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  ٨٢  قند پارسي

  دکن در دو نواب شاعر

  ♦يقيالحق صد ميدکتر شم
دکن از زمان ظهور دودمان مستقل بهمني در اوايل قرن چهاردهم ميالدي و سپس 

نوزدهم ميالدي همواره مهد و گهواره  و جاهي و نظام شاهي در قرن هيجدهم آصف
از آن . شاعران بيشمار در آسمان ادب فارسي نمودار گشتند. شعر و سخن بوده است

الدوله ناصر  جاه و نواب نظام الملک آصف جمله بودند پدر و پسر شاعر يعني نواب نظام
  .ادب فارسي را غني و سرشار ساختند يجنگ شهيد که بدون هيچ انتظار

  1جاه الملک آصف نواب نظام
عرصه وجود  به پا. م ۱۶۷۱-۷۲/ه ۱۰۸۲الملک در سال  نظام به مير قمرالدين ملقب

اش بود و از طرف  ن، نخست وزير شاهجهان، پدر بزرگ مادريسعداهللا خا. گذاشت
خان از  پدر بزرگش عابد. دپيوند الدين سهروردي مي شيخ شهاب به پدر، نسبش
در سال اول حکومت . زيب وابسته شد شاهزاده اورنگدربار  به هند آمد و به سمرقند

 از پنج هزاري اش الملک فاتح جنگ سرفراز گشت؛ مرتبه فرخ سير، وي با لقب نظام
-۲۲/ه  ۱۱۳۴وي در سال . وي را صوبه دار دکن ساختند هفت هزاري رسيد و  به

لقب   به .م ۱۷۲۵-۲۶/ه ۱۱۳۸ منصب نخست وزيري رسيد و در سال  به .م ۱۷۲۱
سي سال فرمانروايي بر شش شهرستان دکن  نامبرده بعد از تقريباً. جاه مفتخر شد آصف

مسجدها،  خود  وي در زندگاني. ن پوشيدچشم از جها. م  ۱۷۴۸/ه ۱۱۶۱در سال 

                                                   
 .نو ين، دهليکالج ذاکر حس، يرئيس اسبق گروه فارس ♦

 .۵۳-۱۵۰، ص يقيالحق صد ميهند، دکتر شم يسرا يشاعران فارس  .١
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  دکن در دو نواب شاعر  ٨٣

  .1ها و ابنيه مهم ديگري را بنا کرد کاروان سراها، پل
او در شعرگويي دو تخلص آصف و شاکر را اختيار کرد که هر کدام از آنها ديوان 

  :شود که تخلص آصف را دارد، با اين مطلع شروع مي 2ديوان اول. کاملي دارد
ــدن آن بــي ــم  اشــتياق دي ــا داري ــاوف   گو کدورت در دلش باشد، صفا داريم ما  م

  :3باشد، مثالً اين ديوان، داراي غزليات دلکش و دلنواز مي
  ياد تـو مـرا، درون جـان هسـت      ذکر تو همشه بـر زبـان هسـت   
  از زردي رنگ من عيـان هسـت    درد الهــي کــه دارم از عشــق   
  حسن تو که شهره جهان هست  در پــرده نهــان کجــا بمــاني   

  ام نهـان هسـت   سينه مهر تو به  بـــود ز چشـــم بـــد او تـــا دور
ــار آصـــــف   از آمـــــدن نگـــ
  مذکور هميشه در ميـان هسـت  

*  
  سـر کنـد   را از دم خـونريز خـود بـي    عالمي  تيغ ابرويت چـو کـار عاشـقان را سـر کنـد     

  چون ببارد ابر نيسـان قطـره را گـوهر کنـد      تـر  شـود از گريـه عاشـق دل او سـخت     مي
  شوق ما در راه وصلش کار بـال و پـر کنـد     شـود  ي مشکل آسـان مـي  از محبت کارها

  سـت  فيض چشم اشکبار آصف تماشا کردني
  تـر کنـد   آب در گوهر چو باشد قدرش افزون

*  
ــار   ــيش آبش ــار پ ــراق ي ــردم در ف ــه ک   آمد آوازي که اين بيتاب را چون خود شمار  گري
ا نيز با همان ر )ص(وي حضرت محمد. آصف هميشه غرق تصور جانان است

  :4کند و يک نعت غزل نما هم گفته است احساسات و جذبات ياد مي
  از عنايت سـاز کـارم يـا محمـد تـاج ديـن        رحم و لطف ساز يارم يا محمـد تـاج ديـن   

  شـمارم يـا محمـد تـاج ديـن      نام پاکت مي  دســت شــوق مــن دانـه تســبيح باشــد بـه  

                                                   
  .۳۵خزانه عامره، ص   .١
  .ق ه ۱۳۵۴درآباد، يوان آصف، حيد  .٢
  .۴۹وان اول، ص يد  .٣
  .۵۹۳-۹۴، ص همان  .٤
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  ٨٤  قند پارسي

ــد  مــي  خــاک درگــه نورانيــت جبهــه ســاييدن بــه ــاج ديــن فزاي ــا محمــد ت   اعتبــارم ي
ــيدوار    ــا خورش ــود را نم ــوراني خ ــره ن   بــر درت در انتظــارم يــا محمــد تــاج ديــن  چه

  در هواي تـو غبـارم، يـا محمـد تـاج ديـن        ام در آرزوي پـاي بـوس   خاک راهت گشته
  سـت  پيش الطاف تو آصف قايل از جان و دل

  جز تو ديگر من که دارم يا محمد تـاج ديـن  
را هم ناديده نگرفته و يک منقبت عالي در شان حضرت  )ع(ت عليآصف، حضر

  :1گفته است
ــود جــاي علــي  بوســه   اوج اميد گرفته است چون مـن پـاي علـي     گــاه لــب افــالک ب

  چهره افروخت در ايـن بـاغ سـراپاي علـي      برگ برگ چمن امروز چراغان کرده اسـت 
ــت   ــوان اس ــل ال ــر ز گ ــن گلشــن او پ   ل رعنـاي علـي  جنت و خلـد بـود يـک گـ      دام
ــده  الفــت اوســت چــو ارکــان مســلماني مــن  ــي   ش ــيداي عل ــه و ش ــيفته و وال   ام ش

  هـاي علـي   چشمه آب حيات است، سـخن   شک جان بي حرفش تن بي شود زنده به مي
  سزد قيمتش افـزون، ز دو عـالم آصـف    مي
  بها هسـت ز بـس گـوهر يکتـاي علـي      بي

  :2زل را داردغرباعيات آصف هم همان رنگ ت
  طپـد مخمـوري   در جستن بـاده مـي    رود از دســـت ز درد دوري دل مـــي

  جان بر لب مـا رسـيده از مهجـوري     در آمدن، اي شـوخ مکـن ديـر دگـر    
  :4شود خواند با اين مطلع شروع مي که در آن وي خود را شاکر مي 3ديوان دوم

  باطن من عيـان مـن همـه اوسـت      در دل و بر زبان مـن همـه اوسـت   
  حاصل عمر و جان من همه اوسـت   ت جــز وصــال نگــارزنــدگي چيســ

  نام من او نشـان مـن همـه اوسـت      بيـــنم خـــويش را در ميـــان نمـــي
ــي   ــامش نم ــر ن ــه غي ــان رود ب ــت    زب ــه اوس ــن هم ــان م ــتگاه بي   دس

ــر کســي دارد     ــي نــاز ب ــر کس   شاه و سلطان و خـان همـه اوسـت     ه

                                                   
  .۱۰۱۳-۱۴وان اول، ص يد  .١
  .۱۰۲۳ص  ،همان  .٢
  .ه۱۳۵۷درآباد، يوان شاکر، حيد  .٣
  .۲همان، ص   .٤
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  دکن در دو نواب شاعر  ٨٥

  :بطور نمونه. باشد اين ديوان داراي دو رباعي هم مي
ــاز و خرمــي مســروري   حسن خويشتن مغروري اي آنکه به   بــر بســتر ن

  گر بـر سـر رفتـار نـه اي معـذوري       گاهـت باشـد   شاکر چـو غبـار جلـوه   
  .هم رفته شعر آصف و شاکر پر از سوز و گداز، دلگير و زبانش سليس و ساده است روي

 1الدوله ناصر جنگ شهيد نواب نظام
وي بعد از جلوس . جاه بود يد پسر دوم نواب آصفالدوله ناصر جنگ شه نواب نظام

صرف اش نواب مظهرجنگ  سرکوبي شورش مراتاها و برادرزادهدر  خود تمام عمرش را
  .قتل رسيد  به عليه ارتش فرانسه جنگي در 2م ۱۷۵۰- ۵۱/ه  ۱۱۶۴در سال  و نمود

نواب ناصر جنگ شهيد بسيار دلباخته شعر و شاعري بود و با تخلص ناصر شعر 
سوي  به زماني که براي حصول ماليات. م ۱۷۴۶/ه ۱۱۵۹وي در محرم . گفت مي

  :مالسور در حال حرکت بود، غزلي سرود با اين مطلع
  ني مــراماکـار ايــن پاکـدا   عاقبـت آمـد بــه    مـرا  رويش کرد چـون آينـه حيرانـي    ره به

  :شود با اين مطلع شروع مي 3ديوان غزليات ناصر
  داشـتم  خواستم گـر منزلـي مـي    رهبري مي  داشـتم  فکر کشتي کردمي گر سـاحلي مـي  

جنبه عمده ديوان اين است که کاتب تاريخ و هنگام سرودن غزليات را ذکر کرده 
  :تقليد صائب سروده شد  به در سارنگي. م ۱۷۴۸/ه ۱۱۶۰مثال اين غزل در سال . است

  دنبايـد شـ   صد بيابان از خـرد بيگانـه مـي     بايــد شــدن نوبهــار آمــد دگــر ديوانــه مــي
  بايـد شـدن   گر سالسل اين بود، ديوانه مـي   تـاب گفـت   زلف جانان ديد تا پير خـرد بـي  

خالصه اين که غزليات ناصر مثل غزليات پدرش دلسوزانه، دلنواز، دلکش و داراي 
  .اند زبان ساده و سليس سروده شده  به باشند و فضايي دلگير مي

                                                   
 . ۸۷-۱۸۶هند، صص  يسرا يشاعران فارس  .١

  .۵۵خزانه عامره، ص   .٢
  .۲۵۶، شماره يه، نسخه خطيآصفکتابخانه   .٣
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  ٨٦  قند پارسي

  بعمنا
 .م ۲۰۰۶ دهلي،، )Persian Poets of India( ي هندسرا الحق صديقي، شاعران فارسي دکتر شميم .۱
 .م ۱۸۷۱آزاد بلگرامي، خزانه عامره، کانپور،  .۲

 ..ه۱۳۵۴جاه، ديوان آصف، حيدرآباد،  الملک آصف مير قمرالدين نواب نظام .۳

 ..ه۱۳۵۷جاه، ديوان شاکر، حيدرآباد،  الملک آصف ب نظامامير قمرالدين نو .۴

 ۲۵۶کتابخانه آصفيه، نسخه خطي شماره  ديوان ناصر،الدوله ناصر جنگ شهيد،  نواب نظام .۵
 .حيدرآباد




