
  ٥٢  قند پارسي

  حضرت صوفي سيد فتح علي ويسي

خ يعارف و ش يو مرد يفارس ياز شعرا يکي، يالديم ن بنگال در قرن نوزدهميسرزم
بلند  يد که در تصوف و معرفت مقامير و مرشد را در گهواره خود پرورانيقت و پيطر

بود، » يسيو«و تخلص او  يد فتح عليت ارجمند که نام مبارکش سيآن شخص. داشت
ت را روشن کرد و يگر شده و در بنگاله چراغ رشد و هدا عرفان جلوه در افق علم و

  .کرد ييعت راهنمايشر ف وين حنيد  به را که گمراه شده بودند يمردمان
در چاتگام در . م ۱۸۲۵اهللا در سال  ةمحر يسيو يد فتح عليس يحضرت صوف

و آنجا در مرشدآباد مهاجرت نمود   به در صغر سن با پدرش يو. افتيد بنگالدش تولّ
الت يده بود، تحصيچيالت بنگال پياش در سراسر ا که آوازه يا منطقه دهسه در مدرسه

د، منطق، فلسفه، ي، فقه، عقايث نبوير قرآن، حديدر تفس يو. ل نموديخود را تکم
الت يپس از تحص. مهارت داشت يو فارس يات عربيبالغت و مخصوصاً در زبان و ادب

خدمت  ي بهل علوم باطنيتحص يل گشت و برايفان ماتصوف و عر  به عتشيطب يظاهر
او داد و در   به عتيحاضر شد و دست ب.) م ۱۸۵۸: م( ينورمحمد نظامپور يموالنا صوف

سلوک را  يها ر و مرشدش منزليدراز در خدمت پ يتدرآمد و مد يحلقه ارادتمندان و
و بر اثر قت کرد يد و اکتساب علم طريزحمات کش يلين راه خينمود و در ا يط

ز يقت و عارف کامل فايخ طريمرتبه ش به گرفت، يکه از و يض روحانيصحبت او و ف
داشت و مجاز و  ه ارتباط يه مجدديه و سلسله نقشبنديبا سلسله تصوف عال يو. ديگرد
  .١ه بوديفه سلسله عاليخل
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کلکته نهاد و در  يسو به کسب معاش رو يبرا يالت باطنيپس از تحص يسيو
پرداخت  يخدمت و  به شاه ير مخصوص واجد عليعنوان دب به کلکته يواحبرج ن ايمت

ف يس در حدود دوازده سال وظايعنوان رئ  به شرفت کردهيپ ين خدمتگزاريو در ا
ن ياز ا. م ۱۸۶۷در  يانجام داده و در چهل دو سالگ يخوب به ن منصب رايا  به مربوط

  .١شد يمنصب مستعف
اصالح   به را يه زندگيد و بقياعت را برگزدر اواخر عمر راه توکل و قن يسيو

 ن و خدمت بندگان خدا اختصاص داد و در حدود نوزده ساليغ ديد مسلمانان، تبليعقا
دسامبر  ۶خ يتار ي بهک سالگين کار اشتغال داشت و سرانجام در شصت و يا  به

. دن شهر مدفون شيرا بدرود گفت و در هم يکشنبه در کلکته زندگانيروز  به .م ۱۸۸۶
  . ٢دتمندان و ارادتمندان استيارتگاه عقيک کلکته زيدر مانک تله نزد يآرامگاه و

  ييگو و نعت يسيو
. ديآ ينظر م به وانشير آن در سراسر دياست که تصو ييگو نعت يسيو ياساس شاعر

داشت و  يش از جان و دلش دوست ميرا ب ه و آله و سلمياهللا عل يغمبر اکرم صليپ يو
تمام . برد يلذت م يليف محبوب دو جهان خيف و توصيو تعر دياز مدح و تمج

ن يهم يمان وين و ايا بسر برد و ديب کبريحب ييو در ثناگو يش را با عشق نبويزندگان
  :ديگو يبود، چنانکه م

  ٣دين ما عشق محمـد، حـب او ايمـان مـا      ويسيا از دين و ايمـان اينقـدر دانـيم بـس    
سروده است که در خور اعتنا  ييشعرهان يالعالم در وصف محبوب رب يسيو

  :ديگو يباشد؛ م يم
  قدم تا سر عجب شأني سراپا صبح خنداني  چه جانان شاه خوباني سراسـر نـور تابـاني   
ــد   ــدا آم ــديح او خ ــد، م ــا آم ــب انبي ـلطاني  و شاه گدايش آمد، مصطفي خطابش  خطي   ٤س
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ه و ياهللا عل يد صلنه عشق محميچ انتها ندارد بعياست ه يشه جاريکه هم يآب روان
  :ديسرا ين است چنانکه ميگزيو جا يجار يسيآله وسلم هم در جان و تن و

 ١در جان و تنم عشق تو چون آب روانست  اي لعل روان بخش تو چون آب روانسـت 
دهد که کالمش  يح مين غزل توضيخودش در نخست يدربارة تخصص شاعر

ش ذات مقدس حضرت رسول يآرزوباشد و نقطه خواهش و  يش ميترجمان ارادات قلب
  :ديالً مالحظه کنين باره ذيک قطعه در اي .ه و آله وسلم استياهللا عل ياکرم صل

ــا   ــوان م ــع دي ــد مطل   مطلع خورشيد عشـقش سـينة سـوزان مـا      مشــرق حــب محم
  وز بـن هــر حــرف پيــدا آتــش پنهــان مــا   در تــه هــر لفــظ پنهــان نالــة دلســوز مــا 
ــا   اي علههر غزل آتشکده هر بيت آن يک ش ــوان م ــر مصــرع دي ــه ه   آتشــي افروخت

  وانکه او مطلـوب يـزدان آرزوي جـان مـا      آنکه او محبـوب رحمـان دل شـهيد آن او   
 يه و آله وسلم، در شعرهاياهللا عل يصل يدر عشق نب يو يو فرزانگ يوانگينمونه د

  :شود ير مالحظه ميز
ــه    سـت  عـادتم ايـن   در عشق شه خيل رسل  ظــاهر ديوانــه نهــان باشــم و فرزانــه ب

  مسند ما خاک کويش، کوي او ديـوان مـا    پادشاه کشـور عشـقم جنـون دسـتور مـن     
  دست ما و دامن احمد بس ايـن تـدبير مـا     هر کسي را رهبري هر دست را يـک دامنـي  
 ٢حب او بس رهبر ما عشق او بس پير مـا   سيد جمله جمـيالن احمـد محبـوب حـق    

 يچه مقصد. است ٣ وأطيعواْ الرسوليعواْ اَهللاطأر يالذکر عمدتاً تفس اشعار فوق
خودش  يه و آله وسلم را رهبر و راهنماياهللا عل يحضرت محمد صل ين که کسيتر از ا بزرگ

  :دييمالحظه فرما يسيده نعت ويگر از قصيک قطعه دي. حظ برد يگرداند و از عشق نبو
  و عجـم را  کو قبلـة ديـن اسـت عـرب را      محبـــوب خـــدا ســـيد کـــونين محمـــد
 ٤کو رحمـت حـق اسـت مـرا نـوع امـم را        ســلطان رســل شــاه ملــک پادشــه ديــن 

آن ذات  ييگو در نعت يرتبه است ول يگرچه عاشق صادق و شاعر عال يسيو
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  :شود ير مالحظه ميدارد که در شعر ز يگيو کم ما يبضاعت بي مکرم احساس
ــورا    ويسي کجا و نعت حبيب خدا کجـا  ــر من ــدحت مه ــا و م  ١ذره کج

آن ناز و   به دست آورده است که ي بهبا وصف محبوب دو عالم، شاعر عظمت يول
  :کند يفخر و اظهار مسرت م

ــا    ــازيم م ــه س ــون زمزم ــطفي چ   در درود مص
ــا   ــازيم م ــه انب ــين ک ــک ب ــا مالي   در ســعادت ب

  چون سرايم نعت آن سلطان دين محبـوب حـق  
ــه حــق زمز  ــين ک ــا ب ــاطــالع م  ٢مــه ســازيم م

ه و آله ياهللا عل يصل ياست که در نعت مصطف يخوشبخت يليشاعر خ ين برايا
او باعث  ييگو ن نعتيباشد و هم يک زمزمه پردازيوسلم همراه خدا و فرشتگان شر

 يجا يفارس يدر صف شعرا» شه شاعران«و » شکرفشان يطوط«عنوان   ي بهشد که و
  :ديين توجه فرماييپا يشعرها  به .رديگ

  دهـض نعتت آمـيان از فـيج بـج مـک يسين وـيا
  ٣سخن يان سعدي، خسرو نوا، حسان بيهم اوحد
  ٭

ــي انــدر ثنــاي تــو هــر دم      ٤همچو طوطي شـکر فشـان باشـد     ويس
  ٭

 ٥االمــين خطــاب شــه شــاعران دهــد روح  نعـت حبيـب حـق    ويسي ترا سزد کـه بـه  
مان خود ين و ايرا د ييگو و نعت يکه عشق نبو )رح(يسيو يد فتح عليس يصوف

غمبر يف حضرت پيف و توصيتعر  به ش رايخواهد که تمام زندگان يقرار داده است، م
 يرويرا با ن يک زندگانين مقصد بزرگ و نيد و ايه و آله وسلم صرف نماياهللا عل يصل
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  :دينما ير ظاهر ميان در اشعار زيب
ــان    ــي در جه ــده باش ــا زن ــيا ت ــکن     ويس ــکر ش ــت او ش ــدر نع ــاش ان   ب
ــب   ــن روز و ش ــان ک ــيا ورد زب ــرن    ويس ــه خيرالق ــف آن ش ــدح و وص   م
  چيــزي دوخــتن دل بجــز جانــان بــه  ويسـيا شــرک اســت پــيش عاشــقان 
  ١در غـــم او ســـاختن يـــا ســـوختن  ويســيا گــر عاشــقي کــارت بــود    

ت و يوحدان  به ب، اقرار باللسان و اعتقاديمان بالغيا: ت سنت رسوليو تبع يسيو
رسالت  به مان کامل و عشق و محبتيشود و بدون ا يرده ماد اسالم شميرسالت، بن

  :تواند بکند ينم يمسلمان يچ کس دعوايه و آله وسلم هياهللا عل يمآب صل
  مسلمان خوانم آن کس را که در دل عشق تو دارد

  ٢خوانم مسلمانش ينم يالـو خـق تـز عشـک يکس
و آله ه ياهللا عل يصل ينب  به است و نشانه عشق يکرامت بزرگ يت سنت نبويتبع

عت و ياحکام شر يبنديال است، در پاينازک خ ينکه شاعريعالوه بر ا يسيوسلم، و
بود که اطاعت و  يعال يا ه و آله وسلم نمونهياهللا عل يسنت رسول اکرم صل يرويپ

ش ية خود در باب پينعت يدر غزلها. شمرد يات الزم ميرا در سراسر ح يت نبويتبع
ه و آله وسلم شعرها سروده است ياهللا عل يت سنت رسول صليعم و تبيگرفتن راه مستق

  :گردد يالً نقل مياز آنها ذ يا که نمونه
ــه  جز سـنت تـو نيسـت    چون راه مستقيم به ــده ره مســتقيم ر ويســي ب  ٣اجــان گزي

 ٭
 ٤خـام کـاري مـا    عقل خندد به  خام کاريسـت تـرک سـنت تـو    

  ٭
  ٥ها ست و راه جمله کامل المستقيم اين اطصر  جان شو پيرو احمـد   اگر عشق خدا خواهي به
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ه و آله وسلم از ياهللا عل يصل يحب نب يدعااکند  يکه خالف سنت عمل م يکس
  .گردد ين باره ذکر مياو در ا ياز شعرها يا جانب او باطل است، نمونه

ــنتش آنانکــه رو آورده  ــق س ــد جــز طري   ١انـد  باطل کرده  پشت طرف حق نموده رو به  ان
  ٭

 ٢همانا گمره کرده از طريق راست شـيطانش   منحرف گردد ز راه سـنت احمـد   کسي کو
تارک سنت است  يم است و اگر کسيت سنت همان بودن در راه مستقيتبع يعني

  .و نافرمان ياغيطان است و در برابر خدا يع شيمط
 يزوال بود، بس به رو يکه در کشور هند شعر و ادب فارس يشک در روزگار يب

ن که در کنار مملکت برمه در يخاک نش يشيما درو يو فرهنگ ياکز علمدور از مر
ت و يبا موفق )رح(يسيو يد فتح عليس يحضرت صوف يعنيست، يز يالت بنگال ميا

صدق و صفا،  يها هيرايپ  به را يفارس يي بهکرد و شعرگو يم ييافتخار سخن سرا
ف، ينرم و لط ت، سوز و گداز، عشق صادق، جذباتيتصوف و معرفت، رشد و هدا

بلند و پر عزّ و شرف  يجا  به ن و مرصع کرد ويل، مزين و پرواز تخياالت رنگيخ
آن عصر در بنگاله هم  يفارس يک از شعرايچ يد که هيرس يمقام  به د و خودينشان

  .طرازش نبودند
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