
  ٦٦  قند پارسي

  موالنا عبدالرؤف وحيد

 نيتر از معروف يکيد، يوح عبدالرؤف يدر بنگاله، موالنا ابوالمعال يالديدر قرن نوزدهم م
رفت که از خاک  يشمار م  به و اجلّ علما، فضال و ادبا ين سخنوران فارسيتر و برجسته

اش  خانواده. ديافق ادب بنگاله درخش يکلکته برخاست و مانند آفتاب و ماهتاب بر رو
خ محمد يش ين مرد بزرگ از اجدادش، حضرت قاضيبودند و نخست يدهل ياز اهال

در . م ۱۷۰۰مطابق با  يهجر ۱۰۶۰بوده که در سال  يالقادر يق الحنفيعبدالقادر صد
و  ي، شاهجهان پادشاه در دارالخالفه دهلياواخر عهد حکومت صاحبقران ثان

 بر آمده يحمد سلطان شجاع، از دهلن ميبنگاله، ابونصر نصرالد ياواخرحکومت وال
  .١شه در کلکته رحل اقامت انداختيهم يد و برايبنگاله فرو کش  به

 ين رؤسايتر يخ محمد رمضان نام داشت از گراميد که شيوح عبدالرؤفجد موالنا 
گنگ در  يايبر لب در يهجر ۱۱۹۹م کلکته و صاحب مناقب بود که در سال يقد

ان خود و يا و بزرگ با نه گنبد بنا نهاد که در ذکر بانبيز يمسجد ٢م تله،يحوزه ن
  .٣باشد ياز همه آنان، زبان ثنا م يادگاري

 الحرام ةقعد يروز پنج شنبه، شب دهم ماه ذ  به هيصفات و دانشمند گرانما يآن بزرگ عال
مقام جاودان   ي بهرو يفان ين سراي، از ا.م ۱۸۱۳چهارم نوامبر مطابق با  يهجر ۱۲۲۸

                                                   
  .١-٢٤المعاصرين، ص ةتذکر ،نساخ مولوي عبدالغفورخان بهادر  .١
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گشت » نيم تله«خواندند که االن متغير شده » نعمت اهللا«که بعدها آن مکان را به نام او . زيستند مي
ميالدي در  ١٩٨٥ک به فهرست مخطوطات فارسي، مجموعه سوسايتي، انجمن آسيايي کلکته، .ر(

  )١٥٣، صفحه ٣٥٠تحت شماره مخطوطه 
  .٤٦ي حسن خان، صبح گلشن، ص سليم بوپالي، سيد عل  .٣



  ؤف وحيدعبدالر نامولو  ٦٧

 يا مسجد، قطعه ير و حسنات با ذکر بنايخ وفات آن منبع خيد در ضبط تاريوح .١نهاد
  :باشد يآبدار سروده بود که درخور اعتنا م

ــر   ــالي گه ــرم ع ــلّ اک ــيخ اج ــا ش ــد م   فيض ايـزدي  بر روانش باد صد رحمت به  ج
ــدار     ــار پاي ــده يادگ ــه مان ــه در کلکت   بر لب درياي گنگش مسجدي نُه گنبـدي   آنک

 ٢آل احمـدي  حشر جد ارشـد مـا کـن بـه      وصالش از خـدا خواهـد وحيـد   از پي سال 
  )هجری ۱۲۲۸(  

ان و يشواياز پ يکي، يالنقشبند يقيالصد يخ احمد عليد، شيپدر فرخنده وح
در دانش و  يو. شد يف و رجال کبار صاحب علم کلکته محسوب مين حنيبزرگان د

ن يشت در ايحصول مع به چ وقتيداشت و ه يهنر و فنون علم و حکمت بهره کاف
د و توکّل يدار توجه نگماشت و همواره بر روش ارباب صبر و رضا و تجريناپا يسرا

الحجه  يو اهل دل، شب هفدهم ماه ذ يآن مرد عارف صوف .برد يسر م به را يزندگان
. وستيرحمت حق پ به کشنبه،يروز . م ۱۸۷۳ه يشانزدهم فور  به مطابق يهجر ۱۲۸۹

  :ر ذکر نموده استيدر قطعه ز يف ويف و توصيش را با تعرخ وفاتيد، تاريوح
  که رحمـت ز حـق بـاد بـر جـان او       چــو احمــد علــي والــد ماجــدم    
ــت   ــرمه معرف ــان س ــده کش ــه دي ــود بــي     ب ــان حــق ب   گفتگــو شناس
ــاورد رو    ز دار فنـــا کـــوس رحلـــت زنـــان ــاقي بيــ ــوي دار بــ   ســ
ــد او   وحيــد حــزين ســال رحلــت بگفــت ــاي جاويـ ــاغ ارم جـ ــه بـ   ٣کـ

  م ۱۲۸۹  
 ه سنهيخ دهم فوريدر تار» ديوح«  به متخلّص عبدالرؤفمحمد  يموالنا ابوالمعال

 يل مراتب علميده، از فاضالن عصر خود تحصيخرام يجلوه هست  به در کلکته. م ۱۸۲۸
 يا مرتبه به را يو خوش لسان يدا کرد و زبان دانيه وافر پيره و سرماينموده استعداد کث

 يپس از پرورش و پرداخت، و. بردند يحساب م يم و ادب از ود که اهل عليرسان

                                                   
  .٥٥نگارستان سخن، ص  ،نورالحسن خان  .١
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  ٦٨  قند پارسي

گر علوم و فنون کسب مهارت يد و بعد در ديآشنا گرد يالت مقدماتينخست با تحص
ن ي، که اول»هيموالنا محمد وج«خدمت استاذاالساتذه،  به دي، وحياستفاده علم يبرا. کرد

ن اصول و فروع ياو در مضام افت و ازيکلکته بود، شرف حضور  يآموزگار مدرسه عال
 در ادب و انشا هم قدرت تامه داشت و يو. ض نمودياکتساب ف يويو دن ينيو علوم د

 باألخره نوبت. را آغاز کرد يزبان فارس ي بهسينو نامه ،ن فنيخاطر وسعت دادن ا  به
 »الخبارا سلطان«نام   ي بها ، روزنامهيادب يها تيدر ضمن فعال يو د ويرس يروزنامه فارس  به
. ر شدياش فراگ ادب و صحافت آوازه ياياز کلکته انتشار داد که در دن يزبان فارس  به

 هم يگري، عوام و خواص را چنان متأثر کرد که روزنامه ديو يو انشاپرداز ينثر فارس
ن روزنامه يا. منتشر نمود) راهنما( »ديگا«و اخبار اردو  يزبان فارس به »نيدورب«نام   به

د را محبوب نظر و ين و درس آموز، وحيريش ير، کالمير و تقريلطافت تحر با متانت و
  .١مقبول مردم ساخت

ز عالقه ين يو فرهنگ ياجتماع يها تيفعال  به ،يادب يها تيد عالوه بر فعاليوح
و  ينيسواد و خسته حال و از لحاظ د بي شرفت مسلمانان بنگاله کهيپ يداشت و برا

. م ۱۸۵۵در سال  يو. کرد يکوشش و تکاپو م يليودند، خگرفتار فقر و مذلت ب يعلم
با سواد،  يشهر و اهال يهمراه رؤسا به مسلمانان کلکته رفاه و بهبود اوضاع يبرا

بنا نموده که در آن زمان در سراسر هند مانند انجمن » يانجمن اسالم«نام   ي بها اداره
سودمند  ينجمن، کارهار ايعنوان مد  به ديوح. وجود نداشت يا چ ادارهيمزبور ه
ف خان يس اعظم کلکته، نواب عبداللطيکه رئ يوقت. داد يانجام م يو فرهنگ ياجتماع

ل داد، يرا تشک» ه کلکتهيمذاکره علم«نام  ي بهک مجلس اسالمي. م ۱۸۶۳بهادر، در سال 
ن انجمن يا يو دوام و بقا يترق ياش را برا يوست و زندگانيآن انجمن پ  به ديوح

  .٢وقف نمود

                                                   
1. Feeroze, Dr. M.”Calcutta Rendezvous of Persian Poets in the 19th Century,’ Indo- Iranica, 

Vol. 43, Sep-Des. 1990, No. 3-4, P. 78-79. 
2. Jain. N.K. Muslims in India: (Naresh Kumar), A Biographical Dictionary , P.253, V.1. 

New Delhi, 1979. 



  ؤف وحيدعبدالر نامولو  ٦٩

ز يو اردو ن ي، فارسيعرب يها در زبان تسلّط داشت و يسيزبان انگل  به ديوح
از طرف حکومت . م ۱۸۵۵/ه ۱۲۷۱در سال  يو. ده بوديهم رسان  به استعداد کامل

مطابق  يهجر ۱۲۷۶د و بعد از آن در سال يصدر کلکته رس يمنصب مترجم به سيانگل
قبال . منصوب شد يان و ادب فارسسمت استاد زب به کلکته يدر مدرسه عال. م ۱۸۶۰

عهده   به کرد، يتخلّص م »وفا« به که يرازيرزا بزرگ شينام م  ي بهرانيک اين سمت را يا
 عنوان عضو دانشگاه کلکته  به را» ديوح«س ي، حکومت انگل.م ۱۸۸۹در سال . داشت

 و اردو ي، فارسيعرب يها س زبانيأت تدريدر علوم و فنون و در ه يو. انتخاب نمود
ک شاعر ي، »يض عاليف«نام   به ديموالنا وح يعمو. ت داشتيدر دانشگاه کلکته عضو

ن يتر بزرگ .١فوت کرد. م ۱۸۶۴در سال  يو. کرد يتخلّص م» يعاص«بوده و  يصوف
شعر  يزبان فارس  به بود،» اوحد«د که عبدالودود نام داشت و تخلّصش يپسر عبدالوح

  .٢را بدرود گفت يندگاندر دوران شباب، ز يمتأسفانه و. گفت يم
هر دو زبان اردو  به شعر و سخن عالقه فراوان داشت و به ليد از هنگام تحصيوح
در مشق  يو. شتر شهرت داشتيب يعنوان شاعر فارس ي بهسرود، ول يشعر م يو فارس
ران يکه از افاضل و اکابر شعرا و پ» ادين فريد شاه ألفت حسيس«خدمت  به سخن

، يات فارسيد مشتمل بر غزليوان وحيد. ادب زد يشد، زانو يمقت آن عصر شمرده يطر
ش در نظم يآثار گرانبها. ستيامروز در دسترس ن ياتش چاپ شده بود، وليدر زمان ح
  :عبارتند از يو نثر فارس

 )مجموعه نگارشات( يديرات وحيتحر .۱
 خ بنگالهيتار .۲
 خ کلکتهيتار .۳
 يديحرف وح .۴
 يدينحو وح .۵
 شاخ مرجان .۶

                                                   
  .٥٣٣-٤٢ص  ،)اردو(                                جاويد نهال،   .١
  .١٩٠روز روشن، ص تذکرة  ،صديق حسن خان  .٢



  ٧٠  قند پارسي

 تاج سخن .۷
 الحاجحتفة .۸
 يديات وحيرباع .۹

 يديمنشآت وح .۱۰
 عيجواهر الصنا .۱۱
 ١رهيسخن موزون و غ .۱۲

حالوت لفظ . شود يافت ميب ياسلوب و سالست ترک يد، شاديدر نثر و نظم وح
هستند و گاه  ياست که استادان فن و انشا معترف کالم و يمرتبت  ي بهو مالحت معن

مش گلوسوزتر از نمک در کال. کنند ير کالمش اظهار عجز مير و تفسيگاه در تعب
  .فصاحت و بالغت است يدارا يو يطور نثر فارس نيهم. اش است حالوت

کرد و کمال  يحل م يآسان به ک رايان و نکات باريب يروشن  به ق رايمطالب دق يو
د يروزگار بود که همه اسات يکتايدر فصاحت و بالغت  يو. شد يشمرده م يفن و

  .٢م کرده بودنديقت را تسلين حقين فن، ايمعاصر ا
  :شود ميانداخته  يد نگاهياز اشعار وح يبرخ به نکيا
  بودم چمن اندر طرف يک هم من که ندانستي  بودي سخن گرم شب که گلشن در اغيار با تو

  ٭
  لب شربت تقـدير کسـي   موج خيز است به  قلــزم نــروم از پــي آب ام ليــک بــه تشــنه

ر يز يکرده است که آن را در شعرهار ينگاه ناز معشوق، حالت عاشق را چقدر متغ
  :ن اظهار کرده استيچن

ــاوکي کــه آن نگــه شــرمگين زده    ســت يــک ن
  سـت  دين زده صد رخنه در دل و دو صد آخر به

ــنه را    ــان تشـ ــا جـ ــرد ز آب بقـ ــيراب کـ   سـ
  سـت  دم واپسـين زده  تيغي کـه تـرک مـن بـه    

                                                   
  .١-٢٤ ٢ المعاصرين،ةتذکر  .١
  .٥٨ن، ص گارستان سخن  .٢



  ؤف وحيدعبدالر نامولو  ٧١

  شـــفتالويي ز روضـــه فـــردوس را غمـــش   
 ١سـت  ز کمـين زده لبش ا اي که لب به آن بوسه

 ين زندگانيکه هم ينينش دار و خلوتيخواهد، فقط د يک عاشق از معشوق چه مي
ش را اظهار کرده است که يف، آرزوهايلط يا هيرايبا چه پ يدر زبان غزل، و. عاشق باشد

  :ديگو يسته ذکر است، ميشا
ــيچ     در کــنج چمــن بــا مــي و يــار دگــر هــيچ ــر ه ــاي دل زار دگ ــت تمن ــن اس   اي

  اي از شـربت ديـدار دگـر هـيچ     يک جرعه  لبم اين دم نزع اسـت  ي نفسا جان بهعيس
ــيچ    اي شيخ تو و مسـجد و سـجاده و تسـبيح    ــر ه ــار دگ ــه و زنّ ــت و بتخان ــا و ب   م

کار برده حادثه  به ه و استعارهيد در آن تشبيد که وحين اشعار توجه کنيا به حاال
  :ديآ ينظر م به نده است که منظر خونچکاير کشيتصو  به کربال را

ــب  ــل ل ــرو تشــنگان لع ــغ اب ــازه    کشــتگان تي ــربالي ت ــاتلم را ک ــوي ق ــرده ک   اي ک
ــازه  بزم قدسيان افتـاد بـر شـعر وحيـد     وي به   اي غلغــل احســنت و شــور مرحبــاي ت

کبار شربت لب يآرزو دارد که  يب المرگ است، وليعاشق در عشق محبوب قر
  :ابديب يقند محبوب را بخورد تا زندگ

ــدک    نزع است مگـر شـربت قنـدي ز لبـت    دم  ــدک ان ــر ان ــا جگ ــبم ت   بچکــاني ز ل
  :ن شعر توجه شوديا  به د نگاه دارد،يعاشق راحت و آرام معشوق را چطور با

ــد  ــه در ره آن شــوخ وحي ــدم آهســته بن  ٢کويش گذر اندک انـدک  توان کرد به مي  ق

ه من عشق ک ياياز در يد شرابيگو يم يو. د سرمست باده عشق استيوح
دارد  يخوارگيشعر لطافت عشق و م. آن نداشت  ي بهابيز دستيام، حضرت خضر ن خورده

  :ديگو يم. ان استيرون از حد بيکه ب
  آبي که خورده باغ دل من ز جـوي عشـق    کي خضر خورده است ز سر چشمه حيـات 

 ندارد که از ياالن عاشق تاب. معشوق، عاشق را خسته و تباه کرده است يناز و ادا
دوست  ين حال خستگيدن عاشق را بديمعشوق هم د. درخواست کند يزيمعشوق چ

                                                   
  .٥٢٤-٦ص  روشن،روز تذکرة   .١
  .٥٢٤-٦ص  روز روشن،تذکرة ؛ ٥٩ن، ص سخن تاسگارن  .٢



  ٧٢  قند پارسي

  :ن شعر روشن استيچقدر احساسات عاشق از ا. دارد
  بــه غمـــزه دگــر آخـــر چـــه آرزو داري    به يک کرشمه دل و دين و جان ربودستي

  :کند يم ين شعر هم حالت عاشق را غمازيا
  ١بـس  گفـت  تحمل و صبر توان، و تاب و تطاق  عرضه کردم بار هجـر يـار بـر بـازوي دل    

  :ديسرا يد در وصف شهر کلکته ميوح. شود ياکتفا م» خ کلکتهيتار«نظم   به ان،يدر پا  
ــوچهر  ــو شــهر مين ــه     چيســت دانــي ت ــزاي کلکتـ ــت فـ ــهر نزهـ   شـ
ــرور  ــانفزا، روان پــ ــزدا، جــ   چيســــت آب و هــــواي کلکتــــه  غمــ
ــه   بـــر زمينـــي ز بـــاغ خلـــد بـــرين ــد بنــــاي کلکتــ ــا باشــ   گويــ
  دم بـــــاد صـــــباي کلکتـــــه    کــــرده هــــر دور را مســــيحايي

  روح راحــــت فــــزاي کلکتــــه    جـــان در دمـــد روح در تـــن بـــي
ــي ــردوس   م ــن ف ــوي گلش ــد ب ــه    ده ــواي کلکتـ ــوش هـ ــن خـ   چمـ

ــان و دل    ــرور ج ــم و س ــور چش   طلعـــــت و دلربـــــاي کلکتـــــه  ن
ــه    گـــره از دل گشـــاي نافـــه چـــين ــاي کلکتــ ــت مشکســ   نکهــ
ــبيح  ــران صــ ــرت روي دلبــ ــ   غيــ ــر صـ ــه هـ ــاي کلکتـ   بح دلگشـ
ــان    ــر خوبـ ــف معنبـ ــک زلـ   شــــام جــــادو نمــــاي کلکتــــه  رشـ
ــگ نزهــت جــان ــه    اي خوشــا آب گن ــانفزاي کلکتـــ ــيره جـــ   شـــ
ــع  ــاي رفيـ ــر بهـ ــارت پـ   شـــأن و شـــوکت نمـــاي کلکتـــه  وان عمـ
  گـــل زمـــين فضـــاي کلکتـــه     عقــد غــم وا گشــاي جــان حــزين 
  بـــاغ بســـتان ســـراي کلکتـــه     يـــاد بــــاغ جنـــان بــــرد از دل  

ــا صــــفا بکنــــد دل پاکــــان   ســـاحت پـــر فضـــاي کلکتـــه     بــ
ــد  ــه    رخنـــه در زهـــد زاهـــدان فکنـ ــوش اداي کلکتــ ــنم خــ   صــ
ــاي   ــرد از جــ ــان بــ ــه   دل کروبيــ ــاي کلکتــ ــره لقــ ــت زهــ   بــ
ــي  طــــاير جــــان نــــاتوان وحيــــد ــواي کلکتـــه   مـ ــرد در هـ  ٢پـ

                                                   
  .٥٢٤ -٦ص  روز روشن،تذکرة   .١
  .٦٤-٥ميالدي، ص  ١٩٨٧گر، ژوئيه  مجله معارف، اعظم  .٢



  ؤف وحيدعبدالر نامولو  ٧٣

شود که  يجه حاصل مين نتير آورده شد، ايرشته تحر به که ياز نمونه اشعار فارس
گر شعرا و ين دينه فقط در بنگاله شهرت داشت، بلکه ب يان شاعر فارسعنو به ديوح
ن شاعر بزرگ و دانشمند يا. از و افتخار و قدر و منزلت داشته استيهم عصر، امت يادبا

  .١را بدرود گفت يزندگان. م ۱۸۹۶در سال  يدر شصت و هشت سالگ ينامدار فارس
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