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  موالنا معصومي

از دانشمندان برجستة زبان و ادب  يکي) يبنگالة غرب(در کلکته  يالديم ستميدر قرن ب
. ديچياش در سراسر هند و بالد عرب و عجم پ ست که نام و آوازهيز يدر هند م يعرب

. شد يشناخته م» يم معصوميموالنا ابو محفوظ الکر«آن مرد بزرگ و نابغة روزگار با نام 
هم  يزبان و ادب فارس ي بهت ارجمند و بزرگ، عالوه بر زبان و ادب عربين شخصيا

عنوان دانشمند  ي بهن زبان ويدر ا يينه فقط تسلط داشت بلکه با داشتن آثار گرانبها
 ن، دربارة خدمات موالناييدر سطور پا. شد يهم شناخته م يبرجستة زبان و ادب فارس

  .شود يبحث م يات فارسيزبان و ادب  به
در محلّة . م ۱۹۳۱ه سال يژوئ ۳۱خ يدر تار يم معصوميالنا ابو محفوظ الکرمو

ي هار در خانوادة علم و فضل، پايالت بيف در ايهار شريدر حوزه ب» مهوه توله«
در عهد  ير حسن بود که وينام پدر بزرگوارش محمد ام .١عرصة وجود گذاشت  به

 التيموالنا تحص .٢رفت يشمار م به ش، در زمره علما، فضال و دانشمندان نامداريخو
از  يعالوه، و به .اش فرا گرفت هيدر قر ٣»راإلسالميمن«نام  ي بها را در مدرسه يمقدمات

ي سپس، رو. هم اکتساب علم کرد ٤ير حسن معصوميپدر و برادر بزرگش دکتر صغ
ک مدار. م ۱۹۴۴و  ۱۹۴۲ هاي سالب در يترت  به کلکته يکلکته نهاد و از مدرسة عال  به
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  ١٦٠  قند پارسي

در امتحان . م ۱۹۴۶در سال  يبعد از آن، و .١افت نموديلت دريت و فضيعالم
  .٢ديشرکت جست و با رتبة ممتاز موفق گرد» نيممتازالمحدث«

اکتساب علوم زمانه  ي بهو. موالنا هنوز فرو ننشست ي، تشنگينيالت دياز تحص
، ية بنگالة شرقيأت ثانوياز ه. م ۱۹۴۹داکا نهاد و در سال   ي بههم توجه نمود و رو

  .٣ل نموديرا تکم يرستانيامتحان دب
 يو .٤قبول شد يش دانشگاهيگر در آزمون پياز دانشگاه عل. م ۱۹۶۳در سال  يو

با رتبة اول گذراند و . م ۱۹۶۷سانس را در سال يدوباره از دانشگاه مزبور، امتحان ل
، در امتحان .م ۱۹۶۹در سال  يسرانجام و .٥افت نموديدر يبواسطه آن، مدال دانشگاه

شرکت جست و با نمره ممتاز و رتبة اول در آن  يات عربيزبان و ادب سانسيفوق ل
  .٦رفته شد و از طرف دانشگاه لوح ممتاز گرفتيامتحان هم پذ

آورد  يرو يکار دولت به خاطر کسب معاش، ي بهالت، موالنا معصوميهنگام تحص
وارد خدمت ) ل شده استيکلکته تبد يالدانشگاه ع به اکنون(کلکته  يو در مدرسة عال

در  يار مولويعنوان دست ي بهبنگال غرب» يآئ يپ يد«آموزش در  ي، نخست برايو. شد
ل ياز ماه آور يو. گرفت يه حقوق ميانه نود روپيمدرسه منصوب شد و ماه يبخش عرب

 يوسپس،  ٧کار بود  به ن قسمت مشغوليدر ا. م ۱۹۵۰ه سال يتا ماه فور. م ۱۹۴۹سال 
ار يعنوان دانش ي بهدر همان بخش عرب يآموزش در بخش معارف بنگالة غرب يبرا
تا ماه اکتبر سال . م ۱۹۵۰ه سال يع داده شد و از ماه فوريترف يخ و تمدن اسالميتار

استعداد و  يات عربيموالنا که در زبان و ادب .٨ن بخش اشتغال داشتي، در ا.م ۱۹۶۸
ق اکرام ين و اليس، سزاوار تحسيدرس و تدر به دماتشداشت و خ يا العاده اقت فوقيل
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  موالنا معصومی  ١٦١

ر گماشته شد و از يث و تفسيعنوان پروفسور حد  ي بهن امر، ويبود با در نظر گرفتن ا
 نيهم. عهده داشت  به ت راين مسئوليا .م ۱۹۹۱تا ماه اوت سال  ۱۹۶۸ماه اکتبر سال 

  .١بازنشسته شد. م ۱۹۹۱در حدود چهل و دو سال خدمت کرده و در سال  يطور و
 يو فرهنگ ي، ادبيپاس خدمات مهم علم  به شيخو يدر زندگ يموالنا معصوم

کسان بود، که يزة آموزگار نمونه که درتمام هند يجا يکي. افت نموديرا در ييها زهيجا
 يا زهياز طرف دولت هند جا يعنوان آموزگار ممتاز زبان عرب  به ،.م ۱۹۷۷در سال 
اش  زه را پس از خدمات ارزندهين جايدوم دريافت کردنامه  ريو تقد يزة نقديشامل جا

افت نمود که يس کشور هند درياز رئ. م ۱۹۹۱- ۹۰، در سالينة زبان و ادب عربيدر زم
   .٢ه بوديروپ ۱۰۰۰۰انه شامليسال يمدرک ممتاز و مقرر

او . ارتباط داشت يو فرهنگ ي، ادبيت علميبا فعال يدر تمام زندگ يموالنا معصوم
هم  يو فرهنگ ي، ادبيعلم يها نار و کنگرهيو شعر و سخن، در سم يسندگيالوه بر نوع

ض يعلم و ادب را مستف يگرانبها و پرارزش، اهال يها جست و با مقاله يشرکت م
 يخاورشناسان که در دهل يدر کنگره جهان. م ۱۹۶۴و  ۱۹۶۳ هاي سالدر  يو. کرد يم

» و نوادره يالهجر يابو عل«ه با عنوان يگرانما يا برگزار شده بود، شرکت جست و مقاله
ل يآور ۱۹تا  ۱۷لکهنو از » العلماءةندودارالعلوم «در  يگريد ينار علميسم. قرائت کرد

ر نسبه يکعب بن زه«با عنوان  يا مقاله ينار، ويدر آن سم. برگزار شد. م ۱۹۸۱در سال 
در ماه رمضان » ياالسالم البعث«خواند و بعد، آن مقاله در مجلّة  يزبان عرب  به »و شعره
ران کلکته در يدر انجمن ا يناريطور سم نيهم. چاپ شد يهجر ۱۴۱۱سال  به المبارک

ن يصدرالد«عنوان  ي بها نار، هم مقالهيبرگزار شده بود که موالنا در آن سم. م ۱۹۶۱سال 
ندو ية اقرائت نمود و بعد، آن مقاله در مجلّ يزبان عرب  به »اته و مآثرهي، حيرازيالش

 راجع يناريسم يبنگالة غرب ياز طرف اردو آکادم .٣ديچاپ رس به کا در کلکتهيرانيا
و  ۱۹۸۱ هاي سالب در يترت به وحشت، و موالنا ابوالکالم آزاد يد رضا عليعلّامه س  به
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  ١٦٢  قند پارسي

 يها نار شرکت کرد و مقالهيموالنا در هر دو سم. برگزار شد يدر تاالر آکادم. م ۱۹۸۹
  .١ارائه کرد يا ومات ارزندهپر ارزش و معل

، نوشتن، يسيو تدر يدرس يهايضمن گرفتار يم معصوميالکر موالنا ابو محفوظ
و  يو فرهنگ يادب يها با انجمن ي، روابطيو ادب يعلم يها تيمطالعه و فعال

ران ارتباط يو انجمن ا ييايبا انجمن آس يدر کلکته، و. داشت هم  يآموزش يها مؤسسه
را بعنوان معاون انجمن  يکلکته، و ييايبود که انجمن آس يافتخار و ةين مايا. داشت

 يتيد که موقعين انتخاب، باعث افتخار انجمن هم گردينگونه با ايانتخاب کرد و بد
ن سال عضو انجمن يچند يو. دست آمد به اکتساب علم و فضل از موالنا ين برايزر

خ و پژوهش يات و تاريه زبان و ادبنيرا در زم يو فارس يان عربيمذکور بود و دانشجو
ض نموده و ين متون هم از موالنا کسب فيسنده ايناگفته نماند که نو. کرد يم ييراهنما

ن داد که آن را يب و تدويرا ترت يفارس  به وان چندربهان برهمن،ي، ديو ييبا راهنما
در انجمن  يعالوه و  به .٢ديور چاپ آراسته گردانيز  به .م ۲۰۰۸انجمن مذکور در سال 

ن، موالنا يعالوه بر ا. ت داشتيکا، عضويرانيندو ايره مجله ايات مديران کلکته و در هيا
را بر عهده داشته و  يأت وقف بنگالة غربيو ه ياست اردو آکادمير ن ساليچند

ز، موالنا در يرون از کلکته نيب .٣انجام داد يو اجتماع ي، فرهنگيخدمات بزرگ علم
العلماء لکهنو هم خدمت کرده ةگر و دارالعلوم ندو اإلصالح اعظمسةن، مدريدارالمصنّف

ته انتظام يو در کم» معارف«اتش در مجلس ادارات مجله يان حيتا پا يو. بود
  .٤ت داشتين عضويدارالمصنّف

ن دانشمندان و يتر از برجسته يکي يموالنا معصوم يالدیم ستميدر قرن ب
خ ينة علم و ادب، تارياش در زم که آثار ارزنده و اردو بود ي، فارسيسندگان زبان عربينو
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  موالنا معصومی  ١٦٣

 يسيزبان انگل به و نقد و نظر نه فقط در سه زبان مذکور بلکه يق و بررسيو تمدن، تحق
هر چهار زبان مذکور نوشت که همة   به از صد مقالة گرانبها يو. اند کاغذ آمده يهم رو

  .ديسچاپ ر  ي بهسي، اردو و انگلي، فارسيعرب يها آنها در مجله
موالنا . شود يپرداخته م موالنا  يذکر آثار فارس به ن گفتار،يموضوع ا به تنها بنا

از آثار  يافت نکرد وليدر ينة زبان و ادب فارسيدر زم يا زهيچ مدرک و جايگرچه ه
نبود و استادان  يگر دانشمندان فارسيشود که موالنا کمتر از د ياش معلوم م يفارس
ار يبا وجود تالش بس. کردند يض مياکتساب ف يشگاه هم از ودر دانشکده و دان يفارس

  :شد که عبارتند از  افتهياز موالنا  يفقط دو مقاله فارس
 يدر بارگاه ملک سنجر سلجوق ياالسالم امام غزال گفتار حجت .۱
 در معتقدات امام الهند موالنا ابوالکالم آزاد يا مطالعه .۲

 :اقتباس از مقالة اول مالحظه شود
ة حجت االسالم ابو حامد يپا  به است که يکمتر کس يخ فرهنگ اسالميردر تا”

، در يرانين دانشمند بزرگ ايا. رسد يم.) م ۵۰۵/۱۱۱۱، .م ۱۰۵۸/ ۴۵۰( يغزال
ذهن،  يدارد و آن بر متانت فکر، و صفا يات دستيات و نقليهر صنف از عقل

جمود فکر و  هب را ياز ناقدان و يکند باز هم بعض يذوق او داللت م يو پختگ
  .“اند فکر متّهم ساخته ينداشتن ذوق و حس تسامح و آزاد

  :سدينو يم) اهللا محةر( يد، موالنا دربارة امام غزالين تمهيبا ا
راد بر حجت االسالم، دورتر از صواب ين انتقاد و اين چنيبه نظر نگارنده، ا”
تانت فکر، و ان جمود فکر و ميد که ميش از انتقاد ما بايرا که پيز. باشد يم

 را يذوق و انضباط فکر و تشتت فکر، تفاوت واقع يذوق و ناپختگ يپختگ
 يو يا زشتي يشمندان، بر خوبياز اند يکيم، تا در حکم کردن بر ينگاه دار

  .١“ميالمقدور با خطا وارد نشو يحتّ
در بارة حجت االسالم  يزبان فارس به صفحه ۲۶شامل  ين مقاله طوالنيا

 حسد و بغض ياز روي است بعض) رحمه اهللا( يابو حامد غزال ن اماميوالمسلم
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ن و گمراه يد بي را يمانش اتّهام روا داشته و وين اسالم و ايد به نسبت يدة ويعق  به
مان حجت االسالم را اثبات يده و ايق، عقيعم يموالنا، ابتدا با مطالعه . خواندند يم

س، هرچه دشمنانش بدون سبب، امام مسلمان کامل بود و سپ ينموده است که امام غزال
، مورد نقد و نظر قرار داده است که ياند، آن همه را و کرده ين و گمراه معرفيد بي را

  .است ير راستيستند و امام بر حق و در مسيدشمنان امام درست ن
شود که در مورد معتقدات امام الهند موالنا  ياز مقالة دوم نقل م يا دهينک گزيا

  :سدينو يم يموالنا معصوم. باشد ياد مابوالکالم آز
ن يگزيم و رضا از بدو وجود جايتسل يدر سرشت آدم و آدم زادگان، خو”

ت صانع ازل است، در امتحانگاه يگر صفات را چنانکه مشيپس از آن، د. است
، البتّه ين نبودين چنياگر ا. دست داد يو مشارکت يشان دخليقسمت ا به عالم،

ت و رحمت بر بندگان ي، و معلوم است که ربوبيوا بودطاق هم ريف مااليتکل
ل يدل  به است، ير را متقاضيسيچون و چرا، ت بي ياوامر و نواه يرويپ  به مأمور

دهد  يف نميخداوند تکل( “کلف اهللا نفساً الّا وسعهايال ”: ناطق که آمده يوح
  .“)اندازة طاقتش به را مگر يکس

  :دهد يمرتبت موالنا آزاد شرح م  به عراج ي، معصومينين مقدمه چيبعد از ا
 ابوالکالم يدرجت موالنا يمرتبت و عالم يدانم که نابغة سترگ امام يخوب م”

ضا مانند يملّت ب يخ و زعماي، مشايو يآزاد را از بدو شعور و دوره نوجوان
 و چندان که ينعمان يالهند موالنا محمود الحسن و علّامه بزرگ محمد شبل خيش
دند، خودشان را کمتر و موالنا آزاد را يار و اعمال موالنا آزاد رسعمق افک  به

  .١“افتنديتر  ميعظ
د و ييصفحه است و مقصود از آوردن آن، فقط تأ ۱۳ شامل) يبه فارس(مقالة فوق 

ان يهر دو مقاله، زبان و ب يها دهياز گز. است يموالنا معصوم يدان يآشکار نمودن فارس
 يگردد که موالنا معصوم يروشن م يو فارس يعرب يها هکار بردن واژ ي بهو چگونگ
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ان استادکمتر از نگاشته  يو يفارس يها دانست و نوشته يم يخوب فارس يليخ
  .ستيها ن ها و دانشگاه دانشکده

  يفارس به سرودن شعر
. سرود يشعر هم م يزبان فارس ي به، موالنا معصوميزبان فارس ي بهسندگيعالوه بر نو

 اشعارش هم مانند نثر. گفت يو اردو شعر م ي، فارسيعرب يعنيبان در هر سه ز يو
 يو يفارس ياز شعرها ييها ذکر نمونه  به در ادامه. باشد يم يياو، در سطح باال يفارس

  .پردازم يم
مارس سال  ۱۶- ۱۵خ يتار به اميم عمر خيبزرگداشت حک يبرا يجشن با شکوه

 ک نظميدر آن هنگام،  يموالنا معصوم. ودران کلکته برگزار شده بيدر انجمن ا. م ۱۹۸۰
از آن در ادامه نقل  يشعر دارد که تعداد ۲۷ن نظم، يا. سروده بود» نامه يساق«عنوان   به
  :ديسرا يموالنا م. شود يم

ــواز   ــان ن ــاقي ج ــي ده! اي س جامي پس جامي، پـي در پـي ده    م  
ــعله  جامي که پـر از نهـاد نـور اسـت     ــوده ش ــور اســت  آم ــاي ط   ه

ــ ــي کلک ــه م ــل نغم ــرازد م گ ــاکم بـــه  ط ــازد چکيـــده تـ   اش بنـ
ــه ــروز بـ ــام  امـ ــود خيـ ــاد بـ   نــو جــام در رقـص بــر آر نــو بـه    يـ

ــه  هـــاي لبريـــز بـــر گهـــر پيالـــه ــتانه ب ــده مس ــز خن ــاي گلري   ه
ــه  ــو ب ــان ن ــز جه ــن برخي ــا ک ــن    پ ــدعا کـ ــازه مـ ــدا دل تـ   پيـ

ــه  ــني ب ــران  جش ــزم اي ــاق ب ــتان   اط ــار در گلســــ   آورده بهــــ
ــت    کهکشـان اسـت  اين بزم حريـف   ــتان اس ــرو بوس ــه را س   کلکت

ــه ــنم بـ ــام مـ ــام خيـ ــاد خيـ   دارم نـــه حريــــف درد آشــــام   يـ
 ١داننــــد اقاصــــي و ادانــــي    ام ار مــــرا نــــداني معصــــومي

بزم کهکشان، حسن کالم را   به ران رايکوه طور و بزم ا يها شعله  به پر نور ه جاميتشب
  .باشد يو قدرت م يتازگ يو هم داراخوب است  يليان او خيهم زبان و ب. سازد يروشن م
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  ١٦٦  قند پارسي

ن بزرگان يتر از برجسته يکي، يريمن ييحي الدين خ احمد شرفيحضرت مخدوم ش
قابل  يزبان و ادب فارس به اش هيآثار گرانما. رفت يشمار م  به ا در شبه قارهين و اصفيد

ل و در خدمت آن مرد کام يموالنا معصوم. باشد ياستفاده و استفاضة عوام و خواص م
دت، يعق يآن گلها. باشد يکه در خور اعتنا م از اعتقاد ارائه نموده يين گلهايمرشد د
صفت  يکه در شأن آن مرد ول يياز شعرها يم تعداديتقد  به فقط. شعر است ۱۲شامل 

  :ديسرا يموالنا م. کنم يباشد، اکتفا م يم
  آن مرد يگانـه، همچـو شـهباز نبيـه      بشـنو از امـام ديـن حـق تـاج فقيــه     

  تـــا بشناســـند زر عيـــار از تمويـــه  خـدمت خلـق خـدا    مأمور شـده بـه  
ــوده   يحيـي بـوده   الـدين پـور   احمد شرف ــي ب   در پيکــر صــدق طــور معن

  پـي بـرده چنــان کـه در يکتـا بــوده      از شرع شريف و هم طريقت هـر دو 
  ١گنجينـة حـق و راسـتي، در صـدف      مخـدوم جهـان يگانـة عـزّ و شـرف     

که از طرف انجمن  ينارير مورد حضرت مخدوم، در سمفوق د» دتيعق يها گل«
 يبرگزار شده بود؛ موالنا معصوم. م ۱۹۸۲مارس  ۲۸ - ۲۷خ يتار  به »کلکته ـران يا«
مناسب و القاب مرصّع،  يها قت با واژهيدر حق» دتيعق يها گل«ن يا. شنهاد کرده بودنديپ

  .ديآ ينظر م  به املر کيخ با صفات ستوده و تصوياست که در آن، حضرت ش يا رقعه
مناسبت   به که »رانيانه بزم ايترانة مهرجان چهل سال«  به دييحال توجه بفرما

ست و هفتم ماه يخ بيدر روز دوشنبه تار ران در جشنيس انجمن اين سال تأسيچهلم
از آن در ادامه درج  يزده شعر ترانه، فقط تعدادياز س. م شديتقد. م ۱۹۸۴سال   به اوت

  :ديسرا يمموالنا . شود يم
ــکوفه ــه  ش ــين، ب ــاي آتش ــاخ ه ــردين ش ــر زم   ت

ــه ــه   پيال ــين، ب ــاي انگب ــازنين   ه ــار ن ــت ي   دس
ــاتگين   ــام و س ــرآن ج ــمين، ق ــرو ياس ــان س   مي

  يک دگر شود قـرين  همنشين به چو همنشين به
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  موالنا معصومی  ١٦٧

  کـــنج شاخســــارها  کنـــار جويبارهـــا، بـــه   
ــه   ــا، ب ــه باره ــور نغم ــرين  طي ــام عنب ــت ش   وق

  جــوش مــوج زن قلــم پــر از تــنن تــنن، دلــم ز
  رقـص وجـد آفـرين    چو گنگ پهلوي چمـن بـه  

  لـب، گهـي بسـاز در طـرب     گهي بسوز جان بـه 
  مراست حالتي عجب، گهـي چنـان گهـي چنـين    

از جشن  يريز و دلکش، تصويپر شور، اثر انگ ييها فوق با واژه يموالنا در شعرها
ن يا  به حاال. کند يده است که در نظر هر کس آن جشن بزم جلوه ميپر مسرت کش

  .شعرها توجه بشود
ــي     ــه در ب ــا، يگان ــت در لق ــزم ماس ــه ب ــا ک   به

  بوي خـوش چـو ياسـمين    هر ادا به بت چکل به
ــي     ــد پختگ ــراز عه ــالگي، ط ــل س ــار چه   خم

ــه  ــازگي ب ــر جــوش ت ــه ف   مهــر جــان اربعــين ب
ــاودان   ــرور بخــش ج ــان، س ــي دک ــد پارس   ز قن

  خورنـد طوطيـان ز شـکرش گـل انگبـين      که مي
ــا از عمــر بــزم مــا، شــود بــهدر   جــزم و عــزم م

  ١علــم و آگهــي قــرين بــه زيــر ســايه همــا، بــه
و  يو خرم يه داده است که با خوشيبها تشب بي در هران را بيدر اشعار باال، بزم ا

، چهل سال با طراوات و جنب و جوش تازه همة ساکنان بزم را سرور و يجوان ييبايز
ن يا  به دهد بلکه يرا از دست نم يمسرت و تازگن جوش يا يبخشد ول يم يجاودان

و  ين کمال استاديا. کند يم يعلم و آگاه شرفتيپ يانجمن با خواهش دراز عمر، آرزو
  .کند يل ميکوه تبد  به ها را باشد که ذره يموالنا م يدان يفارس

ن سال يتوجه بشود که در جشن چهل و دوم» ر هزار داستانيصف«ن نظم يا به حاال
شعر را  ۳۲ن نظم شامل دو بخش و يا. ش کرده استيران کلکته پيبزم ا يگزارانيبن
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  ١٦٨  قند پارسي

نطور يشهر کلکته ا به ران راين نظم موالنا بزم ايدر ا. شعر دارد ۱۶داراست هر بخش 
ران، يبدون تصور بزم ا. باشند يگر ميکديک الزم و ملزوم يارتباط داده است که هر 

موالنا . ستيران ممکن نين شهر کلکته تصور بزم اده است و بدويفايتصور شهر کلکته ب
  :کند يم يين نغمه سرايچن

  ر هزار دستانيصف
ــه  ــان کلکتـ ــران، جـ ــزم ايـ   رونــق افــزاي شــأن کلکتــه     بـ
ــه   نــي عجــب بــزم را اگــر گــويم ــده دالن کلکتــ ــزم زنــ   بــ
ــنش  ــش و بي ــم دان ــردم چش   چشــــم دانشــــوران کلکتــــه  م

ــر« ــين ةق ــحاق» الع ــر اس ــا   دکت ــه خواجگـ ــهخواجـ   ن کلکتـ
ــران را    ــزم اي ــکيل ب ــرد تش ــه  ک ــران کلکتــ   آن ســــر مهتــ

ــه   اش جاريسـت  ذکر فيضان بـاني    همـــه در بـــر زبـــان کلکتـ
ــا  ــاعري کجـ ــا شـ ــن کجـ   لکن هسـتم از بوسـتان کلکتـه     مـ

دکتر اسحاق که . خ کلکته پنهان استيشود که در اشعار باال تار يچنان معلوم م
خ کلکته را رقم کرد که تا هنوز ذکر يس نموده تاريأسن بزم را تيران بود، ايمؤسس بزم ا

  :ن استين نظم چنيگر از ايد يبخش. است يرش بر هر زبان جاريخ
  دامان اسـت  بزم ايران، چمن به  روز تأســيس بــزم ايــران اســت
  جـان کلکتـه بـزم ايـران اســت      شهر کلکته بـزم را جـان اسـت   

  ته تابان اسـت همچو ماه دو هف  سال چهـل و دوم  بزم ايران، به
  تاگور و نـذرل غزلخـوان اسـت     تــر زبــانش ز ســعدي و حــافظ
ــاد    ــل ب ــا را دوام حاص ــزم م  ١اين صفير هـزار دسـتان اسـت     ب

چهل  درکند که  يران را آشکار ميبزم ا يو فرهنگ ي، ادبيت علمياشعار فوق، فعال
شده است،  يشهر کلکته که خود شهر علم و آگه. ن انجمن انجام دادهيو دو سال ا

 يران و بزم کلکته مربوط کرده است که شاهکار قلم ويبزم ا  به ن آن راينچنيموالنا ا
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  موالنا معصومی  ١٦٩

داست، ين نظم هويران بدون شک، در ايخ هزار دستان کشور ايعالوه، تار به .باشد يم
خ و يو تار ينة علم و ادب، زبان فارسيدر زم يا ران، خدمات ارزندهيرا که انجمن ايز

کمال موالنا  ير هزار دستان نسبت دادن، انتهايصف  به ه است که آن رافرهنگ انجام داد
  .باشد ين زبان ميو علم و فضل او در ا يو يدان يانگر فارسياست که ب يمعصوم

ست و هفتم اوت سال يخ بيتار ي بهران جشنيانه ايسال مين بزمبه هنگام چهل و هشت
  :شود ين شروع مينچنيسرود که ا شعر در آن زمان ۱۰موالنا . م برگزار شده بود ۱۹۹۲

ــا مهــر و مــاه آمــده هــم  گيتي است مشـتهر  ايران سوسايتي که به   پايــه در گهــر ب
  گشـــتند جمـــع زمـــره اخـــوان معتبـــر   امـروز جشــن هشــت و چهــل ســاليانه را 
  ١پاينــده بــاد، شــيوة اخــالص را اثــر       تاسيس يافت بزم چو از دسـت مخلصـان  

. م ۱۹۹۴اوت  ۲۶تا  ۱۹۹۳اوت  ۲۷خ يتار به ن کهرايبزم ا ييبه مناسبت جشن طال
از آن  يتعداد. شعر بود، سرود ۳۴که مشتمل بر  يک نظم طوالنيموالنا . ديبرگزار گرد

  :شود ياشعار، در ادامه نقل م
  رنــگ بهــار در بــر و ســر و ســمن ببــين  گلريــز و عطــر بيــز فضــاي چمــن ببــين
ـين    هــان فــروز، ميــان لگــن ببــينشــمعي ج  خوش منظري است رونق فرهنگ و فن بب
  ســرش خيمــه زن ببــين ابــر بهــار را بــه  با عينيت خـوش روابـط ايـران و هنـد را    

  خوش جشن نو بهار در اين انجمن ببـين   پنجـاه سـالگي   جشني يگانگي اسـت بـه  
  با حلم و سلم يک دل و يک جان و تن ببين  ترسا و شيخ و سيخ و مغ و گبرو بـرهمن 

  ٢اينجا تمـام سـبزه، گـل و نـارون ببـين       خـزان  گلسـتان بـي   همچـو ! اين بزم بـاد 
 ينظم طوالن يفارس به اش يياظهار استعداد شعرسرا ي بهن، موالنا معصوميهمچن

م سروده بود که مصراع اول و دوم آن يدربارة دکتر محمد اسحاق در سمپوز يگريد
  :نظم عبارت است از

  ٣قبلة دانشوران» انريبزم ا« خزان بي !ارب يباد » رانيبزم ا«
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  ١٧٠  قند پارسي

موالنا . ان برجستة بنگاله بودياز صوف يکي» يسيو يفتحعل« يحضرت صوف
او را ذکر نموده با دل و  ينيسرود و در آن، خدمات داشعاري  يدر مدح و يمعصوم

 ۵خ ياست که در تار يناريسماشعار در آن . ده کرده استيابراز عق يو  به جان نسبت
 فقط. شعر دارد ۲۷آن منقبت . برگزار شد يرانيجمن ادر تاالر ان. م ۲۰۰۳ل يآور

  :ديسرا يموالنا م. کنم يم اکتفا ميتقد ن شعرهاياز ا يتعداد  به
  پـر انـوار   سـو  رگشت بنگاله ز فيضش هـ   حضرت فـتح علـي ويسـي يگانـة اطـوار     

  از اثـــر تعلـــيمش قناديـــل منـــور آثـــار  پـس از ويسـي   »بيهـار «و  »يوپي« تا به
ــري   ــق را رهب ــي خل ــس از ويس ــرد پ   اتراپـرديش از پـس بنگـال و بيهـار     تا به  ک

ــي   ــوده ويس ــو ب ــيراز چ ــافظ ش ــاني ح   شرح شعرش بنوشـته چـه دل آرا ضـوبار     ث
ــد ــوي ةم ــو نعمــت نب ــر ســراييده چ ــار   العم ــد در ب ــوان وي آم ــه دي ــه دري نعتي   ب

  برو بارد همه دم رحمت حق ليـل و نهـار    آرامگهـش  »مانـک تلـه  «هست در تکيه 
  ١بزرگـان، مـرا هسـت شـعار     اعتقادي بـه   معصـومي آثـم هسـتم    که مشهور به من

جمعه در روز  يا جلسه يران طين انجمن ايمناسبت جشن زر  ي بهطوالن يا دهيقص
است  شعر ۳۷ده مشتمل بر يآن قص. خوانده شد. م ۱۹۹۴ه يژانو ۲۱/ه  ۱۴۱۴هشتم شعبان 

  :کنم يدرج مآن را اول و آخر  فقط دو شعر. دارد» نيطربنامة جشن زر«و عنوان 
  ها، متاعي نيست شايان شـما  تر از دل خوش  جان و دل اي دوستان کرديم قربان شـما 

  ٢گر قبول افتد، شود چون در و مرجان شـما   سفالين ريزهـا » معصومي«نذرتان، آورده 
٢ د خواجه محم يم که درباره قاضيکن يرا درج م ين نظم از موالنا معصوميحاال آخر

 هاي شخصيتاز  يکيوسف يخواجه محمد . باشد يم.) م ۲۰۰۴دسامبر  ۹ :م(وسف ي
. ميکن يفقط چهار شعر از آن نقل م. آن نظم هشت شعر دارد. ران بوديبرجستة انجمن ا

  :کند يخواجه ابراز ارادت م به نطوريموالنا ا
ــت     آن عندليب گلشن ما چون ز جـان برفـت   ــتان برف ــدگي گلس ــار و زن ــان به   ج
  دارالقـــرار مصـــر را از خانمـــان برفـــت  آن يوســفي کــه کلکتــه کنعــان وي بــده

                                                   
  .٢ -١ميالدي، ص  ٢٠٠٥، مارس تا ژوئن، ٢ -١، شماره ٥٨، جلد ايندو ايرانيکا  .١
  .٢٣٢-٢٢٩ص  ،نو ميالدي، دهلي ١٩٩٤، ٧ارسي، شماره پمجلّه قند   .٢



  موالنا معصومی  ١٧١

  او رفت و ياد وي نه گهي از جهان برفـت   يــادش يگانــه تکيــة احبــابش آمــده     
 ١چون رفت حسن خلقش و سحر بيان برفت  در حسن خلق و طنطنه يکتاي دهـر بـود  

از  يلوم نداشت؛ ولا دارالعياز دانشگاه  يچ مدرک فارسي، هيموالنا معصوم
استعداد  يزبان فارس به يگردد که و يکه باال گذشت روشن م ينثر و نظم و يها نمونه

شمار  ي بهاز دانشمندان برجستة زبان و ادب فارس يکيداشت و  يو عبور کامل م
طور در نظم  نيهم. ز دارديان نيدر نثر، عالوه بر فصاحت و بالغت، قدرت ب. رفت يم

شود که  يده است و معلوم ميهات کالم را حسن و جان بخشيرات و تشببا استعا يفارس
  .دارد يران برابرين هند و ايمتقدم يکالمش با کالم شعرا

  سفر آخرت
 در سه زبان انجام داد، يکه خدمات مهم ي، اردو و فارسين دانشمند بزرگ عربيا

مرگ او   ي بهرماين بيکبد مبتال گشت و در حدود پنج و شش سال بعد، ا يماريب  به
 يدر سن هفتاد و هشت سالگ. م ۲۰۰۹ژوئن  ۱۷خ يتار  به منجر شده روز چهار شنبه
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