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  ∗حديِث بنارس در ادبياِت فارسي

ل بوده ضو علم و فعرفان , ت روحانيزبنارس از زمانة قديم يک شهر مقدس و مرک
اينجا در ,  از ايشانيسيار ب.اند ه بودتعلّقبنارس م بهشعرا و علماي بزرگ فارسي  .است

ر شعر  بنارس را دي و شعراي بزرگهمينجا متولّد شدند و فوت کردند. نشوونما يافتند
 پتي متخلّص ملّا سعداهللا پاني, دورة جهانگيردر هفدهم ميالدي در . خود تعريف کردند

 تقريباً دوازده سال در بنارس بود و زبان سانسکريت را »مسيحي« يا »مسيح«به
 در تعريف پيغمبر صلعم اين شعر او .زبان فارسي نظم کرد ه او هم راماين را ب.گرفت ياد

  :خيلي مشهور است
  خـداي خــويش دارم   بــارقابـت    ريـش دارم   محمداز عشق   دل  

  :خيلي مشهور استطور شعر او که دربارة سيتاجي نوشته  همين
  چو جان اندر تن و تن جـان نديـده           تــنش را پيــرهن عريــان نديــده   

تعلّق همانجا  به, هزاده داراشکوه بودندا که منشي ش١در همين قرن بنواري داس ولي
د وبررام گپت و پ, ولي  راجا چونيآثار, صوفيانه در نثر  شعِررودِنسعالوه بر . ندداشت

  .زبان فارسي ترجمه کرد  به راچندر اودي
راند و ذگ هزاده داراشکوه هم وقت قيمتي خود رااش, در همين شهر تاريخي

 نآقر  بافهميد والهامي را س و علما و پانديتها استفاده کرد و ويد و کتابهاي مقد از

                                                   
, ده بلقيس فاطمه حسينيبة سيمرتّ( »قاالت عابديم«بان اردو در کتاب ز اين مقالة استاد عابدي به  ∗

ير احمد دکتر شبآقاي چاپ رسيده است و   به)م ٢٠٠٣, انتشارات شعبة فارسي دانشگاه دهلي
زبان فارسي  به) نو قات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهليپژوهندة مرکز تحقي(
  .ه استگرداندبر
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  ٦٥٨  »ابدينامة استاد ع ويژه «قند پارسي

  

زبان سانسکريت نوشت و  بهرا  »سنگم سمدر« مثل اآلراکةکرد و کتاب معر لهمقاب
 اين در مدت شش بر عالوه .زبان فارسي ترجمه کرد  بهاين را» البحرين مجمع«نام  به باز

 .گذاشت  نام»اکبر سرِّ«کرد و  زبان فارسي ترجمه  بهد راانيشاپو ابخش ازپنجاه ماه 
وله الد  در دورة شجاع.د شدندانيشاپوفلسفة ا بهمة فارسي همين ترج ابروشنفکران اروپا 

 زبان فرانسوي و  بهفرانسه برد و آنجاه يک روشن فکر از فرانسه اين ترجمه را از اود
  .الطيني ترجمه شد

» در ماجراي بنارس« يک مثنوي بنام ١ فطرت موسويدر همان قرن مرزا معزّ
دربارة بنارس و .  اينجا بيان نموده بودداستان عشق دو عاشقان, در آن مثنوي. نوشت

  :فرمايند  مياگگن
ــاد ــاکيزه نهـ ــاد   ناگـــه آن ســـالک پـ ــارس افتـ ــوي بنـ ــذرش سـ   گـ
  رشـــِک بـــاغ ارم و غيـــرت حـــور  ديــد شــهري ز نکويــان معمــور   
ــرفش   ــک ط ــايي از آن ي ــود دري   که سزد قرص مه و خـور صـدفش          ب
ــد  ــنگش خوانن ــه و گ ــدوان دجل ــهچــون گالبــش  هن   انندلبــاس افــش  ب

  :کنند  ميميترسطور  اينرا او هم منظر غسل زنان در رودخانه 
ــو  ــرخ همچـ ــان بـ ــرننازنينـ   هــر چاز مــِي حــسن برافروختــه      مهـ

ــد در آن آب زالل  ــسل کردنــ ــاهــر يکــي  غــ ــال  ب   دگــري گــرم مق
  گفت چون شـعله ز کـسوِت عريـان      ديــــدگان طايفــــة ســــيمبران  
  ه بــر اطــراِف چمــنســنبل افــشاند  همــه در بحــر چــو در کــرده وطــن

هند  بهبار در دورة جهانگير و دومين بار در دورة شاهجهان   يک٢ملّا طغرٰي مشهدي
ي طغٰر. داشت هر دو کمال,  نثر و نظم دراو.  شد شاهزاده مرادبخشآمده بود و منشِي
گويد  مييو.  بودهبنارس يکي از آن, احت کردسراسر هند را سي:  

ــن  ــدآباد و ِسـ ــا احمـ   شدم کوچه پيمـاي هـر شـهر هنـد           دز بنگالـــه تـ
* 

  ارم چون کند طـرح جنـِگ بنـارس          آراي باغ اسـت گنـِگ بنـارس         صف
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 طور بيان چنانچه حسينان بنارس را اين. اند هايشان حسينان هند را هم ذکر کرد
  :کند مي

  زرد روتي را چسان از شاخ هستي رد کند           جعفـري گرديـده از سـبز بنـارس منفعــل    
* 

  نقد ايمان خير کردم پيش دربـان بنـارس          يرکردم ذوقها در دير کردم    حسن بت را س   
* 

  ســير کرشــمه زار بنــارس غنيمــت اســت  خانة دهلي چـو راه نيـست   عشوه  به يطغٰر
وقتي که مردم . داشت  مي مخصوصاً هولي را خيلي دوستواني جشن هندطغٰر

در تشبيب . کرد  ميکتايشان حر  بااو هم, کردند  ميرذگکوچه خواندند و از   ميآواز
  : کرده استطور تصوير اينرا او اين جشنواره , يک قصيده

  خود را چو گلبن ساختن باِغ ارم خوار آمده          رنگ و بو پـرداختن   باشد وقت هولي باختن   
* 

  چنگ و دف در کوچه سيار آمده  باکنان  بازي  رنگين لباسان هر طرف پيراية هولي بکف      
 ,»سخنور خان« بههت برهانپوري مخاطبکسف ن يومحمددر قرن هجدهم 

 در اين سلسله ايشان دربارة . کرده بودرگزارهولي را ب, ها در کرناتک گجراتي با
ها و اهل بنارس و ديگران ذکر نموده است که در اين جشن شرکت  برهمن, ها کهتري

  :فرمايند مياو . کرده بودند
  ا فالن است و فـالن اسـت       رفيِق م   بهار عـيش کهتـري زادگـان اسـت        

* 
ــي  ــان را در حواشـ ــرهمن زادگـ   ز بعـــِد رام رام و رنـــگ پاشـــي    بـ

* 
ــوخ  ــان ش ــارس زادگ ــسيار بن ــد ب    عيـار  ز و بهم گستاخ و چـشمک بـا        ان

الهور , حيدرآباد, پتنا, مثل بنارس,  هندوستاندر اين مثنوي شهرها و جاهاي مهم
  :شود  ميگزار و شور برشوق  با هوليِن که جشاند هذکر شد

ــان و از دور ــابين ز نزديکــ ــان  تماشــ ــا و جهـ ــور ز پتنـ ــاد و الهـ   آبـ
* 



  ٦٦٠  »ابدينامة استاد ع ويژه «قند پارسي

  

ــه و مو ــارس ز بنگالــ ــان و بنــ   از کـالرس  هـم   ز گجرات و سرونج و        لتــ
* 

ــالل  ــشمير و ج ــل  ز ک ــاد و کاب   بچنـدين رنـگ دل صـبر و تحمــل     آب
 در  وم از ايران آمد ۱۷۳۴ در ١ قرن شاعر بزرگ فارسي شيخ علي حزينهميندر 

 شاگردش ٢ رام نراين موزون. همانجا فوت کرد و مدفون شد و دربنارس اقامت کرد
خيلي مشهور دربارة بنارس حزين بنارس را خيلي دوست داشت و اين شعرش . بود

  :است
   لچهمن و رام است اينجا     يا ههر برهمن بچ    از بنـارس نــروم معبـد عــام اسـت اينجــا   
 . بودهآنها يمهربان داشت و دلدادة حسن و ايشان هندوها و دين هندو را دوست

  :گويد مي
ــانم   ــرده ايم ــدي ب ــار بن ــرهمن زادة زنّ   کفر زلفش دين و ايمان را کند با سودا مي که  ب

  :فرمايد  مينيز
  پي پرسـتش مهـديو چـون کننـد آهنـگ          رخـان بنـارس بـصد کرشـمه و نـاز            پري
   زهي لطافت گنـگ    زهي شرافت سنگ و     سـنگ پـا مالنـد     بهگنگ غسل کننـد و   به

در زبان اردو .  است در آنو پرستش) غسل( شهرت صبح بنارس غالباً نتيجة اشنان
  .] علي حزينيزگاميت [»                «, يک مثل است

.  آمدولکهن به در دورة امجد علي شاه,  عارف علي شاه خراساني,در قرن نوزدهم
 .م ايشان در سنديله بود ۱۸۵۷انقالب در زمان .  مشرب بودايشان يک صوفي رنِد

بنارس هم  بهايشان . همراه بود واو اکثر در لکهن] ه ۱۲۹۸: زنده[رگا پرشاد مهر راجه د با
  :کند  ميطور ذکر  اين آنيبا رويزآورد و دربارة عاشقان   ميتشريف

ــارس  عــشوه ــرا بن ــارس کــشت م ــر بن ــارس عــشوه   گ ــرا بن ــارس کــشت م ــر بن   گ
  :ديگو يمگ ذکر گنو در 

  حور بود عين قصور است امـشب        آنکه بي   ي از آب  يگنگه رو باغ جنـان سـرزده گـو        
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نماز , دهمخانه شپرشاد  رگاراجه د  با تشريف برد ولکهنو بهوقتي که از بنارس 
 يرا برا ب کرد و اين واقعهخيلي تعجرگا پرشاد راجه د, کرد قبله ادا بهپشت را  صبح

هنْپدر خود راجه دکرد که شما در بنارس سؤالکه از ايشان  وقتي .اي بيان نمود رتْپ 
  :خنديد و اين غزل را خواند, قبله را هم فراموش کرديد

  مسجد اقصاي ما طاق دو ابروي تو         ما کوي تـو کعبـة مـا روي تـو     ةقبل
ي اديز  تا حدبا هندوانداشت و در معاشرت  يمهندوستان را عزيز  شاه يعلعارف 

 تسدوخيلي هند را هاي  مناظرهاي دلکش و رودخانه ايشان از .کرد ي مطافرا
  :فرمايد  ميطور مثال هب. داشت مي

  بايـد مـرا     مـي   تاز  و ترک ترک   هنــدو بتــي  بــاعارفــا در هنــد
* 

  ايـم   تسبيح را گسسته و زنّـار کـرده         عشق سبزة خط بتان هنـد       عارف به 
  :فرمايد  ميايي ة هفتهشنب  سهدر تعريف بازاِر

  ساقيا باده بگشتيم ضرور اسـت امـشب         منگل و درياي سرور است امـشب      ميلة  
  


