاليت

وي . چاپ رسيد  بههيجدهم قرنكه در آن زمان مورد توجه قرارگرفت، در مجلّة 
نام  كرد و نيز كتابي به زبان عربي تهيه هاي خطّي به فهرستي توصيفي از نسخه

هاي وي چاپ  از ديگر فعاليت.  نوشت في تعريف الكتب و الكتابااللباب محبوب
تفسير سورة «عنوان  اي با هاي ويژه است و نيز سخنراني) نام سابق پتنا (آباد عظيمكتاب 

هاي نادر و ناياب نگهداري  در اين كتابخانه بيشتر كتاب. است» فاتحه و اخالص
منظور استفادة سالطين و اميران و درباريان نوشته شده  بهشود كه اين آثار در اصل  مي

ها داراي عبارت و امضاء و  اين كتاب. هاي ايشان بوده است بخش كتابخانه بود و زينت
هاي  نيز بهترين نمونه. باشد كه از نظر تاريخ اهميت و ارزش بسيار دارد مهر آنان مي

رسد  نظر مي به. اني و هندي استخط نسخ و نستعليق و مظاهر هنر نقّاشي مكتب اير
الدين ياقوت مستعصمي،  كه خطّاطان و خوشنويسان نامور و نامدار جهان چون جالل

مير علي تبريزي، مير عماد حسيني كشميري در جوف اين آثار استعداد خوشنويسي 
  .اند العادة خود را نمايش داده فوق

ها امضاي عالمان  از اين كتابويژگي مهم ديگر اين كتابخانه آن است كه در برخي 
، علّامه حجر ، حافظ ابنسبكي ، عالمه ابن، حافظذهبيسنّت چون علّامة  معروف اهل

 ث، عبدالحق محدث دهلويالدين محد ، جمالشميفهد ها ، ابنسخاوي ، حافظسيوطي
طور امضاي برخي از عالمان مشهور اهل  همين. غيره وجود دارد  وو عالمه شوكاني

 بر ، صدرالدين شيرازيمجلسي ي، ملّا باقرالدين عامل ، بهاءداماد تشيع مانند ملّا باقر
  .كند ها داللت مي اهميت و سودمندي كتاب

  :شود طور نمونه اشاره مي چند كتاب به اهميت كتابخانه به بردن به براساس پي
 تاريخ خاندان تيمورينام  ميان كتب نفيس اين كتابخانه يك نسخة خطّي به رد

اند و  تصوير كشيده  تصوير زيباست كه پنجاه و يك نقّاش آن را به١٣٣است كه داراي 
همة تصاوير نشانگر و بيانگر وقايع و جريانات . در زير هر تصوير اسم نقّاش آمده است

  .خاصّي هستند
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. فالنامة آن را ذكر نمود  همراه باحافظ ديوانتوان  ميات مياز ديگر نسخ خطّي ك
داراي تحرير . خط نستعليق نگاشته شده است قرن سيزدهم، با اين نسخه متعلّق به

باشد  پادشاه همايون و جهانگير و دستخط و مهر سالطين و اميران ديگر دولت مغول مي
 كه از سلسلة صفوي ايران بوده، وجود بايقراو در آخر كتاب نيز امضاي سلطان حسين 

اش را  اند و نتيجه از اين نسخه پادشاهان مغول چون همايون و جهانگير فال گرفته. دارد
  .اند در حاشيه نوشته

قرن  خط نستعليق و متعلّق به  است بهحسيني شاهنامةهاي خطّي  از ديگر نسخه
سوم  محمدفرد است و براي سلطان  ن منحصر بهاين نسخه در جها.  ميالديشانزدهم

قبالً اين نسخه در كتابخانة سلطنتي شاهجهان نگهداري . در قسطنطنيه كتابت شده بود
 است، اما بين اين اگرچه داراي امضاء و مهر بسياري از شاهزادگان مغول. شد مي

 از اهميت بيشتري برخوردار امضاها، امضاي دختر ارجمند شاهجهان، جهان آرا بيگم
  .است

قرن هفدهم   بن ابوالحسن قزويني متعلّق به از محمد اميننامه پادشاهنسخة ديگر 
با خط بسيار جاذب نستعليق در دو جلد است و حاوي تاريخ كامل شاهجهان كه داراي 

وقتي كه جورج پنجم و ملكة . ترين نمونة تصويرگري است عاليتصاويري زيباست و 
  .كردند كردند، اين نسخه را هر دو نفر امضاء ن از درباِر دهلي ديد١٩١١بريتانيا در سال 

 است كه يكي از امراي ايراني اميراالمراخط نستعليق   بافردوسي شاهنامةديگر  نسخة
. نمود ءاهدا پادشاه شاهجهان  و كشمير بوده بهماندار كابل كه فرمردان خان علي
هاي  ترين نمونه لياباشد بلكه يكي از ع خوش ميداراي خط بسيار تنها   نهنسخه اين

  .نقّاشي ايراني است
اين نسخه حاوي غزليات است، اما در . است دهلوي خسروامير  ديواننسخة ديگر 

 اين نسخه در تملّك سكينه بانو بيگم. خورد چشم مي طعات و رباعيات هم بهآخر ق
عالوه بر اين مهر درباريان .  پادشاه بوده است و خواهر عاليي اكبردختر پادشاه همايون

  .ست نيز در آن ثبت شده او اميران مغول
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 الهاشمي نام كتاب خطّي بسيار خاص به خطّي عربي نسخة هاي ميان نسخه در
قرن يازدهم و همراه  كه حاوي معرفي گياهاي سنّتي و پزشكي است متعلّق بهدارد  قرار

  .هاي بسيار زيباست نقّاشي با
نقّاشي  زهراوي است كه حاوي مطالب جراحي همراه با التعريفديگر كتاب  نسخة
 اردو نسخة خطّي هاي هميان نسخ در. قرن هفدهم است راحي و متعلّق بهوسايل ج

قرن هجدهم و شامل  اين نسخه متعلّق به. مورد توجه است بسيار الملوك بتمرا
  .هاست هاي بسيار زيبا از شاهزادگان و پرنسس نقّاشي

زبان سانسكريت است كه بر   نسخة خطّي به٤٠اي حدود  كتابخانه داراي مجموعه
قرن   متعلّق بهنيشادپااوميان آنها نسخة خطّي  ه و دري برگ درخت خرما نوشته شدور

  .استپنجم ميالدي 
  .گردد  برمييزبان التين و عرب  به١٦٢٥ سال ترين كتب چاپي اين كتابخانه به قديم

طرق مختلف  كتابخانة خدابخش يكي از ميراث فرهنگي هندوستان است كه به
، ١٩٢٥گاندي در سال  هاي بزرگي چون مهاتما شخصيت. پردازد توزيع دانش مي به

از اين كتابخانه  ١٩٤٢رمن در سال  .وي. و سي١٩٥٢سال  جواهرلعل نهرو در
 از كشورهاي ايران، عربستان ياند و همواره اين كتابخانه بازديدكنندگان كرده ديدن

 ٤٠٠٠االنه بيش از  داشته و سفارسهاي خليج  سعودي، آمريكا، انگلستان، آلمان و ملّت
طور عمده اين كتابخانه داراي پنج عملكرد است به. رداردكارب:  

  .خدمات مرجع كه پاسخگوي مراجعان است -١
 .مرمت نسخ خطّي و كتب نادر -٢
 .نويسي نسخ خطّي و كتب نادر و ديگر مواد موجود فهرست -٣
 .تالش در گردآوري نسخ خطّي و كتب با ارزش -٤
  . نسخ خطّي و كتب نادرويرايش و بررسي و چاپ اسناد -٥

روپيه است كه اين بودجه از ) ميليون ٢٠( كرور ٢هزينة اين كتابخانه ساالنه مبلغ 
. شود محلّ بخش توسعة نيروهاي انساني وزارت فرهنگ دولت هندوستان تأمين مي

دارد و در حال  كتابخانه هر سال در جهت مكانيزه و مدرنيزه كردن خدمات گام برمي
اين . مراكز فرهنگي و آموزشي شهر پتنا دارد ارتباط بسيار خوب باپيشرفت است و 
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يك ميراث گرانبها و ماية افتخار كشور هندوستان است بلكه در سراسر تنها  كتابخانه نه
اي شناخته شده است كه ضمن حفظ اين ميراث فرهنگي و ادبي، منابع  جهان گنجينه

  .دهد ار مياختيار محقّقان قر پژوهشي تحقيقي مفيدي را در
  منابع
، پارسي قند، فصلنامة “كتابخانة عمومي خاوري خدابخش”: نبي احمد، سيد غالم .١

، بهار ٢١نو، شمارة  تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي مركز
  . ش ه ١٣٨٢

2. Imtiaz Ahmad: Khuda Bakhsh Oriental Public Library: Unique Repository of 
the Past, Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, 2005. 

3. http:\\www.kblibrary.bih.nic.in. 
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  المللي دو روزة گزارشي از همايش بين
  زبان و ادبيات فارسي در بنگالدش

  ∗عليم اشرف خان

هاي  جايگاه زبان و ادبيات فارسي در بنگالدش و راه«المللي دو روزة  همايش بين
همكاري  همت رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در بنگالدش با به» ارتقاي آن

  .شد  خورشيدي برگزار١٣٨٥ خرداد ٦-٧زهاي انجمن فارسي بنگالدش در رو
 استاد از هند و يك استاد از پاكستان، ٣ استاد از ايران، ٢المللي  در اين همايش بين

جلسة گشايش .  استاد فارسي و اردو از سراسر بنگالدش شركت نمودند٢٥عالوه بر 
، داكا ملّي  در تاالر شهيد ضيا، موزة١١خورشيدي در ساعت  ٦/٣/١٣٨٥شنبه  روز

برنامة . بنگال آغازگرديد ترجمة آنها به اهللا مجيد با آياتي چند از كالم با) بنگالدش(
  :اين ترتيب بود جلسة گشايش به

جناب آقاي پروفسور اسدالزمان، رئيس كميتة تخصيص اعتبارات : جلسه رئيس
  هاي بنگالدش دانشگاه

جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي محمد بهشتي منفرد، سفير محترم : ويژه مهمان
  در داكا، بنگالدش

  جناب آقاي اكمل غني، سفير محترم افغانستان در داكا، بنگالدش: ويژه مهمان
جناب آقاي سيد احمدالحق، مفسر مثنوي و صوفي و محقّق برجستة : ويژه مهمان
  بنگالدش

                                                   
  .فارسي دانشگاه دهلي، دهليدانشيار   ∗
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و، االسالم خان، رئيس گروه زبان فارسي و ارد جناب آقاي دكتر سيف: ويژه مهمان
  دانشگاه داكا و رئيس انجمن فارسي بنگالدش

جناب آقاي دكتر معين خان، وزير محترم علوم، اطالعات و فناوري : معظّم مهمان
  كشور جمهوري مردمي بنگالدش

جناب آقاي دكتر سيد محمد رضا هاشمي، رايزن فرهنگي سفارت : همايش دبير
  جمهوري اسالمي ايران در داكا، بنگالدش

ايش پيام رئيس جمهوري مردمي بنگالدش، جناب آقاي پروفسور در جسلة گش
دكتر ايازالدين احمد و پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ايران، جناب 

  .آقاي محمود محمدي عراقي قرائت گرديد
گشايش همة سخنرانان وضعيت زبان فارسي كنوني در بنگالدش را  در جلسة

  .آن را بررسي كردندشدند و علل اُفول  متذكّر
جناب آقاي پروفسور اسدالزّمان يادآور شد كه فارسي در بنگاله نقش مهمي را در 

نويسان،  در دورة ميانه، مورخان، شعرا، ادبا، تذكره. كرده است ميانه بازي دورة
وي گفت آماده است . اند نويسان همه كارهاي شايسته در زمينة فارسي انجام داده فرهنگ

عمل بياورد كه موجب  پيشرفت زبان و ادبيات فارسي در بنگالدش اقداماتي بهكه براي 
بنگالي و  جناب آقاي محمد عيسي شاهدي كار ترجمة فارسي به. اطمينان همه باشد

  .عهده داشت بالعكس را به
بعد از جلسة گشايش، جلسات علمي و نشست تخصّصي در تاالر آكادمي رشد و 

  .توسعة داكا شروع گرديد
 بعد از ظهر، تحت عنوان ٥ الي ٣٠/٣ ساعت ٦/٣/٨٥شنبه  اولين جلسة علمي روز

  .آغاز شد» پيشينة زبان فارسي در بنگالدش«
الرشيد، استاد دانشگاه و  هيأت رئيسة اولين جلسة علمي، جناب آقاي دكتر هارون

رئيس اسبق فرهنگستان زبان بنگالي، جناب آقاي اسد چودري شاعر و اديب معروف 
بنگالدش و جناب آقاي دكتر اخترالزّمان، استاد تاريخ و فرهنگ اسالمي دانشگاه داكا 

  .بودند
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  :ترتيب زير ارائه شد  مقاله به٣در اولين جسله 
جايگاه «: طارق ضياءالرحمن سراجي، استاديار گروه فارسي و اردو دانشگاه داكا .١

 »زبان فارسي قبل و پس از استقالل بنگالدش
نقش شيخ «: شرف خان، دانشيار بخش فارسي دانشگاه دهلي، هنددكتر عليم ا .٢

 »اخي سراج و خليفة او شيخ عالءالحق در گسترش زبان فارسي در بنگاله
سير  «:سركارخانم دكتر نرگس جهان، رئيس بخش فارسي، دانشگاه دهلي، هند .٣

 »تاريخي و جايگاه زبان و ادب فارسي در بنگالدش
  .بندي كرد شده را جمع خواني، هيأت رئيسه مقاالت ارائه بعد از اين سخنراني و مقاله

 بعد از ظهر در تاالر ٣٠/٦ الي ٣٠/٥ ساعت ٦/٣/٨٥دومين جلسة علمي روز شنبه 
در . آغاز شد» زبان بنگال زبان فارسي در تعامل با«آكادمي رشد و توسعه، تحت موضوع 

  :اين جلسة علمي هيأت رئيسه عبارت بودند از
شناسي دانشگاه شمال جنوب، داكا  ر رجيب همايون، استاد زبانجناب آقاي دكت )١

 .بنگالدش
 .جناب آقاي المحمود، شاعر بزرگ و معاصر زبان بنگال، بنگالدش )٢
 .جناب آقاي دكتر منظور مرشد، رئيس فرهنگستان زبان بنگالي )٣
  .جناب آقاي دكتر عليم اشرف خان، دانشيار بخش فارسي، دانشگاه دهلي )٤

  :ين جلسه ارائه شد عبارت بودند ازمقاالتي كه در ا
هاي نوين دانشگاه داكا،  سركارخانم دكتر شميم بانو، استاديار مؤسسة زبان -١

گو بر انديشه و شعر  بررسي نفوذ زبان فارسي و شاعران فارسي«: بنگالدش
 »نذراالسالم

جناب آقاي دكتر سيد اختر حسين، استاديار بخش فارسي دانشگاه جواهرلعل  -٢
 »زبان و ادبيات فارسي و بنگاله«: دنهرو، هن

: الرحمن، استاد گروه زبان و ادبيات بنگالي دانشگاه داكا جناب آقاي دكتر لطف -٣
 »تأثير ادبيات فارسي بر زبان و ا دبيات بنگال«

در آخر جناب آقاي دكتر رجيب همايون، دكتر عليم اشرف خان و جناب آقاي 
  .دي كردبن المحمود مقاالت ارائه شده را جمع
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 صبح در تاالر ٣٠/١١ الي ١٠ ساعت ٧/٣/٨٥سومين جلسة علمي در روز يكشنيه 
» جايگاه زبان فارسي در بنگالدش«سوفيا كمال در موزة ملّي، داكا، تحت عنوان 

  :آغازگرديد و در اين جلسه هيأت رئيسه بدين قرار بود
 جناب آقاي المجاهدي، شاعر و اديب بنگالدش .١
٢. د اختر حسين، استاديار بخش فارسي دانشگاه جواهرلعل جناب آقاي دكتر سي

 نهرو، دهلي
 ها، دانشگاه راجشاهي، بنگالدش جناب آقاي شميم خان، استاد گروه زبان .٣

  :مقاالتي كه در اين جلسه ارائه شد عبارت بودند از
آباد،  جناب آقاي دكتر محمد سرفراز ظفر، استاد مركز مطالعات فارسي در اسالم )١

 »پيدايش و سير تكاملي زبان فارسي در بنگالدش نگاهي اجمالي به«: پاكستان
: جناب آقاي محمد عثمان غني، پژوهشگر مؤسسة تصوف احسنيه، داكا )٢

هاي علمية قومي  هاي مشترك براي رشد و ارتقاي زبان فارسي در حوزه روش«
 »و عاليه

گاه داكا، االسالم خان، رئيس گروه فارسي و اردو دانش جناب آقاي دكتر سيف )٣
 »ارتقاي زبان و ادبيات فارسي در بنگالدش ـ موانع و پيشنهادها«: بنگالدش

  .بندي كرد در آخر هيأت رئيسه مقاالت ارائه شده را جمع
 بعد از ٣٠/١٢ قبل از ظهر الي ٤٥/١١ ساعت ٧/٣/٨٥جلسة چهارم روز يكشنبه 

  : بدين قرار بودظهر در تاالر سوفيا كمال آغاز شد و در اين جلسه هيأت رئيسه
 آباد، پاكستان جناب آقاي دكتر سرفراز ظفر، استاد مركز مطالعات فارسي در اسالم -١
جناب آقاي دكتر تقوي، استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  -٢

 ايران
٣- سلمي، استاد گروه فارسي و اردو دانشگاه داكا، بنگالدش سركارخانم دكتر ام 
االسالم خان، رئيس گروه فارسي و اردو دانشگاه داكا و  يفجناب آقاي دكتر س -٤

 رئيس انجمن فارسي، بنگالدش
  :خوانان و مقاالتي كه در اين جلسه ارائه گرديد عبارت بودند از مقاله
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 :شناسي دانشگاه شمال جنوب، داكا آقاي دكتر رجيب همايون، استاد زبان )١
 »هاي رشد آن موقعيت زبان و ادبيات فارسي در بنگالدش و راه«
جناب آقاي محمد علي شاه حسيني، كارشناس فرهنگي، رايزني فرهنگي ايران،  )٢

 »هاي ارتقا و گسترش زبان و ادب فارسي در بنگالدش راه«: بنگالدش, داكا
سركارخانم پروفسور كلثوم ابوالبشر، استاد گروه فارسي و اردو دانشگاه داكا،  )٣

  »ات فارسي و فرهنگ ايرانادبي خدمات خواجگان داكا به«: بنگالدش
  .بندي كرد در آخر هيأت رئيسه مقاالت ارائه شده را جمع

 بعد از ظهر تحت عنوان ٥ ِالي ٣٠/٣يكشنبه ساعت  جلسة پنجم علمي روز
كمال  در تاالر سوفيا» جمهوري اسالمي ايران در گسترش زبان و ادبيات فارسي نقش«

  :آغازگرديد و هيأت رئيسه عبارت بودند از
جناب آقاي دكتر محمود فتوحي، دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت  .١

 معلّم، تهران، ايران
 جناب آقاي دكتر شهيداالسالم نوري، استاد دانشگاه اسالمي، كوشيتا، بنگالدش .٢
 العلوم، داكا، بنگالدشينةالرحمن، استاد مد جناب آقاي دكتر محبوب .٣

  :ائه شد عبارتند ازمقاالتي كه در اين جلسة علمي ار
جناب آقاي محمد عيسي شاهدي، مترجم رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي  :١

 »موقعيت كنوني زبان و ادبيات فارسي در بنگالدش«: ايران در داكا
جناب آقاي دكتر محمد عبدالصبور خان، استاديار گروه فارسي و اردو دانشگاه  :٢

 »ت آن درآينده و ارائة چند پيشنهاداحياي زبان فارسي در بنگالدش و تثبي«: داكا
نقش و خدمات «: جناب آقاي محمد بهاءالدين، مدرس زبان فارسي، داكا :٣

رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در داكا در ارتقا و گسترش فارسي در 
 »بنگالدش

جناب آقاي دكتر ظهيرالدين محمود، مسئول بخش آموزش و پرورش رايزني  :٤
روابط فرهنگي ايران و بنگالدش و احيا و «: داكا، بنگالدشفرهنگي ايران در 

 »گسترش آن از طريق رسمي
  .بندي كرد در آخر هيأت رئيسه مقاالت ارائه شده را جمع
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 ساعت ٧/٣/٨٥المللي روز يكشنبه  جلسة ششم و آخرين جلسة علمي همايش بين
در » ه حلّ آنهامشكالت فارسي آموزي و را« بعد از ظهر، تحت عنوان ٣٠/٦ الي ١٥/٥

  :تاالر سوفيا كمال آغاز گرديد و هيأت رئيسه مشتمل بود بر
 جناب آقاي محمد فريدالدين خان، استاد دانشگاه آسيايي، داكا .١
 سركارخانم پروفسور نرگس جهان، رئيس بخش فارسي، دانشگاه دهلي .٢
 الحق، رئيس اسبق انجمن فارسي، بنگالدش جناب آقاي سراج .٣
 هاي نوين، داكا يم بانو، استاريار مؤسسة زبانسركارخانم دكتر شم .٤

  :مقاالتي كه در اين جلسة علمي ارائه شد عبارت بودند از
جناب آقاي دكتر محمد فتوحي، دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت  .١

 »گيري رئاليسم در ادبيات فارسي شكل«: معلّم، تهران، ايران
، تاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسيجناب آقاي دكتر محمد تقوي، اس .٢

 »آموزي در بنگالدش ها و شرايط فارسي ضرورت«: مشهد، ايران
شناسي دانشگاه فردوسي،  جناب آقاي دكتر سيد محمد رضا هاشمي، استاد زبان .٣

در حال حاضر رايزن محترم جمهوري اسالمي ايران، در (مشهد، ايران 
هاي بنگالدش در  رنامة آموزش فارسي در دانشگاهب«): بنگالدش و دبير همايش

 »بوتة نقد
  .بندي كرد در آخر هيأت رئيسه مقاالت ارائه شده را جمع

 بعد از ظهر ٣٠/٩ الي ٧ ساعت ٧/٣/١٣٨٥يكشنبه  جلسة اختتامية همايش در روز
  .در تاالر سوفيا كمال برگزار گرديد

  : بودند ازدر جلسة اختتاميه مهماناني كه شركت داشتند عبارت
 جناب آقاي پروفسور سيد فائق، رئيس دانشگاه داكا، :اختتاميه جلسة رئيس .١

  بنگالدش
جناب آقاي دكتر عثمان فاروق، وزير آموزش و پرورش، كشور : معظّم مهمان .٢

 جمهوري مردمي بنگالدش
جناب آقاي محمد بهشتي منفرد، سفير محترم جمهوري اسالمي : مهمان ويژه .٣

 بنگالدشايران، در داكا، 



  ٢٥٤  قند پارسي

  

جناب آقاي پروفسور شمشير علي، رئيس دانشگاه جنوب شرق، : ويژه مهمان .٤
 داكا

 الدين، رئيس اسبق مدرسة عاليه، داكا جناب آقاي موالنا صالح: ويژه مهمان .٥
جناب آقاي عطاءالرحمن، قائم مقام وزير فرهنگ كشور جمهوري : ويژه مهمان .٦

 مردمي بنگالدش
سيد محمد رضا هاشمي، رايزن فرهنگي، سفارت جناب آقاي دكتر : همايش دبير .٧

 جمهوري اسالمي ايران در داكا، بنگالدش
االسالم خان، رئيس گروه فارسي  جناب آقاي دكتر سيف: رئيس انجمن فارسي .٨

 و اردو
 المللي اختتاميه همة مهمانان بالعموم و رئيس جلسه بالخصوص همايش بين در جلسة

گونه تشعشع و  كه بايد فارسي را در بنگالدش همانرا ستايش نمودند و يادآور شدند 
  .درخشش بدهيم كه در دورة ميانه در اين منطقه رايج بوده است

. داد رئيس جلسة زحمات رايزن فرهنگي و سفير محترم را خيلي مورد تمجيد قرار
زودي از يكديگر جدا  كرد كه بخش فارسي و اردو به وي نيز در سخنراني خود اعالم

  .دخواهند ش
گفتة رئيس  اكثر سخنرانان گذشتة درخشان زبان فارسي را متذكّر شدند و بنابه

جلسه، زبان فارسي زباني شيرين است، زبان عشق و عرفان است، زبان انسانيت و 
گفتة سخنرانان، زبان فارسي زبان اسالمي و زبان مسلمانان است كه  بنابه. بشريت است

زبان فارسي، زبان هويت . مين زبان مطرح شده استاكثر اعتقادات ديني مسلمانان در ه
زبان فارسي، محمل فرهنگ، ادب، هنر، عقيده، انديشه، فكر، دين، . هاست بنگالي

مذهب، تاريخ، تصوف و عرفان است و براي گسترش و ارتقاي اين زبان بايد سعي 
  .بسيار شود

داكا از حيث المللي دو روزة  توان گفت كه اين همايش بين طور خالصه مي به
هاي تاريخي شهر داكا  خواني و پذيرايي و حتّي ديدار از ساختمان سطح علمي و مقاله

المللي راهي تازه در گسترش زبان و ادبيات  همايش بين. پايان رسيد موفقيت تمام به با
  .شد بخش خواهد هاي آينده ثمربار و نتيجه فارسي در بنگالدش باز نموده كه در سال
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work of Indian scholars and writers in 
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Iranian scholars from the medieval to 
the modern period. This journal will 
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biographies of the scholars who have 
produced their valuable work in 
Persian, particularly those from India. 
 


