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  فارسي از اندلس در هند انجب: شاعرِ

هند آمدند. آنها در  شعرا، ادبا، عرفا و حتّي تاجران ايراني در مقاطع مختلف تاريخي به
گونه افراد در جامعة  اند. طبيعي است که اين حقيقت سفراي فرهنگي ايران در هند بوده

ل کشور خود, مردمان آنها محشور بودند و ضمناً دربارة احوا هند دوستاني داشتند که با
دادند. شعرايي که از  دوستان هندي خود اطّالعاتي مي هاي آنجا به ها و شنيدني و ديدني

اند و  خود نموده هاي زادگاه هايي به هند آمدند, در آثارِ خود اشاره نقاط مختلف ايران به
د و بعضي کردن اند. همچنين هنديها هم از ايران ديدن مي خصوصيات آنها را متذکّر شده

وطنان خود معرفي  هم هايي را تأليف کرده و جامعه و فرهنگ ايران را به از آنها سفرنامه
فارسي و اردو در قرون  گونه آثار به اند. در اثر اين رفت و آمدها و نگارش اين کرده

  ميانه, ايران در هند بيشتر از ديگر فرهنگهاي بيگانه شناخته شده بود.
ويژه در زمينة فرهنگي، برقرار  به ند و ايران روابطي حسنه،در طي قرون ميانه, ه

آوردند  هند روي مي علل مختلف به تعداد زياد و به کرده بودند و صاحبان ذوق ايراني به
  بردند. رشد صاحبان علم و هنر در هند بهره مي و از وضع مساعد و رو به

در قرن هجدهم  ميرزا محمد ربيع انجب مغربي يکي از شعراي فارسي است که
هند آمد و در دهلي سکني گزيد. احوال و شرح زندگي اين شاعر  ميالدي از اصفهان به

  نظر من جالب توجه و گفتني و شنيدني است. گوي به فارسي
اندلس (اسپانيا) رفته بود. انجب در همانجا متولّد شد  خانوادة انجب از ايران به

برد که  توان پي اينجا مي کرد. از ند مهاجرته اصفهان آمد و بعدها به و در کودکي به
ها در اسپانيا,  هاي ايراني در مقاطع مختلف حکومت مسلمان بعضي از خانواده
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در سرنوشت مسلمانان  ،جهان دور از وطن خودرفتند و در آن قسمت  آنجا مي به
  شدند. سهيم و شريک مي

ال زندگي او را در انجب مالقات کرده و احو نگاران هند با سه نفر از تذکره
اند. يکي از آنها کشَن چند اخالص است که در عهد  نگارش آورده هاي خود به تذکره

کرد. وي يک تذکرة  م) فوت ۱۷۴۸-۵۴ه/ ۱۱۶۱-۶۷حکومت احمد شاه تيموري (
. دوم ١تکميل رساند م به ۱۷۲۴ه/ ۱۱۳۶گو بنام هميشه بهار را در سال  شعراي فارسي

م) است که تأليف تذکرة شعراي فارسي  ۱۷۵۷ه/  ۱۱۷۰ م:بندرابن داس خوشگو (
م آغاز کرد و بعد از ده سال تالش  ۱۷۲۵ه/ ۱۱۳۷را در سال  خوشگو سفينة موسوم به

م)  ۱۸۲۵ه/ ۱۲۴۰ . غالم علي همداني (م:٢پايان رساند م آن را به ۱۷۳۴ه/ ۱۱۴۷در 
 ثريا عقدوال او را در انجب مالقات نموده و اح نگار فارسي است که با سومين تذکره

بريم که انجب از  پي مي ها . از اين گزارش٣م ) ثبت نموده است ۱۷۷۵ه/ ۱۱۸۹ (تاليف
مدت پنجاه و دو سال در دهلي  م حداقل براي  ۱۷۷۵ه/ ۱۱۸۹م تا  ۱۷۲۴ه/ ۱۱۳۶سال 

  اقامت داشته است.
هاي  در تذکرهنگار که انجب را ديده بودند و احوال او را  عالوه بر اين سه تذکره

نام  هم در تذکرة خود به» صبا«اند, محمد مظفّر حسين گوپاموي متخلّص به خود نگاشته
, احوال اجمالي انجب را داده ٤تکميل رسيد م به ۱۷۸۲ه/ ۱۲۹۶که در سال  روشن روزِ

است. بديهي است که او اطّالعاتي را که دربارة انجب ارائه داده, از يکي از سه تذکره 
  ر اخذ نموده است.الذک فوق

او روابط خوبي برقرار نموده بود. انجب هم  اخالص, انجب را در جواني ديده و با
توانست احوال مفصّل انجب را در  اخالص بود. بنابراين او مي» دل و جان مهربان به«

تذکرة خود بياورد ولي متأسفانه اخالص در باب اين دوست خود گزارش بسيار 
نويسد که  خواند و مي مي» گل سر سبد سخنداني«او انجب را مختصري نگاشته است. 
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است که شاعري  ١واال ي قلي بيگ زنگنة اصفهاني متخلّص بهاو شاگرد رشيد مرتٰض
سربرد و استفادة معنويات از  نگار و سحرکار بود. مدتي در اصفهان به کار و معني پخته

عنوان  تنها اين غزل انجب را به . اخالص٢خدمت استادان اين فن و نقّادان سخن نمود
  نمونة شعر او نقل کرده است:

  گـل  که نماند از عرقِ خجلت گل رنگ بـه   گـل  حسن شوخِ تو چنان کرد فضا تنگ به
  گـل  کند غنچه ز رشک لب او جنگ به مي  تبسـم شـده لعلـش دمسـاز     در چمن تا بـه 

  گــل ة نيرنــگ بــهاي شــيو تــا تــو آموختــه  فسـون رفتــه ز جـا بلبــل شـوريده نــوا    بـه 
ــاز دگــر خلعــت گلرنــگ بــه  آيـينِ چمـن   شوکت حسن فرنـگ تـو بـه      گــل دارد از ن

  تضـمين کسـي شـعر مگـو     انجب امروز به
  گل که بود صحبت هر خار و خسي ننگ به

توجهي, تساهل و يا کم سعادتي اخالص بود که او احوال زندگي چنين  کمال بي
او بود, بسيار ناقص آورده است. او حتّي تاريخ  »دل و جان, مهربان به«شاعري را که 

معرض  تولّد انجب و اسم زادگاهش و همچنين اطّالعي دربارة آثارش که تا آن وقت به
وجود آمده بودند, نداده است. عالوه بر اين, براي اخالص ممکن بود که دربارة 

العات سرپرست انجب در هند, جايگاهش در شعراي معاصر و جاي اقامت انجب اطّ
  دقيق فراهم نمايد ولي شرح احوال انجب در هميشه بهار فاقد اين اطّالعات اساسي است.

تکميل رسيد,  م به ۱۷۲۴ه/ ۱۱۳۶چنانکه قبالً گفته شد, هميشه بهار در سال 
هجري و يا در همين سال از اصفهان  ۱۱۳۶توان حدس زد که انجب قبل از  بنابراين مي

ن دوره مصادف زوال صفويها در ايران و افزايش نفوذ هند مهاجرت کرده است. اي به

                                                   
فسور شريف حسين قاسمي) وتصحيح پر م به ۲۰۰۲(چاپ هند  الشعرا رياضداغستاني در  واله  .١

  نويسد: دربارة واال مي
ها بود که در هندوستان آمده در خدمت تمد از مردم ايران بود, ليکن وطنش معلوم فقير نيست.”  

بنگاله رفت و در آنجا فوت شد.  سربرده. بعد از وفات سربلند خان به عمر به سربلند خان توني
نظر رسيده. اين مطلع که  عيب بلکه مربوط کمتر ازو به شد, ليکن شعر بي دغدغة شاعريش مي

  اشعار او بود, نوشته شد: تخبنم
  الم دلـي نمانـد  ام ز جـور تـو ظـ    در سينه

  
  “مرزع مـن حاصـلي نمانـد    دلي به جز بي

  
 

 .۱۸, ص هميشه بهار  .٢
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ها در آنجا بود. افرادي چند از دودمان صفوي در بعضي از نواحي ايران  سياسي افغان
م بساط حکمراني همة آنها را در  ۱۷۳۲ه/ ۱۱۴۵حکومت داشتند که نادر شاه در سال 

ا مقسوم او بود که نورديد. خالصه اين که انجب تسلّط نادر را در ايران نديد زير
  را در هند تحمل کند.» شاهي نادر«

عارف  م) ۱۷۲۸ه/ ۱۱۴۰ خوشگو هم انجب را در جواني خدمت شاه گلشن (م:
معروف سلسلة نقشبنديه در دهلي ديده بود. او اطّالعات بيشتري از اخالص دربارة 

  .١»نظر افتاد بسيار شوخ به«افزايد که انجب  دهد و تنها مي انجب نمي
نگار معروف قرن  که شاعر و تذکره» مصحفي«م علي همداني متخلّص بهغال

نوزدهم ميالدي است, انجب را حداقل دو مرتبه ديده و احوال او را در تذکرة خود 
مفصّل نگاشته است. مصحفي گزارش احوال انجب را براساس اطّالعاتي  ثريا عقدنام  به

احوالش ”گويد که  رده است. مصحفي ميتذکرة خود آو که از خود انجب گرفته بود, در
گويند که سنش  ها مي ميان عموم مردم شايع است, برخالف قياس است. بعضي که در

ديدارش رفتم, او  هفتصد سال بوده است. بنابراين بنده مشتاق ديدار او شدم. وقتي که به
  “.را مردي ديدم نحيف, آفتاب لب بام

  :نويسد سپس مصحفي دربارة انجب چنين مي
حاجي ربيع انجب است. در اندلس  العصر و مشهور به اسم شريفش بديع”

خوانند.  (اسپانيا) در مغرب زمين متولّد شد و بنابراين او را حاجي مغربي هم مي
رساند و شيخ محمد علي حزين را  شيخ عبدالقادر گيالني مي نسبِ خود را به

مد و سي سال در آنجا اصفهان آ کند. در صغرسن به همشيرزادة خود تلقّي مي
مکّه رفت و سپس عازم  تحصيل کرد. بعداً براي سياحت و اداي مناسک حج به

اکابر امرا تماس گرفت و پيوسته در مجالس و محافل آنها  هند شد. در اينجا با
مؤقّر و ممتاز بود. چون اوضاع دهلي, بنابر حمله و غارتگري نادر شاه دگرگون 

هي عنايت اٰل ت از گوشة انزوا پا بيرون ننهاد و بهشد, او منزوي شد و هيچ وق
گويد و شاگرد واالي اصفهاني است.  سن هفت سالگي شعر مي تکيه کرد. از
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کسي  پنجاه سال قبل از وفات خود, پانصد هزار شعر گفته بود. شعر خود را به
, شعر از اقوال مجانين است«اش بر اين بود که  خواند. عقيده داد و نمي نشان نمي

او ديواني در جواب ديوان نظيري ». اين چيزها چه کار اهل دانش و حکمت را به
نيشابوري در ظرف هفت روز گفته بود. عالوه بر اين ديواني ديگر هم دارد, 
چستي الفاظ, صفاي عبارت و تازگي مضمون از جمله مزاياي شعرش است. 

يست. تصانيفش سبب پرگويي خالي از رطب و يابس ن قول همداني شعرش به به
دزدي رفت. هيژده پرت  يک شتر بار صندوق جمع شده بود. آثارش همه به

نظم فارسي درآورده بود. شخصي بعد از حملة  (قسمت) مهابهارت را به
پرگويي خود  دهلي يک جلد اين اثرش را خريده بود. خود انجب به ها به روهيله

  در اين بيت اشاره دارد:
  “بيکران از مصـرعم شـد ذوالفقـار     هـزار بيتم افـزون گشـت از پانصـد    
  گويد: همداني دربارة اخالقش باز مي

  “.برد حقارت مي مذهبش چون حکيمانه بود, نام اکابر اوليا و اساتذة عظمي را به”
انجب از همداني خواست که شعري برايش بخواند, او غزلي را که تازه سروده بود, 

خدمتش  همداني بعد از يکماه باز به“. ي بياييدگاه گاه”خواند. انجب آفرين کرد و گفت: 
هايي زدند. همداني اين مرتبه هم شعري از خود خواند  رسيد. آنها در مورد شعر حرف

بيرون کشيد. » پا از حرير زندگاني«و ديوان او را مطالعه کرد. بعد از پنج شش ماه انجب 
سال قطعي  .١همداني حدس زده است که مدت عمرش از صد سال متجاوز بود

  رحلتش از مأخذي بدست نيامد.
االصل  توان چنين استنباط کرد که خانوادة انجب ايراني برمبناي آنچه گفته شد, مي

اندلس نقل مکان کرد ولي بنابر عواملي که درست  بود که براي ايجاد آيندة بهتري به
انجب زوال گراييد,  اصفهان برگشت و چون سلطنت صفويها رو به معلوم نيست, به

هند آمد و در دهلي اقامت گزيد. او در ايران شاهد حکومت نادر شاه نبود ولي در  به
  دهلي از تجاوز کاريهاي نادر لطمه ديد. آثار انجب عبارتند از:
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  دستخط خود شاعر. به جواب خمسة نظامي .۱
 پر حجم داراي شصت هزار بيت. ديوان .۲
 اثري ضخيم در عقايد اثناعشريه. .۳
 نثر. به قصّة چهار درويش .۴

  همداني اين چهار اثر انجب را ديده بود.
  .ديوان در جواب نظيري نيشابوري .۵
انجب اين  نام کامروپ و کام لتا ـ : مثنوي در بيان داستان معروف هند بهاعظم فلک .۶

تقاضاي شخصي  م) به ۱۷۱۹-۴۸مثنوي را در دورة سلطنت محمد شاه تيموري (
. ممکن است که اين مثنوي ١روده بودم س ۱۷۴۴ه/  ۱۱۵۶نام محمود در سال  به

  قسمتي از خمسة انجب باشد.
  شود: اين عبارت شروع مي که با ٢جواهراالئمه .۷

روي  شکر مبرا از ريا و حمد منزّه از خطا سزاوار کريمي است که در اخالص به
  …قلوب عام و خاص گشوده و اضافه

  شعر فارسي. (قسمت) از مهابهارت به ترجمة هيجده پرت .۸
م)  ۱۷۶۸ه/  ۱۱۸۰که عرض کرديم, مصحفي نوشته است که حزين (م:چنان

هجري در دهلي اقامت داشت. حزين  ۱۱۸۹تا  ۱۱۳۶همشيرزادة انجب بود. انجب از 
المعاصرين ةدهلي پناه آورده بود. حزين در تذکر هم در اين مدت از ترس نادر شاه به

تاريخ احوال را در دهلي احوال شعراي معاصر خود را تأليف نموده است و همچنين 
انجب نشده است.  اي به م نگاشت و در اين هردو اثر اشاره ۱۷۴۱ه/ ۱۱۵۴در سال 

انجب شاعر فارسي بود و جايگاهي درميان شعراي دهلي بدست آورده بود. در اين 
انجب مالقات نکرد و ذکري از او در آثار خود نياورد, و اين باعث  اوضاع, حزين با

انجب قرابت خاصي نداشته باشد. عالوه بر اين  ن است که حزين باتعجب است. ممک
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اينکه  هجري تأليف نمود و با ۱۱۶۲را در سال  الشعرا رياضواله داغستاني تذکرة خود 
انجب در اين زمان در دهلي و در قيد حيات بود, واله نامي از وي در اين تذکرة خود 

  .جب را نگاشته استاستاد انترجمة  لهدر حالي که وا نياورده است
 ٢و کتابخانة خدا بخش, پتنا ١ِ انجب در کتابخانة رضا, رامپورديواندو نسخة خّطي 

گمان غالب  يکديگر اختالف دارند. نسخة خطي رامپور به اند. اين هر دو با مضبوط
خط شکسته کتابت شده, در بعضي اوراق  دستخط خود شاعر است. اين نسخه که به به

که اغلب کار خود شاعر است. اين نسخه داراي تاريخ کتابت  حذف و اضافه دارد
شود. مطلع اولين قصيده در مدح عالي گوهر (شاه عالم  قصايد شروع مي نيست و با

  قرار است: ثاني تيموري) بدين
  پادشــاه عــالم ايجــاد عــالي گــوهر اســت  آنکه قدرش از شهان هفت کشور برتر اسـت 

الدوله,  غيره دارد. قصايد در مدح وجيه رباعيات و نسخة رامپور قصايد و غزليات و
غيره هستند. مطلع  الدين خان, ائمه کرام, ذوالفقارالدوله عالي جنگ نواب سعيد و سيف

  اولين غزل اينست:
  آه معشوقانة مـا بـس بـود عنـوان مـا       کشد دل قد بسم اهللا بر ديـوان مـا   مي

ات شروع ميغز ب و مطلّا است و بانسخة خدابخش مذهشود و مشتمل بر  لي
خط نستعليق خوب و  نامه, مثنويات و رباعيات است. اين نسخة خطّي به قصايد, ساقي

يازدهمين سال جلوس  هجري مطابق با ۱۱۸۳در آخر هرگونه شعر, داراي تاريخ شعبان 
م) است که ممکن  ۱۷۸۸ه/ ۱۲۰۳, دور دوم: م ۱۷۶۰ه/  ۱۱۷۳شاه عالم (دور اول: 

  قرار زير است: تاريخ کتابت اين نسخه باشد. مطلع اولين غزل بهاست 
  حاصـل ز ثنـاي تــو تمنّـاي ســخن     اي ذکر تو آب و تـاب افـزاي سـخن   

هند آمده بود. او در هند نتوانست  چنانکه پيشتر اشاره شد, انجب از اصفهان به
کند و خاطرات  ياصفهان اشاره م اصفهان را از ياد ببرد و بنابراين در ابيات زيادي به

  فرستد: در آنجا سالم مي» جريب باغ« و اصفهان دارد. او به اصفهان خود را زنده نگه مي

                                                   
 .۲۰۸۶۵شمارة نسخه   .١

 .۴۲۷۰نسخه  ةشمار  .٢



  انجب: شاعرِ فارسي از اندلس در هند  ٤٣٧

  مـا  ١بـاغِ جريـب   از ما رسان سالم بـه   صـفاهان دگـر گـذار    انجب اگر فتد به
  برد: او در بيتي ديگر هم اسم اصفهان را مي

نجب گل کـنم داغ صـفاهان   خاک هند ا به  آبي چو آن منزل که سازد روشنش آتش ز بي
سرا و شارح مراحل مختلف عشق و محبت. او  انجب اصالً شاعري است غزل

 تواند اين حقيقت است که کسي نمي اگرچه عارف و يا شاعري عارف نيست, اما معتقد به
  معشوق است: معشوق برسد. تنها عشق دليل راه بردن به راهنمايي عقل به بهفقط 

ـ    گم کرده است عقل در اين ره دليل را  وان يـافتن ز عشـق  انجب سراغ يار ت
کند. حسن مليح رنگ هند, حتّي خاطرات خوب او دربارة  انجب از هند ستايش مي

  گل گشت مصالً را از ذهن او محو کرده بود:
  که حسن سبز هندستان نمک دارد انجب بس  شور گلگشـت مصـلّا از سـر مـا دور کـرد     

  گويد: در بيتي ديگر مي
  آرد انجـب گلشـنِ شــيراز را   يـاد کـي مـي     هرکه لطف سبزة هندوستان دريافته اسـت 

کند. او  اي مي اي بسيار جالب توجه دربارة شعر فارسي در هند اشاره نکته انجب به
  کند که در هند خريدار فکر و انديشة جديد وجود ندارد: اظهار تأسف مي

  نـق بـازار شکسـته   افزايش گل رو  انجب سـخن تـازه خريـدار نـدارد    
انحراف از  يعني صاحبان ذوق, اسلوب قديم شعر فارسي را دوست دارند و قايل به

و مرزا  ٢الغافلين تنبيهالدين علي خان آرزو در رسالة  آن نيستند. بحثهاي ادبي سراج
کند. آرزو دربارة شعر  , اين نظر انجب را تصديق مي٣الغافلينةمحمد رفيع سودا در عبر

سودا دربارة شعر فاخر مکين از تالشهاي اين دو شاعر معروف همعصر خود  حزين, و
اند و اعتقاد دارند که آنها از اصول قديم شعر فارسي منحرف شده و منتج  انتقاد کرده

                                                   
اين باغ اشاره  کند که باغي است در اصفهان که در بيتي ديگر هم به هزار جريب اشاره مي انجب به  .١

  کرده است:
  ســت عنــدليبان راقفــس هــزار جريــب ا  گلگشت بـاغِ ايـران را   چه حاجت است به

 

 در الهور چاپ و منتشر گرديده است.  .٢

 ة, ژانوي۲۳ , ج۱۰ ة, شمارغالبنامهالزم در  توضيحات با اينجانب توسطمختصر  ن اين رسالةتم  .٣
جمهوري اين رساله از طرف مرکز تحقيقات فارسی، خانة فرهنگ  چاپ رسيده است. به م ۲۰۰۲

 يده است.نو هم چاپ گرد ايران، دهلیاسالمي 



  ٤٣٨  قند پارسي

  

  اند. نوآوري شده به
  دهد: زيادي مي اهميتانجب در شعر, معني آفريني را 

ــري  انجب افتاده است در جوالنگه حسنِ بيـان  ــا پ ــرا  ب ــوان ت ــي کــار دي ــان معن   روي
شعر در نظرِ او بايد همانند کالمِ خدا باشد و بنابراين ناسخ و منسوخ مصحف و 

  انجيل است:
  ناسخ و منسوخ دان مصـحف و انجيـل را    نظــم مــن و تــو بــود گرچــه کــالم خــدا

نظر او کسي که  او همانند بيشتر شعراي فارسي, از شعر خود ستايش کرده است. به
  تواند از شعرِ او استفاده کند: شناس است, مي سخن

ــود  شـناس انجـب   هرکه باشد سـخن  ــا   نبــ ــادة مــ ــرِ افــ   منکــ
واردات عشق بيان  چنانکه گفته شد, انجب شاعري غزلسرا است و در شعر خود به

شعر او و تعيين  ارزيابي گردد, به اصرار دارد. ابياتي چند از او که در زير نقل مي
  کند: شعراي معاصر خود کمک ميميان  جايگاهش در

  با غم و شادي نباشد انجب آسان زيسـتن   گريه و خنديدنم يکجاست همچون ابر و برق
*  

  ولي کي نالهاي خونچگان آسان شود پيـدا   هزاران بلبل و گل در بهارستان شـود پيـدا  
*  

  وفـا بعيـد بـود وعـدة درنـگ تــرا       حشر ميسر شـود مالقـاتي   مگر به
*  

  خلل در کارِ يوسف از خريداران شـود پيـدا    سوي حسـن از رخ پـرده بـرداري    اگر در چار
*  

کند در کعبه گر معمار صرف آب و گل مـا    برهمن دانـد ابـروي بتـان محرابهـايش را    
*  

  در گذشتن از سر دنيا و دين احرام ماسـت   استطاعت در طواف کعبة دل شرط نيسـت 
*  

  ما را نموده است در اين پرده حـق جمـال    آلابرو محمد است و علي چشم و غمـزه  
*  



  انجب: شاعرِ فارسي از اندلس در هند  ٤٣٩

ــاز تــو پيداســت هنــوز بــي ــرق    نيــازي تــو از ن ــزارم ع ــر م ــي   ب ــا م ــود حي ــي آل   آي
*  

  اي ايمــن از آن مبــاش کــه مــاري گرفتــه  انجب ز زلف يـار سـالمت کـه بـرد جـان     
*  

  ١هرکه را در خاک و خون بينـي مبارکبـاد ده    کشتگان خنجـر تسـليم را تفريـق نيسـت    
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  د:ندازا ياد اين بيت احمد جامِ ژنده پيل می بهرا اين بيت انجب خواننده    .١

ــليم را   ــر تسـ ــتگان خنجـ   کشـ
  

  هر زمان از غيب جاني ديگر اسـت 
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