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  مولوي عبدالغفور نساخ

در  يان زبان فارسيگو ن دانشمندان و سخنيتر از برجسته يکي يالديم در قرن نوزدهم
عبدالغفور نساخ شهرت داشت و در سراسر کشور هند مانند   به ست کهيز يبنگاله م
  .ديدرخش يم يا ستاره

 اش دهنساخ که سلسله خانوا به عبدالغفور خان بهادر متخلّص يابومحمد مولو
اهللا عنه  يد رضيه و آله وسلم حضرت خالد بن ولياهللا عل يرسول صل يصحاب به
هجري  ۱۲۴۹د فطر قبل از نماز در سال يرسد، روز ع يم ١)هجري  ۲۱: يمتوف(
پور در  راجه ياجدادش از اهال .٢ات گذاشتيعرصه ح  به در کلکته قدم.) م ۱۸۳۴(

شتر اوقات ير بيمحمد فق يدرش قاضپ يول ،٣بودند يدپور بنگالدش کنونيه فريناح
ل يعنوان وک به ن شهريا يبود و در دادگاه عال را در کلکته صرف نموده يزندگان
و  يبرجستة آن زمان بوده مذاق علم هاي شخصيتاز  يکي يو .٤کرد يخدمت م يدولت
نساخ در  .٦ادگار اوستي» النجوم منتخب«و  ٥يدر فارس» خيالتوار جامع«. هم داشت يادب

                                                   
  .٢ص ، خود نوشت سوانح حيات نساخ ،ور خان نساخعبدالغف  .١
 .ر) .م ١٨٣٤(، و هم براي تاريخ تولد سال ٤٨٧تذکره شمع انجمن، ص  ،نواب صديق حسن خان  .٢

 Calcutta: A rendezvous of Persian”به مقاله دکتر محمد فيروز به زبان انگليسي به موضوع  :ک

Poets in the 19th Century“  ميالدي،  ١٩٩٠، ٤و  ٣، شماره ٤٣سري » ايندو ايرانيکا«چاپ در مجله
  .٧٩کلکته ص 

  .٢٦٧، ص )         (                      ،جاويد نهال  .٣
  .٢٥، ص                       ،لطيف الرحمن  .٤
باغ : ک به نساخ.ر. ميالدي از مطبع نول کشور لکهنو چاپ گرديد ١٨٩٧اين تصنيف نساخ در سال   .٥

  .١٠، ص )خالد عابدي: بهمرت(فکر 
  .٢٥، ص                        .٦



  مولوي عبدالغفور نساخ  ٥٩

و بعد برادر  ١ده ساله بود، پدرش فوت کرد يمادرش را از دست داد و وقت يکودک
 ٢ف خان بهادر که در کلکته شهرت و جاه و حشمت داشت،يعبداللط يبزرگش مولو

، يازبرعل ينساخ ابتدا از مولو .٣ت کردينساخ را با شفقت پدرانه آموزش داده و ترب
را کسب کرد و بعد در  يره علوم مقدماتيغض و يمحمد ف يو مولو يرضوان عل يمولو

 شروع کلکته يدر مدرسه عال يسيدر کالس اول بخش انگل يسن هفت سالگ
ن يهم .٤وارد شد يدانشکدة هوگل  به .م ۱۸۴۷در سال  يپس از آن، و. آموختن کرد  به

اد يرا  يو فارس يم علوم عربيش خواجه محمد مستقيجا بود که نساخ از استاد خو
 ، نساخيو فارس يعالوه بر عرب. کرد ييشعرگو  به شروع ير نظر ويز گرفت و

تسلّط  يزبان اردو و فارس ي بهمسلط بود ول ي، اردو و هنديسي، انگليبنگال يها زبان  به
شد و بعد از کوشش  ر نساخيالت، فکر معاش دامنگيل تحصيپس از تکم .٥کامل داشت

مرکز  ،»داکا«رنگر در يه جهانگيدر ناح. م ۱۸۶۰در سال  يار، ويکوشش و زحمات بس
  .٦منصوب شد يس دادرسيلدار و رئيعنوان معاون تحص  به بنگالدش،

 م، ۱۸۶۴در سال  يسالگ ۳۰، نساخ در سن يافت حقوق دولتيپس از چهار سال، در
 يکيکه از او دو فرزند  ٧ازدواج کرد يون بخت شاه دهليرزا همايکوکار ميبا دختر ن
نام پسرش ابوالقاسم بود که شاعر معروف کلکته بود . د شدنددختر متولّ يگريپسر و د

، نساخ در .م ۱۸۶۰در سال  يشغل دولت به پس از انتصاب .٨تخلّص داشت» شمس«و 
مختلف داکا مثل  يدر نواح ي، و.م ۱۸۸۷تا  ۱۸۶۳ک محل خدمت نکرد؛ بلکه از سال ي
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  ٦٠  قند پارسي

 يپور و منش يربوم مدنيب، باگلپور، سارن، سلهت، مانک گنج، ير، راجشاهيهبره، مونگ
. م ۱۸۸۹ه سال يکم فوريخ يتار ي بهپنجاه و پنج سالگ و در ١گنج، خدمت کرد

ژوئن در کلکته از  ۱۴خ يدر روز جمعه تار يهمان سال، و .٢معزول گشت) ه۱۳۰۶(
آرامگاه برادر بزرگوارش  يپهلو در کلکته» تال بگان«و در گورستان  ٣ا رفتيدن

  .٤خاک سپرده شد  هب ف خان بهادريعبداللط

  آثار منظوم نساخ
ار يعنوان شاعر اردو شهرت بس  ي بهسرود ول يشعر م ينساخ درهر دو زبان اردو و فارس

آثار منظوم  .٥عوض کرد» نساخ« به کرد و بعد آن را ي، اول مهجور تخلّص ميو. داشت
که در صف » امظهر معم«و » خيگنج توار«، »مرغوب دل«: عبارتند از يزبان فارس ي بهو

  .او دارند ي، نشان از مقام و مرتبه وااليفارس يشعرا
است که در سال  يا ، مجموعهيات فارسين کتاب، مشتمل بر رباعيا: مرغوب دل .۱

ن ينخست. ستيدر دسترس ن يول در کلکته چاپ شده.) م ۱۸۶۶( يهجر ۱۲۸۲
  :شود ين مجموعه، در ادامه نقل ميمندرج در ا يرباع

ــده  ــارب ش ــه ي ــامرز مــرا  ام تب ــرا    بي ــامرز م ــيه بي ــم س ــد روي دل   ش
ــامرز مــرا      جـز گنـه نکـردم کـاري     دردا که به ــه بي ــر گن ــنده ه   بخش

  ٭
  بــر دوش، هـــالل ماهتــابي ديـــدم    در ميکــده، کشــتي شــرابي ديــدم    

ــدم    نيست که ديـدم سـاقي   آن کشتي مي  ــابي ديـ ــوس آفتـ ــه قـ  ٦در خانـ

ن اسالم تا عهد شاعر، يآغاز دباشد که در آن، از  يم يا مجموعه: خيگنج توار .۲
ن مجموعه، در سال يا. ر اسالم درج شده استيدرباره وفات مشاه يخيقطعات تار
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  مولوي عبدالغفور نساخ  ٦١

در  يول ١ديمنتشر گرد» نولکشور«از چاپخانه . م ۱۸۷۴مطابق  يهجر ۱۲۹۰
  .ستيدسترس ن

از . م ۱۲۹۰است که در سال » خيگنج توار«از  يا مهين مجموعه، ضميا: خيکنزالتوار .۳
ن مجموعه، در کتابخانه انجمن يا. ور طبع آراسته شدهيز  به کانپور يه نظامچاپخان

است  يه قطعات فارسيعالوه بر سه قطعه در اردو بق. کلکته موجود است ييايآس
غمبر ين قطعه وفات، درباره پينخست. رسد يست و هفتاد و سه ميدو به که تعداد آنها

 :شود يباشد که درج م يه وسلم مه و آلياهللا عل يصل ياسالم حضرت محمد مصطف
ــا   ــر انبيــ ــونين فخــ ــيد کــ ــان   ســ ــه روح و روان دو جهـــ   قبلـــ
ــطفي    ــد مص ــل محم ــد مرس ــان  احم   مقتـــــــداي آدم و کروبيـــــ
ــدار او  ــب دي   جـان  کرد خود عزم وصال حق بـه   گشــت حــق چــو طال
ــيش نظــر  ــاک از پ   نــور رحمـت يـزدان نهــان   شـد بـه    همچــو جــان پ
 ٢دل ز آدم رفــت و روح از قدســيان  گفـــتم اي نســـاخ ســـال نقـــل او

 يا نهيگنج و يبرکمال استعداد و يمبن صفحه است که ۵۰بر  ف نساخ، مشتملين تصنيا
آغاز کتاب با حمد و صلوات است و پس از درج قطعه . است يخياز معلومات ارزنده تار

  :است هآورد قيابوبکر صد خ وفاتيدر تار يا ه و آله، قطعهياهللا عل يصلّ غمبريوفات پ
  سـوي بهشـت   رفت چون از جهان بـه   افضــــل أمــــت رســــول خــــدا   
ــت    ســــال تــــاريخ وفــــات او نســــاخ ــاد نوش ــن جه ــکين م ــک مش   ٣کل

  )هجري ۱۳(  
  :اهللا عنها يقه رضيشه صدين حضرت عايخ وفات أم المؤمنيتار

ــوده ــب   آن حضــرت عايشــه کــه ب ــالم الغي ــول ع ــوب رس   محب
ــوش   ــال خ ــاب س   ريـب  اسـت بـي   نساخ مجاهـده   از روي حس

  )هجري ۵۸(  
  :اهللا عنه ين رضيخ شهادت حضرت امام حسيتار
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  ٦٢  قند پارسي

ــاک ذات   ــين پ ــن حس ــام دي   شــد شــهيد و رفــت در بــاغ جنــان  آن اي
ــي   سال ترحيلش که جستم از حسـاب  ــدا ب ــت پي ــوان  گش ــردد از ج  ١ت

  )هجري ۶۰(  
 د، حضرت حسان بنيف اهللا خالدبن وليخ وفات حضرت سيبه عالوه، قطعات تار
ره يعظام و شاهان هند و غ ير اسالم و خلفايگر مشاهيو د يثابت، حضرت رابعه بصر

 يليشود که خ يپدر بزرگوار شاعر مالحظه م خ وفاتيک قطعه در تاري .٢درج است
  :ز استيانگ دل

ــد   ــا رفتنـ ــه ز دنيـ ــدينم کـ   سـر  جگرم چاک شد و خـاک بـه    والـ
ــان   ــک طوف ــز سرش ــم لبري   طرکشـتي مضـ   که از آن نوح بـه   چش
ــرا  ــور قيامـــت پيـ   لـرزه يکسـر   که از آن عـرش بـه    بـــر لـــبم شـ
ــين حــال بگفــتم تــاريخ     ٣خلــد ســاکن پــدرم بــا مــادر      در چن

  )هجري ۱۲۵۹(  
اردو است که از   به گريم ديو ن يفارس  ي بهميف نساخ، نين تصنيا: مظهر معما .۴

گنج «سبک   ي بهبخش فارس. چاپ شد. م ۱۸۹۶چاپخانه بحرالعلوم لکهنو در سال 
 يخيش، از هر شعر عدد تاريشعر دارد که شاعر، با کمال استعداد خو ۲۹» خيتوار

ن ين، ايهمچن. را ظاهر کرده است يا برجسته هاي شخصيترون آورده و اسم يب
ن مجموعه، هم در يا. باشد يم يخيتار يها از قطعات ماده يا ف، مجموعهيتصن

فات نساخ که ين همه تاليا. شود يم يکلکته نگهدار ييايکتابخانه انجمن آس
د يب، باين ترتيا به دارند و يخيباشد، ارزش تار ياز معلومات ارزنده م يا نهيگنج

   .شمار آورد  به سيخ نويشاعر را تار
بوده که در هر صنف سخن سروده  يصاحب اشعار متنوع نساخ، شاعر با ذوق و

 يها غزلداشت؛ هر چند که  يخ مهارت و ذوق خاصّيو تار ييژه در غزلسرايو ي بهول
دالور  يکبار منشيست، يز يکه نساخ در داکا م يوقت. ار اندک استيبس يدر فارس يو
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  مولوي عبدالغفور نساخ  ٦٣

در مقابل غزل  يغزل يندار بود، از نساخ درخواست نمود که ويکه در داکا زم يعل
  :ن استيا يمطلع غزل قدس. ديبگو» يجان محمد قدس«

  مان در بغلرـه حـه دل صد گونـا چـام يدارد دل
  و طوفان در بغل ين اشکيو خون در آست يچشم

  :شود ين آغاز ميگفت که چن يغزلي البداهه مطابق قدس ينساخ ف
ــل    ــتان در بغ ــت دارم گلس ــال عارض   اي از خي

  در تار زلف پر خمـت صـد شبنمسـتان در بغـل    
  اي کلــک نواســنج مــرا گــر بشــنود يــک نغمــه

  در بغـل  الحـان  منقار خود سازد نهان مرغ خوش
  هر تـار گيسـوي تـرا تاتـار و چـين زيـر نگـين       

ــرا کــوه بدخشــان در بغــل  يــاقوت لــب   هــاي ت
  هـاي لخـت دل   شادي بيا اينک ببـين کـز پـاره   

  هر طفل اشک الله گـون دارد گلسـتان در بغـل   
ــتين   ــرا صــبح وطــن در آس ــور ت ــر ن ــار پ   رخس

 ١چشم سـيه مسـت تـرا شـام غريبـان در بغـل      

  :اخ مالحظه شوداز نس يگريغزل د
ــد    دلـــم را ز خـــم خنـــدان آفريدنـــد ــزان آفريدن ــک بي ــت را مش   خط
ــد    ــتان آفريدنـ ــرو گلسـ ــرا سـ ــد     تـ ــاالن آفريدنـ ــري نـ ــرا قمـ   مـ
  ز چشـــمم ابـــر گريـــان آفريدنـــد  ز لعلـــت بـــرق خنـــدان آفريدنـــد
ــان  ــور افشـ ــين نـ ــور آن جبـ   مـــه و خورشـــيد تابـــان آفريدنـــد  ز نـ
ــارين  ــاي نگـ ــف پـ ــور آن کـ ــا   ز نـ ــين مـ ــد جبـ ــان آفريدنـ   ه کنعـ

ــد    هاي اشک صـافي  دو چشم از قطره ــان آفريدن ــاي غلط ــه گوهره   چ
ــد   بخود پيچيـد مـار آن روز از رشـک    ــان آفريدن ــوي پيچ ــه آن گيس   ک
ــتند ــد   مـــرا از خـــاک پروانـــه سرشـ ــتان آفريدنـ ــمع شبسـ ــرا شـ   تـ
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  ٦٤  قند پارسي

ــد   جهاني را چون گندم چاک شـد دل  ــتان آفريدن ــار دو پس ــون آن ن   چ
ــب   ــينه ص ــق س ــده ش ــتش ــد   ح قيام ــان آفريدن ــاک گريب ــن چ ــه اي   ک

ــد   سرشک چشم پـر نـم گـرو کردنـد     ــان آفريدنـ ــاي عمـ  ١از آن دريـ

که آن را جان  يباست و عناصريهات زيفوق، مملو از استعارات و تشب يها غزل
 يها غزلهر چه از اوصاف و حسن در . شوند يافت ميند، در غزل نساخ يغزل گو

نظر  به نساخ هم يها غزلشود، آن همه در  يده ميره ديو غ يحافظ، خسرو و سعد
 يسه و برابريهرچه هست، توان مقا ينساخ اگرچه کم هستند، ول يها غزللذا . نديآ يم

د نساخ را هم در صف غزل يرا دارند که براساس آن، با يرانيا يشعرا يها غزلبا 
  .شمار آورد  به انيگو

اب صداخ را  يها يو رباع ها غزلاز  ياش، تعداد ق حسن خان در تذکرهينونس
  :شود ين اشعار نقل مياز ا يدر ادامه برخ درج نموده است که

ــانم را   ــغ زب ــده تي ــل ب ــوهر قات ــدايا ج   پي حاسد دم شمشـير کـنم طـرز بيـانم را      خ
  به پاي مـور بايـد بسـت جسـم نـاتوانم را       پس از قتلم پي تشهير اگر آن مو کمر گويـد 

ــاخ، داغ   ــرده نسـ ــي دارددل پژمـ   بهـار تـازه باشــد در بغـل نخـل خــزانم را      گلرخـ
  ٭

  فما جدت له نفسي بـدنياها و عقباهـا    اکجا مرغ دلم باشـد اسـير دام پرواهـ   
  :شود ياز نساخ نقل م ينک سه رباعيا

  آب اســت روان ز ديــده دريــا دريــا     از وحشت دل که هست صحرا صـحرا 
ــه   ــارد خام ــر نگ ــه ب ــوزش دل چ   را چــه يــارا يــارا ايــن چوبــک خشــک  از س

  ٭
ــارب    پيش بـت نمـازم يـارب    شده سجده به ــر درازم ي ــن عم ــد اي ــاد ش ــر ب   ب

ــدهي     ــاهم ن ــر پن ــي و گ ــوم نکن ــارب    عف ــازم ي ــه س ــا روم چ   اي واي کج
  ٭

ــه   ــرابي ب ــاغر ش ــده س ــن آر از ميک   مـن آر  يـاقوت وشـي لعـل مـذابي بـه       م

                                                   
  .١٠١-١٠٠ص  ،                       .١



  مولوي عبدالغفور نساخ  ٦٥

ــه   دل سـرد شــد از خمــار تـا گــرم شــوم   ــابي بـ ــوش آفتـ ــن آ اي مهـ   ١رمـ
اهللا عنه که  يد رضيف اهللا خالد بن وليخ وفات حضرت سيدر تار يا نک، قطعهيا

  :شاعر است يجد اعال
  دشــمن کفــر خالــد ابــن وليـــد      روزگـــار فريـــد در شـــجاعت بـــه

  آبـــــروي حســـــام ســـــيف اهللا  غـــازي و عـــارف خـــدا آگـــاه   
  قــــوت افــــزاي فرقــــه انصــــار  حـــامي ديـــن احمـــد مختـــار    
ــام  ــاتح جنگهـــاي مصـــر و شـ   زور بــــازوي لشــــکر اســــالم    فـ
  ٢سـال نقلــش ز لفـظ طيــب جــوي    بود چون پـاک ذات قدسـي خـوي   

  )هجري ۲۱(  
شعر  يفارس به خوب يليشود که او خ ينساخ روشن م ياز نمونه کالم فارس

و کمال ي در زبان فارس يو مهارت. باشد يان نمياز قدرت زبان و ب يگفت که خال يم
تواند  يو مرتبه نساخ دارد که م ي، نشان از اقتدار شعريفارس به اش يياستعداد شعرگو

  .ره بنشانديو غ يزيو صائب تبر يري، نظياو را در برابر مقام عرف
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