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  در ساحل بنارس
  ∗پروفسور شريف حسين قاسمي  باگفتگو

 يتازگ  بهي والد محترم جنابعالکه نيا توجه به  باخواهم  مين گفتگو اجازهيدر ابتدا ا
م و چون ما در مراسم نماز يت بگويعه را تسلين ضايشما ا  بهرحمت خدا رفتند به

 در ير مردم دهلم که چقديديک ديم و از نزديشان هم شرکت داشتيبر جنازه ا
م يخواه  مين گفتگو از شماي داشتند در آغاز ايشان حضور پررنگيع اييمراسم تش

  …دي کنيفشتر معريشان را بي ايکه کم
ز، بنده پسر مفسر قرآن معروف هند مرحوم موالنا ير از شما دوست عز ضمن تشکّ,بله

  .حق شدند  به هستم که ماه گذشته واصلين قاسمياخالق حس

  ا چاپ شده؟يشان چه بود و آير قرآن اياب تفسنام کت
زبان اردو نوشته   بهن کتابياست و ا) ح قرآنيتوض(شان موضح قرآن ير اينام تفس

 کتاب ۶۰شان درحدود ين ايشده و در پاکستان و هند هم چاپ شده، عالوه بر ا
ه  و از واعظان معروف هند بودند که همواراند ه نوشتي معارف مختلف اسالمةدربار

غ يتبل  بهکردند و  ميي مردم سخنرانيشدند و برا  مي مختلف دعوتيدر شهرها
التم را در رشته زبان و يشان هستم که تحصيمن پسر بزرگ ا. پرداختند  مياسالم

  . ادامه دادميادب فارس

ن ين مبياصالت د  با وي فرزند واقعين رشتة زبان و ادب فارسي اياتّفاقا استاد گرام
 آغاز سخن از شما که يد برايياگر اجازه بفرما.  است)ص(يمحمد عتياسالم و شر

                                                   
  .دهلي, استاد بازنشستة فارسي دانشگاه دهلي  ∗
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ن سؤال را بپرسم که يد اي در شبه قاره هستي زبان و ادب فارسيپژوهشگران جد از
ف شده يلأ بنارس تة مستقل درباري و حال کتابي در ازمنة ماضيزبان فارس  بهايآ

  است؟
ک تعداد منظومه از شاعران يا ام ام دهي ندي من کتاب مستقليزبان فارس  بهبنارس  بهراجع

 از زبان يا کتابي بنارس اتّفاق افتاده است و ياي هند هست که در جغرافيزبان فارس
 يزبان فارس  بهط آنندگنکند که توسي ترجمه شده مثل ترجمة کاشيفارس  بهگريد

د يدان ي مطور که ر آن است، بنارس همانيخ بنارس و اساطي تارةبرگردان شده و دربار
 يزبان فارس  بهدي جد و نسبتاًيمي هند است و ذکرش در منابع قديخيک شهر تاري

  .همواره آمده است

   هندوان شد؟ينيگاه ديشود که چرا بنارس پا  مين سؤال مطرحينجا ايدر ا
هند حمله   بهيچون محمود غزنو ن است کهيکنند ا  مي که ذکريا ل عمدهي از داليکي

 محمود ة که مورد حمليي هندو که در شهرهاي علمايفت، ولبنارس نر  بهکرد او
ن شهر که در ين ايبنابرا. سمت بنارس  بهر شدنديقرارگرفتند از آنجا فرار کردند و سراز

طور  همان. عنوان مرکز بزرگ علوم هندوان رشد کرد  بهکنار رود مقدس گنگا قرار دارد
  .گاه شديپا نوه لکي در علوم مسلمانکه مثالً
 زبان ين بنارس مرکز بزرگ و قابل اعتنايوقت جز در دورة حز چيکه ه يحالدر
 هماره مورد نظر بود و بنا بر مناظر و ييم هندويعنوان مرکز عظ  بهي نبود وليفارس

  . زبانان و جهانگردان هم بوده استي فارستوجهشه باعث ي خود هميعي طبيها ييبايز

رسد و از رود  بنارس هم مي ي از احفاد او بهگمانم در دورة بعد از محمود يک! استاد
بنارس اشاره   بهي و فارسيرانيم ايل و قديک از منابع اصي در کدام ,گذرد گنگ مي

  شده است؟
ن يا  به در کتاب معروف خود ماللهند اشارهيرونيالب. طور است کنم همين فکر مي, بله

خ يف در تاري بوده است و شمس سراج عفييشهر دارد که مرکز بزرگ هندو
 از شهر يبابر وقت  هم آمده کهي در توزک بابر.ف بنارس را دارديهم توص يروزشاهيف
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ت ياهمبراي او چون ولي ده، ي بنارس را از دور دةاو قلع گذشته  ميپور يغاز
  .آنجا نرفته  بهک نداشتهياستراتژ

 ا نسبتاً خود، بنارس رخيوارالتّةخالص مورخ هندو در ي از علماي بنداريسجان را
ست کروه بوده است و يفاصله ب  بهآباد ف کرده و آورده که بنارس از اهللايمفصّل توص

ن شهر را يا. بنارس است  بهن موسومي قرار دارد و بنابرايسان دو رودخانه برنه و اَيم در
 ان آنيم شکل کمان است و گنگا مثل زه از  بهمين شهر قديند ايگو  مي هميکاش
 و معدن علم يمين پرستشگاه قديکنند و ا  ميو منسوبيا مهديو يمهاد به ن رايگذرد ا مي

 ي صاحب فضل و صاحبان حال و قال در آن زندگيها برهمن. و فضل بوده است
الت خود يند که تحصيآ  ميآنجا  بهزادگان ک برهمنان و برهمنيکنند و از دور و نزد مي

  .ل کننديرا تکم
 ي برااند ه را ترک گفتيويق دنيهندو که عال وارستگان و آزادگان ين بعضيهمچن
  .مانند  ميرند و منتظر مرگيپذ  ميروند و در آن سکونت  ميآن شهر  بهي عقبيرستگار

  س شده است؟شتر مقديز بي چه چين رود برايباور هندوان ا در
 ين اعتقاد دارند که ستارة مشتريهمچن.  استي بهشتين رود روديهندوان معتقدند ا

ک يشود و تا   مي نموداريک کوه کوچکيرد در رود گنگا يگ  ميرج اسد قرارب  بهچون
 يعي طبةک کرشمين ين است و ايس آن ا مقدةروند و لحظ  ميارت آنيز  بهماه مردمان

  .است

  د؟يا دهين را شما ديا
  .خته استيافسانه آم  باخ هندوهايشتر تاريست و بها  از افسانهينها بخشينه، ا

 ةنيسفدم که گفته بود بندرابن داس خوشگو صاحب ي کدام مقاله ددانم در  نميمن
دل است و بعد از ي بةنگاران دور  از شاعران و تذکرهيو.  استي هم بنارسخوشگو
س ينو ن تذکرهي ايها نقل  ازيبرخ  بهه منسد که البتّينو  مياش را دل تذکرهيفوت ب
 يزياهم بدانم که شما چخو  مي.ستينجا نيش در ايدل حرف دارم که جاي بةدربار
  د؟يا دهيشان شني بودن اي بنارسةدربار
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نام   بهمي داشتيگري ديک شاعر هندوي يول  باشد،يکنم خوشگو بنارس  نميمن فکر
سنده معروف دورة شاهجهان است، او در اواخر يچندربهان برهمن که شاعر و نو

ارت و ي زي هم برابنارس رفته و همانجا فوت کرده ممکن است بندرابن داس  بهعمرش
  .آنجا رفته باشد به تبرک

 يکي. مين صحبت کردي بنارس و حزةسه تن از استادان دربار   بان شمارهيما در ا
 يکياست و ) پور يدر غاز(ک بنارس يتشان نزدي والباًي است که تقرياستاد عابد

ست الحسن است که هم استاد دانشگاه است و هم شاعر و متولّد بنارس ا نياستاد ع
ن ي شما پدرانتان از عالمان دين است که هردويشما هم در ا  باو وجه اشتراکش

بنده مشتاقم .  کرده بودندي را در بنارس زندگيدو سالهم  ياستاد عابد. اند هبود
  بنارس چگونه بوده است؟  با شمايدارهايبشنوم که د

 بوده و نارهاي و سمياه دانشگي کارهايشتر برايام، آن هم ب آنجا رفته  بهمن فقط چندبار
در ادوار . دهد  مير قراري مقدس آنجا هم آدم را تحت تأثيام و فضا کنار رود هم رفته به

ن شهر يکردند و در آثار مختلف خود از ا  ميي در آنجا زندگي فارسيمختلف، شعرا
  .اند هاد کردي يا افسانه

  ت؟ن وجود داشته اسية حزي همپايا شاعرين شاعران آيان ايدر م
 ست که ين شاعريتر او معروف. ک استثناستين در بنارس ينه، حزحزين ازه اند هب

  .تاکنون در بنارس اقامت داشته است

  د؟ي را در ذهن دارييها گر بنارس چه ناميان شاعران دياز م
ا يدن  بهي هجر۱۰۳۷ که درسال.  است»انسان« به از آنها ابوالعال نام دارد و متخلّصيکي

  …آمده

  ر دورة شاهجهان ديعني
 وجود دارد ي خطّةشکل نسخ  بهوان او هنوز هميشان در بنارس اقامت داشته و ديبله، ا

  .و چاپ نشده است
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 ين شاعر هندويد بهتريسرا جز چندربهان برهمن که شا ي پارسياز شاعران هندو
  :ت معروفشين بيام و ا دهياش را هم من د يوان فارسي زبان بوده و ديپارس

  کعـبه بـردم و بازش برهمـن آوردم به  ن باريکفر آشنا که چند  بهست يمرا دل  
  د؟ي هم در بنارس وجود داشته که شما بشناسيگريا شاعر ديآ

که سه » خوش« بهگن است متخلّص  بنارس آننديگر از شاعران هندوي ديکيبله، 
رس را ث بناي دارد که تاکنون هم چاپ نشده و در آثار خود حديزبان فارس  بهمنظومه

 همان کتاب بنارس ياکند يکاش کتاب  ست که عرض کردمي همان شاعريو. ان کردهيب
ن کتاب مقامات مقدس هندوان بنارس و سرگذشت ي ترجمه کرده و در ايفارس  بهرا

  .ان کرده استي آن را بيرياساط

  ست؟ يچه قرن  بهن شاعر متعلّقيا
  .زدهميقرن س

خ بنارس را از سال يمت خان هم تاره ن خان پسرين روزگارغالمحسيو در هم
  . تا زمان خود نوشته است که هنوز هم چاپ نشده استيالدي م۱۱۸۷

م از کانپور تا بنارس سفر کرده  ۱۸۹۸ بقا که در سال محمدنام   به هم بودهيشخص
 مقدس و ي بناهاين سفرنامه هم بعضيدر ا نام احوال سفر نوشته و  بهو سفرنامة خود را

  .اند هف شديارس توص بنيخيتار

   است؟يزبان فارس به
  … چاپ نشدهي ول,بله

  نجا آمده؟يا  به سکونتيبرا يي يرانيچ اين هيش از حزيا پيآ! زياستاد عز
 هم بوده که يران بوده و شاعر خوبين اي که از نائيني نائياينام باق  به هستيک شاعري

 ي هجر۱۰۲۳ در سال ين چشتيالد نيرمقدس و در جوار مرقد معيدر شهر اجم
شان يند و ايگز  مييد و سکنيآ  ميبنارس  بهکند و  مي مالقاتخانهيممصنّف تذکرة  با

  :ت از اوستين بيا.  استتوجهشعرش هم قابل 
  ن و صلح کل کنيـلمان بنشـر و مسـبر کاف  نشاط صرف مل کن  بههمه حاصل جهان را  
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  : دارد کهيبارة بنارس هم شعر دريو
   نمانديآن ساق آن قدح بشکست و  دـانـ نميـاقـا بـيـاقـبارس ـنـدر ب  

ران است که در قرن دهم در بنارس ي ايگر از ريک شاعر دي هم يمحسن راز
  .و همانجا هم فوت کرده  کردهيزندگ

 يد از شاعرانيگمانم هردو هم با  بهاند و نين دو شاعر هردو از شاعران قبل از حزيا
  …پ نشدهوانشان چايباشند که تاکنون د

  .طور است نيبله، هم

  ن دو شاعر در کجاست؟ين اي دواوي خطّةکند که نسخ  ميياريتان  االن حافظه
  .دا کنميتان پي براکنم بعداً  مياالن نه، اما تالش

گر يگر از طبقات دي ديها تي از شخصيسندگان گاه برخي جز شاعران و نوضمناً
ران در دورة ي بوده که از اي تاجرياسترآبادنها ناطق يآمدند از جملة ا  ميبنارس  بههم
 ه داشتها و شهر کلکتّيوطن خود را از راه در  به قصد برگشتيد و وقتيآ  ميهند  بهاکبر
  .کند  ميرسد و در کنار رود گنگ فوت  ميبنارس به

رود و خوبان   ميبنارس  بهکند و سپس  ميدني دير و دهلي هم از کشمي مشهدينام
  .کند  ميفي خود توصيابنارس را در شعره

  …د مال دورة شاهجهان باشديگمانم با  بهن شاعر هميا
  .سته استيز  مي در دورة شاهجهاني نام,بله

  وانش چاپ نشده؟ين هم ديا
  …نه

 صم خان متخلّي ابراهيسان و شاعران هند علينو گر از دانشمندان و تذکرهي ديکي
  … است»ليخل«به

  …م يصاحب تذکرة صحف ابراه
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 بنارس يها يقاض  ازيکي ها يسيتش از پتنا بوده و در دورة انگليشان اصليه البتّبله، ا
در دورة اقامت خود در بنارس چند کتاب را نوشت که عبارتند از  .بوده است

  …ميگلزار ابراه، م خانيخ ابراهيتار ,الکالمةصخال

  م تذکره است؟ين گلزار ابراهيا
  .خته استي ريبله، تذکرة شعرا

 مخاطبان يخواستم بپرسم که ممکن است برخ  ميختهيدربارة ر! ديخشاستاد بب
  …گانه باشندين واژه بيا  با زبانيفارس

  . اردوستيميهمان زبان قد

   امروز؟ياردو  با دارديچه فرق
  …وجود داشتهدر زبان اردو  يشتري بي هنديها م واژهي در قد, فرق دارديليخ
د تذکرة يطور که اشاره کرد  مشهورش هم همانگفتم که کتاب  ميشاني اي از کتابها,بله

ن گزارش ينگ نام دارد که ايت سيخ چيگرش هم تاري است و کتاب دميصحف ابراه
  .ستها يسيه انگليبر عل  بنارسيشورش راجا

ن دفن است يک حزيان و نزديم خان در همان فاطميکنم ابراه  مياستاد من فکر
  طور است؟ نيهم
م يسبک نثر قد  بهاز خود بجا گذاشته که از رقعات را هم يم خان تعداديابراه بله،
  . استيهند

آن   بهيا اشارتي نوشته شده يفارس  بهيدربارة مذهب هندوان بنارس هم اگر کتاب
  …ديرفته جا دارد که ذکر کن
دبستان «نام   به مذاهب مختلف جهان نوشته شدة درباري اساسيدر دورة شاهجهان کتاب

شان يمؤبد است و ا  به متخلّصيرزا ذوالفقار آذر ساسانيم که مؤلّف آن »مذاهب
 ي که در بنارس زندگييها ن کتاب دربارة برهمنيمؤلّف در ا.  استيراني و ايزردشت
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 داده که از ي بودند اطّالعات اساسي و روحانيرمعمولي غي استعدادهايکردند و دارا مي
  . نگرفته استيي دست اول است و از جايمأخذها

فش  باشد که مؤلّيد همان کتابين بايام و ا دهين کتاب را دي ايها  من نسخه!استاد
  … شده بوديف معريري کشميفان اشتباه  بهنيش از ايپ

ه که ينام چترو  به بوديادشده از جمله برهمنين کتاب از بزرگان هندو هم يبله، در ا
ار يخانان او را بس خاِنن م خايح از معتقدان او بود و عبدالريکي يمورير پادشاه تيجهانگ
  .ده بودي دين برهمن را در کودکي امذاهب دبستانمؤلّف . کرد  مياحترام
 نظم يفارس  به مردمان بنارسةيم که در آن داستان عشقي داريعالوه ما چند مثنو هب

 ي و فطرت موسويرينش کشميب يها با نام ب دو شاعريز شده از جمله در دورة اورنگ
  …اند هدينظم کش  بهن داستان راير ايم ير تقيو سپس م

  …دلندينها شاعران دوره بيا
کرده   ميي زندگي از آنهاست و قبل از غالب دهلودر بعي ميرتقيل بله، اما م اويدوتا
  .است

ه ي اسالمةي ملّةن نام در جامعيهم  با کهياز تاالراولين بار ر را ي ميرتقيمن نام م
الب غد مثل يشان هم بايد اي که شما فرموديفاتي توصنيا با شناسم مي  استنو يدهل

  …ختهي داشته باشد و هم ريهم شعر فارس
گفتند، اصلش   مي سخنياو را خدا. نام اوست  بهه همي ملّةجامع ي از تاالرهايکي ,بله

  .نو رفت و در آنجا فوت کردهلک  به و بعديدهل  بهاز اکبرآباد بود و بعد

 از آن را يام و از قضا انتخاب دهيکتاب صبح بنارس دنش و فطرت را در ي بيمثنو
 داشت که اصالح يم و در چند جا هم اغالط چاپيا ه آوردهين نشريهم در هم

ن يقصّة ا.  را آورده بودندي از مثنويات اندکيه در صبح بنارس اب البتّ,ميکرد
  ؟اند هت کرديک قصّه را روايا همه يست و آي چها يمثنو
  .ن عجبيست غم عشق و اي نشيک قصّه بيبله، 



  در ساحل بنارس  ٥٥٧

  

  شنوم نامکرر است  ميکز هر زبان که
ک جوان مسلمان است که عاشق ي است و قهرمانش »اليخ شور«نش ي بياسم مثنو

گر را يکديآمد و هردو   ميکنار گنگا  به شنايشود و دختر هر روز برا  ميييدختر هندو
ردو مورد پسند نبود، پدر و ن رابطه از طرف خانواده هي ايدند و عاشق هم شدند و ليد

 يگري ديشهر  بهنکه از دست پسر نجات دهند او راي اين دختر را برايمادر دختر ا
نها را ي کردند و پسر از دور اي سوار کشتيرزنيپ  بافرستند، آنها دخترشان را همراه مي
 يرزن گفت ايد پي دختر رسيک کشتي شد و چون نزديگري ديد و او هم سوار کشتيد

اندازم   مين دختر را که در آبي کفش اين دختر را دوست داري تو ااگر واقعاًپسر 
او کفش را در رود خروشان . ن دختر مال تو خواهد شدي اياور و اگر توانستيرون بيب

  .گر برنگشتيرفت و د آب فرو  بهانداخت و پسر دنبال آن کفش
رزن يآن پ  با دختريقتو.  نگفتيزين شد اما چيد و اندوهگيشآمد را دين پيدختر ا
د که پسر غرق شده يهمانجا رس  بهگشت ير برمي از همان مسي شدن مدتّيبعد از سپر
و دختر ناگهان خود را . رزن گفت بلهينجا همان جاست؟ پيد که ايرزن پرسيبود و از پ

رون ي کردند که او را بيدر آب انداخت و غرق شد و چون مردم در جستجو سع
ن يجان آفر  بهگر را در آغوش دارند و جانين دو همديدند ايد رتيحکمال   بااورند،يب

  .کنند  ميک قبر دفنيآورند و هردو را در   ميرونيآن دو را ب .اند هم کرديتسل

 آن است ي قويان بندين پاين داستانها در همي اييباياز نظر من ظرافت و ز! استاد
  پسريسو  بهدهيمسلمان د که از پسر ييها که چون دختر بعد از آن همه صداقت

شوهرشان در آتش زنده   با که زنان هندو خود را همراهيرود و مثل جشن ست مي
استقبال   بهدهي که از پسر ديهمان صداقت  بان دختر هندو هميسوزانند ا  ميزنده
وة مسلمانان در يش  به راي وکه نتر از همه آ ن بار در آب و جالبيرود و ا  ميمرگ
 و مسلمان آن دختر در ين شاعران راويسوزانند و از منظر ا  نميکنند و  ميخاک

  . هم دارديگري ديها  ظرافتها ين مثنوي اعشقش مسلمان است و حتماً
  د؟يمان بخوانيادتان هست براينش را ي بي از مثنوياتياب

  اد آغوشـچو چشم منتظر بگش  اق آن دو مدهوشين از اشتيزم  



  ٥٥٨  قند پارسي

  

  ياهيس  بايدـيده سفيچو در د  ياهـنـپ يا از بـد جـردنـدرو ک  
 يا  فاضل آنجا شعر دارد، او منظومهيها  علّامه اقبال هم دربارة بنارس و برهمنيحتّ

 ن مصرع آغازيا  باکه» مالهيو مکالمة گنگا و ه خ و برهمنيت شيحکا«نام   بادارد
  :شود مي

  … محترميدر بنارس برهمند
ک ماه در بنارس اقامت ي شد و تا  رده برود از بنارسکلکتّ  بهخواست  مييغالب وقت
 غالب را هم در مورد يمثنو .د خود سرودي را دربارة بازد»ريد چراغ«نام   بهيکرد و مثنو

  …ديا دهي دبنارس حتماً

ن ي اي هم که براي از وقت…ميا ن شماره درج کردهي را هم در اين مثنويبله، و ا
  .ميکن  ميرار تشکّيد بسيمانه گذاشتي صميگفتگو

  


