
  ٢٠٨  قند پارسي

  بيستم قرن در قاره شبه فارسي شعر
  )خروار از مشتي(

 قرن از هندوستان .است بوده همراه يا عمده تتحوال با جهان سراسر در بيستم قرن
 فکر ،دوم جهاني جنگ .بود گريبان به دست خود استقالل و آزادي نهضت با نوزدهم

 درست اي تازه يا دسيسه روز ره بازيگران مثل سياستمداران و داد ارائه مردم به را اي تازه
 حکومت .گرديد متزلزل اروپايي و آسيايي مقتدر هاي حکومت تينها در يلو .کردند مي

 ،لوح ساده مردم آنها .بود کرده ايجاد نابساماني جا همه هند در ،انگليس ياستعمار
 .بودند سيمهسرا روشنفکران .انداختند يم دام  به را تدبير بي اميران و استعداد بي شاهزادگان

 .کردند حاکم ايشان بر را اي تازه زبان کرده، محروم بيان و زبان از را ايشان استعمارگران
 و گرفت پناه حکما و فضال و علما مجالس در و رفت کنار  به فارسي زبان آهسته آهسته
 در و کرد مي گوش »اسرافيل صور« و داشت مي دست در را »المتين حبل« که يا  جامعه

 بود نخواهد بيجا .شد گون شفق بيانش يکبارگي  به ديد، مي را جهان اخبار »نما هانج جام«
 بساط طوري هند در و شد خانگي جنگ شکار فارسي، زبان لساني اتّحاد که بگويم اگر
  .است انديشه از بيرون آن ةدوبار رونق که شد چيده بر آن

 که بود برگرفته در طوري را زندگي جوانب همة مغشوش، وضع اين آنکه غرض
 نياز هنر که يحال در .بودند بيچارگي و سالي خشک و فقر و کشتار و کشت دچار مردم
  .دارد آرامش  به

 و شاعري مقام نظر از که چرا .شود مي شمرده قاره شبه شاعر آخرين الهوري اقبال
 آهسته آهسته آن از پس .آيند نمي رديف اين در ديگر شاعران رسالت، و بيني باريک

 انگليسي زبان .گرديد خشک زد، مي موج خروشان هند در که فارسي سخن و شعر ريايد





  ٢١٠  قند پارسي

  ١يراه بخش رسول منشي
 م ۱۹۱۲ سال در و داشت مأموريت دوم منشي عنوان به شکارپور در .بود بروهي قبيله از

  :سرايد مي وي دربارة علي نواز علي مير .شد فوت
  شـان  عنصـري  و عصـر  فردوسي  سـخندان  عجـب  آن رهـي  ديگر
  ٢اعظــــم شــــاعران زبــــدة آن  عـــالم دو ســـرور واصـــف آن

  :اشعار نمونه
  ٣کرد بايد مي چه است سنگ و شيشه صحبت  نگشـت  نـرم  من به جفاکيش و سنگين دل

∗  
  ٤افتـاد  يار آن از فتادست هرچه مرا که  يـاران  اي کـنم  اغيـار  شـکوة  چرا من
  .رساندند مي چاپ به القلوب مفرح مجلّه در را خود کالم دوره آن شاعران

  ٥خاکي بخش غوث
 کاربرد .بود هندي سبک گوي قصيده شاعر .بود راهي بخش رسول منشي کوچک برادر

  .شود مي ديده عالي نحو به وي کالم در آفريني مضمون و لفظي مراعات
  :سرايد مي وي درباره راهي

  ٦انکسـار  بـه  تخلص نموده هيار را خود  ليـک  ست پروري سخن سرير شاهنشه
  :گفته نيز علوي نواز علي مير

ــاکي ــه خ ــه ک ــان يگان ــت جه ــعر در  اس ــامي شـ ــان نظـ ــت زمـ   اسـ
  ٧ســخندان او چــو دگــر هســت کــم  دوران بــه کــس يمســل طبــع بــا
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١١

  بيدل خان دالور ميرزا
 فارسي و اردو کالم م   ۱۹۲۲ سال در .گشود جهان  به چشم پيشاور در .م۱۸۴۰سال در

 بيخود .بود پسند مورد بسيار معاصران و شاعران بين بيدل کالم .داد ترتيب را خود
 .اند کرده ستايش را کالمش ديگر معاصران و ناروي نوح خيرآبادي، رياض دهلوي،
 در بخاري فارغ .شود مي ديده وي شعر در خوبي سه هر ممتنع سهل و بالغت فصاحت،

 عنوان به را او »گويان فارسي« کتاب در حسن سبط سيد و »سرحد ادبيات« خود تأليف
   .اند کرده معرفي شاعر

  پوري غازي آسي عبدالعليم موالنا
 .گفت بدرود را جهان اين م  ۱۹۱۶/ه ۱۳۳۵ سال در و شد ولّدمت م  ۱۸۳۴/ه ۱۲۵۰ سال در

 غالم شاه نزد شاعري در و بودند يوسف مفتي و محلي فرنگي عبدالحليم وي استادان
 موالنا .بود زياد شاگردانش تعداد ١.کرد تلمذ لکهنوي ناسخ و آبادي اله افضل اعظم

 سيد حکيم پوري، غازي عبدالصمد مولوي پوري، غازي ثم لکهنوي شمشاد عبداالحد
 هاي شخصيت ترين مهم از وغيره سکندرپوري لبيب حسين احمد مولوي و پوري غازي
 آسي، ديوان :است شده چاپ که دارد ديوان چهار .بود فاضل مردي .بودند زمان آن

  .آسي فرمودة و سخن ايمان المعارف، عين

  علوي نواز علي مير
 .کرد فوت م  ۱۹۲۰سال در و شد متولّد م ۱۸۵۱ سال در »مجرم« و »علوي« به صمتخلّ
 است، کرده تمجيد و توصيف خود شعر در را معاصر شاعران .بود دوست علم مردي
 شاعر زير بيت در .است شيرين شعرهايش .وغيره خاکي قاسم، رهي، احمد، اصغر، مانند
  :کرده نظم است آمده پنجتن دربارة که را يحديث

ــد ــبس ش ــور ز مقت ــال ن ــو جم ــاب ت   چيسـت؟  انتساب رخت حسن به را ماه پس  آفت
∗  
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  ٢١٢  قند پارسي

  ١فکـن  سـحاب  چـون  سايه من سر بر و بيا  سـوزد  مـي  سـخت  تـو  هجـر  گرمي به تنم
 سندهي و فارسي کالم داراي که کلياتش شد، مي چاپ شعرش »القلوب مفرح« در
  .٢است شده چاپ ،است

  ٣بسمل عبداهللا
 فارسي ادبيات و زبان عاشق و شوردان مردي .شد متولّد پور گُرداس در م  ۱۸۵۲ سال در
 پيدا ارتباط ايرانيان با آنجا رسيد، بمبئي به نهيزم همين در و بود طب در تحصيالتش .بود
 و بهوپال دکن، ،حيدرآباد به بمبئي از پس يو .گرديد ماهر فارسي ادب و زبان در و کرد

 و داشت سکونت قاديان در عمر آخر در .برد بهره آنجا غني هاي کتابخانه از و رفت رامپور
  .بود قادياني احمد غالم ميرزا وي مريدان از يکي .شد فوت م۱۹۳۸ سال در همانجا

  ايمـانم  و دين توحيد هست  مسـلمانم  مـن  کـه  داني تو
  هسـتم  مصطفي مريدان وز  هسـتم  مصـطفي  دين پيرو

 هنر، و علم ارزش ملّت، اصالح نفس، پاکسازي نفس، عرفان بسمل، شعر محتواي
 که بود بيستم قرن اصطالح »خودي« واژه .است آفرينش و مرگ زندگي، نيازهاي

 .بخشيد واژه نيا  به اي تازه رنگ اقبال .گرديد متداول هند شاعران بين خاص معناي  به
  :سرايد مي داده قرار بررسي مورد را بيخودي و خود خودي نيز بسمل

  ٤رايـي آ چـو  را خويش خودي کز  خودداري و خودپرست و خودسر
 مکدر را ذات جمال ،هوا و حرص هاي فتنه و بيروني هاي دشواري که داند مي او

 از اندک اندک همت با انسان ولي يابد نمي در درستي به را خود وظيفة انسان و کند مي
  :کند مي يمعرف نيچن را خودي و آيد مي بدر خويي درشت

ــود را ذره خــودي از ــابي ب   آبـي  بـود  را قطره خودي در  ت
  بـود  نظـام  را ملک خودي از  بـود  قيـام  را قـوم  خـودي  از
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١٣

 سياسي بحران و اجتماعي وضعيت که دهد يم نشان دوره اين شاعران اشعار مطالعه
 .نبودند ابانيخ و کوچه مردم خوانندگان اگرچه بود؛ کشيده مردم سوي به دربار از را شعر
 همين و داشت خبر جامعه بيرون تا خانه درون از و داشت بينا چشم فرزانه، شاعر اين

 دارد، نياز کردارسازي و پروري شخصيت در انسان که را هايي ويژگي تمام بسمل که است
 ابيات .دارد يمخصوص جاي حکمت و اندرز وي کالم در و است گنجانيده خود شعر در

 صرف نيست مثال قدر اين متحمل مقاله اين چون ولي داريم، زمينه اين در يخوب بسيار
  :شود مي نظر

ــدگي ــي زن ــدن معن   ١دل آرميـدن  مفهـوم  مرگ  دل تپي
 بيان کردن يآشت مرگ با يول ،کند يم بيان را ظاهري کيفيت فقط بيت اين اگرچه

  .است لطيف
  :شود مي اکتفا بيت يک بر فقط .است بحث موضوع بسمل اشعار در نيز زن وجود

  گيــرب عفيفــه ةبيــو يــا بکــر  بگيــر شــريفه زن تــواني تــا
 نه و است پاکدامني و عفت زن انتخاب براي چيز ترين مهم که دارد پيامي بيت اين

 مسدس« و »النبيين خاتمه« و »بسمل حيات« نام به وي فارسي شعر مجموعة .بودن بکر
  .است »بسمل

  غالمي غوث غالم
 الح به تا وي کالم متاسفانه .بود شاعر و دوست علم ساده، مردي و فارسي زبان استاد
 حکمت و پند داراي »ابليس تلبيس« به موسوم صفحه ۳۳ در اي منظومه .است نشده مرتب

 ديگر مثنوي .است کرده بيان ساده زبان  به را طريقت و هدايت رموز يو .است باقي او از
 شاعر خود خط به و شده سروده هجري ۱۳۰۱ سال در مثنوي اين .است فيروزنامه يو

  .٢شود مي نگهداري الهور خانة جايبع در و دارد صفحه ۱۴ و است
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  ٢١٤  قند پارسي

  ١محمدآبادي آثم محمد سيد
 تنها نه .است سروده قصيده فارسي در .داشت تسلط فارسي و عربي اردو، ادب و زبان بر

 فرهنگ و اسالمي فلسفه گسترش در يو همراهيان و شيوخ و مسعودي سادات بلکه وي
  .دارند بزرگي سهم ايراني

  ميان ذکا عرف ٢حسين ذکي سيد
 داشت  يزياد شاگردان .بود يا برجسته شاعر .نيست دست در آثارش »عارف« به متخلّص

  :گفت مي نيز تاريخ قطعه .کرد مي تصحيح را ايشان کالم که
ــل  چنان آن الضيف اکرموا حديث بر عامل بود ــر او مث ــد کمت ــه نظرآي ــبع ت ــداد س   ش
 سال در .است ثبت زيدي وادج علي بزرگ پدر ذکا جعفر علي سيد مزار بر بيت اين

  .نمود رحلت فاني جهان اين از م ۱۹۳۰

  الهوري اقبال
 خود زمان برجسته هاي شخصيت از يکي فيلسوف، و شاعر عنوان  به ادب، دنياي در اقبال
 سياسي بحران فقط نه ودخ شعرهاي در اقبال .است آور پيام و ساز بشريت وي آثار و بود
 از توان يم صورت چه  به که است گفته بلکه کرده، ذکر را روزگار آن مردم يحال زبون و

 کرده نظم خود شعر در را يمختلف موضوعات زمينه اين در يو .يافت نجات آفات تمام
 نوين دنياي و دانش و علم  ولصح يبرا آمادگي جامعه، اصالح استعمار، هيعل اميق است
  .است مردم يراب اقبال پيام ترين بزرگ اننوجوان

 .است کرده بيان اآشکار را انگليس هاي کاري دسيسه و ها کاري سيه تمام خود اشعار رد اقبال
  .باشند ور بهره دنيا و دين علم از که کند تربيت طوري را خود قوم جوانان خواهد مي يو

  :نيست ممکن ملّت جوانان دربارة اقبال آرزوي بررسي مقاله دراين
ــار  کـرد  امتحان را خود که مسلماني ــود هرا غب ــمان را خ ــرد آس   ک

ــدار يدار اگــر شــوق شــرار   کـرد  تـوان  مـي  آفتابي وي با که  نگه
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١٥

 هماليا، کوه سپيد و بلند هاي قلّه ،ديد را هند يو .بود هند قارة شبه ملّي شاعر اقبال
 او در را يديجد احساسات خيابان هاي چراغ و پرندگان نغز سرودهاي مواج، رودهاي

 نگذشت چيزي ولي .کشيد خود سوي به را مردم دلِ طبيعت، عرِشا اين و آورد وجود  به
 و سياسي بحران و اروپايي فلسفي و علمي هاي برداشت ،زندگاني روز هر تجربة که

 درد به را او دل انساني رذايل و اخالقي پستي و مسلمانان مقتدر هاي حکومت نابوديِ
  .کرد ظهور مصلح عنوان به يو آورد

 نيست، فلسفه ما بحث مقاله اين در چون ولي ،است فيلسوف و هنويسند شاعر، اقبال
 فلسفة هدفش که شود مي اشاره نکته اين به فقط وي، فلسفي مباحث از نظر صرف پس

 مختلف مکاتب شورانگيزي و کمونيستي مختلف هاي نهضت مشاهدة با يو .بود اسالمي
 نيهم به .برسد اوج  به ندتوا نمي معنويت و معرفت بدون انسان که رسيد نتيجه اين  به
  :گويد مي بورژوازي نظام دربارة يو ليدل

ــرده ــدر ام ک ــاتش ان ــاه مقام   الـــه ال الکليســـا، الســـالطين،  نگ
  نرانــد اهللا ســوي را خــود مرکــب  بمانــد ال بــاد تنــد در او فکــر

  بـرون  آرد تنـدباد  زيـن  را خويش  جنــون زور از کــه وقتــي آيــدش
ــام در ــايد »ال« مق ــات نياس   کائنـات  خرامـد  مي »اهللا« سوي  حي

 است شده پياده يزبورژوا نظام در که است ييها ويژگي تمام داراي اسالمي فلسفة
 و روح آسودگي که دارد يقين و داند مي جنون زور را چيز همه خدا بدون اقبال ولي

  .است الهي ياد در جان آرامش
 امتياز بدون ها انسان که خواهد مي و است انسانيت دوستدار اقبال که است اين حق

 با که آنهايي که گويد مي او .برسند اوج به و کنند پرواز مرکز سوي به مرز و رنگ و نسل
 مسيح و تجلّي بي کليم ،هستند دور خدا از نيا وجود با يلو دارند آشنايي علم
  :دارند بغل در کتاب البتّه ،ندارند پيمبرانه وضع اند، صليب بي

  کتـاب  دارد بغـل  در لـيکن  و پيغمبر نيست  صـليب  بـي  مسـيح  نآ تجلّـي  بـي  کليم آن
  :سرايد مي او .طغيان هم دارد حزن حالت هم استعمار برابر در اقبال

  انگيختنــد بــاز کهنــه هــاي فتنــه  آويختنــد دگــر يــک بــا هنــديان
  ديــن و کفــر نـزاع  در آمــد ثالـث   زمـين  مغـرب  از قومي فرنگي تا



  ٢١٦  قند پارسي

  !انقـالب  اي !انقالب اي !نقالبا  ســراب از آب جلــوة ندانــد کــس
 در و آورد مي درد  به را اقبال دل هند، اجتماع در موجود اتّحاد عدم و نفاق گونه اين

 .هستند نوع دو وي مخاطبان يعني ،است برده کار  به را قرآني سبک همان يو مورد اين
  :يعام مردم و مسلمانان

  رنـگ  و آب بي چنان کي تا زيستن  گنـگ  رود اي !اتک اي !هماله اي
 بوي مثل بماند، غافل آينده از و باشد ماضي ياد اسير که ملّتي هر که است معتقد اقبال

 بايد ملّت يک پس .گردد مي خزان به مايل يروز باالخره و بود خواهد سرگردان رميده
 استعداد باشد، غافل احساسي چنين از اگر .است بهار هميشه که بداند و بشناسد را خود
  :داد خواهد دست از را خود دگيروين

ــز نســازد  بهـارش  ريزد مي که قومي آن هر ــه ج ــاي ب ــده بوه   رمي
ــايي  ولـيکن  رويـد  مـي  الله خاکش ز ــگ از دارد قبـ ــده رنـ   ١پريـ

 چنان کشور و دين و است انسان حق امامت و گيري جهان که داشت باور اقبال
  :مکني جدا يکديگر از را دو آن توانيم نمي که اند ممزوج

  را دوبـين  چشم کند مي بين يکي  را يقــين اســرار دانــد کــو کســي
ــد ــون بياميزن ــور چ ــديل دو ن   ٢را ديـن  و ملـک  افتراق مينديش  قن

 را عمل و سعي ولي دارد، محکم يقين ،عشق و عرفان خداوندي، قدرت بر اگرچه اقبال
 شعر در را شريعت احکام و قرآني مسائل او که است ليدل نيهم  به و داند مي زندگي اساس
 آورده شاهد و دليل اسالمي هاي شخصيت و احاديث و آيات از نوجوانان براي و گنجانده خود
  :است کرده بيان زيبايي  به را خداوندي وجود هم و انساني فطرت هم زير ابيات در يو .است

ــي  دشــت در گفــت او بچــه را شــتر ــنم نم ــداي بي ــار خ ــو چ   را س
  ٣را او هـم  بينـد  را خويش هم شتر  غـزد بل پـا  چـون  پسر اي گفت پدر

 و ناسدبش را خدا نيت خلوص با و قلب صميم از اگر انسان که سرايد مي ديگر جايي
  :گذارد مي او اختيار در را خود رضاي خداوند ،اشدب او فکر و ذکر در

                                                   
 .٩٤ارمغان حجاز، ص   .١

 .١١٣همان، ص   .٢

 .١٤٥، ص همان  .٣



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١٧

  حريـري  خـوي  بـا  زيست نتوان که  گفـت  خـوش  چه را خود بچة کبوتر
ــر ــاهو اگ ــي ي ــتي از زن ــو مس ــه  قش ــر از را کل ــاهين س ــري ش   ١بگي
 فارسي مهم آثار راز گلشن و طور شعلة خودي، بي رموز اسرارخودي، زبورعجم،

  .است اقبال
 .است سبک صاحب هم فکر لحاظ از که است بيستم قرن شاعر اولين اقبال عالمه

 عشق، شوق، الهي، عرفان استقالل، آوردن دست  به يبرا تالش ،يانسان ارزش تياهم
 از ،مسلمانان  به يبخش آگاهي و اتّحاد کردارسازي، وطن، ملّت، با دوستي عقل، زشار

  .است اقبال شعر يها يژگيو نيمهمتر

  ٢روشن اسمعيل محمد
 مجدد  به نسبش سلسلة .آمد دنيا  به م ۱۸۸۹/ه ۱۳۰۷ سال در سند حيدرآباد در يو

 بسيار سياسي و جتماعيا امور در طريقت، پير دين، عالم فاضل، مردي .رسد مي سرهندي
 و شاعر .بود پرتأثير بسيار هايش سخنراني .بود خطيب و فکر روشن ،مغز بيدار فعال،

 :است شرح اين  به وي فارسي آثار .بود سرائيکي و سندي ،اردو ،فارسي ،عربي نويسندة
 جواهر  .۴ چمن نسيم  .۳ منثور؛ و منظوم هاي خطبه و روشن انشاي .۲ روشن؛ ديوان  .۱

 همان بر من تکيه نوشته احمد ظهور استاد هرچه و نيست من دست در روشن آثار .نفيسه
 .است وي اجتماعي و سياسي افکار انگريب ،شده نقل نمونه طور  به که ابياتي ولي است،
 اشعار .داشت تسلّط بديع فن بر يو .است نموده ييآزما طبع سخن اصناف تمام بر روشن
  :است آخرالزمان رسول به امت عشق و ولرس عظمت بيانگر وي منقبت و نعت

ــود کــي ــم کــه دم آن ب ــو ســوي آي ــار ت   يـار  تـو  کـوي  خـاک  به رفتم خاک همچو  ي
  کـنم  پـا  نقـش  چـو  تو سوي تعظيم سجدة  کـنم  جـا  وصالت بزم در که دم آن بود کي
ــالي شــاه  همتايـت  کسـي  نيست نسب به يا حسب به ــيد حســبي ع ــي س   ٣نســبي اعل

  :بود هند سرزمين بر ها يسينگلا تسلط مخالف روشن

                                                   
 .١٥٥ص  ارمغان حجاز،  .١

 .٣٩٤، ص ٥ ج   احمد،  ظهورالديندکتر   .٢

 .٣٩٧، ص همان  .٣



  ٢١٨  قند پارسي

  ضـرر  رواداري جرمـان  بـي  عشـاق  سـر  بر  کمـر  بنـدي  مـا  آزار پـي  ظـالم  کـي  بـه  تا
  سـر  تسـليم  پـي  از پشـت  کرد نخواهد هم  فتـد  ششـدر  صـد  به گر مسلم احوال مهرة
  ١تيزتـر  جـورت  بـاد  از شـود  آتش اين بلکه  منطفـي  نگـردد  ظلمـت  سرسر از عشق نار

 خود ستم و ظلم با که کند مي تهديد را انگليس حکومت البا اشعار در روشن
 که جايي هر روشن کني، خاموش را )آيين و دين و ملّت و ملک( عشق آتش تواني نمي
 .نبود وي وطن يا کشور به محدود عمل اين .گرديد مي درد همنواي نازکش دل بود، ظلم

 نيچن يو در رسول آل و رسول به عشق ها، نجدي نهضت نادرست اقدامات مشاهده اب
  :افکند يم نيطن

  جفـا  قدر اين رسول بيت اهل به کردي  !نجـد  يزيـد  اي يزيـد  سان به دگر باري
ــويي يثــرب ســرزمين در ــم ز گ ــو ظل   کـربال  شـهيدان  خـون  جـوش  بـه  آمد  ت

ــاي از هســتند  آسـمان  بـر  ماليک بلکه چه زمين اهل ــو جف ــزا و نوحــه در ت   ع
  ٢مصـــطفي اوالد چـــه بـــراي اي آزرده  بقيـع  در تـو  وهـابي  گنـاه  بـي  و جرم بي

  .کرد مي عرفي و جامي تتبع شعر، در يو

  آبادي حسين هاشم محمد شاه
 ناله« نام به اي مثنوي .است بيستم قرن اوايل پرگوي شاعر )م ۱۹۲۹ :م( بها  به متخلص
 .است شده سروده سالگي هشت و سي سن در و است بيت ۸۷۶ داراي که دارد »شبگير

 فاونديشن بهار يسو از م۱۹۹۶ سال در و شده نگاشته ساده زبان  به ،اخالقي مثنوي نيا
  .دارد اردو و فارسي يزبانها  به نيز يديگر آثار يو .است هرسيد چاپ به پتنا

 صفاي فروتني، ارزش عالي نحو به »شب و روز حکايت« عنوان به نظم يک در يو
 .است کرده ارائه جواب و سوال سبک  به را مخلوق و خالق مسئله و اختيار و جبر قلب،
  :است جالب بسيار او يبخش تيشخص و آميزي حس

  جمـال  داري نمـي  مـن  مثـل  که اي  سـؤال  شـب  از شـام  کرد روزي روز
ــت  گشـود  بـر  را جهـان  چشـم  مـن  نور   نمــود تيــره را دهــر تــو ظلم

                                                   
 .٣٩٧ص  ،  دين احمد،دکتر ظهورال  .١

 .٣٩٦همان، ص   .٢



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١٩

  !عجـب  اي سـليمت،  عقـل  بر گفت  شـب  روز، از گفتگـو  اين شنيد چون
ــني ــي دل رد روش ــد هم ــاد باي ــاد گــو نباشــد، گــر روشــن روي  زي   مب
ــانع   غلـط  کـردم  چنـين  مـن  و چنـان  تو  فقــط باشــد کبريــا کــلّ، ص
  را خـاک  و عـرش  کـرد  پيـدا  که آن  را پــاک  خــداي زيبــد  مــي کبــر
ــو ــه ت ــود ک ــات از خ ــالمي ممکن ــابي کجـــا از  ع   ١واجبـــي صـــفات يـ
 هشد استعمال مجاز عنوان  به ايران در و است واقعيت هندوستان در شام واژة کاربرد

  .است گرديده واقعي مجاز اکنون و

   )م ۱۸۹۰-۱۹۲۳/ه ۱۳۰۸-۱۳۴۱( ٢تقوي کاظم محمد سيد
 ناظميه مدرسه از ممتازاالفاضل مدرک افتيدر از بعد که بود الحسن نجم سيد العلما نجم فرزند
 سيد .داشت خاص روابط ايران و عراق علماي با يو .شد تدريس مشغول ،لکهنو شهر

 عيلاسٰم سيد آقاي و عراقي ضياءالدين سيد آقاي نائيني، حسين ميرزا آقا اصفهاني، ابوالحسن
 و زبان  به يو .کند مي داللت وي تقوي بر ها اجازه اين .فرمودند مرحمت اجازه او  به صدر
  .٣اوست ثارآ از االسالم فنون و الشيعهمجةتر .بود هم شاعر و داشت تسلّط فارسي ادبيات

  ٤ناصرالملک محمد
 يها نام به مثنوي سه يو .نمود رحلت م ۱۹۴۳ سال در و ٥شد متولّد م۱۸۹۷ سال در يو

 م  ۱۹۳۸ سال در التکوينفةيصح .است کرده نظم التکوينصحيفة و االنوار مشرق ،االبرار حتفة
  :است روم موالنا تتبع در مثنوي نيا .شد چاپ الهور در

ــاب از ــق کت ــتندن ح ــا جس   مـــا رفتـــيم يونانيـــان پـــي در  رازه
∗ 

                                                   
ش،   ه ١٣٧٦، پاييز ١٢نو، شماره  ايران، دهلي.ا.قند پارسي، مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي ج  .١

 .٩٨ص 

، .م ٢٠٠٣تذکره علماي امروهه، وظيفه سوسائيتي امروهه، فوريه  موالنا سيد شهوار حسين نقوي،  .٢
 .١٧٦ نو، ص دهلي

 .تذکره بي بها، مطلع انوار  .٣

 .١٥٥، ص ٥، ج   احمد،  ظهورالديندکتر   .٤

 .٣٤١همان، ص   .٥



  ٢٢٠  قند پارسي

ــرآن آنچــه ــت ق ــا گف ــو آمن ـ  بـه  معنـي  در گردد منکشف  بگ   وت
  بــود برتــر و کامــل قــرآن علــم  بــود ابتــر و نــاقص يونــان علــم

∗ 
  اســت عـالم  بنـاي  بنيـاد  عشـق   اسـت  آدم از عشق آغاز زمين بر

∗ 
ــن ــد دي ــمع ز را احم   ١تـوان  مـي  گر را طاغوت بشکن  دان راه ش

  قوس رسول غالم يدس
 در يو .کرد مي تخلّص قوس و بود فضال و شعرا خانوادة از خوشگو شاعران از يکي
 يو .گشود جهان به چشم م ۱۸۲۷ سال دسامبر ۲۷ تاريخ به هاريب ايالت در واقع پور حمزه

 امام حضرت سيدالشهدا به واسطه شش و سي با نسبش سلسلة و است حسيني سادات از
 حسين تجمل موالنا خود عموي نظارت زير  را مقدماتي تحصيالت يو .رسد مي عحسين

 علوم در مهارت حصول از بعد و رساند اتمام  به حسين فدا سيد موالنا خود عمة شوهر و
 تمايل شعرگويي  به جواني آغاز از يو .گرديد معروف عالمه لقب  به ،زمان متداولة
 زا لذا بود، اردو شاعر او چون ولي .بود عمادپوري شفق شعر در يو استاد اولين .داشت
 شاگردان از يکي يو .کرد استفاده زين فارسي و اردو مشهور شاعر لکهنوي عزيز محضر
 حسين الطاف احمد، نذير موالنا مانند روزگار دانشوران بين و بود نعماني شبلي عالمه
 يو بر عرفان ذوق عمر آخر در .بود مطرح سرشناس شاعر عنوان  به آبادي اله اکبر و حالي
 فاني جهان اين از م  ۱۹۶۳ سال نوامبر سوم تاريخ  به و شد منزوي او و گرديد غالب
 پدر زبانه دو آثار ناوک به متخلّص السيدين غالم سيد وي فرزندان از يکي .نمود رحلت
  :از است عبارت وي آثار .است کرده گردآوري را خود

  فارسي؛ رباعيات از منتخبي قزح، قوس .۱
  رباعي؛ چهار و نود و صد چهار بر حاوي فارسي، رباعيات مجموعة .۲
  فارسي؛ اشعار نعت و حمد مجموعه بدراالنوار، .۳
  فارسي؛ بيت ۵۸۶ بر مبني اندرزنامه، .۴

                                                   
 .٣٤٤ص ، ٥، ج   دکتر ظهورالدين احمد،  .١



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢١

 )م ۱۵۸۹/ه ۹۹۸ :م( ومالي عالءالدين مقيمان ما بند ترجيع پيروي در شهيدان، ما .۵
  .است بيت يک و نود و صد داراي که سروده

  شيرازي؛ سعدي بوستان و گلستان تقليد در فشانگل .۶
  معتبر؛ سخن فارسي هاي غزل مجموعة .۷
  .قوس غزليات انتخاب .۸

 در که بگوييم بايد يا بود اقبال تأثير تحت قوس .دارد نيز اردو آثار اين بر عالوه
 از خدا که باشند هايي انسان چنين آرزوي در روشنفکران که بود زمان نياز اجتماعي بحران

  :داشت  انتظار شاناي
  بـده  نظـر  آن نگـرم  تـو  حسـن  پـرده  بي  بــده  نگــر حقيقــت چشــم الــه بــار

ــداز را دل  تـو  هجر به مسرت و عيش کار چه را ما ــي گـ ــحر آه گرمـ ــده سـ   ١بـ
  :سرايد مي و بيند نمي عاشقانه شعر در را زندگي هدف که است همين .دارد ملّت درد قوس

  بـــده تـــر مضـــامين قـــوم درد بريـــزل  مـن  شـعر  بهـر  گل و بلبل عشق مپسند
 مرحلة آخرين که شود مي ديده کيفي و جذب چنان يو عرفاني شعرهاي در ولي
  :دهد مي نشان را عشق

  هــا دل رگ از محبــت ناســور خــون تــراود  کعبـه  در بـر  را خود مجروح عاشق کن نظر
 قرن در ولي .است غزل ماية درد و سوزجگر عشق، گرمي عاطفي، احساس تغزل،

 .بود شده غزل داخل اجتماعي مسائل عموماً و شد عوض يکسر لحاظ اين از غزل يستمب
  :کند يم عنوان نيچن را آفرينش نقش و انساني ارزش ،غزلي تيب نياول در شاعر

  مـا  نمـود  نقـش  ست شرري  مـا  وجـود  يـک  ز است عدم
  مـا  شـهود  خويش شهود نه  مـا  غيـوب  خـويش  غيوب ز

 بيت هر و دهد مي ادامه را روش اين قوس بود ونمضم يک داراي بيت تک چون
 سوم بيت در يول بينيم مي مذکور غزل مطلع در چنانکه .بردارد در مخصوصي موضوع

 شعر در طور همين .کند مي بيان را ها انسان فراموشي خود و خودخواهي ، بدکرداري
 ابيات در هجامع حالي زبون و فکر پستي و دارد ادامه مضمون »روان صبح کعبه سوي«

                                                   
 .١٣سخن معتبر، ص   .١



  ٢٢٢  قند پارسي

 ايشان ديبابر و تباهي و ملّت ضعف براي را خويش نهاني درد يو .است شده انيب بعدي
  :دارد وجود دوره آن کالم در نيز خدا حضور در تيشکا و شکوه .گريد مي خون و کند يم انيب

  مـرا  ايـد  کـرده  نـوش  و خـور  دام اسير  ملـک  صـفات  بشر از مکنيد طلب دگر
 تلميحات و موسيقي آوايي، تناسب سادگي، شيريني، ،زيانگي خيال قوس شعر در
  .يافت توان مي را قرآني

 تاثير طوري شعر در بحور و وزن است غنايي شعرش چون است؛ تنگ قوس قافيه
 .شود مي ديده بار سه و بار دو قافيه تکرار نيز بيتي نه غزل در ولي آيد نمي ناپسند که گذارد مي

  .دارد بيت پانزده ترين طوالني و بيت چهار غزل ترين کوتاه .١دارد نيز رديف بدون غزلي

  پوري غازي سامري
 مجلّه دو .بود مغز بيدار و دوست علم فاضل، مردي .آمد دنيا  به پور غازي در م۱۸۹۰ سال در
  .داد مي انجام را آن مديريت کار خودش و کرد منتشر بنگال از را »بهار دامن« و »پيکار«

  ٢رقانيف حسين مظاهر سيد
 وي سن، صغر در ذکاوت بناي بر پدرش .شد متولّد امروهه در م ۱۹۰۵/ه ۱۳۲۲ سال در
 در سپس يو .کشيد زحمت وي تربيت در خود و کرد آشنا معارف و علوم مسائل با را

 مدرسه  به فارسي و عربي تعليمات حصول براي بعدها و کرد تحصيل دولتي مدارس
 در يو اين بر عالوه .بود حسين مرتضي سيد انشاگرد از يکي وا .فتر نورالمدارس

 سيد و حسين يوسف آقاي تلمذ شرف و کرد ليتحص نيز منصبيه و سيدالمدارس مدارس
 اي مدرسه دانشمندان محلّه در م۱۹۲۶ سال در آن از بعد .آورد بدست را مجتهد محمد

 مدرسه اين ولي ،پرداخت سيتدر به خود و کرد تاسيس المدارس تاج دارالعلوم نام  به
 هاي انجمن در وي .شد امروهه المومنين معراج انجمن مدير سپس يو .رفت بين از زود
 در استاد عنوان  به نيز آنجا و رفت پاکستان  به هند تقسيم از بعد يو .بود عضو زين ديگر

  .پرداخت تدريس به ندس مدرسة
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢٣

 تخلّص رقانيف و مؤمن .بود ذکا و فهم صاحب و داشت يا کريمانه اخالق يو
 در و بود يقادرالکالم شاعر يو .گفت مي شعر اردو و فارسي ،عربي  به و کرد مي

 نام به بود، کرده درست طفلي در که ديواني .است کرده شاعري گوناگون يها سبک
  :دارد زين يگريد آثار فارسي کلّيات بر عالوه يو .است معروف »طفلي خيابان«

 و فارسي عربي، مجموعه ،اللّغات معين .۲ اشاني؛ک فيض مال صفيآ تفسير ترجمة .۱
 ؛)کالم مجموعة( نجات وسيلة .۵ جنّت؛ پروانة .۴ ؛اردو ديوان طفوليت خيابان .۳ ترکي؛

 اردو؛ کليات .۸ ؛نظم در مير نحو .۷ اردو؛ مثنوي قالب در روم موالنا مثنوي ترجمة .۶
 ؛االخالق معلم  .۱۲ فلسفه؛ بيان در دستورالحکما .۱۱ احکام؛ و مسائل .۱۰ فارسي؛ کليات  .۹

  .١نثر در المؤمنينحتفة .۱۵ ؛منطق رهبر .۱۴ امروهه؛ يشعرا ذکر .۱۳

  انصاري الحق ولي
 وبابواي به نسبش سلسلة .بود هند يلکهنو دانشگاه فارسي ادبيات و زبان برجستة استاد

 هرات به عثمان خالفت زمان در اجدادش از يکي .رسد مي صرسول صحابي انصاري
 ساکن دهلي در و آمد هند  به ها تغلق عهد اواخر در يو اخالف از يکي و نمود هجرت

 علم چراغ شهر نيا در و رفت بنکي باره در واقع ،سهالي دهکدة  به دهلي از فرزندش .شد
 بنکي باره از خانواده نيا و کرد دايپ تداوم هجرت سلسلة نيا .کرد روشن را دانش و
 اين در خانواده نيا و بود دانش و فرهنگ مرکز زمان آن در لکهنو .رسيد لکهنو شهر  به

 مؤسسه اين .است معروف محل فرنگي نام  به حال به تا که کردند بنا اي مؤسسه شهر
 پايان به لکهنو دانشگاه از را خود التيتحص انصاري فسوروپر .است فضال و شعرا مرکز
  .پرداخت فارسي ادبيات و زبان دمتخ به استاد عنوان به دانشگاه همين در و رساند

 .است رسيده چاپ  به يو فارسي کالم مجموعه دو و است ديوان صاحب و شاعر وي
 پيروي شيرازي عرفي سبک از شعر سرودن در که است کرده ذکر »ادراک شعله« مقدمه در يو

  :نويسد مي نيچن شعر دربارة انصاري استاد .است رفتهيپذ تأثير نيز اقبال عالمه از و کرده

                                                   
 .٦٢گ، ص هاي صد رن گل  .١



  ٢٢٤  قند پارسي

 بسنده قدر همين شعر بودن معياري براي و باشد شاعرانه سبک داراي بايد شعر”
  .“کنيم بيان لطيف خيلي شاعرانه سبک در را شاعرانه هاي انديشه و تخيالت که است
 برجستة شاعران کالم از را احساسات گونه اين و است متنوع وي شعر در خيال صور

  :دارد ياديز تأثير مخاطب احساسات برانگيختن در يو شعر .است کرده اخذ هندي سبک
ــش  روزم شــد ســيه دوســت اي تــو عشــق در ــدوه درآتـ ــب و انـ ــم تـ ــوزم غـ   سـ
ــمع دل آتــــش از  آرم مي لب به شکوه ني و پشيمانم نه اما ــا شــ ــروزم وفــ   ١افــ

 شاعران براي ولي »انداختيم سپر« که فرستد مي پيام خود خصم  به بيتي در سعدي
 انداختن سپر و داشت همراه  به نو يپيام و تازه فکر ،استقالل نهضت ،نده در بيستم قرن
  :است سخت شاعر براي

  اسـت  جنـگ  اگـر  انداختن، سپر مجو من ز  اســت ننــگ باعــث گدايانــه صــلح طريـق 
  اسـت  ننـگ  مـرا  بيانـداختن  دسـت  ز سـپر   است جنگ در و مراست مقابل خصم که کنون

 يو .است شده سروده پيش سال پنج و بيست شده، چاپ ادراک شعله در که اشعاري
 يحقايق و است چشيده را زمانه گرم و سرد امروز به تا گشود جهان به چشم که زماني از
 ابيات اين در که دردي و شکوه و گله اين .است کرده بيان شعر در کرده، تجربه که را
 مردم که است عيتواق نيست، معشوق و عاشق و جبر و ظلم نياز، و راز خورد مي چشم  به

  :هستند متوجه حال تا هند
  ٢اسـت  همسنگ عدل ز مضرت و داد ز جفا  اسـت  نيرنگ چه فلک دست ز دهر به ببين

∗  
  ٣اسـت  افرنـگ  فريـب  دام بـه  شـرق  هنوز  بـاز  لعبـت  چـو  آن و اينـان،  همه لعبتان چو

 حال و گذشته تاريخ هم و دارد تغزّل شان هم دارد، لذّت و حال انصاري استاد شعر
  :است سروده يبختيار پژمان تقليد در که شود مالحظه غزلي .است

  ايـم  بـوده  مردانه همت و سفت عزم با  نيـز  سرفروش ما معرکه، بود که جا هر
  ايـم  بـوده  مسـتانه  نغمـة  فـروش  لذّت  را زمانـه  اهـل  ايـم  داده شوق و مستي

                                                   
 .١٨٠شعله ادراک، ص   .١

 .١٨٣، ص همان  .٢
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢٥

ـ  فرزانـه  مـردم  همنشـين  ما  هـوش  و يفرزانگـ  فضـيلت  مگو ما از   ايـم  ودهب
ــروز ــم ام ــتريم، ذرة ز ک ــک خاکس   ايـم  بـوده  پروانه چو که مدتي نگذشت  لي
  ١ايـم  بـوده  کاشـانه  روشـنايي  وجـه  ما  آر يـاد  ليک کنون، کشته شمع هستيم

 کلمات و اصوات در و دارد سوز اش عارفانه شعر و بود نجيب مردي انصاري استاد
 ماية برايش درد که است عشقي قعيوا عشق .خورد يم چشم  به اي ويژه تناسب و نظم

  :انگيزد برمي هيجان و شور وي ذهن در عرفي »جانانة جلوه« و گردد مي حيات
  ٢اسـت  خوشتر خانه اين همه گرفتن آتش  اسـت  خوشـتر  جانانـه  جلوة ز سوختن دل
 در هنرمندانه انگيز، نشاط گاهي و است آور مالل گاهي که انساني فکر انصاري کالم در
  :است شده انيب مجاز و ايهکن قالب

  خويشتنم وبال چون دگران، از شکوه چه  خويشـتنم  پايمـال  هـوس  و حـرص  براه
ــه ــاي پيال ــه ه ــر زالل از هم ــردم پ   ٣خويشـتنم  سـفال  جـام  شده تهي کنون  ک

∗  
  ٤نيستم گاه و خود به گهي ولي هستم  مـرا  دهـد  فرصـت  نـه  طبع شوريدگي

  :باشد بلند خوي يدارا و همت با خوف، بي غيور، بايد مرد که است معتقد يو
ــي ــت ربط ــا نداش ــهرو روش ب ــغال و ب   داشـت  پلنـگ  خـوي  و ضـيغم  غيـور  طبع  ش
  داشـت  نهنگ خوف و موجه بيم که آنکس  مـرد  جويبـار  لـب  بـه  لـب  تشـنه  افسوس

  :است کرده نظم تمام يهنرمند با هدف  به رسيدن براي را حيات لطيف و باريک نکات يو
  ٥چيسـت  که داند نمي سر شهادت ميدان  به او  زنــدگي رمــوز از گــردد آگــاه کســي چــون
 شيراز عذوبت خيال محو نشسته لکهنو داراالمان فارسي محيط در انصاري استاد

 دارد، شعر متاع يو .کند مي شکرافشاني خود دلخوش نغمات از ذوق اهل براي و است
 باشد پر هميشه گنجينه بايد ندارد فرقي اما .ستين يخريدار و است يبازار کساد يول

  .شود نمي خالي وقت هيچ هند در ادب و شعر گنجينة هللا والحمد
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  ٢٢٦  قند پارسي

 و توانايي و هست من دست در که است »حزين علي شيخ نذر« استاد شعر ترين تازه
  :نماياند مي را وي دستي چيره

  را چشمان کرد خيره وـچ شعرش فـيوس الـجم
  اينجا دبري خود دست رـمص زنان چون کز يـبس

  گردد منعکس چون شفق و خورشيد گنگ آب به
  اينجا شهيد دـش انجم شاه ايدـش هـک اين ايدـنم

  وابيدهـخ هست زارشـم رـب وانـخ هـفاتح و اـبي
  اينجا دـسدي نـذه و تازه فکر به وييـگ نـسخ

  زيرين مقطع يخواند خواب در ديـآم تو يـشب
  اـاينج دـازديــب رايــب دــآي يـم روزــام يـول

  دمــدي يـآوارگ يـبس ماـپي ره ايــپ از زينـح
  اينجا دـرسي شـايـآس نـبالي رـب دهـوريـش رـس

  الکن زينـح را ودـخ ولي دـدان يـم ريدالعصرـف
  ١اــاينج دـخمي مــه او رـس وـت رامـاحت رايـب

 در هک کرده نقل را هندي و ايراني شاعران از ابياتي غزل پايان در ادراک شعله در
  .بود محرک غزل سرودن

 وي فارسي شعر هاي همجموع .پرگو است شاعري انصاري الحق ولي محمد استاد
 طور به شعر چند .است رسيده چاپ به »شبچراغ« و »گل خرمن« ،»ادراک شعله« نام  به

  :شود مي نگاشته نمونه
  هـم  بدوز را دلم چاک است ممکن گر  رفـو  کنـي  را مـا  دامـن  چاک آنکه اي

∗  
ــاظ ــه الف ــد جام ــي ان   خيـال  عريـاني  همـه  چکـد  مي جامه از  مــن کــالم در ول
  خيـال  پيشاني همه شده خون ز رنگين  زدنـد  مـن  اشـعار  بـه  نقد کلوخ چندان

∗  
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢٧

ــر چکــد  مجـوي  حـظ  مـن  شعر شيريني ز ــار شــهد از زه ــن گفت   م
  مـن  اشـعار  آهنـگ  و رنـگ  ببين  آشـنا  شـوي  من با که خواهي چو

∗  
ــن ــف م ــروزه يوس ــه در و ام ام ــاهم ت   گنـاهم  هسـت  ايـن  و هسـتم  گنـه  ناکرده  چ

  پوري حمزه ناوک
 جهان  به چشم پور حمزه حوالي در م ۱۹۵۱ سال در پوري حمزه ناوک السيدين غالم سيد

 پدر آثار ناوک .بود شاعر زين خود که است مذکور قوس رسول غالم فرزند يو .گشود
 فارسي به يو .است کرده چاپ اونديشنف حمزه مؤسسه طرف از و آوري جمع را خود
  :است آشکار وي شعر در عرفاني و اجتماعي مسائل .سرايد مي نغز شعر

  نيسـت  صفات و ذات به شريک کسي را او  نيست ممکنات از همسرش که شاهدي آن
  نيسـت  حيات ايمان گرمي نيست که را آن  آدمـي  مـرده  شـود  ضـمير  شـد  مرده چون

  کيبش خان علي شَبير وکيل
 .گشود جهان  به چشم رامپور در م ۱۹۱۸ سال اوت شانزدهم تاريخ  هب خان علي باقر پسر
 وي فارسي شعر .سرايد مي شعر فارسي به گاه گاه .است اردو زبان نويسندة و شاعر يو
 شعر .کرد مي مشورت هم عرشي خان علي امتياز با مورد اين در و است غزل قالب در

  .نيست دست در وي کالم نمونة أسفانهمت .گويد مي روان و شيرين

  بانهالي مرغوب
 نعت از اي نمونه اينجا .ودسر مي شعر فارسي  به يو .است کشمير دانشگاه بازنشستة استاد
  :شود مي ذکر )ص(عالميان سرورِ

ــم ــيداي دلـ ــدار شـ ــه دلـ ــرم  مدينـ ــان سـ ــردار قربـ ــه سـ   مدينـ
  مدينـه  سرشـار  هسـت  کو آن هر  هرگـز  جـام  نگيـرد  کـس  دست ز
  ١مدينــه غمخــوار بــه غــم سـپارد   کـو  را خـويش  رهاند مي غم هر ز
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  ٢٢٨  قند پارسي

  صديق محمد فسوروپر
  :يو شعر نمونه .است پتنا دانشگاه بازنشستة استاد
ــه  کـرد  وا لـب  غنچه چو محزون دل تو ديد ز ــوه چگون ــايم جل ــرف ز نم ــي ح   ١را معن

∗  
  ٢برهمـي  دريا گرچه من روم مي ساحل سوي  شـمع  بـه  ماند تو ياد و گرفت جا هر تيرگي

  نعماني احمد رئيس
 .است فارسي مطالعات مرکز مدير و عليگر اسالمي دانشگاه .اچ .تي .اس مدرسة استاد

 از يو فارسي شعر مجموعة .ديسرا مي نغز شعرهاي و دارد عالقه و عشق فارسي  به يو
 چاپ  به نو دهلي اسالمي، جمهوري سفارت فرهنگي رايزني فارسي تحقيقات مرکز طرف
  :است رسيده

ــاز و مــن ــه ني ــث گفتگــوي و صــهبا ب   است لبي تشنه ذوق مرهون همه من نشاط  عب
ــنيده ــو ام ش ــديث چ ــراق ح ــب از ف ــي ل   اســت طربــي ترانــة صــوت ز گرفتــه دلــم  ن

 و عالمانه فکر که سروده شعري خود دختر عروسي مناسبت  به م ۲۰۰۳ سال در يو
  :دهد مي نشان را وي عارفانة

ــر  بربـــاد ويشــتن خ ديــن  نــدهي  ــاي بهـ ــده دنيـ ــرور مفسـ   پـ
ــي دور  حيـات  کارگـاه  بـه  هسـتي  که تا ــه راه ز باشـ ــر و فتنـ   شـ

ــتن  حــق ره از عــدول !فتنــه چيســت ــرع ز بازگشــ ــر شــ   پيغمبــ
ــان ــام ج ــدر و م ــرو !پ ــز م   سـقر  سـوي  بـه  عمـل  بهشـت  از  هرگ
ــي ــايم مـ ــون نمـ ــرا وداع کنـ ــا  تـ ــا، ب ــه دعاه ــاطر ب ــطر خ   مض
  سـحر  انـد  بـوده  اخـالص  بـه  که  زرگبــ صــالحان دعاهــاي بــا
ــا  صـــديقان جملــه  دعاهـــاي بــا  ــاي بـ ــع دعاهـ ــر جمـ   پيغمبـ

ــاء، ــالحين انبيـ ــديقين و صـ   پسـر  و دخـت  بهـر  آنچه خواستند  صـ
ــداي از  خــواهم همــي تــو بهــر همــه آن ــان خ ــان و جه ــرور ج   ٣پ
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢٩

  پوري يج شميم
  :دسراي مي برجسته شعرهاي است مرادآبادي جگر خدمتگزاران از يکي

ــي ــايد نم ــرا ش ــتان صــحن م ــي  گلس ــغل پ ــون ش ــه جن ــويم ويران   ج
ــاه  اسـت  کار چه جويان مصلحت با مرا ــد پنـ ــه مرشـ ــويم ميخانـ   ١جـ

∗  
ــرت  گـاه  قتـل  سـوي  به رفتم کف به سر ــدار حسـ ــل ديـ ــتم قاتـ   ٢داشـ

∗  
  ســبو و جــام در دارنــد عمــل و علــم بــادة  خـراب  بـزم  اين رندان از تو با گويم چه من

  برق رضوي طلحه دسي پروفسور
  :است سنج سخن

  ٣نيسـت  ثبات را گل خندة که مشو غافل  نـدا  ايـن  بـه  شـبنم  قطـرة  گشت معدوم

  امروهوي شاکر سيد موالنا
 کرده پرورش را ياريبس محقّقين و نويسندگان شاعران، امروهه ادبي و علمي فضاي
 جامعة در .آمد نياد به امروهه در م ۱۹۲۹ مه ماه دوازدهم تاريخ  به شاکر آقاي .است
 زبان به .است ذوق صاحب و فاضل مردي .دهد مي انجام را تدريس کار لکنو شهر ناظميه
 ديني و عرفاني جنبة و است اجتماعي مسائل داراي شعرش .سرايد مي شعر فارسي و اردو
  .اوست طبع قدرت از اي نمونه قافيه، کاربرد و تلميحات الفاظ، بندش .دارد

  مجتٰبي دمحم سيد موالنا
 استاد ،حسن اوالد سيد موالنا شاگردان از و فضال و علما خانوادة يشعرا از يکي يو

  .٤بود ،يفارس و يعرب برجسته
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 .همان  .٢
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 .سطيه، تذکره سادات ارزانياتاريخ و :ک.ر  .٤



  ٢٣٠  قند پارسي

  علي احمد سيد
 بديع و عروض و دستور عالم .شد متولّد امروهه دانشمندان محلة در علي امانت سيد فرزند
  .١است کرده تيترب يخوب شاگردان يشاعر و دستور در .داشت مهارت گويي شعر در .بود

  قاري علي محمد حافظ
 پدر طرف از نسبش .شد متولّد پور غازي شهر تيا،هِپ به معروف وليرس نام  به اي قريه در
 علوم بر .رسد مي گيسودراز نواز بنده سيد  به مادر طرف از و احرار عبيداهللا خواجه  به

 يو ياتکلّ .بود بلگرامي احسن محمد مال شاگرد او .داشت کامل دستگاه غربي و شرقي
  .شود مي نگهداري عليگر اسالمي دانشگاه آزاد موالنا کتابخانة در

 اشعار .کرد ذکر مقاله نيا در را آنها همه نام توان ينم ولي بسيارند بيستم قرن شاعران
 اين رد نيز آنها اسامي متأسفانه ولي است توجه درخور بسيار نيز دوره اين زن شاعران
  .نيست مقاله

  منابع
 فرهنگي رايزني فارسي تحقيقات مرکز ،)اشعار گزيدة(اعتبار سرمة ،نعماني احمد رئيس .۱

 .م ۲۰۰۹ ,نو دهلي ايران، اسالمي جمهوري سفارت
 دهلي، امروهه، سوسائتي وظيفه ناشر امروهه، يعلما تذکرة ،نقوي حسين شهوار سيد .۲

 .م ۲۰۰۳ فروري
 ).قوس غزليات انتخاب( معتبر سخن ،)دآورندهگر( السيدين غالم سيد .۳
 .م ۲۰۰۳ بمبئي، سينتر، ريسرچ الحيات حلم، کلّيات ،)مصحح( حسيني فاطمه بلقيس سيده .۴
،دکتر احمد، ظهورالدين .۵  دانشگاه پاکستان، تحقيقات ادارة انتشارات   

  .م۱۹۹۰ جون ،۷۵ شماره الهور، پنجاب،
 .م ۲۰۰۱ قلعه، زير محلّة دينيه، مدرسة پور، غازي مشاهير ،قيصدي عزيزالدين .۶
 .م ۱۹۵۵ اکتبر الجواد، ساله صد تحفة ،زيدي جواد علي .۷
 سفارت فرهنگي رايزني فارسي تحقيقات مرکز ،۱۲ و ۹ ،۸ ،۶ هاي شماره ،پارسي قند ةمجلّ .۸

 .نو دهلي ايران، اسالمي جمهوري
                                                   

 .٥١-٥٠تذکره علماي امروهه، ص  نقوي، موالنا سيد شهوار حسين  .١



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٣١

 دروازه، لوهاري اندرون کتب، تاجر علي بارکم شيخ حجاز، ارمغان ،الهوري اقبال محمد .۹
 .م ۱۹۴۴ الهور،

 .الهور پريس، آرت رشيد بها، بي تذکره ،حسين محمد .۱۰
 .لکهنو محل، فرنگي پبليکيشن انوار ادراک، شعلة ،انصاري الحق ولي محمد .۱۱
 گلبرگ ،سي ،۱۰۸۲ سنتر، ريسرچ اسالمک خراسان انوار، مطلع ،فاضل حسين مرتضي .۱۲

 .م ۱۹۸۱ کراچي، بهار فاونديشن، حمزه ا،ايري بي فيدرل


