
  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥١١

  ري کشمة برجست شاعِر ساطعملّا
  ∗ي اقبال تانترريجهانگ

  چکيده
زيبايي  اين امر مسلّم است که . جهان استهايترين جاي زيباترين و معروفيکي از کشمير 

، بلکه بخشي از  نيست آن خوبيفراوان و هواي ها کوه و سبزه و رودخانه کشمير فقط به
زبان و ادبيات شي از آن در شکوفايي ي معنوي آن است که بخها يش زيباييها زيبايي

رين در عهِد پادشاهان شهميري که اولين ياين زبان ش .اين منطقه نمود يافته استفارسي 
 ها چکدر خاندان  بعد از شهميريان ، وخانوادة پادشاهاِن مسلمان محلّي اين ديار بودند

 شاه،اکبر  او ةه در دورک اين دوره بود يروانيوسف شاه چک آخرين فرما. برسر اقتدار بود
دست   بهحتيرا بهاز اين سبب کشمير . کرد دهلي دعوت و اسير بهرا يوسف شاه چک 

تا اين .  گرديدتعيينيک ايالت هند عنوان  بهختم شد و کشمير  شميرک آزادي  و آمدنمغوال
ن و  و شاعران و عالماداشتندرفت و آمد هم با فضال و شعرا از ايران و کشمير ،موقع علما

، بسياري از کشمير وارد شدند بهوقتي که مغوالن . مبلّغان محلّي هم تحت تأثير ايران بودند
 مثل دهلي در کشمير هم محافل آمدند وکشمير  شاعران و عالمان و مبلّغان اسالم از هند به

.  شعري انجام دادند و شاعران محلّي تحت تأثير شاعران مغول و دربار قرارگرفتندو مجالس
 سبک هندي که در هند نفوذ ،شاعراِن مغول درباِر  تأثيرپذيري و آميزش باةا در نتيجلذ

کلّي تازه و نو بود مورد توجه و تقليد  و براي شاعران اين ديار به ه بودکرد العاده پيدا فوق
 مانند مظهري کشميري، فاني کشميري، يشاعران و بعدها شاعران محلّي کشمير قرارگرفت

 کشميري پيدا شدند و سبک هندي را پيروي نموده  جويا کشميري و ساطع,غني کشميري
  .ندي اين سبک ادبي شدها و رواج دادند و برخي خود از قلّه
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  ٥١٢  قند پارسي

  و والدت ملّا ساطع، خاندان
ملّا عبدالحکيم ساطع ابن ملّا علي غالب ابن ملّا صادق ابن ملّا عبدالرشيد ابن ملّا 

حضرت مير سيد محمد همداني در سال  همراه باير فرد اخکه است سعيدالدين همداني 
داراي عالم و فاضل و وي م وارد کشمير شده بود و اهل همدان بود،  ۱۳۹۳/ه ۷۹۵

کمال از  فقه، منطق، فلسفه و در ديگر علوم ، حديث، و در علم تفسير بودتربيت اعٰلي
دند و ايشان را متولّي کر ايشان احترام فراوان مي   به مير محمد همداني.برخوردار بود
نامة ايشان را  ند و در وقفدمقرر فرمود بو) اه مير سيد علي همدانيقخان(خانقاه معلّٰي 

ايشان در محلّة خانقاه معلّٰي .  ممتاز و معزّز، برادر ارشد و امجد خطاب فرمودندافراداز 
 ان و خطّاطاز اوالدشان علما و فضال، حکما. کردند و مشغول تدريس بودند ميزندگي 

  .١متولّد شدند
 ههميش ،نگارستان سخنالف نظر دارند، تنويسندگان اخ اسم ساطع تذکره راجع به

، فقط اسم ساطع را الشعرا رياض، االشعار منتخب، الشعرا مقاالت، هندي سفينة، بهار
. ٢شان را ابوالحسن نوشتند  اسمروشن روز، الذريعه الٰي تصانيف الشيعه. دان نوشته

 النفايس مجمعولي . ه استشان را ملّا ابوالحق نوشت اسم) ۷۵۸ ص (عشق نشترذکرة ت
. ندا ه ملّا عبدالحکيم آورد راشان ، اسمکشمير واقعاِت و تذکرة شعراي کشمير ،)۵۷ ص(

ملّا ساطع روابط دوستانه داشته است و  با» کشمير واقعاِت«مري مؤلّف  محمد اعظم ديده
اند که  کديگر استفاده علمي کرده بودند و بعضي جا نوشتهي بودند و از بيست سال باهم

 ،کند که اسم ساطع ملّا ابوالحکيم است  و تأييد مي٣گرفت از وي اصالح شعر هم مي
نيت وي است ولي دربارة اين امر دليل اند که ابوالحسن کُ ان نوشتهسنوي بعضي تذکره

  .شده استجا ذکر ن کامل نداريم و در اشعار ساطع هم اين امر هيچ
 معلومات و اطّالعات ملّا ساطع احوال زندگاني و ايام کودکي ةنگاران هم دربار تذکره

شان چند اطّالعات  مسافرتو  تجرد، اساتذه، ، مسلکِة ولي درباراند دست نداده  بهکامل
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥١٣

گشود که منادي اسالم و جهان   به چشماي  خانوادهدرساطع . موجود استپراکنده 
 د مفتي يا آخون، قاضي، بيشتر ايشان موالنابودند وو اشاعت علوم دين تدوين و تکميل 
ادبا،  واده نامور شعرا،ندر اين خا. معروف هستند

پدر .  معلّم متولّد شدند ومي خطّاط و حک،نگار مرثيه
بزرگوار ملّا ساطع ملّا عبدالرشيد از پدر خودش ملّا 

 از مردم.  گرفته بودندمشقسعدالدين همداني درس و 
 براي کسب علم و هنر پيش اين بزرگوار ها هشهر و قري

پسرش يعني پدر . گرفتند و از ايشان فيض ميآمدند  مي
 بزرگان را راههم  ـ ملّا محمد صادق ـبزرگ ملّا ساطع 

کشور  شا داد و مشعل علم و هدايت را روشن ساخت ولي در اواخر زندگاني ادامه
رات يهمين سبب در کشمير خيلي تغي  به. دادخودمختار کشمير آزادي خود از دست

بنابراين . دننکحتّي عوض ي شان را ها گاهيجامجبور شدند  بعضي از مردم افتاد و
 ،محلّة باباپور هجرت کردنددر کدل  حبه  ملّا ساطع هم از محلّ خانقاه معلّٰي بهةخانواد

نام ملّا غالب   بها ساطعپدر ملّ.  نکردندشرح اي تذکره در هيچرا ولي سبب از اين هجرت 
. شدند  ميدعوتمي لو عموي ساطع ملّا طالب هردو عالم و اديب وقت بودند در محافل ع

 بعضي از محافل  در کشمير از طرف مغولهايهجري فرمانروا ۱۰۶۱مردان خان  علي
  .١کرد براي مشورت سياسي و گفتگوي علمي دعوت ميهم ادبي اين دو برادر را 

شود که جد ايشان   اما از مطالعه معلوم مي،د ملّا ساطع معلوم نشدتولّدقيق تاريخ 
هنوز هم در باباپور خانوادة ايشان . کدل هجرت کرده بودند باباپور حبه   بهخانقاة معلّي از

ملّا سعيدالدين   بهانشينملّا محمد صادق و آخر شان به بسدارند که شجرة ن حضور
نامة خانم مسرت اختر موجود است که از منشي نذير  اين شجرنامه در پايان. رسد مي

ساطع چطور ايام . ي نوشته شده استيحروف طال  بهاين شجرنامه.  استاحمد گرفته
اطّالعاتي که دربارة . دست نداريم بهدرست  اطّالع آنسربرده ما دربارة  کودکي خود را به
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 ).بهار(پتنا , قات عربيتحقي

 توفيق و کلياتدر 
 تذکرة شعراي کشمير

ند که بيشتر ا هنوشت
 دورة مغول و يشعرا

دورة افغاني تربيت 
 . ملّا ساطع بودندشدة



  ٥١٤  قند پارسي

 از خانواده در زبان رسد اين است که وي دست مي  طالب علمي بهيکايام کودکي 
از کودکي در محافل شعر و سخن شرکت کرد و  فارسي و عربي تحصيل علم کرد و

  .طبع خداداد دارم. گويد دربارة طبع خودش مي. طبع موزون داشت
  يـنه پردازميچو مه سرپنجـه خورشـد شد آ  جالي طبـع من از فيـض اسـتاد ازل باشد  

عنوان سخنوري بس آشنا  شاعر غرابه به”ويد گ بندرابن داس در مورد ملّا ساطع مي
 …“داد تر سرانجام مي  بسيار جامعيت داشته و از اقسام شعر و قصيده غزل خوب…بود

  :گويد گانه دربارة طبع خود مياساطع در جاهاي جد
  دل دريا اينجا ندارد دهـعق هرگ جز  کمال مرا غير طبع نبود غم باعث  

*  
 اـم مـيتيّ ر واره دـگه ودـي بـطانـز غل   سليم ماپرورده شد ساطع دامان هنر به  

*  
 ام صايب زبان شد ناطق و طبعم سليم انديشه

 ١منير از شمع معني دل چو فانوس خيالي شد

  اُستادان ملّا ساطع
اند که ساطع در ابتدا از شاعر معروف زمان الله  نگاران اين سخن را تأييد کرده تذکره

. و مدت کوتاه از شاگردي اين استاد کسب فيض کردملک شهيد شاگردي اختيار کرد 
شعرگويي چنان هوي سته يت خاصّي پيدا کرد که الله ملک شهيد خود را شادر فن

بعد از حصول قوت و ظهور ترقّي  ”:که نگارد تذکرة شعراي کشمير مي. ٢تربيت او نيافته
سته يد و خود را شات طبعش را معلوم کرکرد و الله ملک شهيد استعداد و جد نمايان

 ٣ترين استادان عصر بود معروفکه از خدمت مرزا داراب جويا    بهتربيت او نيافته و او را
کمک و معاونت ايشان در  ساطع نزد داراب جويا زانوي تلمذ فرمود و به. فرستاد
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استادان آن روزگار صحبت  کرد و با ها و محافل علمي و ادبي آن زمان شرکت مي جلسه
چون ساطع طبع موزون داشت در شعرگوئي چنان ترقّي کرد که از . کرد ست ميو مجال

عبدالغني بيگ قبول هم طرح ساطع بود و نزد . ١استاد خود و معاصرين خود جلوتر شد
تکميل رساندند و ساطع  ي طي نمودند و بهيمرزا داراب بيگ جويا هردو منزلهاي ارتقا

سنجي که از   استاد خود و نيز در مورد نکتهساطع در مورد. ٢از معاصران خود فايق شد
  :گويد وي اخذ نموده است مي

 مرا جويـند اسـتادان ز بهـر نکـته سنجيـدن
 همين بس حجت ساطع که جويا بود استادم

نهايت فقر  نگاران اتّفاق دارند که ملّا ساطع در کشمير زندگي خود با همة تذکره
. رفتپيشاور   به،ش راه مسافرت را پيش گرفتدست آوردن معا برد و براي به سر مي به

محمد سعيد اشرف که يکي از شاعران آن روزگار بوده است مالقات   راه ملّا بابيندر 
ش اختيار نمود و ا ي استاد يافت شاگردييچون طبع را موزون و در شعرگو. نمود

در اشعار بوده و » هندي سبِک«ملّا ساطع يکي از شاعران . ٣اصالح شعر از وي گرفت
ترين  سبک نموده و اين سبک در روزگار ساطع يکي از متداولاين خود پيروي از 

همين سبک  گوي آن عصر به رفت و اکثر شاعران فارسي شمار مي ي فارسي بهها سبک
اند و اين در زمان ساطع قبوليت عام پيدا کرده بود و ساطع از استادان آن  شعر سروده

  :کند دش هم در اشعار خود اعتراف ميسبک پيروي نموده است و خو
 آن غزل ساطع که صايب گفته است من اسير

   دارم کمـندي نيسـت در تسخيـر مـايحاجـت
*  

  پـردازي اگر هسـت فقيـر اسـت امـروز نکـته
  پيش ازين عهد شنيدم که غني هم بوده است

*  

                                                   
  .٧شمارة , دانش,  از دکتر آصف نعيمن سدة دوازدهمسرايا پارسي  .1
 .مرکز تحقيقات جامو و کشمير, ٤١٩ص ,  نسخة خطّيواقعاِت کشمير  .2

  .١٤٩ص , همان  .3



  ٥١٦  قند پارسي

  ـران داراکاي بيـکـنـاره گـــرد خـطـرهــ  ب بــرون مـرو سـاطـعئتـو از طريقـه صـا  
*  

  در ايـن دريا نيستدـم گوهر مقصـونکه چ   کليـم اي سـاطعچوسـتم بطرفي از طبـع ن  
الدوله هم مربي ساطع  نويسند که صمصام محمد وصي اختر در کليات ملّا توفيق مي

  :١اند ش سرودها هبود و چون ملّا ساطع بيشتر اشعار دربار
  صمصام او را  بهخان دوران که ظفر خوانده  دم ساطعـر تو يکـقطـع مشـکل کند از به  

  :هالدوله ممدوح ساطع بود شود که صمصام بيشتر اشعارش که سروده معلوم مي
 ــه نواب ز سـاطـــع بـشـنـوگرفــعــت در

  ـه پــا ايــنـجاتســت ه اطلـس چـرخ فـتاد
*  

   معـاني را بـيان سـازدنمـدح خـان دوران چو به
 ٢ان فصاحت هم خبر داردب رسد سحساطع کي به

 دورة مغول و يند که بيشتر شعراا ه نوشتتذکرة شعراي کشمير توفيق و کلياتدر 
چون ملّا توفيق شاعر معروف دورة کساني .  ملّا ساطع بودندةشددورة افغاني تربيت 

داده بود که  ايشان دستور  مل والي کشمير آن زمان، بهنوي ِج افغان که سکه
  . شاگرد ملّا ساطع بود، ويهند دديگر شعرا ترتيب ب با را »کشمير اهنامةش«

ملّا توفيق کشميري از آغاز شعر خود را از ملّا ساطع اصالح گرفت و بعداً از 
نگاران  تذکره. ٣دو سر برآورده و پرگو شاعران آن زمان بودند محمدرضا مشتاق اين هر

 و شعراي پارسي زبان، باهم اتّفاق راي کشميرتذکرة شع ،انجمن شمع ،هندي سفينةمثالً 
درباِر اميراالمرا  ند که محمد مسعود رافع شاگرد ملّا ساطع بود و مانند ملّا ساطع باردا

  .الدوله منسلک بود صمصام
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کشمير هجرت   به اصلش از ايران بود و،١شاگردان ملّا ساطع بوداز شاه خاشع هم 
 مغول بود و صوفي تخلّص ناظم کشمير در عهِدنواب ابوالبرکات صوفي که . کرد
اهللا بيگ  مؤلّف تاريخ حسن دربارة مرزا لطيف. ٢کرد شاگرد دلپذير ملّا ساطع بود مي

گويد که شاگرد ملّا ساطع و مشتاق در  صهبايي مي
. ٣ي شهرت يافتيرگوينظ سخنوري طاق و در

محمد رضا کنت از شعراي کشمير بود هويت عالي 
عر از ملّا ساطع گرفت در سال داشت اصالح ش

  .٤ هجري رحلت نمود۱۱۸۴

  فقر و تجرد
نويسان و  قبل از اين هم ذکر شده است که تذکره

هاي ملّا ساطع ندارند و در کالم  بارة زن و بچه  دريهاي ملّا ساطع هم اطّالعات خانواده
بعضي   به ساطعاما در کليات. دسر ميننظر   بهيچيز در مورد اين موضوع هيچهم ايشان 

 بلکه در تجرد ،خوريم که از آن ظاهر است که ساطع متأهل نبوده از اشعارش برمي
 در ضمن ،کند آنجا که در شعر جور و جفاي روزگار را بيان مي. سربرده است زندگي به

  :کند مجرد بودن خود هم مي آن اشاره به
  اب نوبهارانم هنوزشد خزان و مست خو  ل از جوانانم هنوزـپير گشتم ليک غـاف  

*  
  که باشد دامـن صحـراي امکان کاغذ بادم  دارم آن طفلم هواي عالـم تجـريد در سـر  

*  
  ر دنيا برخاستـ سزسـت کسـي ک تهسنشن  خاک  بهنشين الف تجرد که مزن اي خاک  

*  
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 واب ابوالبرکاتن
صوفي که ناظم کشمير 

 مغول بود و در عهِد
کرد  ميصوفي تخلّص 

شاگرد دلپذير ملّا 
 .ساطع بود



  ٥١٨  قند پارسي

  ام ست نقش بـوريـا در خانـهب اموج سيال  ام سـامـان فـقــر برنـتابـد از تجـرد کلـبه  
*  

  ١ت عشقـم خانـه بردوش توامشردباد دگ  بـمرمنصـب آورگـي دارم تجــرد مشــ  
سر  کند که ايشان زندگي خود را در فقر و فاقه به ساطع در اشعار خودش بيان مي

هاي فراوان ذکر  طرفة ديگر در اشعار خود از ممدوحان خود لطف مهرباني برد و به مي
 و يک مقالة تذکرة شعراي کشمير، کشمير قعاِتواهاي داخلي مثالً  کند و تذکره مي

د صدکه ساطع از کم بودن کنند مييق نيازمند مطرح تحقيقي پروفسور جناب محم 
دست آوردن معاش راه مسافرت را   بهبرد و براي سر مي فقر بهدر سرماية زندگي خود 

  :کشد  اشعار ذيل ساطع خودش از فقر و فاقه فرياد ميدر .پيش گرفت
  اختيار خويش ي بةکـرديم ضبط خند  د زخم دوخـتـه بر وضـع روزگارمانن  

*  
  ام اي خانهـو بوريـاز ني مژگان آه  وحشتم دارد بساط فقر گويا بافتند  

*  
  نقـد داغم شده سرمـايـه سـودا اينجـا  ايم ازار جنون آمدهب  بهچـون تهي دست  

*  
  سوده باشآسختي ده ز دست انداز چرخ   بهتن

   زنـجيـــر راةـنانــد بريـــدن دامــور نـتـو
* 

 گيران را ز جاي فقـر کي ساطع بـرد ما گوشه
 ٢ام اين کشاکش برنيـارد چون کمان از خانـه

 دة ساطعيمسلک و عق
سنّت  جا ذکر نيست که ملّا ساطع اهِل تذکره و در هيچ دربارة مسلک ملّا ساطع در هيچ

  که ملّا ساطعه استنامة خود نوشت ان خانم مسرت پروين در پاي.اهل تشيع ايبود 
مطابق ه  ۷۹۵امير سيد محمد همداني در ا که ب(خانوادة ملّا محمد سعيدالدين همداني  به
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥١٩

دستور مير سيد محمد همداني متولّي و نگهباني خانقاه   بهکشمير شدند و م وارِد ۱۳۹۳
لدين همداني اصالً حنفي بود  ملّا محمد سعيداولي.  داشتتعلّق) نددمعلّي مقرر شده بو

کشمير تشريف   به مبلّغان همراه حضرت مير سيد محمد همداني که از همدانةو هم
جا   ولي جابههشود که ملّا ساطع حنفي بود از اين دليل معلوم مي.  حنفي بودند نيزآوردند

نهايت احترام و تمام جذبه و شوق   قطعات و قصايد خود با،در مناقب، غزليات
ها و  درگيريدر در اشعار ستوده است و بعضي جاها  را )ع(محمد و آل محمدحضرت 
  :دهد  خوبي نشان ميةجذبخود محمد و آل محمد از   بهبا توسلهاي خود  پيشامدي
  اند چو آفتاب کـه در جـام مـاه ريخـتـه  سـاغـر دل مـا ريخـتـند مهـر عـلي به  

*  
  ز صـاف نور بود پـر سـبوي مـردم چشم   عليچه غم ز نامه سياهي چو هست مهر  

*  
  تيـغ کـرده جـدا مرتٰضي علي  بهاز هـم  شـب دين و کـفر راو چون آفتاب روز   

*  
   بــالهــاي روزگارزداردم  مـحـفــوظ  که مهر شهنشـاه دين علي غافل از اين  

*  
 ١ـانزببر القـدر آرم  وصف سادات جليـل  هست چون منظور من مدح علي و آل او  

 :کند طور بيان مي اين )ع(بيت و ائمه در مدح اهل
  نيست وصف الله و گل جز ثناي بوستان  بيت از منقـبت بيگانه نيست مدح آِل اهل  

* 
  کـه آب شد گردد روان ز شرم گنـه آن  برد طرف نجف ره نمي بهيي  هر عـاصي  

*  
  ت جوي خون روان از تيغ او ما راس هر زخمي ز

 را راـکند دامـان صح  ميييالـدش کـربيشهـ
 :گويد  مي)ع(در مدح امام ششم حضرت جعفر صادق

  يـد سـائل آب بقـامـزرع اُم   بهچـکـد  امام جعفر صادق که از سحاب کفش  
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  ٥٢٠  قند پارسي

 :گويد مي )ع( امام پنجم حضرت محمد باقرمدحدر 
 کزو چو ساغر بدرم ز مهر ماالمال  چـراغ سـاقي کـوثـر محمد باقـر  

 : گويد)ع(رضاالم علي در منقبت اما
  در درگــه امــام عـلـي مـوٰسي رضـا  ـيـد را بـســا امةبهجـ ساطـع بـيـا و  
  کند ثنا در بحـر شـعـر خامـه مـن مي  شاهي که از سحاب کفش گر رقم زنم  

  .کند  را هم در اشعاري مدح مي)عج(و امام آخرالزمان حضرت مهدي

  مدوحان ملّا ساطع
دست آوردن  علت کمبود سرماية زندگي و براي به  است که بهقبل از اين ذکر شده

در اثناي راه با ملّا محمد . پيشاور رفت معاش راه مسافرت را پيش گرفت و در ابتدا به
چون طبع ملّا را موزون . مالقات نمود سعيد اشرف که يکي از شاعران روزگار بوده است

 .١ر نمود و اصالح شعر از او گرفتاختيارا ش ا  شاگردي،ي استاد يافتيو در شعرگو
 خود ،زيب عالمگير در آن روزگار ناظم پيشاور بود محمد معظّم پسر دوم اورنگ

ساطع اين موقع . داشت سرايان را بسيار دوست مي شعرشناس بود و هم شاعران و سخن
 آتش محمد معظّم شاه  اسالم خان مير،کرد اسالم خان پيدا  بهرا غنيمت شمرد و تقرب

. ٢نام اسالم خان نوشت نام گلشن اسالم به نثر فارسي به  ساطع يک رساله به.بهادر بود
چون ساطع از اسالم خان احسان . درباِر شاه بهادر پيوست وسيلة اسالم خان به ساطع به

اينجا را ها از آن  نمونه. مدح اسالم خان سروددر بيشتر قصايد خود را  فراوان ديد
  :آوريم مي

 اين دون فطرتان کفر است سنجيدن به مرا ساطع
  يـض تـربـيـت اسـالم خـان ذوفـنـون داردـز ف

*  
  اسالم خان بود دگري نيست مدح باب  نه علـم اســت جـد اوـع دِر مديـساط  

*  
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢١

  با بود ز حلقة چشم ظفر رکابيز  لي جناب رااادر عـاسالم خان به  
*  

  د آسمان را ماه عيد از جبهه سايانشکه آم  من از نواب عالي دودمان اسالم خان گفتم  
*  

 ١کز محيط همتش گردون بود کم از حجاب  يعني آن نواب عـالي دودمــان اسـالم خان  
الدين محمد معظّم بهادر بر  نام قطب  محمد معظّم به،وقتي که عالمگير فوت شد

شعر . شدساطع موقع خوبي فراهم براي  و )هجري ۱۱۱۹  (تخت هند جلوس نمود
ولي فقط پنج سال معظّم خان برسر اقتدار . درباِر ايشان منسلک شد  بهوبي سرود وخ

هجري در يک جنگ وحشتناک فوت شد و ولي عهِد ايشان  ۱۱۲۴ محرم ۱۹بود و 
سير  ماه حکومت کرد و کشته شد و فرخه خودش فقط ن که او همجهاندار شاه شد 

هجري بر  ۱۱۲۵سير  الدين محمد فرخ نام معين تخت شاهي رسيد و به کمک سادات به به
ملّا . برد ايشان شعر فهم بوده است و از اشعارِ شاعران لذّت مي. تخت هند جلوس نمود

  .گرفتهم  نوشت و جايزه يساطع در مدح ايشان قصايد
سير از درباِر دهلي قدر و منزلت يافت، اشعار زير  ملّا ساطع در عهِد ممدوحش فرخ

  :اند مدح ايشان سروده ع گرفته شده است که ساطع بهاز ديوان ملّا ساط
ــال ــه اقبـ ــيف شـ ــدي ز توصـ   منـ

ــي  ــته م ــان پيوس ــامم زب ــردد بک   گ
ــاه   ــق آگـ ــشاه حـ ــدرگاه شهنـ   بـ
 بـکام سـاطـع مدحـت سـرانجـام

ــه ــوان مــي ب ــدي دي ــرم شــعر بلن   ب
  دهـــد نخـــل ثنـــا بـــار ســـالمم

ــرخ  ــه ف ــاه   ش ــازي جمج ــير غ   س
 زبان گويـاسـت بهـر شکـر انـعـام

  اطع زبـان رنگـين بيـان کـن        بيا س 
  !رگ ابـر قـلـم گوهـرفشـان کـن

  ه آمـد در شـهان طــاق  کـ بمـدح آن 
  ز مهر و مـه سـتاند تـاج شـه بـاج           

  فشانارـد گوهـاه آمـت شـچو دس

  ســـير غـــازي آفـــاق شـــه فـــرخ
  معـراج  که برد اين سرفراز آن را بـه       

  انـاي دامپر تا ـد سـرديـلک گـف
*  
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  ٥٢٢  قند پارسي

ــن  ــان کهـ ــاد دارد جهـ ــا يـ   کجـ
   مــاههديــن را فروزنــدشــهي بــرج 
  اي فرمــان دهــيزافــ شــهي رونــق

ــا دور فـــرخ ــاه خوشـ ــير پادشـ   سـ
  ز تمکـين و عــزم خديـو جهــان

ــر ــو ف ــن  خچ ــاه زم ــير بادش   …س
ــپاه  ــاب کواکـــب سـ ــهي آفتـ   شـ
  شهي زينـت تخـت و تـاج شـهي         

  خود بالد از مهـر او دل چـو مـاه           به
  زمين يافت تسکين و سرعت زمان

ــر    ــر و ب ــان ده بح ــشاه فرم   شهن
  ١سـير ه هفــت اقليــم فــرخشــ

فتنه و و جنگ و جدل و قتل و غارت شدن روزافزون و سير  بعد از وفات فرخ
  : چنانکه خود فرمودند، ملّا ساطع دلتنگ شده بود،فساد

 ست در چنين عهدي که اوضاع جهان ناديدني
   تصـوير اگر باز است جاي حيـرت استةديـد

*  
  ٢در شب تار سايه ناپيداست  هند ننمـايد  بهتيره بختي  

برادر و عالوه بر اين ملّا ساطع بر مدح عبدالعظيم خان، رضوي خان، خاندوران، 
  .داردوجود ايشان مظفّر خان هم شعر گفته در ديوان ايشان اشعار متعددي در مدح اينها 

  :گويد  ساطع مي،در مدح رضوي خان
  رضوي خان که مهر مـدحش کـرد     

 که دست او چون مهررضوي خان 
  االنــــوار مطلعــــم را مــــشارق 

 ٣روز شـمار  بهزرفـشـانـســت تـا
  :يدوگ در مدح عبدالعظيم خان مي

  ان آردـم خـدالعظيـه عبـدرگـر بـمگ  هديه برد طبع من جواهر مدح کجا به  
*  

  ٤دار راـتـلک اقـبارزان فـان مـش  ديد آفتاب کوکب عبدالعظيم خان  
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢٣

 لدولها در مدح نواب صمصام
 قصايد گفتند چنددر مدح ايشان ساطع . اطع بودسالدوله آخرين ممدوح  نواب صمصام

  .١در کشمير جاگير هم يافتو هاي فراوان ديده است  و از درباِر ايشان بخشش
 معـاني را بيـان سـازد چون خانـدوران مــدح به

 ان فصاحت هم خبر داردبساطع کي رسد سح به
  بهر تـو يکــدم ساطـعقطـع مشـکل کـنـد از

 صمصام او را خـان دوران کــه ظـفر خوانـد به
 ام تـدبـيــر راي خـان دوران را رقـــم کــرده

  کشور نظــم مــرا ساطـع نـظام ديـگر اســت
*  

  ــنـاي خـانـدوران بهـادر پيشـه کـن ساطعث
 ٢باشد که غير از مدح او مقصود ما زين فن نمي

 برده و چون دوري از وطن و سفرهاي طوالني انن از اميرهاي فراوا ساطع بخشش
اين .  هند بسيار دل شکسته بودة از هواي سوزندچرا کههند ايشان را ناراحت ساخت 
  و آسايش اندک شد و در دهلي امن،سير فوت شد امر هم مسلّم است وقتي فرخ

ز دهلي بيرون بسيار شاعران و نويسندگان او  ختم شد هم ادبي در دهلي يها انجمن
 هخرباال. کشمير کرد  به فکر مراجعتکه ملّا ساطع هم از همين شاعران بود .ندشد

  :گويد در اين ضمن مي. کشمير داد  بهالدوله ساطع را اجازه براي مراجعت صمصام
  آباد کشـميرم گلگشـت بهشـت  بهيدفرسـتا

؟مانيي سلي رات بخشيده مورتکه غير از هم  
 ةيوان ساطع يک قطعداند و در  م ساطع بسيار شعر سرودهدر مدح ديوان تن ه

 هم دربارة اين سخن تصديق رعنا گلتذکرة . اند جداگانه در مدح ديوان تن سروده
  .کند مي

  :نويسد در مدح ديوان تن مي
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  ٥٢٤  قند پارسي

   نبود شعر را بجز ديوانيکه مرجع  درگه که برم  بهبجز تو مدح و ثنا را  
  ١گونه گونه عنايات پادشاه زمان به  مسـرايان اگرچه ممتاز من از مديح  

 آثار ساطع
 ة همدر  وملّا ساطع شاعِر برجستة زمان خود بود

اصناف شعر استعداد کامل داشت و ديوان کامل 
مؤلّف سفينة خوشگو بندرابن داس دربارة . دارد

. نويسد که ديواني ضخيم دارد ديوان ساطع مي
 متذکّر است که ديوانش از الشعرا رياضدر 
الدين  اما سراج. هزار بيت شعر متجاوز است هس

نويسد که ديواني  عابدرضا بيدار در باغ معني ميو  النفايس مجمععلي خان آرزو در 
بيت  تعداد اشعار را قريب چهار پنج هزار الغرايب مخزنصاحب . مختصر دارد

  .٢نويسد مي
 مثنويات، ، مناقب وديواني که ملّا ساطع از خود باقي گذاشته است مشتمل بر حمد

چهار نسخة خطّي ديوان ملّا ساطع در .  قصايد، غزليات و رباعيات است،قطعات
  .هاي سراسر هند وجود دارند کتابخانه

 .هند) اتّرپرادش( کتابخانة رضا رامپور ۲۶۴ نمبر) ق(ديوان ساطع 
يف شمارة کتاب رد) ق(ين فارسي ديوان ساطع ودوا، ديوان در کتابخانة رضا رامپور

 .۳۱۲۴کتابخانه 
 کتابخانة آصفيه حاال اورينتل کتابخانة افضل گنج در احاطة دانشگاه ،ساطع ديوان

 .هند) آندراپرادش(عثمانيه حيدرآباد 
 .هند) آندراپرادش( نياپل حيدرآباد ، موزة ساالرجنگ،ديوان ساطع
ي  شعبة فارسي مرکز تحقيقات و اشاعت کتابخانة مرکز۵۳۵ شمارة ،ديوان ساطع

 . هند،)جمون و کشمير( سرينگر ،علّامه اقبال دانشگاه کشمير
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نثر  ملّا ساطع يک رساله به
نام گلشن اسالم هم  فارسي به
ولي اين رساله حاال . نوشته بود

عالوه بر اين . در دست ما نيست
» حجت ساطع« نامة ساطع لغت

 . هم تحرير کردرا



  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢٥

ولي اين رساله . نام گلشن اسالم هم نوشته بود نثر فارسي به ملّا ساطع يک رساله به
.  هم تحرير کرد را»حجت ساطع« ةنام عالوه بر اين ساطع لغت. حاال در دست ما نيست

 در بخش مرکز تحقيقات فارسي ييککتابخانة رضا رامپور و کتاب در يک نسخه اين 
 هند و هاي هديگر کتابخاندر شايد و کتابخانة علّامه اقبال دانشگاه کشمير هم وجود دارد 

 چون اين شاعر ملحوظ توجه ,شته باشدديوان و آثار ملّا ساطع وجود داهم بيرون هند 
تحقيق او الم  و کامالً دربارة اين شاعر و کهتا حال ديوان ملّا ساطع چاپ نشد. است
  .صورت نگرفته استمکمل و کامل 

  معاصرين ملّا ساطع
 مرزا داراب , مثالً الله ملک شهيد،بعضي از معاصران ملّا ساطع استادان ايشان بودند

شود  از شاگردان ملّا ساطع بودند که ميهم  ملّا محمد سعيد اشرف و بعضي ،بيگ جويا
 ،نواب ابوبرکات صوفي، مرزا الطاف بيگ صبا ،ي ملّا توفيق، محمد مسعود رافعها اسم

 هستند که با درباِر محمد شاه، نهامعاصران ملّا ساطع هما . را نام برد…شاه خاشع و
 ها عالوه بر اين بعضي معاصران ملّا ساطع اين.الدوله وابسته بودند سير، و صمصام فرخ

 محمد ،مري مد اعظم ديده خواجه مح، ملّا عبدالغني،مرزا عبدالغني بيگ قبول. هستند
علي حزين الهيجي، شاه محمد رضا مشتاق، نواب صدرالدين محمد خان بهادر دهلوي 

 .الدين خان فرحت  شرف، کامران بيگ گويا،فائز
 مثالً خواجه محمد اعظم ند،گرفت مي از ملّا ساطع اصالح شعري ان اوبيشتر معاصر

  :دنکن  اعتراف ميالدين فرحت که خودشان مري و شرف ديده
  :گويد رحت ميف
 اين کبوتر هر نفس مشتاق بام ديگر است  شود ير دام ساطع ميـت کي اسـطبع فرح  

نويسد  مي» کشمير واقعاِت«نام  مري در تاريخ خودش به خواجه محمد اعظم ديده
گرفت و در وفات ملّا ساطع شعر هم گفته  از ملّا ساطع ميرا که اصالح شعر خودش 

  :الً مث،است
ــاطع   ــخنوري س ــر اوج س   مه
ــصاحت را  ــالي فـ ــت عـ   رايـ

ـ         يصجتش وقـت نکتـه پيراي

ــع  ــورش الم   از صــفا ذهــن ان
ــين او رافـــع   ــود راي متـ   بـ

ــه ــ  ب ــي ب ــر و غن ــافع يسفقي   ن



  ٥٢٦  قند پارسي

مري  ظم ديدهخواجه محمد اع
نام  در تاريخ خودش به

نويسد  مي» کشمير  واقعاِت«
از را که اصالح شعر خودش 

گرفت و در  ملّا ساطع مي
وفات ملّا ساطع شعر هم 

 .گفته است

  از غلـــو فطـــانتش اســـتاد  
   شعر شـد يـک چنـد   يم آرا بز

  شده مقراض مـوت آخـر کـار       
 م از چه فاني گشتـپرده جس

ــالع  ــي ط ــاي او زه ــود جوي   ب
  عرفـت جــامع اصــناف م  بـه آن

  صـــفحات بقـــاش را قـــاطع
 حق راجع  بهش شدهسروح قد

  گفت اعظـم بـسال تـاريخش      
  ١نور ايمـان بمرقـدش سـاطع      

  
 سبک هندياز پيروي 

اين  شروع کردرا زماني که ملّا ساطع شعر گفتن 
ي ها کبترين س زمان و اين سبک يکي از متداول

رفت و شاعران آن زمان در همين  شمار ميبفارسي 
اين روش افتخار   به وندمينه شعر گفته بودعصر و ز

 بنابراين کالم ملّا ساطع هم تحت تأثير .داشتند
از قرن اين سبک تقريباً دو قرن . سبک هندي شد

سبک هندي بسياري . نهم تا دوازدهم ادامه داشت
. بود در اشعار ساطع هم مورد بحث ها يدر آن زمان داشت و اين ويژگرا ها  از ويژگي

 استعارات ،پردازي  خيالبافي، نکته،بيني هاي اين سبک همان باريک  ويژگيترين همم
 تمام واجدآوري است و اشعار ساطع   تشبيهات دوررس و تازه،مشکل و پيچيده

شکّي نيست که اگر ساطع را يکي از اُستادان و مقلّدان اين . وق هستندفهاي  ويژگي
هاي تازه،   معني وهاي باريک  چون ايشان در اشعار خود نکته،ميسبک تصور کن

کاربرده است و تتبع از  مهارت کامل به ا  تشبيهات نادر را ب واستعارات لطيف و نازک
 ، طالب آملي، آشنا کشميري، صائب تبريزي، غني کشميري، سليم تهراني،کليم همداني
کمال  ا هاي اين استادان را ب ساطع در اشعار خود اسم.  هاللي نموده است وجالل اسير
طرز از کرده بود و آماده نبوده است که  اين سبک دلبستگي خاصّ پيدا   بهوبرد  شوق مي

  :گويد که مي  چنانجدا شود،روش شعر صائب تبريزي و 
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢٧

  ران داردـرهاي بيکـرد خطـکناره گ   صائب برون مرو ساطعةقيتو از طر  
*  

  ام صائب زبان شد ناطق و طبعم سليم انديشه
   دل چو فانـوس خيالي شدمنير از شمع معني

*  
  من اسير آن غزل ساطع که صائب گفته است

  حاجـت دام کمـندي نيسـت در تسـخيـر مـا
*  

  کنم گوهر مقصود در اين دريا نيسته چ  ستم چو کليم اي ساطعبطرفي از طبع ن  
*  

  جنونم آشـنا و دل اسير و تـن هـاللي شد  شده ساطع فغاني لب سحابي چشم گريانم  
*  

  ش سبز شد که گفتخنرين زمين سصائب د
 ١سـت زميـني که قـابل است اي اکسـير دانه

پردازي و معني آفريني دستگاه کامل داشت و در اين فن کسي ديگر را  ساطع در نکته
 کند  اما اعتراف مي،پرداز زمان خود بوده است نکتهيگانه  گويا ،تنسدا غير از خود ماهر نمي

  :دانست  تتبع نموده است و ايشان را استاد خود ميکه در اين فن غني کشميري را
 پـردازي اگـر هسـت فقـيـر است امروز نکته

  ست پيش ازين عهد شنيدم که غني هم بوده
* 

 غني يکـدم نشــد فـارغ ز شــغل باطل دنـيا
 باشد در آِب خشک خود پيوسته گوهر غرق مي

عضي شاعران را گرفته و هيم و مطالب و مضامين اشعار از باساطع بعضي جاها مف
که   درحالي،مضامين از خود ساطع بوده استالبته . ريخته استدر قالب شعري خود 

  :کرده استساطع از مفاهيم اشعار آنها تقليد 
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  ٥٢٨  قند پارسي

 ساطع غني
  زلت شوعاگر شهرت هوس داري اسير دام 

 گيـري نام عنــقا را که در پـرواز دارد گوشـه
  ويشيحصار عافيت خواهي برو در کنج در

 مع افسرهاـود چون شـش که اينجا آفت سر مي
 ساطع  صائب

  درازپيش کسان چون کني دست نياز 
   از آبروي خويشکه بگذرياي  پل بسته

  

   خواري طلبيخواهي غني شوي نکش
  ١دريا شوي چو جمع کني آبروي خويش

 
  نازک آفريني ساطع

ترين ويژگي سبک هندي  مهمين اشاره شد که خيالبافي و نازک آفريني يکي از  اقبل از
  : مثالً،است و اشعار ساطع از اين ويژگي برخوردار است

  دم سبز از ابر کف جودشـشده تخم امي  آلودش دلي دارم نهالي کرده چشم گريه  
*  

  مفتاح هالل رمضان قفل دهانست  شايدگ ابروي تو زاهد چه ةاز گوش  
*  

  ختند ابروي پيوسـته راپل ز چه رو سا  ن، دل نتواند گذشتان حساز سر طوف  
*  

  ام سودائي دود کباب دل رنگ الله به  مرا ديوانه دارد آه دردآلود خود ساطع  
*  

  چه سود از وعظ کس ساطع من پامال غفلت را
  رينميست دل در خواب ش چو زنبور عسل مرده

*  
  خواهـم ز خود کنار و ترا در کنار مي  خواهم  ز تو اي غمگسار مياي پياله  

*  
  عهدي که اوضاع جهان ناديده استدر چنين 

  ست ا تصـوير اگر باز اسـت جاي حيـرتةديد
*  
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٢٩

  م مجمـع کنند اهـل کمــالـال نازکـبر خي
 ١هم  بهرا دهد اين رشته ساطع ربط گوهر مي

  تشبيهات تازه
جا از تشبيهات تازه اشعارش را جاذب نظر ساخت اما در عين حال ساطع  ساطع جابه

. گرفته است ال و انحطاط شعر وي قرارذورده است که موجب ابتتشبيهات پيچيده هم آ
  :مثالً

  نگنجد پسته درين مغز جا تنگي از  انتـده رِدـ گِددو بزـخط س ارـناچ  
*  

  ستن ا باغ عدم در چمن امکاةغنچ  تان جمالـگلس  بهدهن تنگ تو گويا  
*  

  چشمت سا بوسم و خواهم نگاه سرمه لبت مي
 ٢ بر اصفهان داردرمقيـم در بدخشـان و نظـ

 استعارات حسن و تعليل
 گويند که شاعر برجسته آن است که در شعرش سوز و درد بعضي محقّقان ادب مي

 اما تا وقتي که شعر استعاره ،گذارد  وقت آن شعر تأثير هم ميآن .خورد  ميچشم به
يا معني انگيز يک دن  دلةکمک استعار بهوقتها ملّا ساطع بعضي . نداردخوب نداشته اوج 

  :مثالً. کند اظهار ميرا در شعر خود 
 رنگ آمدـتسـخيـر ف ســپاه هنـد پنــداري به

 ور رنگشـشبي خون عجـب آورده خط بر کش
 رين زبان چون در سخن آيديلب آن طوطي ش

 ٣شود پنهان چو مغز پسته در شکر خط سبزش
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  ٥٣٠  قند پارسي

است براي شه خاور استعاره ه که البتّ شه خاور خط سبزشر کشيد امروز شکر ب
  .خورشيد
  هرکه خاموش نشيند بر ما گويا نيست  نيست موجـود دهـان تو ز کم حرفيها  
  :يا

  از تنگي جـا مغـز درين پسـته نگنجد   گــرد دهـانـتد خط سـبـز دورنـاچا  
از تنگي دهان پسته هم در . مغز  بهپسته تشبيه داده است و زبان را   بهشاعر دهان را

  :ماند  باز ميهشي مثِل پسته هم،ماند ان در دهان ساکت نميگنجد يعني زب آن نمي
  د در شکر تبسمـيا مغز پسته غلطي  خوابيده سبز خط گرد دهاِن تنگش  

*  
  داري کشمکش دارد بيني کمان از خانه نمي  گيراني هـيال خود اگر از گوشـبکن ترک ع  

*  
  گردد ره گهر ميسختي چو دهد قط تن به  گردد ِل هنر ميـد از اهـهرکه رنجي کش  

*  
 ع ز خامـوشيــاطــهــاي صاحــبدل بــود س نفتکش

 ١فريب است اينکه پيش از وا شدن اين غنچه گل باشد

  درد و عشق در شعر ساطع
 است "آورده"اين شعر . ست که خود در ذهن پيدا شود اعلّامه اقبال گويند که شعر آن

ن ساخته است و شعر ساخته اي. زدساب شعر را تاد هد  ذهنش فشار ميبرکه شاعر 
اگر ما بر اشعار . نشيند دل نمي  بهع اشعار اين نو،چاشني و درد و سوز و سادگي ندارد

و  شود بعضي اشعارش آورده هستند و همين درد  معلوم ميبيندازيم،ملّا ساطع يک نگاه 
 و زيبا لذّت ب وي از جمال و نگار خو. و آن رنگ عاشقانه استآن استرنگ ويژگي 

چشيده را ن ساطع معتقد بود که تا وقتي که عاشق عشق مجازي .ورزد برد و عشق مي يم
  .عشق اٰلهي رسيدن برايش محال است  بهباشد

  : عاشفانه هم گفتهعروي مثل سعدي ش
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  ملّا ساطع شاعِر برجستة کشمير  ٥٣١

  اريکنـد نـاز آفـريـني مسـت عـي کبابـم مي
   شعـله ديـداري,ييجـو  فتـنه,يويـنگار تنـدخ

  ستي لب شکر طفليم ير،ـتبسم ش پيرا، سخن
  نه رخسارييزبان طوطي بيان آي رينيش عجب

  ي جلوه طاوس,نگاري ,جاسوسي جان غمزه يپ
  رفتاري تـذروي سبک ، سـروي،يتقـام قيامت

  ريزي مژگان خون دل  بهآميـزي نظاره وحشـت
  اريند انـداز جـرـ کم,خـم گيســو دالويــزي

   قيامت جلوه رعـناييبااليي،عجـب شمـشـاد 
   چهره گلناري,ه فامي، گل انـدامي، بهـاريسي

   ناوک اندازيژگانـم  بهغمـزه ترک غمازي به
  اريک  کمان ابرو ستم,ازيـدل عاشق هدف س

  يغمزه مست و مدهوش  به,نگه غارتگر هوشي
  ١ بهشـتي جلوه گلزاري,رنگ گل قـبا پوشي ز

  وفات ملّا ساطع
صاحِب روش . باهم اختالف نظر دارندنويسان  دربارة والدت و وصال ملّا ساطع تذکره

 صحف ابراهيم و خوشگو سفينةدر . هجري فوت شد ۱۱۵۶ در سالنگارد که ساطع  مي
قدر اختالف دارند  نويسان اين بعضي از تذکره. ٢هجري است ۱۱۵۰تاريخ درگذشت وي 

نويسد آخر  مي دربارة وفات ساطع عشق نشتر. هند که ساطع در دهلي فوت شدا هو گفت
هجري وطن عارض خود را  ۱۱۵۶ در سنة يکهزار و يکصد و پنجاه و شش حال

  :نويسد سال او مي  راقم قطعه صوري و معنوي به.وطن اصلي رونهاد گذشته و به
 ٣پنجاه و ششو گفت سن يکهزار و يکصد   عاشقي چون جسـت سال رحلت او هاتفي  

                                                   
 .۵۵ص , نسخة حيدرآباد؛ ۱۲۳ص , نسخة کشمير؛ ۱۰۴ ص , نسخة خطّي کتابخانة رضا رامپورديوان ساطع  .1
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  ٥٣٢  قند پارسي

 ،ع بوده است معاصر ساطخودمري که  واقعات کشمير خواجه محمد اعظم ديده
گرفت   عالوه بر اين از ساطع اصالح شعر هم ميه،ساطع روابطه دوستانه داشت بلکه با

مرگ  حيات بود و شواهد عيني بهدر مري   محمد اعظم ديده،در وقت وفات ساطع
نگاران فوقيت دارد و همچنين غالم  مري بر تمام تذکره ساطع است و روايت ديده

ساطع بست و يکم ” ساطع عالقه دارد ايشان گويند که ةوادخان به که )ره(صفدر همداني
تاريخ نور «. ١“هجري رحلت نمود) ۱۱۴۳(رمضان سال هزار و يکصد و چهل و سه 

بر وفات ساطع را مري اين قطعه و تاريخ  صاحب واقعات کشمير ديده» ايمان بمرقدش
  :نوشته است

  مهر اوج سـخنوري سـاطع     
ــصاحت را   ــالي ف ــت ع   راي

  ييکته پيراصحبتش وقت ن

ــع   ــورش الم ــن ان ــفا ذه   از ص
ــين او ــود راي متــ ــع بــ   رافــ

  …نافع يسـني بـر و غـقيـف به
  گفت اعظم بسال تـاريخش   
  نور ايمـان بمرقـدش ساطع

هجري بر طبق روايت معتبر مذکور  ۱۱۴۳  بامرقدش ساطع برابر است نور ايمان به
 .٢ر درگذشتهجري در کشمي ۱۱۴۳المبارک سال  ساطع روز بيست و يکم رمضان

وي  که در کدام قبرستان مدفون است و تا حاال نشان قبر همدياروايت ن  در هيچاگرچه
 .شده است معلوم نهم
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در مجرد جاي قبر ساطع را نام مرزا عبدالرسول استغناي کشميري  محمد رجب بت هم در مقالة خودش به  .2
 .نويسد آباد مي حسن


