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  باچهدي

 شبه قاره هند .ميدر خدمت ادب دوستان هست يد از فصلنامه قند پارسيجدي ا با شماره
 يول بوده يفارس بان و شاعرانيپرورش اد مهد و يزبان و ادب فارس يرايها پذ قرن

ق و يد مورد تحقيو شا ديدر شبه قاره هند چنان که با يات فارسيخ ادبيمتاسفانه تار
شاعران و  و احوال و آثار يت زبان و ادب فارسيو وضع پژوهش قرار نگرفته است

و  يجين الهيحز« يها نامه ژهيو. شتر استيق بيو تدق يبررس ازمنديزبان ن نيبان اياد
ن هدف از يبا هم »در دکن يات فارسيادب«و  »يهمدان يد علير سيم ر ويکشم«، »بنارس

  .منتشر شده است ران چاپ ويا.ا.ج يفرهنگ يزنيرا يقات فارسيمرکز تحق يسو
به زبان و ي از فصلنامه قند پارس ن شمارهيا د،يجد ين راستا و در کوششيدر هم

گاه و مامن  ترين پناه بنگاله شرقي. در بنگاله اختصاص داده شده است يات فارسيادب
چوپرا  .ام.ک مقاله از دکتر آرين مجموعه شامل يا. قاره است زبان و ادب فارسي در شبه

خچه يدر مقاله اول به طور مختصر به تار .است ن عامريدکتر محمد ام قاله ازم و پانزده
 و آثار يزندگ به ن عامريو در مقاالت دکتر محمد ام ن بنگالهيدر سرزم يزبان فارس

 يعل ، فتحيسهرورد يدي، عبياصفهان يخان، احمد عل يچون نواب قل يبان و شاعرانياد
وحشت، دکتر  يد محمود آزاد، رضا عليد، سيح، عبدالغفور نساخ، عبدالرؤف ويسيو

م برق، يالرحمن، عطا کر بيراالل چوپرا، پروفسور مجيمحمد اسحاق، پروفسور ه
از  يشده که همگ پرداخته نيو پروفسور محمد ام يپروفسور صابر خان، موالنا معصوم

  .وان هستنديدر بنگاله و شاعر و صاحب د يو مروجان زبان و ادب فارس شکسوتانيپ
در » هوره«شهر  در م،۱۹۵۰، در سال »ميمحمد ابراه«فرزند » ن عامريمحمد ام«دکتر 

و  ۱۹۸۳و در سال  سانسيم، مدرک ل۱۹۷۹در سال  .متولّد شد» يبنگال غرب«الت يا



  سخن سردبير  ٧

. افت نموديدر و اردو يات فارسيزبان و ادب يها سانس در رشتهيم مدرک فوق ل۱۹۸۶
 ييبه راهنما» مورخ و شاعر: يخان راز عاقل«ي  ه رسالهيابا ار م،۱۹۹۶در سال  يو

 يو .شد يات فارسيزبان و ادب ي در رشته يموفّق به اخذ مدرک دکتر »روزيف. ام«دکتر 
، مرحوم »يقافآهاشم «همچون مرحوم دکتر  يديل از محضر اساتيدر زمان تحص

و » عبدالسبحان«ر ، پروفسو»نيمحمد ام«، مرحوم پروفسور »الرحمن بيمج«پروفسور 
انجمن «وی عالوه بر عضويت فعال در  .ض نموديکسب ف يگر بزرگان ادب فارسيد

ها در گروه  ، سال»انجمن استادان زبان فارسی«کلکته و » انجمن ايران«کلکته، » آسيايي
فارسی دانشگاه کلکته و دانشکدة موالنا آزاد کلکته به تدريس و آموزش زبان و ادب 

  .جويان پرداختفارسی به دانش
نو،  مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در دهلي

نگهداشت ميراث ادبي مشترک دو کشور ايران و هند و در راستاي  به منظور
 منظور  هاي محقّقين زبان فارسي و همچنين به هاي حمايتي خود از آثار و پژوهش سياست

 .نامه نموده است ن هندي، اقدام به چاپ اين ويژهارج نهادن به تالش انديشمندا
 

  علي فوالدي
  رايزن فرهنگي و سرپرست مرکز تحقيقات فارسي

  نو دهلي



  ٨  قند پارسي

  در بنگاله يفارس

  ♦چوپرا. ام.کتر آرد

  ∗خان محمد صادق جونپوري: مترجم
سالطين و . شود مياز قرن سيزدهم آغاز بنگاله سلسله حکومتي مسلمانان در منطقه 

الدين  توسط اختيار) ي بنگالهنظامپايتخت (» لکهنوتي«استانداران مسلمان با تسخير 
. کار کردند  به م شروع۱۲۰۴در سال ) يبکالدين ا فرماندهي نظام قطب(بختيار خلجي 

البته در . پايان رسيد  به م۱۵۷۶توري مغول در سال اسلسله سالطين بنگاله با توسعه امپر
عنوان يک زبان مذهبي و فارسي از حيث نماد فرهنگي   به زمان سالطين بنگاله، عربي

 .مطرح شد
، حکام و رزمندگاني بود ، شاهد محققان، تاجرانهدر زمان اين سالطين، سرزمين بنگال

که زبان شان فارسي بود و اين روند در زمان شهنشاهي مغول نيز توسعه و گسترش يافت 
 فارسيزبان شاعران  و م تعداد قابل توجهي از محققان، حکام  ۱۸۵۷- ۱۵۷۶و از سال 
  .ند که اسامي شان با تاريخ و ادبيات فارسي و اين منطقه گره خورده استظهور کرد

                                                   
 ١٩٣٤دکتر رويندرا موهن چوپرا فرزند دکتر هيرا الل چوپرا، نويسنده و شاعر فارسي زبان، در سال  ♦

وي مدرک کارشناسي ارشد خود را در رشتة تاريخ و  .به دنيا آمد آباد، پنجاب افظميالدي در ح
-۲۰۰۲(وي براي چهار دوره . از دانشگاه کلکته دريافت کرد. م ۱۹۵۶فرهنگ اسالمي در سال 

چندين کتاب . رئيس ايران سوسايتي، کلکته بود) ۲۰۰۹-۲۰۱۰، ۲۰۰۸-۲۰۰۹، ۲۰۰۴- ۲۰۰۳، ۲۰۰۳
، »مذهب سيک«، »پنجاب و بنگال«، »ميراث پنجاب«: ي به چاپ رسيده استاز وي به زبان انگليس

زنان شاعر فارسي «، »هندوازم در زمان حال«، »تعاليم و فلسفة رومي«، »روابط فرهنگي هند و ايران«
 . »آغاز، گسترش و زوال ادبيات فارسي در هند«و » زبان

 . ي، دانشگاه دهليات فارسيزبان و ادب يدکتر يدانشجو   ∗
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شدت  به زبان بنگالي نيز قرن کامل، زبان رسمي بنگاله بوده است و ۶ا فارسي ت
ني غتحت تاثير آن قرار گرفت و واژگان و اصطالحات زيادي از زبان فارسي باعث 

  .شد آنسازي 
ي ها نشر و گسترش آموزه به آمدند وبنگاله  به صوفيا و عرفاي متعددي از ايران
ادبيات عرفاني ايران . ي در اين منطقه پرداختنداسالمي و همچنين زبان و ادبيات فارس

اعم از اسالمي و غير اسالمي با استقبال گرم اين منطقه روبرو شد در عين حال اشعار 
ي ها تجارب، انديشه و نمادبيان عنوان مهم ترين و موثرترين ابزار   به متصوفانه فارسي

  . عرفاني مطرح گرديد
له اعالم شده بود، تعداد چشمگيري از از آنجايي که فارسي زبان رسمي بنگا

قصد شغلي و يا بعضا براي ايجاد روابط با سالطين و استانداران اين   به هندوان هم
 .قرن نوزدهم ادامه داشت هند و اين روند تا ميانپرداختيادگيري فارسي  بهمنطقه، 

  :زمان سالطين بنگاله دنبال کرددر توان  محورهاي زير را مي
o ن بر سالطين بنگالهايرانيا اثرات  
o تصوف و فارسي در بنگاله 
o بنگالهي فارسي در زمان سالطين ها کتيبه 
o تاثير گزاري فارسي بر زبان و ادبيات بنگاله 
o  ليه تاريخ بنگاله در تاريخ نويسي فارسيمنابع او 

  بنگالهسالطين  بر ناايراني اثرات
 ي پايتخت گور و پاندواويژه در شهرها  به دربارهاي خود رسم و رواجبنگاله سالطين 

روي کار  به را مراتب بوروکراسي سلسله و ايراني ترتيب دادند بر اساس دربار شاهي را
  .١يک دين تحت حمايت دولت ترويج کردند عنوان به دين اسالم را آوردند و

 قرن پانزدهم که در اوايل) ۱۴۲۴- ۱۴۰۲( يونگل يکي از سفراي امپراطور طبق نقل
در دربار ايران  يها اين سالطين بازديد کرده است، دربار داراي ويژگياز دربار يکي از 

                                                   
  تنيا .ام چارديخ بنگال، ريمسلمان در تار يکا، عناصر فارسيرانيالمعارف اةريدا  .١
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نمايش  ي قيمتي وها مانند پر طاوس، چتر، تاج منبت کاري شده با سنگ دوره ميانه
  .سخاوتمندانه طال و جواهرات بوده است

مهاجران فارسي  ويژه به خارجي تحت کنترل مسلمانان بيشتربنگاله ارتش سالطين 
قرن سيزدهم و  در با ايرانبنگاله  ارتباط. قرار داشت يران و آسياي مرکزياز ا زبان

 ترين مياز قدي که برج چوتا پاندوا شود ميآن مشاهده  در معماري اسالمي چهاردهم
  .استبنگاله آثار اسالمي باقي مانده در 

روابط ايران و  مرحله جديد طليعه) ۱۳۵۷-۱۳۴۵( الدين الياس شاه عهد شمس
همخواني بسياري با ايران  ي اين دورهها و سکهبنگاله معماري اسالمي  .است بنگاله
قابل تطبيق هستند  راحتي با فرهنگ شاهي ايران  به پادشاهان سلسله الياس شاهي. دارند

سلطان  در عهد. م ۱۳۷۵ مسجد بزرگ آدينه که در سال توان در ميو نمونه آن را 
  .مشاهده کرد ).م۱۳۸۹-۱۳۵۷( شاه فرزند الياس سکندر

سعي کرد ) .م۱۴۱۰-۱۳۸۹( الدين اعظم شاه فرزند سلطان سکندر شاه سلطان غياث
ولي  نپذيرفتاگرچه حافظ دعوت او را  .دربار خود فرا خواند  به حافظ شيرازي را تا

را نشان بنگاله دربار  اين واقعه ايران محوري. غزل مشهور خود را براي او فرستاد
  .ه بودبرخوردار شدبنگاله ارسي نيز از حمايت بي دريغ سالطين زبان و ادب ف. دهد مي

کم رنگ  )۳۳-۱۴۱۵( محمد شاه الدين از زمان سلطان جاللبنگاله  بر تاثير ايران
 اثرات فرهنگ محلي بر آن غالب بود و فرهنگي را عرضه کردند که طبقه حاکم شد و

فته ماهوا، يک سياح طور موقت تحت شعاع قرار گرفت و طبق گ  به فرهنگ ايراني
 اگرچه ديدن کرده است،بنگاله از . م ۱۴۳۲-۱۴۲۵ هاي مسلمان چيني که بين سال

  .١برخي از افراد دربار با زبان فارسي آشنا هستند اما زبان رسمي بنگالي بود
معکوس  .م ۱۵۷۶ توسط امپراطور اکبر در سالبنگاله اين بومي گرايي بعد از فتح 

. ر عرض سيصد سال اين منطقه با فرهنگ شمال هند متحد شدبراي اولين بار د شد و
اگرچه اين روند مقداري طول کشيد ولي در زمينه عرضه دوباره زبان و فرهنگ ايراني 

                                                   
1. The house of Raja Ganesha of Bangal, by A. H. Dani, Journal of the Asiatic Society of 

Bengal, 1952, pp 121-70. 
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  .اهميت زيادي داشتبنگاله در 
داکا، پايتخت ايالتي  توان در معماري شاهي ميدومين انعکاس تمدن ايراني را 

 يها کشورگشايي. ي قلعه الل باغ مشاهده کردها باغ در قصرها و ويژه به گورکانيان،
که آنها  اين منطقه شد به سربازان، اديبان و صوفيان ورود فرمانداران، گورکانيان باعث
. ويژه ايران بودند  به و از شمال هند، افغانستان اصالتاً آنها. خواندند ميخود را اشراف 

دم مهاجر از کشمير، مشهد، تهران، مر مملو از شهر داکا .م ۱۶۳۰طبق يک اثر مورخ 
از آن جايي که اين اشراف اصالتا از خارج هند بودند  ١.بدخشان، مازندران، و گيالن بود

 بيشتر اين مهاجرين. ي اسالمي مانند عربي و فارسي حمايت کردندها لذا آنها از زبان
افراد  اگرچه اين اشراف فرهنگ و روش زندگي خود را برتر از. شيعه مذهب بودند

جذب فرهنگ بومي شدند و فرهنگ  آنهادانستند اما در اواسط قرن هيجدهم  ميبومي 
نژاد خارجي و  مترادف بابنگاله وضعيت اشراف در . آميخته شدبنگاله آنها با فرهنگ 

صفويان يکي . همين منوال بود به اين حالت تا پايان قرن هيجدهم. فرهنگ متعالي بود
 تاجران ارمني بودند، براي سفارت که در حقيقت اجداد را رمنيي مشهور اها از خانواده

  .هند فرستادند  به
از  »التواريخ باده نادريه مجمع«ابوالحسن گلستاني، مورخ و نويسنده کتاب 

اين سرزمين وارد شده  به .م ۱۷۵۶ است که در سالبنگاله  به مشهورترين مهاجران
 مهم از شهرهاي که بيشتر افغان بودند،نخبگان سياسي را  ،اين مهاجران هجوم .٢است
عنوان خوش نشين منسجم   به و آنها در آنجا خود را کشاند داخلي تر بخشهاي  به

پيش از . راه يافتبنگاله  به نيز از طريق نظام ماليات گورکانيان ها اثرات ايراني. کردند
نظام اداري  همراه خود گورکانيان شد اما ميزبان بنگالي ثبت   به آن تمامي اطالعات

فراگيري اين   به گماشتگان محلي اين امر باعث تشويق. ارمغان آورندند به کامال فارسي
زبان فارسي را فراگرفتند تا شغل دولتي خود را  ،و هندوها هر دو مسلمانان. زبان شد

                                                   
1. An account of the Celebrities of Bengal of the Early Years of Shah Jahan’s Reign Given 

by Muhammad Sadiq, by A. Halim, Journal of the Pakistan Historical Society 1, 1953, pp 
355-56. 

2. History of Bengal-Muslim Period (1200-1757), by J. Sarkar, Patna, 1977, pp 224-419. 



  ١٢  قند پارسي

ابقا شد و مسلمانان و هندوان هر دو بنگاله در  اين صورت زبان فارسي به .حفظ کنند
  .ت کردنداز آن حماي
ادبيات فارسي  ةذخير  بهاست و بنگاله ميالدي قرن گسترش تصوف در  ۱۸قرن 

 ي عاشقانهها در آن زمان داستان. اين آثار از نوع متوسط بود د اگرچهشمحلي نيز اضافه 
وارد شد و عميقاً بنگاله ادبيات فوکلور   به جامي مانند يوسف و زليخا و خمسه نظامي

  .در آن رواج پيدا کردهاي صوفي  فارسي و ارزش واژگان تشبيهات ادبي و ذخيره
اثر مهمي بر زندگي اجتماعي،  شش قرن فارسي و فرهنگ ايراني در حدود زبان
تا بنگاله  توان گفت که ميطور خالصه   به .گذاشتبنگاله  و فرهنگي مردم سياسي،

. ارد امطبق گفته مورخ ريچ. شرقي ترين بخش جهان فارسي است ،اواسط قرن نوزدهم
واژه مستعمل عربي فارسي در زبان  ۵۱۸۶ايتن فرهنگي تهيه شده است که داراي 

  .بنگالي است
صورتي در زبان  به و عبارات ها به گفته مورخ ديگر هاللي، بسياري از اين واژه

  .١اند که قابل شناسايي از لحاظ لغت شناسي و تلفظ نيستند بنگالي آميخته شده

  هتصوف و فارسي در بنگال
آمد و اثر بنگاله  به صوفي است که اولين) ه ۱۲۴۴: وفات( تبريزي الدين شيخ جالل
شاگرد بهاءالحق و او از سلسله سهرورديه . اي از خود بر جاي گذاشت قابل توجه

در ديوتاال نزديک پاندوا در  ها در اوايل حکومت ترک ه ۱۲۳۵وي در سال  ٢.بودملتاني 
اسالم   به وي در روستاهاي مختلف مردم را. ليغ شدتب و مشغول ساکنبنگاله شمال 
وي بعد از وفات . و از احترام همه مسلمانان و هندودان برخوردار بود کرد ميدعوت 

  .نام تبريزآباد مشهور شد به در ديوتاال مدفون شد که بعدها
 دربار به که االصل است محققان ايراني از الدين سمرقندي يکي ديگر قاضي رکن

قاضي  .عنوان قاضي لکهنوتي منصوب شد  به و وارد) ۱۲۱۳-۱۲۱۰( دان خلجيعلي مر
                                                   

1. Perso-Arabic Elements in Bengali by G.M. Hilali, Dacca, 1967. 
ف يتال ۱۵۳۶و  ۱۵۳۰ ين سالهاين آمده است که بيرالعارفيدر س يزيتبر الدين ن نام جاللياول يبرا  .٢

  .شده است
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که از او تعاليم اسالم را  يک يوگي هندو مالقات کرد سمرقندي در لکهنوتي با
قاضي . و زبان سانسکريت را از او فرا گرفت گرفت و در عوض او علوم يوگافرا

 ت در موضوع يوگا را با عنوانالدين کتاب امريت کوند، اثر مشهور زبان سانسکري رکن
  .هر سه زبان مهارت داشت  به وي. عربي و فارسي ترجمه کرد  به »الحيات حوض«

از حمايت دولتي  تعدادي از صوفيان مشهوربنگاله  در اوايل دوره سلطنت در
چشتيه در آن ميان نقش مهمي در ترکيب فرهنگي  ةصوفيان سلسل. برخوردار بودند
الدين  حضرت نظام ة، خليف)۱۳۵۷: وفات( عثمان سراج خيحضرت ا. جامعه داشتند

قطب عالم  و فرزند وي شيخ نور ،)۱۳۹۸: وفات( ، شيخ آل الحق پاندويهدر بنگال اوليا
اي از  شيخ نور قطب عالم حجم قابل مالحظه. تاثير زيادي گذاشتندبنگاله بر مردم 

. يادگار گذاشت  به ز خودا شکل رساله عرفاني و ملفوظات  به ادبيات صوفي فارسي را
ويژه از  به مسلمان شدن بسياري از مردم بومي آنها باعث معنوي تعاليم ساده، عملي و

  .جامعه شد طبقه پايين
در قابل مالحظه سلهت از افرادي است که سهم اهالي الدين يمني از  شيخ جالل

هت ديدن از سل ۱۳۴۴که در سال  ١ابن بطوطه. دارندبنگاله  تشکيل فرهنگ مشترک
رفتند و  ميمالقات وي  به غير مسلمانان هر دو مسلمانان وکه کند  مييد يتا ،کرده است
. شد ميمسافران داده  دريشان و  به اين هدايا. کردند ميخدمت او تقديم   به هدايايي
نامه  ، فرزند يکي از پيروان شاه جالل، زندگي)۱۵۶۲: وفات( نام شيخ علي به شخصي

دانشمندان و . سلهت آمد  به تن از پيروان خود ۳۱۳شاه جالل با . کرد را تهيه شاه جالل
اين سرزمين آمدند و در ميان مردم  بهبنگاله در اوايل فتح  صوفيان ايراني االصل بسياري

تعمليات ساده و  آنها. و باعث رواج زبان و ادب فارسي شدند بومي سکني گزيدند

                                                   
ابن .مالقات کرد و سه روز با او بود ۱۳۴۴با شاه جالل در سال  شخصاً) ۱۳۷۷: وفات( ابن بطوطه  .١

 يو .ان بزرگ استيبرجسته و صوفي ها تيخ از شخصين شيا: سدينو يم يبطوطه درباره و
 ستانهن کويساکنان ا. است يمرد سالخورده ا يو .ز دارد که همه از آن اطالع دارندين يمعجزات

 Ibne batuta, the Rehla of Ibne Batuta,translated by اند همسلمان شد يدست و  به )سلهت(

mahdi Husain, 1952, pp 238-39 
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دين اسالم گرويدند  به که بسياري از هندوان کردند ميتبليغ  صورتي  به عملي اسالم را
  .و از آن جايي که زبان آنها فارسي بود لذا تازه مسلمانان نيز اين زبان را فرا گرفتند

  هسلطنت در بنگال ةآثار فارسي در دور
رک بعد از مسلمانان تُ. گاه زبان و ادب فارسي در شبه قاره است شرقي ترين پناهبنگاله 

در  .عنوان زبان درباري معرفي کردند  به زبان فارسي را سيزدهم، قرن دربنگاله فتح 
ديدن کردند و بنگاله تعداد زيادي از دانشمندان و هنرمندان مسلمان از  ۱۴و  ۱۳قرون 

شهرهاي لکهنوتي، غور،  در اين سرزمين ساکن شدند و زبان عربي و فارسي را در
  .پاندوا و سانارگان گسترش دادند

زبان   به در موضوع يوگا( »امرت کوند«کتاب  ترجمهبنگاله در  اولين اثر فارسي
انجام  »الحيات حوض«نام   بهو  الدين سمرقندي قاضي رکن است که توسط )تيسانسکر
  .اسلوک دارد ۵۰اين کتاب ده باب و  .گرفت

 السلطنه فرزند سلطان بلبن اولين نايب) ۸۹- ۱۲۸۳( الدين محمود بوگرا ناصر در زمان
 قاضي الدين مدبر، دبير خاص و شمس بنگال، نويسندگان بسياري همچونو سلطان 

. يادگار گذاشتند به نظم و نثر فارسي آثاري از خود به آمدند وبنگاله   به اسير از دهلي
معلم و پدر زن صوفي مشهور بيهار ) ۱۳۰۰وفات ( ابوطوامه در بخاري الدين شيخ شرف
 شهر سونارگان آمد و  به ۱۲۸۷و  ۱۲۸۲هاي  بين سال منيري، الدين يحيي شيخ شرف

. کتاب مقامات را در رشته تصوف تاليف کرد که در زمان حيات وي بسيار مشهور شد
حتي شواهدي دال  .و علماي حديث مشهور بود محدثان دليل کثرت بهشهر سونارگان 

حکومت  در زمان. وجود دارد مير ابومعالي سوره اخالص از تاليف تفسير فارسي بر
 نام  به الدين بوگرا خان، کتابي در فقه فرزند نصير) ۱۲۹۹-۱۲۰۹( الدين کيکوس رکن

. شعر است ۱۸۰اين اثر در ده جلد و شامل  ١.نامه حق توسط مؤلفي نامعلوم تاليف شد
ظاهرا توسط يکي از  الدين ابوطوامه نسبت داده شده ولي شيخ شرف  به اين کتاب

  .نوشته شده استبر اساس ملفوظات او  شاگردان وي

                                                   
1. Banglapaedia-persian 
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شعر فارسي مهارت  درکه خود ) ۱۴۱۰-۱۲۸۹( شاه الدين اعظم در زمان غياث
صورت يک مرکز مهم ادبيات فارسي درآمد و بسياري از   به شهر سونارگان داشت،

توان  مياين عهد را .دربار راه يافتند به د ديگرنو افراد دانشم نويسندگان فارسي و فقيهان
 در همين دوران از حافظ شيرازي دعوت .١ناميدبنگاله رسي در ادبيات فا عهد طاليي

در . غزل مشهور خود را براي سلطان فرستاد بيايد ولي ويبنگاله  به عمل آمد تا  به
اثر مشهور خود يوسف و زليخا  زمان همين سلطان، شاه محمد ساغر، يک شاعر بنگالي،

  .بود سلطان احترام خاصي براي علما و صوفيه قايل. را نوشت
در . دين و ادب بود نيز از حاميان) ۱۴۳۳-۱۴۱۵( الدين محمد شاه سلطان جالل

الدين هروي،  امير زين علماي بزرگي همانند) ۱۴۷۴- ۱۴۵۹( الدين باربک شاه دربار رکن
 الدين کرماني، و امير شهاب الدين حکيم کرماني حکيم و مؤلف فرهنگ امير شهاب

 رکن و حميد، سيد جالل، سيد محمد ملک يوسف بن شاعراني چون منصور شيرازي،
  .٢ديگران حضور داشتند

در  ترين فرهنگ فارسي در شبه قاره است، ميکه شايد قدي »فرهنگ ابراهيمي«
مخدوم  به اين فرهنگ. تاليف شد ابراهيم قوام فاروقي همين دوران توسط موالنا

زبان  گسترش نشانگر وجهاين اثر قابل ت. الدين يحيي منيري تقديم شده است شرف
غور،  مانندبنگاله ديگر  مراکز بسياري در آثار عربي و فارسي. استبنگاله فارسي در 

 در زمان سلسله حسين شاهي. تاليف شدند سلهت و چيتاگنگ درباري، رنگپور، پاندوا،
زبان فارسي و عربي ) ۱۵۱۹-۱۴۹۳( ويژه در دوران حکومت عالؤالدين حسين شاه  به

سيد مير علوي کتابي   به در همين دوران محمد بودايي مشهور. گسترش يافت بنگالهدر 
  .فصل داشد ۲۷اين کتاب . نوشت »الرمييةهدا«نام   به درباره تيراندازي

ي فارسي ها زبان از حاميانبنگاله در  )۱۵۳۸-۱۴۹۴( سالطين سلسله حسين شاهي
در . رشد و گسترش پيدا کرد در سايه توجهات آنها ها و بنگالي بودند و هر دو اين زبان

                                                   
1. Bengal Under the Rule the Early Ilyas Shahi Dynasty by ABM Shamsuddin Ahmad, 

Dhaka, 1987. 

2. Banglapaedia, op.cit. 
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نوشتند  ميفارسي  به بنگالي و نويسندگان فارسي  به ي قبلي نويسندگان بنگاليها زمان
 ي بنگالي خودها ولي در دوران حسين شاهي بسياري از نويسندگان بنگالي در نوشته

صنفي در  اين صورت به .ي فارسي استفاده کردندها ي مذهبي از واژهها ويژه نوشته  به
در اين نوع . نام ادبيات دو زبانه معروف است به وجود آمد که امروزه  به بنگاليدبيات ا

 ي فارسي در آنها ادي از واژهيزبان بنگالي است اما تعداد ز  به نوشته با وجودي که اثر
شانزدهم و هفدهم در آثار ديني و غير ديني  اين نوع نوشتار در قرون. کار رفته است  به

دوران گسترش و . م ۱۵۷۶-۱۲۰۴از سال بنگاله ن سلطنت در دورا. رواج يافت
  .استبنگاله در  شکوفايي زبان و ادب فارسي

  ).م  ۱۷۱۷- ۱۵۷۶( آثار فارسي در دوران گورکانيان
 شد چرا که اين زبان در زمان گورکانيان زبان فارسي زبان انديشمندان و طبقه اشراف

 دستيابي سلمانان، هندوان نيز برايعالوه بر م و صورت زبان اداري درآمده بود  به
اين کارمندان دولتي که با زبان فارسي . گرفتند ميمناصب دولتي اين زبان را فرا   به

اين امر زبان و ادب بنگالي را نيز تحت . شدند ميعنوان منشي خوانده   به آشنايي داشتند
دند و بسياري از از حاميان زبان فارسي بوبنگاله حاکمان گورکاني در . تاثير قرار داد

) .م ۱۶۰۶-۱۵۵۶( در زمان حکومت اکبر. پناه دادند شاعران فارسي را در دربار خود
آمد و مثنوي شيرين و بنگاله   به قزويني نام ميرزا جعفر بيگ به يک شاعر مهاجر ايراني

 جهانگير ميرزا ناتان، يکي از افسران ارتش در عهد. سبک جامي نوشت به خسرو را
  .زمان تاليف کرد سربازان شاعر آن بهارستان غيبي را در شرح حال) .م ۱۶۲۷- ۱۶۰۶(

 همراه ارباب خود  به ،هميرجمله حاکم بنگال الدين تالش شاعر و مورخ دربار شهاب
. م ۱۶۶۳در سال  »تاريخ آسام« يا »فتح عبريه« نام به آسام رفت و تاريخ معتبر آسام را  به

  .تاليف کرد
اين   بهبنگاله همراهي قاسم خان، حاکم   بهادق در زمان شاهجهان، محمد ص

وي . تاليف کرد .م ۱۶۸۸را در سال  »صادق  صبح« تاريخ و تذکره و سرزمين سفر کرد
کتاب . شدبنگاله حاکم  .م ۱۶۳۹شاهزاده شجاع نيز بود که در سال  همچنين در خدمت

ان است که نامه بسياري از شاعران و نويسندگان فارسي زب شامل زندگي »صادق صبح«
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حکومت شجاع، مير محمد  در زمان. کردند ميزندگي  )داکاي امروزي( در جهانگيرنگر
  .را تاليف کرد »تاريخ شاه شجاع«معصوم 

 تشکيل داد وبنگاله حکومت مستقلي در  هيجدهم مرشد قلي خان در اوايل قرن
در آن جا  رافارسي  تعداد زيادي نويسنده و شاعر مرشدآباد منتقل کرد و  به پايتخت را

زبان فارسي   به نواب نصرت جان از داکا تاريخي در همان زمان .تحت حمايت قرار داد
تاليف کرد که از سوي ايسياتيک سوسايتي در کلکته  »تاريخ نصرت جاني«با عنوان 

  .چاپ شده است

  ها انگليسي فارسي در زبان
نيز  ها، نگليسيحکومت ا تشکيل الدوله در جنگ پالسي و نواب سراج بعد از شکست

. رواج داشت و آثار فارسي مهمي در اين دوران نوشته شدندبنگاله زبان فارسي در 
 اروپا  به سفرنامه مؤلف الدين که ميرزا اعتصام اثر) .م ۱۷۵۶( »نامه واليت شگرف«مانند 

 الم حسينعاثر ) .م  ۱۷۸۳( »سيرالمتاخرين«. آرچيبلد سوينتن است کپتان همراهي  به
) .م  ۱۷۶۳( »تاريخ بنگاله«سليم و  غالم حسين اثر) .م ۱۷۸۷(السالطين  سراج ،طباطبايي

  .اثر منشي سليم اهللا
را  »شمشير تيزتر«و  »مؤيد برهان«کتاب  از شهر داکا) ۱۷۸۳: ت(آقا احمد علي 

نيز اثر  »هفت آسمان«و  »رساله ترانه«. فارسي است تتاليف کرد که دو فرهنگ لغ
خواجه عبدالرحيم  :داکا عبارتند از گر نويسندگان فارسي زباندي. همين نويسنده است

نثر فارسي نوشت، مولوي عبدالغفور نساخ که  به را »تاريخ کشميريان داکا«صبا که 
 توان از مياز ديگران نويسندگان قرن نوزدهم در داکا . را نوشت »المعاصرينةتذکر«

موالنا  صديقي، الدين کاظم علي، آقا محمد منشي وارث علي ضيا، عبدالمنيم ذوقي،
  .نام برد الدين و منشي جالل اهللا برهان الکريم، شاه فضل

سينگ، پبنا و  باريسل، ميمن چيتاگونگ، سلهت، فريدپور، يها عالوه بر داکا شهر
  .از مراکز فعال زبان و ادب بودند ي ديگر نيزها شهر
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  قرن نوزدهم در اوايل مطالعات فارسي در کلکته
زبان و ادب فارسي در هند بودند اما  حکومت گورکانيان از پيشگامان در دوران هندي مردم

مستعمره  مهاجران دوران  به مطالعات فارسي در کلکته محدود قرن نوزدهم از اواسط
مدرسه  از پيشگامان مطالعات فارسي بود و در همان زمان سياتيک سوسايتييا. انگليس شد

عهده داشتند و نيز   به مهاجران را که بيشتر امور اداري راو مديران اروپايي آن طبقه  کلکته
  .تا زبان فارسي را بياموزند ندبومي و اروپايي ديگر را تشويق کرد انديشمندان

درخشيدند  ميدر قرن نوزدهم بسياري از شاعران فارسي زبان در آسمان کلکته 
. نوشت .م  ۱۸۹۱ال را در س »تاريخ کلکته«که ) .م ۱۸۹۶-۱۸۲۸(عبدالروف وحيد  مانند

نور خان که يکي از منشيان فورت ويليم کالج بود و يک مثنوي درباره کلکته در سال 
، سيد ).م  ۱۸۸۵- ۸۳۴( ، عبيدي).م ۱۸۸۹-۱۸۳۴( عبدالغفور نساخ .نوشت. م ۱۸۰۶

 امير علي حسين فرياد و سيد محمد آزاد، منشي محمد خادم از بردوان، سيد الطاف
در کلکته  ۱۸۸۶صوفي فارسي زبان که در سال  ز شاعرانيکي ا .)وزيرالسلطان(

  .درگذشت سيد فتح علي ويسي است که اشعار فارسي وي داراي مقامي ارجمند است

  ميراث تيپو سلطان
دست  به تيپو سلطان کتابخانه شاهي .م ۱۷۹۹بعد از سقوط سرينگاپتم در ماه مي 

کتاب و  شاهي تيپو سلطان که شامل هزاران کتابخانه مرور زمان به .افتاد ها انگليسي
در  اين صورت  به .سياتيک سوسايتي منتقل شديا  به نسخه خطي عربي و فارسي بود

  .وجود آمد به بزرگي از منابع فارسي کلکته ذخيره
جا  کلکته آورده شدند و در همين به ها توسط انگليسي افراد خانواده تيپو سلطان

ويژه در معماري چند  به ش ادبي و فرهنگي کلکتهگستر سهم آنها در. ساکن شدند
  .قابل مالحظه است و بناهاي ديگر مسجد

  در قرن بيستممطالعات فارسي در کلکته 
. سرودند ميزبان فارسي شعر  به در اوايل قرن بيستم نيز در کلکته بسياري از شاعران

 »تحفه احوال«و  »ديوان«که ) .م  ۱۹۱۱- ۱۸۷۲( اسدالزمان خان گوهر شاعراني همچون
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که  »کليات ارمغان احباب«نويسنده ) .م ۱۹۱۴-۱۸۴۵(  عبدالعلي دري .او موجود است
، عبدالحميد ).م  ۱۸۳۹: وفات( شهيد الدين احمد منتشر شد، حفيظ .م  ۱۸۸۶در سال 

  .همه اين شاعران پرورده مدرسه کلکته بودند). .م  ۱۹۲۶: وفات( حميد
تا اوايل قرن بيستم محل تجمع شاعران  ميالديکلکته از اواسط قرن نوزدهم 

طور مرتب برگزار   به ي شعرها شب. فارسي زبان از شمال، شمال غرب و شرق هند بود
سياتيک سوسايتي در ارتقاي سطح ادبي اين شاعران و اديبان يمدرسه کلکته و ا. شد مي

اين . شدزبان فارسي در کلکته نوشته  به در نتيجه آثار زيادي. نقش مهمي داشته است
زبان فارسي بر اثر سياستهاي . ادامه داشت اواسط قرن بيستم و تجزيه هند وضعيت تا

  .دولت مرکزي و محلي اثر خود را از دست داد

  دانشگاه کلکته زبان فارسي در
دانشگاه کلکته وابسته  به زبان فارسي در قرن بيستم بسياري از پژوهشگران مشهور

  :نها چنين استاند که اسامي تعدادي از آ بوده

  ).م ۱۹۷۶-۱۸۹۴( پروفسور محمد زبير صديقي
وي اهل ساالرپور شهر پتنه .مطالعات اسالمي در دانشگاه کلکته است استاد وي اولين

و مدرک  در ادبيات و حقوق را از دانشگاه پتنا ايالت بيهار بود و مدرک فوق ليسانس
دست  به براون. جي.فسور ايدانشگاه کمبريج و تحت راهنمايي پرو دکتراي خود را از

که عنوان رساله دکتري  »ي عربي و فارسي پزشکيها افسانه مطالعات« کتاب وي. آورد
  .شگاه کلکته چاپ شده استنباشد، از دا ميوي 

  ).م  ۱۹۶۹-۱۸۹۸( دکتر محمد اسحاق
وي در زبان فارسي کالسيک و  .وي استاديار گروه عربي و فارسي دانشگاه کلکته بود

وي مدرک دکتراي خود را از دانشگاه لندن تحت . ر و ادبيات مهارت داشتمدرن، شع
، )دو جلد( »ن در عصر حاضراسخنوري اير«. حاصل کرد »شعر فارسي مدرن«عنوان 

وي مقاالت . از آثار مشهور او هستند »چهار شاعره ايراني« و »شعر مدرن فارسي«
ترين موفقيت  بزرگ. ته استبسياري در موضوعات مختلف زبان و ادبيات فارسي نگاش
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مرکزي براي  اين موسسه. در کلکته است .م ۱۹۴۴وي تاسيس ايران سوسايتي در سال 
. چاپ رسانده است به ي زيادي راها در هند است و کتاب گسترش زبان و ادب فارسي

  .شود ميمجله دو زبانه اندو ايرانيکا نيز هر چهار ماه يک بار از سوي همين مرکز منتشر 

  ).م ۱۹۹۹-۱۹۱۸( ر عطا کريم برقدکت
 .م  ۱۹۸۷تا  ۱۹۵۴وي از سال . دست آورد  به ک دکتراي خود را از دانشگاه تهرانروي مد

اثرات زبان فارسي بر زبان « :آثار وي عبارتند از .تدريس پرداخت به در دانشگاه کلکته
احوال و در  جستجو« ،»آموزش در ايران تحت تاثير اسالم« ،)دو جلد( »و ادب بنگالي

  .منتشر شد .م  ۱۹۷۱، آخرين اثر وي از ايران در سال »صفي علي شاه آثار

  ).م ۱۹۹۴-۱۹۰۶( دکتر هيرا الل چوپرا
 .دي.در دانشکده اس فوق ليسانس از دانشگاه پنجاب، وي بعد از دريافت مدرک

کلکته آمد و در بخش تاريخ و فرهنگ   به وي بعد از تجزيه هند. تدريس پرداخت  به
 ي فارسي، انگليسي، هندي، پنجابي و اردوها وي در زبان. تدريس پرداخت  به اسالم

، )ص(وي شاعر اردو فارسي بود و قصايد بسياري درباره حضرت محمد. مهارت داشت
شرح  نبا نوشت وي. هايي از ايران سرود و شخصيت )ع(، امام حسين)ع(حضرت علي

وي از . گاه تهران بدست آوردشريمد بهگوت گيتا مدرک فوق دکتري خود را از دانش
  .در دانشگاه کلکته تدريس کرد .م ۱۹۸۵تا  ۱۹۵۴سال 

  اثرات زبان فارسي بر زبان و ادبيات بنگالي
، زبان بنگالي در موضوعات و سبک تحت تاثير زبان فارسي هدر بنگال از زمان سلطنت

شاعران و اديبان  ي زبان فارسي در زبان بنگالي وارد شد وها تدريج واژه به .قرار گرفت
ادبيات صوفيه بنگالي  .کار بردند به ي خودها بنگالي افکار ادبيات فارسي را در نوشته

 .غزل فارسي سروده شد طرز به ادبيات فارسي دارد و وشنوا پادابلي  به شباهت زيادي
ي هندوان و مسلمانان هر ها توان در نوشته ميرا  گورکانيان اثرات زبان فارسي در دوران

بود، بنگاله از آن جايي که زبان فارسي براي بيش از هفتصد سال زبان رسمي . يافتدو 
 در نتيجه. ي از طريق ايرانيان و صوفيا وارد شدبنگالزبان  فارسي در يها بسياري از واژه
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و  ها مملو از واژه مدارک دولتي، اصطالحات ديواني و حتي زبان محلي بنگالي
توان از سه زاويه  ميبر زبان بنگالي را  ن فارسياثرات زبا. شد اصطالحات فارسي

  :بررسي کرد
  ي فارسي در ادبيات بنگاليها استفاده از واژه .۱

اخيراً فرهنگي تهيه  .واژه فارسي در زبان بنگالي وجود دارد ۸۰۰۰- ۳۰۰۰حدود 
بسياري از  .واژه فارسي در زبان بنگالي را جمع آوري نموده است ۵۱۸۶شده که حدود 

بعد از . برند ميکار   به خود ي بيگانه را در زبان روزمرهها که آنها واژه دانند ميمردم ن
اثري بر   به ، براي حدود دو قرن ما کمتر۱۲۰۴توسط مسلمانان در سال بنگاله فتح 
زبان مادري خود  به آنها .نوشته شده باشد زبان بنگالي به خوريم که توسط مسلمانان مي

زبان محلي وارد شدند و  به تدريج به ها اين واژه .نوشتند ميفارسي و يا عربي 
  .ي بنگالي را تحت تاثير قرار دادندها نوشته

 زبان بنگالي به ترجمه آثار شاعران فارسي .۲
بنگالي حمايت  به آثار کالسيک فارسي همواره از ترجمهبنگاله  حاکمان مسلمان

 رافارسی ي و عاشقانه آثار مذهب بسياري از نويسندگان مسلمان و حتي هندو. کردند مي
و اصطالحات فارسي در زبان  ها اين صورت واژه  به زبان بنگالي ترجمه کردند و  به

ليلي و مجنون، شيرين و فرهاد، يوسف و زليخا،  يها مثنوي عالوه بر .بنگالي وارد شد
  .ترجمه شد بنگالي  به و غيره نيز اشعار عمر خيام، موالنا روم، فردوسي، حافظ، سعدي

 آثار شاعران و نويسندگان بنگالي ي فارسي، مذهب و فلسفه برها وشتهاثر ن .۳
آنها مسئول . و زبان آنها فارسي بود آمدند بيشتر ايراني بودندبنگاله  به صوفياني که
 آزادي و نماد ، ايران هميشههدر نتيجه در بنگال. ليبرال در منطقه بودند تبليغ تعاليم اسالم

تحت تاثير ادبيات  نويسندگان و شاعران بنگالي سياري ازافکار ترقي پسندانه بود و ب
  .قرار گرفتند فارسي، فلسفه و مذهب

، )Gyanpradip( »گيان پراديپ«کتاب ) .م  ۱۶۴۸- ۱۵۵۰( در قرن شانزدهم سيد سلطان
دو  .را نوشت) Yogkalandar( »يوگ کلندر«و ) Gyanchautisha( »گيان چوتيشا«

در اين دو اثر . داراي مطالب مشابهي هستند »وتيشايان چگ«و  »گيان پراديپ«کتاب 
شکل سوال و جواب  به الهيات دين، ذکر و از خود گذشتگي، فلسفه تصوف، عرفان،
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. جا دارد ها لق شکلي ندارد و در قلب انسانادهد که خ ميمطرح شده است و توضيح 
  .آشنايي با قلب انساني آشنايي با خداست

 .روحاني ايراني و هندي است ل مذهبي و اعمالاعما شامل »يوگ کلندر«کتاب 
قرار دارد و با انجام اعمال عبادي روح  روح ابدي در جسم انساني نظر نويسنده  به

  .شود ميانساني با روح ابدي متحد 
 )ص(زندگي پيغمبر اسالم را نوشته و در آن »نبي بانگشا« سيد سلطان همچنين کتاب

از اساطير  »هري بانگشا« طرز  به اين اثر. اده استي اسالم را توضيح دها و دستورالعمل
  .نيز از ديگر آثار مهم اوست »وفات رسول«و  »شب معراج«. هندوي نوشته شده است

همه اين آثار نظريه . را نوشت »نامه قيامت«و  »مقتل حسين«کتاب  محمد خان
خوب و بد را داوري درباره ارواح  مسلمانان درباره مبدا، ارتقا و ويراني زمين و روز

شامل  را نوشت که »نامه سورت«حاجي محمد  در قرن هفدهم. دنده ميتوضيح 
اين اثر همچنين  .دستورالعمل مراسم عبادي، امور دنيوي و يوگا و کيهان شناسي است

 شريعت، طريقت، حقيقت و معرفت  به با عمل تواند ميدهد که انسان چگونه  مينشان 
  .اند ي عربي و فارسي شرح داده شدهها سايل با واژهاين م. ثواب اخروي حاصل نمايد

وي اهل . استبنگاله صوفي  مشهورترين شاعر ).م  ۱۶۹۸-۱۶۱۸( سيد آلل
بود و بنگاله وي فرزند حاکم مسلمان  .در بنگالدش است پور در شهر فريدپور جالل

وي . ي عربي، فارسي و سانسکريت نيز مهارت داشتها در زبان عالوه بر موسيقي
نظام  دولت قاضي. را تکميل کرد دولت قاضي »ميانا ستي اثر«يا  »لورچندراني«اب کت

  .اسالمي شاعري و اصطالحات فارسي را در ادبيات بنگالي رايج کرد
اثر  »پدماوتي«سلطان سليمان کتاب  وزير دربار مگان تاکور، درخواست به سيد آلل

گري نيز نظم کرده که برگردان آلل اثر دي. بنگالي برگرداند بهجايسي را  محمد ملک
  .فارسي است »الملوک سيف«

ي فارسي ديگر بيگانه محسوب ها واژه قرن آثار دو زبانه است و قرن هفدهم
 »گيان ساغر«و  »آگم«کتاب  کانو فقير به علي رضا معروف در قرن هجدهم. شوند مين

 ه روحاني،چهار مرحل شناسي، کيهان »آگم«موضوع . تصوف است را نوشت که درباره
نيز در همين موضوع است ولي مطالب  »گيان ساغر«. خدا است به شناسي و عقيده روان
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 توانيم ميکند که از طريق فقر يا درويشي ما  ميتر بيان کرده است و تاکيد  را مفصل
  .حقيقت برسيم  به

در قرن . شود ميفراواني ديده   به زبان بنگالي نيز سبک دو زبانه در آثار عاشقانه
حبيب اهللا حسين و  جناب علي، شاعراني مانند غريب اهللا، سيد حمزه، عارف، يجدهمه

که در  بسياري از شاعران هندو نيز. اي از شاعران دو زبانه هستند نمونه احمد الدين عزيز
اثر . اند از سبک دو زبانه استفاده کرده اند، کار کرده »نامه جنگ«يا  »نبي بنگاش«موضوع 

  .و غيره ديد نويسندگاني چون بارات چاندرا ريگونکر توان در آثار ميزبان فارسي را 
افکار و  افزايش نهاد و مسلمانان بنگالي  به ي فارسي روها استفاده از واژه تدريج  به

شباهت  صوفي بنگالي نيز تادبيا. کار بردند به ي خودها نظريات فارسي را در نوشته
تحت تاثير زبان  گر شاعران هندو بنگالياز طرف دي .ادبيات فارسي داشت به زيادي

سبک  در قرن نوزدهم. نوشتند ميتحت تاثير آن  ي خود راها سانسکريت بودند و نوشته
داشت، توسط متعصبان  ي نو نقش مهمي در گسترش ادبياتها دو زبانه که با ايده

لو از زبان بنگالي نمودند که مم به نوشتن آثار خود  به شروع متوقف شد و آنها مذهبي
سبک فارسي و عربي از راست   به حتي کتاب. و اصطالحات عربي و فارسي بود ها واژه

نهضت بنگالي . آنها اين نوع ادبيات را ادبيات بنگالي اسالمي ناميدند. شد ميشروع 
اين نهضت دوام . بود ها سادو باشاي پنديت عليه العمل و جهاد قلمي عکس اسالمي

خوانندگان از آن استقبال  اديبان و که بين رفت چرازودي از   به چنداني نداشت و
ي عربي و فارسي در زبان ها در جذب واژه اثرات مهمي کوتاه مدت اين نهضت. نکردند

  .بنگالي داشت
نامه  اولين هفته دان مشهور، رام موهن راي، مصلح و فارسي در قرن نوزدهم راجا

اين . در کلکته منتشر کرد .م ۱۸۲۲ يلآور ۱۲را در  »االخبارةمرا«نام  به فارسي زبان را
منتشر  .م  ۱۸۲۳آوريل  ۴تا  ۱۸۲۲آوريل  ۱۲شد و از  ميمنتشر  نامه روزهاي جمعه هفته

 نام به اي راجا رام موهن کتابچه. شد و اولين نشريه فارسي زبان در هند است
 تمامي. دانست توان پدر روزنامه نگاري فارسي مياو را . نوشت »الموحدين حتفة«

  .نوزدهم با زبان فارسي آشنايي داشتند انديشمندان قرن
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در اواخر قرن بيستم نيز بسياري از شاعران بنگالي تحت تاثير زبان فارسي قرار 
. خورد ميچشم   به هاي مشهور ادبيات بنگالي ميان آنها از شخصيت داشتند که نام دو تن

از  .م  ۱۹۳۲ هور است و در سالنام شکسپير ادبيات بنگالي مش  به رابيندرا نات تاگور که
خود   به يک ملي گرا که نام شاعر شورشي را قاضي نذراالسالم ايران ديدن کرد و

عرفان حافظ و  به تاگور از بچگي تحت تاثير عرفان فارسي قرار داشت،.اختصاص داد
اين نکته اشاره   به »پراشي« ويژه به ي خودها عالقه فراوان داشت و در نوشته سعدي
ي فارسي را با ها نذراالسالم در زبان فارسي مهارت داشت و واژه قاضي. ستکرده ا

  .برد ميکار  به ي خودها مهارت در نوشته
غني  به در طي قرون متوالي کمک بزرگي زبان فارسي بينيم که مي به اين صورت ما

  .زبان و ادب بنگالي انجام داده است سازي

  در منابع تاريخي فارسيبنگاله 
 اثر حسن نظامي اولين اثر ادبي فارسي در زمينه تاريخ هند است که »ثرالما تاج«

ضياءالدين  .را در بردارد) .م ۱۲۱۷-۱۱۹۲(ها  ي غوري و اوايل حکومت ترکها سلسله
 کند که تاکيد مي قرن سيزدهم نام به از مورخان و متفکران ).م ۱۳۵۷- ۱۲۸۵(برني 

 اثر مصنوعي و نثر .يسندگان معتبر استاز نو »الماثر تاج«خواجه صدر نظامي نويسنده 
  .سبک فارسي است به مزين و کامالً

دارد و همچنين مطالبي درباره ديدار  درباره امور اداري اطالعات مفيدي »نامه فتح«
بيهار و  الدين ايبک بعد از فتح قطب در بدايوان با خلجي الدين محمد بختيار اختيار
  .کند ميعنوان . م ۱۲۰۴ فتح راکند و تاريخ اين  ميبيان بنگاله 
 .م ۱۲۲۰در سال  الدين محمد عوفي اثر سديد »الروايت الحکايات و لوامع جوامع«

 تااکنون. درباره وضعيت اجتماعي در اوايل قرن سيزدهم است نوشته شد که منبع مهمي
طقه ظهور من مطالبي درباره از اثر عوفي ما اطالعات بود ولي اثر منهاج سراج تنها منبع

تاريخ  اين اثر فصل جديدي از. کنيم  ميآزاد جغرافيايي سياسي در شرق هند پيدا 
اشاره شده  ها و بيمارستان ها کارخانه به کند و ميآن زمان را بيان  اجتماعي اقتصادي

و  »الماثر تاج«در  اطالعات موجود به صديقي اين اثر. اچ.طبق نظر آي. است



  الهگفارسي در بن  ٢٥

و گسترش فرهنگ هند و  در هند ومت مسلمانانحک درباره تاسيس »ناصري  طبقات«
  .کند مياضافه  مسلمان در مراحل اوليه

وابسته  دربار  به در هند شاعران فارسي زبان بسياري حکومت مسلمانان در اوايل
 يکي از اين شاعران است که الدين سيد سراج. شعر و شاعري پرداختند  به بودند که

در دهلي  .م  ۱۲۵۴وي در سال . بسته بوده استوا .)م ۱۲۳۶-۱۲۱۰( دربار التتمش  به
-۱۲۳۳( ملک عزالدين طغرل طغري خان ديوان وي حاوي اطالعاتي درباره. درگذشت

  در لکهنوتي و محيط فرهنگي آن است ) .م ۱۲۴۵
او  اول. نيز از دو نظر داراي اهميت است .)م ۱۳۲۵-۱۲۵۳( امير خسرو آثار

بار . اين که او دوبار از شرق هند ديدن کرده است کند و دوم ميصادقانه بيان  واقعات را
و بار دوم  ۱۲۸۰-۸۱در سال  ).م ۱۲۸۸-۱۲۶۶( الدين بلبن سلطان غياث اول همراه
  .م ۱۳۲۴الدين تغلق در سال  همراه غياث

در بنگاله سلطان دهلي و  داستان مالقات »السعدين قران«امير خسرو در اثر خود 
 »الفتوح خزاين«نام  به آثار ديگر وي. کند ميبيان  .م  ۱۲۸۸- ۹۰ در سال سرجو کنار رود

  .مهم هستند اجتماعي و فرهنگي شرق هند در شناخت تاريخ »اعجاز خسروي«و 
نوشته شد، . م ۱۳۲۶که در سال ) .م ۱۳۵۱-۱۳۰۱(الملوک  اثر تاج »االنس بساتين«

 از درباريان »لملوکا تاج«. اجتماعي و فرهنگي هند است اثر مهم ديگري در زمينه تاريخ
) .م  ۱۳۵۱-۱۳۲۵( محمد بن تغلق و دبير خاص) .م ۱۳۲۵-۱۳۲۰( الدين تغلق غياث
 الدين توسط محمد بن اغلق و شکست غياثبنگاله وي شاهد فتح مناطق بيهار و . بود

  .بود ).م ۱۳۲۸-۱۳۲۰( بهادر شاه
 که) .م ۱۳۱۰متولد ( اثر عصامي) .م ۴۹-۱۳۴۸تاليف در سال ( »السالطين فتوح«

عزالدين . نيز شهرت دارد، منبع مهم ديگري در تاريخ هند است »شاهنامه هندي«نام   به
اطالعات مهمي اثر اين . بود) .م ۸۸-۱۲۶۶( سپهساالر لشکر بلبن پدر بزرگ عصامي

محمد بن تغلق و وضعيت اجتماعي آن  فتح تيرهت و لکهنوتي توسط سلطان درباره
  .دهد ميدوران 

دين برني که نديم سلطان محمد بن تغلق بود نيز از نظر تاريخي مهم آثار ضياءال
فتاواي «، ).م ۵۹-۱۳۵۸تاليف ( »تاريخ فيروز شاهي«ي ها نام  به او سه کتاب. است
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تاريخ فيروز شاهي منبع مهمي در . تاليف کرده است »ثناي محمدي«و  »جهانگيري
  .اند ده کردهتاريخ هند است و مورخان ديگر نيز از اين کتاب استفا

درباره دو هيئت  تفصيل به شمس سراج عفيف اثر »تاريخ فيروز شاهي«کتاب 
بيان ) .م  ۱۳۸۹-۱۳۵۱( تغلق فيروز شاه نگر توسط سلطان لکهنوتي و جج به اعزامي

اثر  »فتوحات فيروز شاهي« قرن چهاردهم عبارتند از  به متعلق دو اثر ديگر. کند مي
 فتوحات اثر اول درباره. اثر مؤلفي نامعلوم »شاهي سيرت فيروز«فيروز شاه تغلق و 
زندگي اجتماعي و فرهنگي آن دوران  مورد است که مطالبي نيز در سلطان فيروز شاه

  .کند بيان مي
مکتوبات که توسط حاکمان مسلمان  منابع مهم ديگر نيز وجود دارند که عبارتند از

بسياري از نسخ . ثر ابن بطوطه و غيرها »رحله«، ها اند، آصفيه، تذکره نوشته شدهبنگاله 
که بايد در  ي مختلف وجود دارندها و مدارس، مسجد و کتابخانه ها خطي در خانقاه

  .مورد آنها تحقيق کرد

  منابع
1. The house of Raja Ganesha of Bangal, by A. H. Dani, Journal of the Asiatic 

Society of Bengal, 1952, pp 121-70. 
2. An account of the Celebrities of Bengal of the Early Years of Shah Jahan’s 

Reign Given by Muhammad Sadiq, by A. Halim, Journal of the Pakistan 
Historical Society 1, 1953, pp 355-56. 

3. History of Bengal-Muslim Period (1200-1757), by J. Sarkar, Patna, 1977, pp 
224-419. 

4. Perso-Arabic Elements in Bengali by G.M. Hilali, Dacca, 1967. 
5. Bengal Under the Rule the Early Ilyas Shahi Dynasty by ABM Shamsuddin 

Ahmad, Dhaka, 1987. 



  خان نواب مرشد قلي  ٢٧

  خان نواب مرشد قلي

از  يکيشهرت دارد، » يخان ثان يقل« به خ بنگالهيخان که در تار ينواب مرشد قل
در سرودن شعر  يو. رود يشمار م ي بهو عرب يدانشمندان برجستة زبان اردو، فارس

 يليرا خ يزبان فارس يسرود ول يزبان اردو هم شعر م  به بلند داشت و يا مرتبه يفارس
 يحاج«است و نام پدرش » اهللا رزا لطفيخان م يمرشد قل«او  يم اصلنا .١دوست داشت

الت يران مهاجرت نموده وارد هند شد و در بندرگاه ايار ايبود که از د» يزيشکراهللا تبر
به «ن مصراع يخ تولدش از ايکه ماده تار يطور به خان يمرشد قل .٢ديسورت وطن گز

. ٣عرصة وجود گذاشت به ، پا.م ۱۶۹۳/ه  ۱۰۹۵سال   به د،يآ يبرم» سپهر سعادت آمد ماه
که  ياهللا اصفهان بيخدمت آقا حب  به د،يسن رشد و تعقل رس به خان يکه مرشد قل يوقت

 يل علوم مقدماتيتحص به و علوم بود، در آمد و ي، فارسيدانشمند برجسته زبان عرب
ي خاطر کسب معاش رو به خان پدرش را از دست داد، يچون مرشد قل .٤پرداخت

خان در امور سلطنت،  يقل .٥ديالدوله، ناظم بنگاله رس دربار شجاع به بنگاله نهاد و  به
افت؛ ابتدا يالدوله استعداد او را در شجاع. داشت  يا العاده ت و استعداد فوقيجوهر قابل

منصب  به را يو بعد و ٦ازدواج او درآورد و او را داماد خود ساخت  به دخترش را
خان رفته رفته  يکرد و قل يارياو  به طور بخت نيهم .٧از فرمودنظامت مرشدآباد سرفر

                                                   
  .١٤٤ص                                  ، ٓ    ،علي خانسيد محمد رضا   .١
  .٢٢٢-٢٢١مآثرالکرام، ص  ،مير غالم علي آزاد بلگرامي  .٢
  .همان  .٣
  .٤٤٥-٤٤٤تذکرة شمع انجمن، ص  ،نواب صديق حسن خان  .٤
  .٢٢٢-٢٢١، ص ثرالکراممآ  .٥
  .همان  .٦
  .١٤٤ص                                  ، ٓ     .٧
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الدوله در سال  چون شجاع. ديشرفت رسيو پ يترق يمناصب عال  به شيخو يدر زندگان
» خان يقل«خان را با القاب  يقل ي، و٢ده شديبنگاله برگز يسمت استاندار  به ١م ۱۷۲۷

ن ستاره ين و تابان بود و اشه درخشايخان هم يستارة قل .٣خواند» رستم جنگ«و 
 ييدر آنجا فرمانروا ها سالو  ٤دش »سايار«الت ياستاندار اي د که ويدرخش يقدر  به

سرفراز خان «افت، يوفات  ٦م ۱۷۳۹مارس سال  ۱۳خ يتار  به الدوله شجاعچون  .٥کرد
پس از قتل نواب سرفراز خان در  .٧افتيالدوله تسلّط  بر تخت شجاع» مهابت جنگ

که از طرف سرفراز » خان يورد يعل«خان با  يقل يعني» رستم جنگ«، .م ۱۷۴۰سال 
رنگ ياو ن  به خان يدربار قل يامرا و رؤسا يول ؛٨ب حکومت بود، محاربه کرديخان نا

دکن نمود و در  يسو  ي بهمت کرده رويسپس عز .٩در جنگ شکست خورد يزدند و و
سبب استعداد و مهارت   به خان يقل .١٠پناه برد» جاه ينواب آصف عل«دربار   به درآباديح

. ديگرد يت در سرودن شعر از خواص نواب آصف علياقت و قابليز ليو ن يعلم
 يقل .١١ديداشت او کوشيت کرد و در اعزاز و گراميخان نظر عنا يقل  به دکن يفرمانروا
. م ۱۷۵۰/ه  ۱۱۶۴بسر برده و باالخره در سال  يبا شأن و شکوه در قصر نواب يخان مدت

  .١٢را بدرود گفت يندگانز
و » مخمور«  به برجسته بود و يشاعر يخان در زبان فارس يچنانکه ذکر شد، قل

ست جز نقل يدر دست ن يچ اطّالعاتيوانش هيدرباره د .١٣کرد يهر دو تخلّص م» سرشار«
                                                   

  .٤٤ اور ناظمان بنگاله، ص مرشدآباد ،علي خانسيد محمد رضا   .١
  .١٤٤ص                                  ، ٓ     .٢
  .١٤٤ص                                  ، ٓ    ؛٢٢٢مأثرالکرام، ص   .٣
  ٢٠، ص )الصفاةيقحد(تذکره يوسفي  ضميمه ،علي خانيوسف   .٤
  .٣٢٩ ص بنگال کا اردو ادب، ؛٤٤٥-٤٤٤ ص ،شمع انجمن ةتذکر  .٥
  .٤٨اور ناظمان بنگاله، ص  مرشدآباد  .٦
  .٢٠ضميمة تذکره يوسفي، ص   .٧
  .١٤٤ص                                  ، ٓ     .٨
  .٢٢٢مأثرالکرام، ص   .٩

  .٢٢٢مآثرالکرام، ص  ؛٤٤٥-٤٤٤ ، صانجمنشمع  ةتذکر ؛٢٠ضميمة تذکرة يوسفي، ص   .١٠
  .١٤٤ص                                  ، ٓ     .١١
  .٢٢٢ص مآثرالکرام،  ؛٤٤٥-٤٤٤ص  ،شمع انجمن ةتذکر  .١٢
  .٢٠ص يوسفي، تذکرة ضميمة  همان؛  .١٣
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  .١“نظر درآمد  به خطّ خودش  به وان مخموريد”: ديگو ين ميکه چن »مأثرالکرام« مؤلّف
است و آنچه مؤلّف  ير چاپيخان غ يوان قليگردد که د يروشن م ن عبارتياز ا

. ستين نسخه در دسترس نيا يباشد ول يوان ميد يده است، آن نسخة خطّيمأثرالکرام د
  :ديگو يوان مخمور را نقل کرده ميد ياز شعرها يق حسن خان تعدادينواب صد

  ٢».ابدي ين تازه هم ميدر شعر، زبان خوب دارد و مضام«
وان بود و يخان صاحب د يشود که قل ين از عبارت خان مذکور روشن مينهمچ

دربارة  يوسفيمة تذکرة يمؤلّف ضم. سرود يخوب م ينو و زبان يا شهياشعار را با اند
  :دينما ينطور اظهار نظر ميخان ا يقل يسخنور
  .٣“ش بوديان زمان خوياز پخته گو”

 يشعر قل يندگيقدرت سرا در مورد ياز نظرات دانشمندان زبان فارس يبه طور کلّ
بود که  يشاعر خوش فکر و برجستة زبان فارس يشود که و ين نکته روشن ميخان، ا

ارجمند  يمقام يالديجدهم ميمة دوم قرن هيدر بنگاله در ن يفارس يان شعرايدر م
م يپرداز يماز وي  ييخان مخمور و نقل شعرها يرامون شعر قليبحث پ به نکيا. داشت

 يدولت آصف جاه ي بهمتعال و اظهار دلبستگ يف خدايمل بر حمد و توصکه مشت
  :ديگو يم يو. باشد يم

  اين قطعة زمـين بـر آسـمان اسـت      بــر خــاک درت ســر شــهان اســت
ــان اســت   ــر زب ــو هميشــه ب ــام ت   چون نقش نگين انيس جـان اسـت    ن
ــت    ــب دول ــا فري ــو هم ــوردم چ ــام اســتخوان اســت   خ   ايــن لقمــه تم

  فريـــاد جـــرس ز کـــاروان اســـت  رم افغــــاناز رفــــتن عمــــر دا 
ــوال   ــتم احـ ــي نوشـ ــه نـ ــه  از خامـ ــر نامـ ــت سرتاسـ ــان اسـ   ام فغـ

  ٤از دولـــت آصـــف زمـــان اســـت  ســـرايي مخمـــور تـــرا ســـخن  
  :گردد ين شعر روشن مياز ا يو ياظهار محبت و بشردوست

                                                   
  .٢٢٢ ص مآثرالکرام،  .١
  .٤٤٥-٤٤٤ ص ،شمع انجمن ةتذکر  .٢
  .ضميمة تذکرة يوسفي  .٣
  .همان  .٤



  ٣٠  قند پارسي

  ١که عمرم جمله صرف اجتماع دوستان گردد  به گلـزار محبـت رشـتة گلدسـته را مـانم     
١ ن شعر يا به شود؟ آن را ين دل حاصل ميست و چگونه تسکيدل چ يقراريعالج ب

  :ديگو يم، ميبکن داستنا
ــي   تسـکين دل ز صـحبت روشـندالن طلـب     ــه ب ــي   آيين ــيماب م ــراري س  ٢بــرد ق

کار بردن آن،  به کند که با يز ميدل آشفته تجو يبرا ييايميچه نسخة کشاعر د ينيبب
کوکاران، بزرگان يصحبت ن يعني. شود يحاصل م ين روحانيقراران تسکيب يها دلدر 

مرتبه و . باشد يار کردن آن الزم ميامت که عالج درد دل، است اخت ين و صلحايد
  :کند ين شعر اظهار مينهفته است؟ آن را در ا ييزهايعظمت بشر در چه چ

ــاطن  ــد ز صــفاي ب ــة شــخص فزاي  ٣چون نگيني که گذارنـد ورق در تـه او    رتب
که از  ينيباطن انحصار دارد همچون نگ يقلب و صفا يزگيت در پاکيرتبة انسان يعني

، در ين صورت ارزش انسانيهم  به .چنديپ يکاغذ م ت آن را دريلحاظ ارزش و اهم
، يباطن ينجا مقصود از صفايا. قلب نهفته است يو صفا يزگينظافت و طهارت و پاک

الزم است که  يو پاک يد هم درستيعقا ست بلکه از لحاظ افکار وين يفقط طهارت ظاهر
 باطن يدر صفا ن رايد که شاعر نگييمالحظه بفرما. رساند يت ميمعراج انسان  به انسان را

  .رسد يظهور م  ي بهه کرده است که از آن فصاحت و بالغت شعريتشب يژگيچه و  به
. مشکالت زمانه دچار شده است  به ک کتاب است که هر ورق آن،يمثل  يزندگ

  :ديگو يبرد و م يسر م  به را يند تورق، شاعر زندگمان
 ٤گـردد  خود ورق اين کتاب مي که خود به  ســـر نـــرود زود دفتـــر ايـــام چـــرا بـــه

سر   ي بهزود به ات معمور است چراياز رنج و آالم و کشاکش ح يزندگ يعني
خاطر نان شب   به که يمردمان. آرام و راحت باشد يد تا از زحمت و رنج کشيآ ينم
شان اظهار ينطور با ايشوند، شاعر ا ير نميس يکشند ول يبرند و زحمت م يج مرن

  :دينما يم يهمدرد
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  خان نواب مرشد قلي  ٣١

 ١گره امکان ندارد باز از انگشـت پـا گـردد     خود درماندگان را کار بگشـايد   ز دو نانکي به
تواند از  يز تواناست و ميمتعال قادر مطلق است و بر همه چ يم خدايدان يچنانکه م

نت و بدعمل است، با ارادة يبد ط يا اگر کسيلذا در دن. وجود آورد  به را يکيهم ن يبد
و  يژگين نکته را شاعر با چه ويا. شود يگران سودمند ميد يبرا يو يخداوند، گاه

  :باشد يدهد که در خور توجه م يح مير توضيف در شعر زيه لطيرايپ
  اکستر عقرب دوا گـردد که زخم کهنه را خ  روا گردد تعجب نيست بد طينت اگر حاجت

ه کرده است که از آن، حسن يخاکستر عقرب تشب به را ينتيد که بدطييمالحظه نما
خان، معمور از  يان است که کالم مرشد قليفوق ع ياز شعرها. شود يروشن م يشعر

آکنده از  ن گوناگون را داراست و هميکالمش مضام. باشد يم يزندگان يافکار عال
الغرض نواب . هات و استعارات استي، افکار استوار، تشبيسبت شعران، منايب يزگيپاک

ک شاعر يعنوان   به داشته ينظام سلطنت وابستگ به نکهيخان با وجود ا يمرشد قل
 يخ شعراينام او تار بس ارجمند داشت که بدون يدر بنگاله، مقام يبرجستة زبان فارس

  .شود يل نميبنگاله تکم يفارس
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  ٣٢  قند پارسي

  آغا احمد علی اصفهانی

چ يه ياصفهان يآغا احمد عل يشتر از مولوين بنگاله پي، سرزميالديدر قرن نوزدهم م
دان يدر م يبا غالب دهلو يام جوانيده بود که در ايرا ند يبرجستة زبان فارس  تيشخص

ابد و مرتبت يشهرت  يان دانشمندان فارسيعلم و ادب مقابله کند و در سراسر هند، م
  .دا کنديپ يارزش  با يعلم

در  ين دانشمندان زبان فارسيتر از برجسته يکي، ياصفهان يآغا احمد عل يمولو
در محل . م ۱۸۳۹/ه  ۱۲۵۵المکرم سال  در دهم شوال يو. ديآ يحساب م به بنگاله
مناسبت نام زادگاهش  به او را يبعض. ديدر شهر داکا متولّد گرد ١رنگريجهانگ

است که از آن سال » يمظهر عل«خ تولد او يماده تار. دگفتن يهم م» يرنگريجهانگ«
هند  به اجدادش از اصفهان مهاجرت نموده همراه نادرشاه .٢ديآ يبرم يهجر ۱۲۵۵

بود و جدش  ينام پدرش شجاعت عل. ن بنگاله متوطّن شدنديآمدند و در سرزم
ا احمد آغ .٣بسزا داشت يشهرت يسينام داشت که در عهد خود در فن خوشنو يعبدالعل

را  يو فارس يعرب يها و از خواجه اسداهللا کوکب، زبان ٤يبخار الدين از شاه جالل يعل
در  .٥کرد يسرود و احمد تخلّص م يو اردو شعر هم م يزبان فارس ي بهو. فراگرفت

را از اطراف و جوانب يده بود، زيکلکته مرکز علم و ادب گرد يالديانه قرن نوزدهم ميم
زبان   به شعر و ادب يها در کلکته گرد آمده بودند و گل يندگان فارسسيشعرا، ادبا و نو
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  آغا احمد علی اصفهانی  ٣٣

 از داکا. م ۱۸۴۲/ه ۱۲۷۹در سال  ين سبب، آغا احمد عليهم  به .شکفتند يم يفارس
در محله » هيمدرسه احمد«نام  ي بها نام خود مدرسه مناسبت  به کلکته منتقل شد و  به

س يدرس و تدر  به در همان مدرسه س کرد ويدر شعر کلکته تأس ١)Taltalla( تالتله
  .٢، مدرسه مزبور شکار عدم وجود گشتيمتأسفانه بعد از مرگ و يپرداخت ول

ا در يآنقدر بوده که در داکا  يات فارسيزبان و ادب ي بهذوق و شوق احمد عل
در آن زمان، در کلکته . نمانده بود ياش باق از مطالعه يچ کتابيکلکته ه ييايانجمن آس

 .Prof(ل يو پروفسور کاو )Henry Block Man(ن يبالک م يمعروف، هنرخاورشناس 

Cowell( از علم و دانش آغا  شانيا دادند، يت در کلکته درس ميدر دانشکده سانسکر
گفته پروفسور   به بنا. نمودند ض يسود بردند و از او کسب ف يلي، خياحمد عل

ه يل بود که شصت روپيپروفسور کاو ي، معلم خصوصيالرحمن، آغا احمد عل بيمج
ل، آغا يسفارش کاو به .م ۱۸۶۴سپس در سال  .٣نمود يافت ميدر يحقوق ماهانه از و

منصوب شد و سپس انجمن  يعنوان آموزگار فارس  به در مدرسه کلکته ياحمد عل
ت يريمد  به را ي، ويکلکته هم با هدف استفاده از خدمات ارزندة احمد عل ييايآس

در حدود نه سال در آن انجمن  يآغا احمد عل .٤گماشت يو فارس يمطبوعات عرب
تب در ششم  يماريدر اثر ب يسالگ ۳۵در سن  يهنگام جوان به کرده يخدمتگزار

شاعر نامدار  .٥را بدرود گفت يدر داکا زندگان. م ۱۸۷۳ژوئن  ه ۱۲۹۰سال  يالثان عيرب
خ وفاتش را از شعر يبود ماده تار يکلکته عبدالغفور نساخ که معاصر و مداح احمد عل

 يآثار گرانبها .٦ديآ يبرم يهجر ۱۲۹۰استخراج کرد که از آن  »واصل حق آغا احمد«
: در افق علم و ادب شد، عبارتند از يکه باعث درخشش و يزبان فارس ي بهاحمد عل

                                                   
1. Mujibur Rahman: History of Madrasa Education, P. 282.  

را هنري بالک مين تصحيح و ترتيب داده با  تصنيف آغا احمد علي که آن» هفت آسمان«مقدمه   .٢
در  )Beptist Mission Calcutta(و بعدها از چاپخانة بپتست ميشن کلکته  اي مزين نمود مقدمه
  .زيست کلکته مي هنري خاورشناس معروف در آن وقت در. ميالدي منتشر کرد ١٨٧٣

  .٢٨٢الرحمن، ص  مجيب  .٣
  .همان  .٤
  .»هفت آسمان«مقدمه . ک. ر  .٥
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  ٣٤  قند پارسي

ره که يو غ» رساله ترانه«و » ترانه اشتقاق«، »هفت آسمان«، »زترير تيشمش«، »د برهانيمؤ«
  :شود يشرح داده م ز آنها در ادامهک ايهر 

 د برهانيمؤ .۱
باشد  يم يبزرگ و ياز شاهکارها يکي، يسيدر فن فرهنگ نو يف احمد علين تصنيا

صفحه  ۴۸۴ه مشتمل بر يف گرانماين تصنيا .١ديف گرديتأل» برهان قاطع«د ييکه در تأ
 .م  ۱۸۶۴/ه ۱۲۸۲در کلکته در سال » تالتله«در محله » بيمظهرالعجا«است و در چاپخانة 

داشت،  ياستعداد کامل يکه بدون شک در زبان فارس يرزا غالب دهلويم. ديچاپ گرد
» برهان قاطع«از اغالط  يز او بر بعضيرا مطالعه نمود، نظر انتقاد آم» برهان قاطع«چون 

منتشر . م ۱۸۶۲در سال » قاطع برهان«نام   به ب دادهيترت يشکل کتاب به افتاد و آنها را
در سال » يانيدرفش کاو«نام   به ح و اضافهيف را با تصحيبعدها همان تصن. ديگردان
 يعني يف غالب دهلويدو تصن نيدر ا يکه آغا احمد عل يوقت. انتشار داد. م ۱۸۶۵

اش نخواست که  يق پرداخت، نظر انتقاديعممطالعه  به »يانيدرفش کاو«و » قاطع برهان«
ف يرا تال» د برهانيمؤ«  فين تصانيدر رد ا ،يدهلوند و او هم در برابر غالب يخاموش بنش

رزا يبا م يو تنازع ادب» د برهانيمؤ«ف ياحمد، خود سبب تصن يآغا احمد عل. نمود
  :دهد ين شرح مين چنيرا ا يغالب دهلو

احمد ابن آقا شجاعت   به احمد متخلّص ياحمد عل يازمند درگاه الهياما بعد ن”
دة رگ يکه تراو» قاطع برهان«نسخه  يرنگري، با اصالت جهانگياصفهان يعل

است از هندوستان » رزا نوشهيم«تخلّص و عرف » اسداهللا خان غالب«کلک 
افتم که حضرت غالب با يد، درينظرم رس به کلکته آمد و  به افتهيب طبع يز

                                                   
نويسي است که آنرا دانشمند برجسته زبان  تصنيف معروف زمانه در موضوع فرهنگ» برهان قاطع«  .١

وي در عهد سلطان . دتاليف نمو» برهان«التبريزي محمد حسين المتخلص به فارسي، ابن خلف 
عبداهللا قطب شاه بن قطب شاه که يکي از سالطين قطب شاهيه دکن بود، در شهر حيدرآباد زندگي 

ممتحن  )Captain Thomas Rebuck(اين تأليف با تصحيح و ترميم کاپيتان تامس روبک . مي کرد
ت هسيتينگ گورنر عربي و فارسي و هندي و برج بهاشا مدرسه عاليه و فورت ويليام در عهد حکوم

  )٧ک به ديباچه ص .ر(ميالدي چاپ شده است  ١٨١٨ژنرال بهادر در سال 



  آغا احمد علی اصفهانی  ٣٥

 يو دوست داشتن گفتار باستان و با همه دعو يزبان فارس يوصف قدردان
خت و از يکه تخلّص برهان دارد، درآو يزيبرن تي، با محمد حسيزباندان

خت و هزارها نازک ين بزرگوار است، گرد برانگيف ايعرصه برهان قاطع که تأل
ها در  ن اعتراضيو مشاهده ا …ديغ قلم کشير تيز به حه رايتنان الفاظ صح

کران الفاظ دلم سوخت، بنابر آن، با ين پيبر افروخت و بر نازن يدرونم آتش
ده گرفتم و کتب مأخذ يرف شدم و جانب برهان ستم رسحضرت غالب ط

فرهنگ «و » دالفضالءيمؤ«ست مگر ير نيش فقيپ به برهان اگرچه همه
گر يز ديمعتبرند و ن يليکه در فن لغت خ» يالفرس سرور مجمع«و » يريجهانگ

نها تحت يو آنچه از گفتار ا ش خودم داشتم، همه را ورق ورق کافتميکتب که پ
د برهان ييتأ  به ن نگارشيافتم نقل نمودم و از آنجا که ايده يکشالفاظ قلم 

  .١“نام کردم» د برهانيمؤ«است، او را 
ار و يبس يبا درک و کنجکاو يداست که آغا احمد عليف مزبور پياز اقتباس تصن

قت، در يگشت که در حق» د برهانيمؤ«نگاشتن   به ف، مجبوريق هر دو تصنيمطالعه عم
حاال نظرات دانشمندان زبان و . باشد يدندان شکن م ي، جوابياعتراض غالب دهلو

  :شود ينقل م» د برهانيمؤ«ف يف و توصيدرباره تعر يات اردو و فارسيادب
  :سدينو يم است که ميد اقبال عظياز آن جمله، س

برهان « يعني يلغت معروف فارس بر ياديداند که غالب اعتراضات ز يجهان م”
ن يچند. چاپ رساند به »قاطع برهان«شکل رساله  به انموده بود و آن ر» قاطع

اعتراضات غالب جواب دادند و   به ت از برهان قاطعينفر از بنگال در حما
 »برهان  ساطع«از سعادت و » محترق« مثال. نه منتشر شدين زمين رساله در ايچند
ز ا» د برهانيمو«ف ارزشمند ينه تصنين زميدر ا يره وليگ و غيم بيرزا رحياز م

پاسخ داده شده است و ) غالب(رزا يهر اعتراض م به در آن است که همه بهتر
  .٢“هستند آنها دالئل معقول ند که اغلبيگو ياهل زبان م

                                                   
  .٤- ١مؤيد برهان، ص   .١
  .٤٣، ص                  ،اقبال عظيم  .٢



  ٣٦  قند پارسي

افتاده بود،  يو غالب دهلو ين آغا احمد عليکه ماب يو ادب يمن از آن منازعه علم
که آنها را دانشمندان و کنم  ياکتفا م» د برهانيمؤ«ظ يم تقاريتقد به صرف نظر کرده فقط
دا در يد محمد شياز آنها س يکي. اند زبان نظم و نثر نوشته ي بهدوستان آغا احمد عل

  :ديسرا ينطور ميا يف احمد عليف و توصيتعر
  غالــب» قــاطع برهــان«بــه رد   همه برهان قـاطع بهـر طالـب   
ــم ــاني مجسـ   جهان علـم و حلـم او را مسـلّم     ز احمـــد آن معـ

ــه    لک خـوش بيـاني  سرير آراي م ــان نکت ــاه جه ــي شهنش   دان
ــه   به علم و فضل در عـالم يگانـه   ــاي زمان ــر و يکت ــد عص   وحي
ــاني  ــيم معـ ــراز اقلـ ــم افـ   سراپا علم و شخص نکته دانـي   علـ
ــام  ــان ايـ ــي دانـ ــام پارسـ  ١ياب از فيض الهـام  دل او بهره  امـ

  :ديگو يس اعظم داکا ميم صبا رئيخواجه عبدالرح
  خــتم شــد چــون مويــد برهــان  ذي شــاناز تصــانيف احمــد  

ــرد ترديــد قــاطع برهــان     گفت طبـع رسـاي مـن تـاريخ       ٢ک
د برهان و يمؤ  به در داکا راجع درجه اول فاحمد منص الدين رينصي ن مولويهمچن

  :سدينو ين ميصاحب آن چن
 است يا نشانمند خجسته نامه» د برهانيمؤ«نام   به است يفرخنده کتاب ”…

ا بار سخن سنج واال يدلپسند رشحه کلک در يق لفظ و معنيق و تدقيتحق  به
قش يت تحقيغا  به صاحب که يمناقب جناب فضائل انتساب آقا احمد عل

برهان قاطعش نگاشته قاطع  يريسوگ به است که يسته جوابيبا يعنيپرداخته 
  .٣“برهان را دندان کند کرده غالب را مغلوب ساخته

سرشناس  يو فرد» نيدورب«ن روزنامه يشيپ سندهياهللا که نو اضتيد ريس يمولو
  :ديگو ياست م

                                                   
  .٤٥٦ص  ،مؤيد برهان  .١
  .همان  .٢
  .همان  .٣



  آغا احمد علی اصفهانی  ٣٧

همدان،  زبان، زبان آور يه، محقّق پارسيه، زبان آور واالپايسخندان گرانما”… 
د برهان که در يرساله مؤ به …يآغا احمد عل يمولو يو جل يواقف رموز خف

نا خته است همايف ريرزا اسداهللا خان غالب تأليجواب قاطع برهان مؤلّف و م
 قطع برهان ين قاطع برايف مسلول براهيخته سيقاتش انگيگرد از ساختکده تحق

غالب  …ش رخش افروختهيل ساطع پيخته و شمع روشن داليف آهيحر
  .١“فن و فرج تصرفات کالم، مغلوب آورده به قات بالغهيتحق  به زورآور را

ذوالفقار  يمولوهمچون  يو دوستان آغا احمد عل يگر دانشمندان فارسيبه عالوه، د
غالم  يخان و مولو محمد اشرف يزالرحمان، مولويعز يم، مولويعبدالرح ي، مولويعل
ه بودند، دربارة يه و مدرسه احمديسرور که همه آنها آموزگاران مدرسه عال يعل

د برهان مشتمل بر يمؤ يعنياش  هيف گرانمايو تصن يت ارجمند آغا احمد عليشخص
عنوان  به ۴۶۸تا  ۴۵۵اند که از صفحه  تهانباشف يو توصف يتعر يها نثر و نظم گل

  .ه استنقل شدحه يمد

 زترير تيشمش .۲
رشته  به »قاطع برهان«که در رد » د برهانيمؤ«رزا غالب از انتشار و اشاعت يچون م

 »زيغ تيت«نام   به مختصر يا در جوابش رساله ر درآورده شده، مطلع گشت، دوبارهيتحر
چاپ   به »المطابع اکمل«، در چاپخانه .م ۱۸۶۷ن بار در سال يه اولزبان اردو نگاشت ک  به

ر يت به داشت، از جواب غالب خسته نشد و يعال يکه همت يآغا احمد عل يول .٢ديرس
» زترير تيشمش«نام   ي بها رساله» زيغ تيت«در جواب  و تفنگ علم و دانش مسلّح شده

 :ديگو يف ميچنانکه در آغاز تصن. نگاشت
را که آنچه ينبود، ز ين رساله هندياج گفتگو در خصوص ايه مرا احتاگر چ”

برد و او  يغش نميندارد و ت يد برهان تعلّقيجواب مؤ به ن رساله استيدر ا
تر موجود  شيد برهان از پيشتر در مؤيجواب آن ب: ديگو ين رساله ميهرچه در ا

                                                   
  .٤٥٦ص  ،مؤيد برهان  .١
  .١٧٨ذکر غالب، ص  ،مالک رام  .٢



  ٣٨  قند پارسي

 ز کهيغ تيله تمقاب به غ نوشتم ويدر کشف جوهر ت يا ن، رسالهيبنابرا …است
 يخيرا نام تار) ۱۸۶۷( »زترير تيشمش«خ آن است، يماده تار يکيادت لفظ يز  به
  .١“افتمين يا

ک قطعه ياول : ف استين تصنيصفحه شامل ا ۱۵منظوم مشتمل بر  يا رساله
 يسروده نزد و يه آغا احمد عليرزا غالب عليت شعر است که ميب ۳۰ ي، دارايطوالن

از  يقطعه، خال ياز شعرها ينقل برخ. ديدو باعث نزاع گردان هر يفرستاد که م
  :ديسرا ينباشد، غالب م يمند عالقه

  درخصوص گفتگوي پارس انشا کـرده اسـت    اي مولوي احمد علي احمد تخلّص نسـخه 
  آنچه ما کرديم با او خواجه با ما کـرده اسـت    کشــد مــي» برهــان قـاطع «انتقـام جــامع  

  نيست جز تسليم قولش هرچه انشا کرده اسـت   رهـان ناپديـد  کند تأييد برهـان ليـک ب   مي
ـا    اسـت  کرده رسوا سو هر در را خويش هم مرا هم  بهر من توهين و بهر خويش تحسين جا به ج

  شوخي طبعي که دارم اين تقاضا کرده اسـت   ام زشت گفتم ليـک داد بذلـه سـنجي داده   
  ٢تر گر خسته پروا کرده اسـت  خستهباد غالب   چون نباشد باعث تشنيع جز رشک و حسد

 يکه شاگرد آغا احمد عل» يعبدالصمد فدا سلهت يمولو«در جواب قطعه غالب، 
از آن در ادامه نقل  يت شعر نوشت که بخشيب ۴۶مشتمل بر  يطوالن يا بود، قطعه

  :شود يم
  نظـر بشـنو ز مـن    فرق حـق و باطـل اي صـاحب   

ــرا جويــاي حــق ايــزد تعــالي کــرده اســت    گــر ت
ــدا     ــن ف ــام م ــعر ن ــمد در ش ــيم عبدالص ــن ک   م

ــالي کــرده اســت  ــزد تع ــدم اي   شــهر ســلهت مول
  مـــن يکـــي از کمتـــرين خـــدام آغـــا احمـــدم

  جا کـرده اسـت   چون بديدم معترض اين شکوه بي
ــي  ــوال ب ــخ اق ــي  پاس ــتم ب ــايش نوش ــگ ج   درن

  ام ابطال هـر يـک آنچـه ايمـا کـرده اسـت       کرده

                                                   
  .٣- ٢ير تيزتر، ص شمش ،آغا احمد علي  .١
  .٤-١، ص همان  .٢



  آغا احمد علی اصفهانی  ٣٩

  کـرده اسـت  ننگ دارد علـم از کـاري کـه ميـرزا     
  رنــگ دارد علــم از کــاري کــه آغــا کــرده اســت

  چيسـت جـز ايــن موجـب خرســندي تـو اي فــدا    
ــرده اســت  ــيم جاهــا ک   ١اوســتادت خواجــه را تعل

غالب  يعنينظم منتقل شد، شاگردان هر دو  به که چهره آن از نثر ين نزاع ادبيدر ا
ل و ياب دادند و تذلزبان شعر و سخن جو به گر رايکدير شدند و يز درگيو احمد ن

ن سخن ين حسيد فخرالديس«و » باقر يباقر عل يمنش«از طرف غالب، . کردند ييبدگو
 يعبدالصمد فداسلهت يمولو  به زبان شعر به هستند، يکه هر دو شاگردان و» يدهلو

ز از يپره يت شعر است که برايب ۳۶و  ۳۴ب مشتمل بر يترت  به جواب آنها. پاسخ دادند
 يان اطّالعاتيب به »زترير تيشمش«حال در مورد  .٢شود ياطاله کالم، از نقل آن احتراز م

  .شود يپرداخته م
ف، آغا احمد ين تصنيدر ا. است يقطعات يصفحه و دارا ۱۰۶ن رساله مشتمل بر يا

ف يژه تأليکرده است بو يم و مصطلحات را معرفيقد يفارس يها ن فرهنگي، نخستيعل
فرهنگ « يعنين انجو ين حسيالد ف جماليو تأل» الفرس مجمع« يعني يانکاش يسرور
در آن، مباحث . م از آن استفاده کرده استيطور مستق  به را که آغا خودش» يريجهانگ

درج است و سپس با  ۱۰۴تا صفحه  ۳۰رزا غالب از صفحه يو م يان احمد عليم يعلم
  :ده استيان رسيپا  به فين تصنيل ايعبارت ذ

گر با او يد يانشاءاهللا تعال.... مودميپ ين قدر اکتفا نمودم و راه خموشيمبه ه”
  .٣“ديان رسيپا به د و رسالهيان انجاميپا به ن باب سخن نکنم، سخنيدر ا

از طرف او برگرداند؛  ينموده رو يزاريرزا غالب اظهار بياز م يآغا احمد عل يعني
از مادة  يا نقل قطعه  به ساله، در ادامه،ن ريدربارة ا. چنانکه از اقتباس باال روشن است

  :گرد يخ آن پرداخته ميتار
ــزدي    ــق اي ــام ز توفي ــت اختت ــون ياف   ايــن نامــه خجســته و فرخنــدگي اثــر      چ

                                                   
  .٧-٤ص  شمشير تيزتر،  .١
  .١١-٧همان، ص   .٢
  .١٠٤، ص همان  .٣



  ٤٠  قند پارسي

  وي جـــوهر تـــو ريختـــه آب در و گهـــر  اي ز تـو شـرمنده تيـغ تيـز     خامه گفتم به
ــر    اي شمشــير تيزتــر چــو ســيه تــاب کــرده  ــير تيزت ــال ز شمش ــان س ــم ده نش   ١ه

  )م ۱۸۶۷(  
محمد اشرف خان،  يب اثر خامه مولويترت به ۱۰۶تا  ۱۰۵بعد سه قطعه از صفحه 

شد که  ن رساله درجيسنده ايو نو» مضطر«  به متخلّص يه، امداد عليمعلّم مدرسه احمد
ت و ارزشمند يف رساله و مؤلّف آن بود که با اهميف و توصيآن هم مشتمل بر تعر

خته با لطافت طبع و يان ذکر آميو شعر و سخن شا يذوق ادب قطعات با زبان و. است
  :شود يباشد که نقل م يقابل توجه م

ــود پيمبــر بــه  تـرويج فـن لغـت    هميدون بـه    تحقيــق احمــد ب
ــود     فــن ادب او حريــري وقــت بــه ــارد ب ــري عط ــه اوج دبي   ب

ــرش  ــالش ز روي ب ــتيم س   اسد کشته از ضرب احمـد بـود    نوش
  )م ۱۸۶۸(  

  پوشيد لباس جوهر طبـع کمـال    يزتـر کتـاب دلچسـپ   شمشير ت
  شمشير تيزتر نوشـته پـي سـال     مضطر ز سر آب دم خنجر فکـر 

  )ه ۱۲۸۶(  
  ببريـــد اجـــل طنـــاب ترکـــي  شمشير چو تيز گشت بر سـنگ 
ــب بنوشــت ســالِ طــبعش  ــي   کات ــوابِ ترکـ  ٢ترکـــي داده جـ

از آغا  يدان بحث علميدر م يرزا غالب است که ويم به در قطعه اول و سوم، اشاره
دا يپ جرات مبارزه يبا احمد عل يسبب ضعف و ناتوان  بهو شکست خورد  ياحمد عل

  .و سکوت کرد نکرد

 رساله ترانه .۳
باشد و در  يسودمند م يليو اوزان آن که خ يبا موضوع رباع ياز آثار آغا احمد عل يکي

 .در کلکته چاپ شد. م ۱۸۶۷/ه  ۱۲۸۴سال  به صفحه ۱۷

                                                   
  .١٠٤شمشير تيزتر، ص   .١
  .١٠٦-١٠٥، ص همان  .٢



  آغا احمد علی اصفهانی  ٤١

يهنر«شود که رساله مستشرق معروف  ينجا روشن ميت رساله از ايارزش و اهم 
 ينامه آغا احمد عل يو زندگ يح نکات رباعيس مدرسه کلکته  با توضيرئ» نيبالک م

  .در آن موجود است يسيزبان انگل  به صفحه ۷مشتمل بر 
کند که نشان  يان ميب يتيحکا يپس از حمد و صلوات، در ضمن رباع ياحمد عل

  :دهد يشرح م يو. اوست يدلبستگ
و غزل و تخلص و  يهمچون مثنو يع ارباب فن، رباعياتّفاق جم به بدان که”

نوشته  يدر تذکره دولتشاه سمرقند. ف و حاجب از مخترعات عجم استيرد
 يکه بر خلفا يار عجم اول کسيث صفار در ديعقوب بن ليت کنند که يحکا
ت او را دوست يو بغا کوچک داشت يپسر. ه خروج کرد او بوديعباس

سر کودکان   به ريام. باخت يد، آن کودک با کودکان جوز ميروز ع. داشت يم
هفت جوز . نداختيفرزندش جوز ب. ستاديبا يفرزند ساعت يتماشا  به د ويرس

ز ي، آن جوز نيا پس از لمحه. د شديرزاده نااميرون جست اميب يکيبگو افتاد 
رزاده مسرور گشت و از يام. لطان شدجانب گو غ  ي بهالقهقر ل رجعيبر سب

  :ت ابتهاج بر زبانش گذشتهيغا
  رود تا لب گو يغلطان غلطان هم

ندما و وزرا را حاضر کرد و با . مذاق خوش آمد به ن کالميعقوب را اي
ن از جنس شعر است يد گفت؟ گفتند اين را چه بايان آورد که ايشان در ميا
از هزج  ين مصراع را نوعيشدند و ا ق مشغوليع و تحقيتقط به اتّفاق به و
گر يت ديک بين مصراع افزودند و يع موافق آن بر ايتقط ي بهمصراع. افتندي

کو يرا ن يتينام کردند، فضال لفظ دو ب يتيموافق آن ضم ساختند و دو ب
د گفتن و چند يشا يز مين ين چهار مصراع است؛ رباعيدند، گفتند که ايند

اصناف سخن  به مشغول بودند، خوش خوش يعربا به و افاضل يگاه اهال
  .١“وستنديدر پ

                                                   
  .٢- ١آغا احمد علي، رساله ترانه، ص   .١



  ٤٢  قند پارسي

عقوب يرزاده گذشته، چطور يک مصرع شعر که بر زبان اميت مزبور فقط يدر حکا
افت يگر موافق آن درين فن شعر، سه مصراع ديبا مشورت اکابر ا يخت که ويرا بر انگ

ن موضوع را يا که يآغا احمد عل. گشت يک رباعينموده که مشتمل بر چهار مصراع، 
، ياوزان فن رباع  ي بهق و درک و کنجکاويداشت، با مطالعه عم يدوست م يليخ

  :دهد يح مينطور توضين رساله، ايه ايدر وجه تسمي و. ف کرديتصن يا رساله
سرود و  يمعن به توان گفت که ترانه در لغت يترانه م ي بهة رباعيدر وجه تسم”

ن يند، بديسرا يشتر مين قسم نظم را بياز سرود است و چون ا ينغمه و نوع
  : ديگو ين کاشفيمال حس. نامش خواندند

 يز مقفّيسپس اگر مصراع سوم ن. ت اول ضرور استيح بيتصر به را يرباع
 يه باشد آن را خصيقاف بي ند و مصراع سوم اگريمصرع گو يباشد آن را رباع

در . ستيه شرط نيفع است مصرع سوم او را قايدر مجمع الصنا. يخوانند انته
  .١“ترانه نامند ين را رباعيهفت قلزم است و اگر باشد ا

ن يدر ضمن موضوع، از ملّا حس يشود که آغا احمد عل ياز اقتباس فوق روشن م
  .موسوم کرد» ترانه«اسم   به ن رساله راياستفاده نموده است و ا يليخ يواعظ کاشف

بحث کرده است و  يزبان فارس  يي بهشرفت سخنگوي، درباره پيسپس آغا احمد عل
ت يپر ارزش و با اهم يلياش را خ ، رسالهين واعظ کاشفيضمناً با نقل مراجع مال حس

  .باشد يدر خورِ توجه م يقات وين باره، زحمات و تحقيگردانده است که در ا
  :ديگو يت رساله ميم در ضمن اهميد اقبال عظيس
نوشته است که درباره اوزان است  هم» ترانه«نام  اي به هرسال ياحمد عل يآقا”
 يکس ن موضوعيآن در ا قبل از. آن مطرح شده است اهل زبان در يآرا و

 شود که او در علم عروض ين کتاب معلوم ميبا مطالعه ا. ننوشته بود يمطلب
  .٢“چقدر مسلط بود

                                                   
  .٤- ٣ص  آغا احمد علي، رساله ترانه،  .١
  .٤٤ص  ،                  .٢



  آغا احمد علی اصفهانی  ٤٣

 هفت آسمان .۴
قلم  شگفتار ازيصفحه همراه پ ۱۸۴مشتمل بر ي آغا احمد عل يف گرانبهاين تصنيا

در کلکته »  سيست مشن پريباپت«چاپخانه  است و از يسيزبان انگل به ن يبالک م يهنر
  .چاپ شده است. م ۱۸۷۳در سال 

چنانکه . نام کرد» هفت آسمان«است؛ لذا آن را  يفارس يبحر مثنو موضوع آن هفت
  :دهد يمصنّف شرح م

ه قبول يرايام پ ز همچو رساله ترانهين نسخه نيآنکه ا ياز کرم بار يدواريام”
 هفت ينظر انصاف ملحوظ گردد و چون نزد محققان فن، اوزان مثنو  به ابد وي
  .١“نام کردم» هفت آسمان«ن را يان آن است، اين رساله، اصالتاً در بيباشد و ا يم

 ييگو يآن و طرز مثنو ي، وزنهايق مثنويف و تحقيتعر به بحث را يسپس، و
 يگو يمتقدم فارس ياز پانزده تن از شعرا ۲۵-۶ت بعد از آن، در صفحا. کشانده است

» يآغاز اوزان مثنو«اند؛ سپس، با عنوان  کرده ييطبع آزما ينام برده است که در فن مثنو
، يشان در مثنويگر را ذکر نموده و درباره مطالعات ايد يميقد هفتاد و هشت استاد

ان پرداخته ياز مصرع گو يا ذکر نام عده  به ۷۱عالوه، در صفحه  به .شرح داده است
رزا ياند، مثالً م ختهيرا ر يک مصراع فارسيطرح » مياهللا الرحمن الرح بسم«است که با 

ره حضرت ي، عبداألحد وحدت نبيدوره اکبر ياز شعرا يکي ينام ينين قزويعالءالد
 رنگر،يبزرگ جهانگ ياز شعرا يکي، خواجه اسداهللا کوکب »يالف ثان«د احمد مجدد يس

  .٢رهيو غ يآزاد بلگرام ير غالمعليو م يمرشدآباد يمعن يذوالفقار عل يمولو
دارد چنانکه بالک  يا ، معلومات ارزندهيفارس يخ مثنويتار به هفت آسمان راجع

  :سدينو ين ميم
کامل اطالعات با  ياست و در شکل يپارس يخ ارزنده مثنويتار يکتاب دارا”

  ٣.“افتيان در آن تو يدرباره شعرا و آثار آنان را م يارزش

                                                   
  .٢-١هفت آسمان، ص   .١
  .١٧٤-٦همان، ص   .٢
  .ivص  همان،  .٣



  ٤٤  قند پارسي

 رساله اشتقاق .۵
 .١م  ۱۸۷۲در سال » رساله اشتقاق«نام   ي بها رساله يدر موضوع دستور فارس يآغا احمد عل

ن ي، ايو. باشد يسودمند م يليخ يفارس يآموزان مقدمات دانش يف کرد که برايتأل
  .ستيکه متأسفانه االن موجود ن ٢چاپ کرد ريختهزبان  به رساله را

 يشد، و يدر صفحات گذشته معرف يآغا احمد عل ينچه از آثار فارسعالوه بر آ
ذکر آن پرداخته   به ن بخشيح کرده است که در ايب داده و تصحيز ترتين يگريآثار د

  :شود يم
ح کرده يمرتّب و تصح يرا احمد عل» خان مستعد يساق«ف يتأل» يريمآثر عالمگ«
سکندرنامه «، ين جرجانيف فخرالديتأل» نيس و راميو«مثالً  يگر متون فارسياز د. است
ف يتأل »يرينامه جهانگ اقبال«، يگنجو يف نظاميتأل» ياقبال نامه سکندر«ا ي» يبحر

دان نگر دانشميد يبا همکار يف ابوالفضل را احمد عليتأل» اکبرنامه«معتمدخان و 
گاله بن ياين آثار را انجمن آسيح نموده است که همه ايدر کلکته مرتّب و تصح يفارس

)Asiatic Society of Bengal( ٣چاپ کرده است.  
ن يباشند، بر ا يح ميب و تصحيا ترتيف يف و تأليکه تصن ين آثار فارسيهمه ا

ت برجسته و دانشمند زبان و ادب ي، شخصياصفهان يکند که آغا احمد عل يداللت م
گر يرفته و دير پذيتأث يليرزا اسداهللا خان غالب از او خيدر بنگاله بود که م يفارس

و  يعنوان محقّق بزرگ فارس به را يو دانشمندان بنگاله آغا احمد عل ياستادان فارس
  .ناقد برجسته زمان قبول داشتند

                                                   
 Agha Ahmad Ali Ahmad: A Persian Scholar of”عنوان  هک به مقاله دکتر محمد فيروز ب.ر  .١

Nineteenth Century Bengal” (Indo- Iranica, vol. 59, No. 324, P. 52, Calcutta)  دکتر محمد
را » رساله اشتقاق«چاپ  وي. دگي مي کندفيروز دانشمند معروف زبان و ادب فارسي در کلکته زن

  .ستا ميالدي قرار داده ١٨٦٩سال 
  .٥٣ ص همان،  .٢
 . Biographical Notice” by: H. Block Man of “Haft Asman” P.iii” به ک.ر  .٣



  آغا احمد علی اصفهانی  ٤٥
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  ٤٦  قند پارسي

  عبيدي سهروردي

الت يدر ا يات فارسيمطالعات زبان و ادب ييو شکوفا ي، دوره باروريالديقرن نوزدهم م
 يت و سرپرستيها، با حما يسيآن زمان، در عهد حکومت انگل يبنگال بود و شعرا و ادبا

جه، زبان يدر نت. غ نمودنديبل ين منطقه سعيدر ا يط ادبيج محيدر ترو يحکمرانان فرنگ
 نيتر از برجسته يکي. شرفت کرديار پيبس يالديخصوص شعر در قرن نوزدهم م  هب يفارس

سبب داشتن مهارت  به بود که» يسهرورد يديعب«آن دوره در بنگاله،  يشاعران فارس
» بحرالعلوم« به نة فرهنگ و ادب،يالعاده در زم فوق يها تيگر علوم و فنون و موفقيدر د

  .١ملقّب گشت
کرد، از  يتخلّص م» يديعب«  به داهللا بود وياو عب ياصل که نام يسهرورد يديعب

ي سلسله نسب و. خانواده اشراف ارتباط داشت  به ران بود ويحوزه سهرورد در ا
رسد که از  يم) يالديم ۱۲۳۴/ه ۶۳۲: م( يسهرورد الدين خ شهابيحضرت ش  به

ن مغول از يدر عهد سالط يدياکان عبين. رفت يشمار م به آن عصر انين صوفيتر معروف
ه يدر ناح» توايداس پور چ«ه يبنگال قدم نهادند و در قر به هند مهاجرت کرده  به رانيا
  .٢دندياقامت گز )Midnapur(» دناپوريم«

 ۱۲۵۰ يالثان يمطابق با ششم جماد. م ۱۸۳۴سپتامبر سال  ۱۴در روز  يديعب
 يصوف از پدر بزرگوارش که خود ي، از همان خاک برخاست و در عهد کودکيهجر

کلکته آمد و   به بعد از آن. را فراگرفت ينام داشت، علوم مقدمات» نيالد نيشاه ام«بوده و 
آموزش و پرورش  يکه آن زمان مرکز عال) يه کنونيدانشگاه عال(ه کلکته يدر مدرسه عال

                                                   
  .Obaidi: A Persian Poet of Nineteenth Century Bengal, P 21 فيروز، محمد کترد  .١
  .٤٤٩هيأت معارف ثانوي بنگاله غربي، ص  ،انتخاب فارسي  .٢



  عبيدي سهروردي  ٤٧

رزا يم«ل ياز قب يرانيدر آن وقت، دانشمندان معروف ا .١ل نموديالتش را تکميبود، تحص
بر  يادير زيستند، تأثيز يکه در بنگاله م» يم دهريعبدالرح«و » ياق اصفهانعبدالرز

که بعدها دانشکده  يدر دانشکده هوگل. م ۱۸۶۵در سال  يديعب. گذاشتند  يديعب
منصوب گشت و تا  يسمت پروفسور در بخش عرب  به ده شد،ينام» محسن يهوگل«

، ي، عرفان، لغت شناسيشناسدر علوم ستاره  يو. خدمت ادامه داد  به .م ۱۸۷۴سال 
 اش بود، يکه زبان مادر يبسزا داشت و عالوه بر زبان بنگال يا و ادب مهارتيجغراف

ن تسلّط يو الت يوناني، ي، عبرانيسيت، انگلي، سانسکري، فارسياردو، عرب يها زبان  به
شر منت يزبان فارس  به »نيدورب«نام   ي بها در آن زمان در کلکته روزنامه .٢کامل داشت

 ن روزنامه،يق ايت آن را بر عهده داشت و از طريريچند روز مد يبرا يديشد، عب يم
مبذول  يسيل زبان انگليتحص به شان رايمسلمانان بنگاله پرداخت و توجه ا يداريب  به

ژه در نظر دولت يو يگاهيجا يديد که عبين اقدامات مهم باعث گرديا. ديگردان
با  يديعب. ديکومت، در محافل شاهانه شرکت جودست آورد و از جانب ح ي بهسيانگل
 ينيز، ارتباط و همنشيآن عصر ن ي، علما، فضال، شعرا و ادبايدولت ين بزرگ، امراينواب

سرود و مورد  يم يزبان فارس به ها دهيداشت و بر حسب حال و مواقع در شأن آنان قص
  .٣گرفت ين قرار ميتحس

ادب  هاي شخصيتدانشمندان برجسته و ان يکه فطرتاً معارف پرور بود، م يديعب
د احمد يسر س«که  يبا مؤسسه انجمن علم يو. ن بوديار مورد تحسينواز آن دوره بس

ر کرده بود، ارتباط داشت و در اجالس يدا. م ۱۸۶۴آن را در سال .) م ۱۸۹۸: م(» خان
ي ا مدرسه. م ۱۸۷۵د احمد خان در سال يکه سر س يوقت. جست يآن هم شرکت م

س يگر تأسيمسلمانان هند در شهر عل يبرا» يشرق يسيانگل يدانشکده اسالم«م نا  به
  .٤خاصّ آن بود ياز رؤسا يکي يدينمود، عب

                                                   
  .٢٣دکتر محمد فيروز، ص   .١
  .٢٤-٢٣همان، ص   .٢
  .٢٤، ص همان  .٣
  .٢٥-٢٤همان، ص   .٤



  ٤٨  قند پارسي

شهر داکا مسافرت  به در بنگاله يعلوم اسالم ياياح يبرا. م ۱۸۷۴در سال  يديعب
هر داکا در آن زمان، ش. ارائه کرد يا اش خدمات ارزنده يان زندگانينمود و در آنجا تا پا

از . ت داشتيبعد از کلکته از لحاظ آموزش و پرورش و ثقافت و فرهنگ مرکز
س يکلکته، تاس يس مدرسه عاليتوان از تأس ينه، مين زميدر ا يمهم و يتهايفعال

 ين روزهايدر داکا نام برد که تا واپس» رنگريجهانگ«مدرسه  به موسوم يا دانشکده
ت بزرگ و ارجمند که ين شخصيا. عهده داشت را بر يت آن مرکز علميرياتش، مديح

در روز  يت الهيد، سرانجام برحسب مشيدرخش يتابناک، در افق فلک م يا مانند ستاره
  .١شه غروب کرديهم يبرا) ه  ۱۳۰۲ يع الثانينوزدهم رب. (م ۱۸۸۵ه در سال يفور ۲۵

ر علم و دانش و هنر پرور بود و د يسرپرست و حام يديد، عبيچنانکه ذکر گرد
 نة علم و ادب و فلسفهيدر زم يداشت، و يعلوم و فنون گوناگون استعداد کامل

 ف کرد که تعداد آنهايتال يگرانقدر ي، کتابهايسيو انگل ي، عربياردو، فارس يها زبان  به
در پنج جلد » آموز يدستور فارس«  به توان يم ياز آثار ارزنده و .٢رسد يپنجاه و دو م  به

 يعنوان شاعر معروف فارس به را ياشاره کرد که و يان فارسزب  به وان اشعارشيو د
 /ه ۱۳۰۰شود، در سال  يده مينام» يديخرابات عب«که  يديوان عبيد .٣مطرح کرده است

  .٤ور چاپ آراسته شديز به در کلکته. م ۱۸۸۲- ۸۳
ات، قدرت تمام و حکمت نظام داشت يو رباع يده، غزل، مثنويوانش شامل قصيد

. گردد ياشاره م ياز کالم و يا نمونه  به اکنون. باشد يهل ذوق و ادب مکه مورد توجه ا
  :دهد يرا نشان م يو فصاحت کالم و يديعب ين شعر مالحظه شود که نژاد اصليابتدا ا

 ٥تو گويد که هستم از ايـران  فصاحتم به  ام ببـين  ز خاک هند مـنم ليـک پارسـي   

                                                   
  .٢٦ص  دکتر محمد فيروز،  .١
  .٤٥٠انتخاب فارسي، ص   .٢
 Calcutta: A Rendezvous of Persian Poets in the 19th” موضوع به فيروز محمد دکتر مقاله  .٣

Century”, Published in Indo-Iranica, Kolkata, vol. 43, No. 324, P. 80. . 
  .٣٧دکتر محمد فيروز، ص   .٤
  .٦٤همان، ص   .٥



  عبيدي سهروردي  ٤٩

 يزيال و سحرانگيهات، لطافت خيکه شامل تشب يديعب يها از غزل يا نک نمونهيا
  :است کالم

  هـا  وطـن  در صفحه رخسار تو بـس صـبح    غريبـان  در پيچ و خم زلف تـو صـد شـام   
  هـا  در ساعت سـيمين تـو بشـکفته سـمن      حسـن  گـل  کرده گلگون تو گل در عارض

ــيکن  ١هـا  آويختـه هـر سـوي ز گيسـوت رسـن       در چــاه زنــخ گشــته دلــم غــرق و ل
  :دير توجه کنيغزل ز  به .انه دارديص صوفيخصا يو يغزلها ينبود ول يصوف يديعب

  گـر صـفاي قلـب خـواهي، طالـب ميخانـه بـاش       
ــاش    ــه ب ــدم ديوان ــويي، هم ــل ج ــالي عق   ور ج

  صــفحه دل را ز نقــش غيــر حــق پــرداز زود    
  خواه در مسـجد نشـين و خـواه در بتخانـه بـاش     

  سوختن چو شمع در محفل نه کـار عاشـق اسـت   
ــوز   ــداز و س ــاش  در گ ــه ب ــر پروان ــاطن، همس   ب

  يـــاد دار از موبـــد هشـــيار ايـــن نکتـــه عبيـــد 
 ٢هر چـه باشـي بـاش، امـا انـدکي ديوانـه بـاش       

از ي ديکلکته قدم نهاد، عب به هند آمد و  به .م ۱۸۷۵لز در سال يکه شاهزاده و يوقت
ار خوش آهنگ و يسرود که بس يا دهيکرد و در شأن او قص ييرايپذ يگرم ي بهو
  :ديگو يم يديش بود؛ عبروبخين

ــد     ــدار آم ــاه تاج ــه ش ــي اي دل ک ــاز از خرم   بن
 به باغ ملـک هندوسـتان تـو گـويي نوبهـار آمـد      

  نهال خوشدلي بنشـان، بکـن بـيخ حـزن از جـان     
  که شاهنشاه انگلستان، کنون بـر تخـت بـار آمـد    

  بده ساقي شرابي خوش، بزن مطرب ربابي خـوش 
  ار آمـد برقص اي دلبـر مهـوش، کـه شـاه کامکـ     

ــاکنان شـــهر کلکتـــه    زهـــي بخـــت بلنـــد سـ
ــار آمــد کــه از ديــدار شــه نخــل اميدشــان بــه    ب
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  ٥٠  قند پارسي

  اي ديگـر  نديده چشم اين کشـور چـو او شـهزاده   
 ١سـوي ايـن ديـار آمـد     که از ملک فرنگ ايدر به

د يشا يو. باشد يم ي، دربردارنده پند و اندرز و مطالب اخالقيديات عبيمثنو
را که شهرت » و کلئو پاترا يانتون«عنوان  به ريشکسپ يکه مثنون شاعر هند بود ينخست
 ينظام يسبک مثنو ي بهن مثنويا. نظم درآورد  ي بهفارس ي بهسيدارد، از انگل يجهان

 يينه شعرگويدر زم يديبزرگ عب يتهاياز موفق يکي» ن و خسرويريش«با عنوان  يگنجو
 ين مثنويات اياز اب يتعداد. رسد يهفتصد و ده م به ات آنيشود و تعداد اب يشمرده م
  :شود يآورده م

  يکــي نــو داســتان شــيرين و دلکــش      گزيـــدم بهـــر نظـــم از خـــاطر خـــوش 
ــتاني  ــاريخ کهــــن خــــوش داســ ــاني   ز تــ ــوده نهـ   کـــه در انگلـــش زبـــان بـ

  کــه نــامش شکســپير و شــيخ پيــر اســت  نظيـر اسـت   در انگلش شـاعري بـس بـي   
ــزي    نمـــوده نظـــم ايـــن شـــيرين حکايـــت  ــه انگري ــت   ب ــد بالغ ــا ص ــان ب   زب
ــانه    ــه آن فسـ ــر چـ ــد اگـ ــن باشـ   ولــــــي پــــــيش دري دان زمانــــــه  کهـ
ــيرين  بــــود نــــو داســــتان تــــازه رنگــــين ــيرين بـــود شـ ــوال شـ   ٢تـــر از احـ

ات يمثنو به ريالنظ مين آثار و اضافه عديتر از عمده يکي ين مثنويقت، ايدر حق
  .ديگرد يديش شهرت عبيباشد که باعث افزا يدر هند م يفارس

در ضمن حمد و  يدير، عبيز يدر رباع. هم درخور اعتناست يديات عبيعربا
  :دهد يخودش را نشان م يزل، عجز و انکسار و فروتنيلم  يش هستيستا

  ز آنچه انديشه کنم مدحت تو بيرون اسـت   اي که مدح تو ز انديشه من افـزون اسـت  
 ٣ش وارون اسـت بر سر کاغذ از اين فکر سر  قلم از حصر ثناي تو همي دلـريش اسـت  

 يديعب  ي بها ت برجسته و داور سرشناس بنگال در نامهي، شخصير عليد اميس
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  عبيدي سهروردي  ٥١

  :را نوشت ين رباعيدر جوابش ا يديعب. معروف است يلينوشت که نامش در لندن خ
ــرا باشــد    وگرنــه نــامم در لنــدن از کجــا باشــد      ز توســت شــهرتم ار شــهرتي م
ــر   شميم سـنبل و ريحـان کجـا رود تـا دور     ــد  اگ ــبا باش ــد ص ــل آن قاص ــه حام  ١ن

توان گفت که  ين گفتار آمده ميکه شرح آن در ا يديکالم عب يها نمونه  به با توجه
 ان ويقدرت زبان و ب يبرجسته بود و اشعارش که حاو ي، شاعري، در زبان فارسيديعب

د يشهرت جاودانه بخش يو  به باشد، يم يو دلکش ينيريفصاحت و بالغت و ش
  :ديگو يودش مهمانطور که خ

 ٢ااز سخن ليـک ببـين نـام دوامسـت مـر       در جهان نيست عبيـدي کـه دوامـي دارد   
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  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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  يحضرت صوفي سيد فتح علي ويس  ٥٣

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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  ٥٤  قند پارسي

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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  يحضرت صوفي سيد فتح علي ويس  ٥٥

  :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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  .٧٣همان، ص   .٥



  ٥٦  قند پارسي

  :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

                                                   
  .١٣٧، ص ديوان ويسي  .١
  .١٢١همان، ص   .٢
  .٦ص  همان،  .٣
  .٩همان ص   .٤
  .٢١، ص همان  .٥



  يحضرت صوفي سيد فتح علي ويس  ٥٧

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

  منابع
  .ميالدي ١٩٥٥کلکته  ،)بخش اردو(حيات ويسي  ،العابدين زين اختري، .۱
 .٤-٣، شماره ٤٣و ايرانيکا، کلکته، جلد ايند ،انجمن ايران .۲

  .ميالدي ١٩٧٥محمد، آئينه ويسي، پتنا ، الرحمن مطيع .۳
 .ميالدي ١٩٣٥ديوان ويسي، کلکته  ،سيد فتح علي ويسي، .۴

  
  

                                                   
  .٥٩ص  سي،ديوان وي  .١
  .١٢١همان، ص   .٢



  ٥٨  قند پارسي

  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

                                                   
  .٢٦٨، ص                        .١
  .٤٨٧، ص تذکره شمع انجمن  .٢
  .٢٦٨، ص                        .٣
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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

                                                   
  .۲۹، ص                        .١
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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

                                                   
  .٣٣باغ فکر، ص   .١
  .١کنزالتواريخ،  ص  ،عبدالغفور نساخ  .٢
  .همان  .٣



  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
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  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

  منابع
  هجري ١٢٩٢خان، نواب صديق حسن، تذکره شمع انجمن، بهوپال  .١
 .ميالدي ١٩٨٨کلکته  ،                     الرحمن،  لطيف .۲

 .ميالدي ١٩٧٧خالد عابدي، بهوپال عبدالغفور ، باغ فکر، مرتبه نساخ،  .۳
نساخ، عبدالغفور خان، خود نوشت سوانح حيات نساخ، مرتبه عبدالسبحان، انجمن آسياي  .۴

  .ميالدي ١٩٨٦کلکته 
  .هجري ١٢٩٤ عبدالغفور، کنزالتواريخ، کانپورنساخ،  .۵
  .ميالدي ١٩٨٤، کلکته )         (                      نهال، جاويد،  .۶
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  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
) ميالدي ١٤٣٠/هجري ٨٣٤: متوفي(جايي در کلکته که آنجا يک صوفي بزرگ به نام نعمت اهللا ولي   .٢

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
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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
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  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
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  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    
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  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
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  :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
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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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  ٧٤  قند پارسي

  سيد محمود آزاد

، يسندگان برجسته زبان فارسيان و نويان سخن سرايدر بنگاله م يالديدر قرن نوزدهم م
عنوان شاعر زبان  به ست کهيز يد محمود آزاد ميت ارجمند و مفتخر، سيک شخصي

شعر  يدر هر دو زبان اردو و فارس يو. ديچيپ اش در سراسر بنگاله  ، نام و آوازهيفارس
اردو بهتر  به اش را نسبت ي، شعر فارسيرزا غالب دهلويانند مم يسرود ول يم
  :سرود ينطور ميدانست و ا يم

                              ٓ       ٓ                         ١ 
د که يدان يشما م يندارد، ول يا چ عالقهيزبان اردو ه  به سرودن شعر به آزاد يعني

  .بهتر است يو ياشعار فارس
 يدر آن عهد سخن يچ تذکره نگار اردو و فارسيد محمود آزاد، هيس يدر احوال زندگان

بود،  يو عصر تر از آزاد و هم که بزرگهم  ٢.)م ۱۸۸۹: م(عبدالغفور نساخ  ينگفته است حتّ
 ن، هر آنچهيبنابر ا .اورده استيان نيم  ي بهچ ذکرياز آزاد ه ٣»سخن شعرا«ش يف خويدر تأل
  .گردد يل در دسترس است، درج ميتفص يبا اندک ٤»لرحمنا فيلط«که از 

پدر جدش . کردند يم يبودند و اغلب در اصفهان زندگ يرانياجداد آزاد، از نژاد ا
 هند آمد و در  به از اصفهان هجرت کرده يالديم مهجديدر اواخر قرن ه ير اشرف عليام

                                                   
  .١٠٩- ١٠٨سيد محمود آزاد، ديوان آزاد، ص   .١
 .ر. ميالدي درگذشت ١٨٨٩لکته مي زيست که در سال عبدالغفور نساخ شاعر اردو و فارسي در ک  .٢

  .٢٦٩ص  ،                               ،به دکتر جاويد نهال. ک
  ).تذکره شعراي اردو و فارسي(سخن شعراء  ،عبدالغفور نساخ  .٣
ميالدي  ١٩٩٢به سال  ودر کلکته مي زيست که الرحمن يکي از دانشمندان فارسي  سيد لطيف  .٤

  .                          ،به سالک لکهنوي. ک. ر. تدرگذش



  سيد محمود آزاد  ٧٥

در آن عهد، . دياقامت گز) کشور بنگالدش(الت بنگاله يرنگر در شهر داکا در ايجهانگ
 ير مهديم -پسر بزرگش. شد يشهر شمرده م ياز اشراف و رؤسا يکي ياشرف عل

: م(در ين حيد اسدالديد محمود آزاد که نام پدرش سيس. پدر بزرگ آزاد بود -يعل
تخت کشور بنگالدش است، يدر شهر داکا که فعال پا. م ۱۸۴۲بود، در سال  .)م ۱۸۸۸

اش تلف شد و  راث خانوادهيکه م يبرد و هنگام يسر م  ي بهنه زندگآزادا يو. متولّد شد
د محمد که او يکسب معاش، ناچار همراه برادرش س يش دشوار گشت برايستن برايز

در لکهنو  که »اوده پنج«سندگان روزنامه مشهور ياز نو يکيآزاد معروف بود و  به هم
  .کلکته نهاد ي بهرفت، رو يشمار م به شد، يمنتشر م
از امرا و  يکي.) م ۱۸۹۳-۱۸۲۸(ف خان بهادر يد عبداللطيآن روزگار، نواب س در
ها  يسيکرد و در حکومت انگل يم يبرجسته و دانشمند نامور که در کلکته زندگ يرؤسا

حصول شغل در ي هر دو برادر سفارش کرد که برا به رگذار و با نفوذ بود،يتأث يليخ
شان، چون در يا. حاضر شوند يسيافسر انگل خدمت به مصاحبه يبرا يسيحکومت انگل

مالقات  به دوارانياز ام يطوالن يدند که صفيدند، ديگاه مصاحبه رسيجا به نيوقت مع
افتن، راهش يبار  و بدون انتظار ن وضع،يدن ايد محمود آزاد، با ديس. ل شده استيتشک

ار، يصبر و ثبات بس و ينه قلبيبرادرش محمد آزاد با طمأن يول گرفت و از آنجا رفت؛ را
 يماند و در مصاحبه شرکت جست و خوشبختانه پست و حقوق دولت يابيدر انتظار بار

 يو. س اداره آموزش گمارده شدير نظر رئيز يافت نمود و در منصب خصوصيدر
هار منصوب شد و در يبنگال و ب هاي ايالتثبت نام در  يعنوان بازرس عموم به بعدها
  . گشتبازنشسته . م ۱۹۱۲سال 

داکا بازگشت و  به ن،ينداشت؛ بنابر ا يمشاغل دولت  ي بها چ عالقهيمحمود آزاد، ه
رهسپار ملک . م ۱۹۰۷سر برده در سال  ي بهرا با عسرت و تنگدستي ه زندگانيآنجا بق

 بنا .١خاک سپرده شد  به مسجد لنگرخانه شهر به متّصل يعدم گشت و در گورستان
در اثر  يسالگ ۶۵، آزاد در سن »خ داکايتوار«مصنّف ش يط يرحمان عل يگفته مولو  به
  .٢فلج رحلت فرمود يماريب

                                                   
  .٣٥٣-٣٤٧، ص )ردوا(تجليات شعرستان فارسي  ،الرحمن سيد لطيف  .١
  .٧٢- ٧١، ص                  ،سيد اقبال عظيم  .٢



  ٧٦  قند پارسي

  الت آزاديتحص
کجا  يالت آزاد که ويالرحمن هم درباره تحص فيد لطيس يسنده اردو زبان، حتّيچ نويه

م ياز نقل حک. ل کرده بحث نکرده استيا دانشکده تحصيو در کدام مدرسه 
د که آزاد، يآ يذکر نموده، برم» ثالثه غساله«اش  دهدر مسو يالرحمن چنانکه و بيحب

 .٢بود يض از احمد علياو، از اکتساب ف يالت علميتحص بود و ١يشاگرد آغا احمد عل
ف آغا احمد يف و توصين نکته را با تعريا» اليالخ معراج«اش  دهيچنانکه آزاد در قص

  :شود ياز شعرها در ادامه نقل م يتعداد. شرح داده است يعل
  هانش کمال از نسبت ذات فضيلت دستگاه  نـازد  زهي دارالعيار علم و دانـايي کـه مـي   

  مسلّم شد در ارباب فضيلت عظمت شأنش  خصوصاً اوستادي مولوي احمد علي کـز وي 
  مسمي احمد مرسل وحيد عصـر و آدانـش    حکيم شاعران احمد تخلّـص قلـزم معنـي   
  ر معني شناسان جهان بر خـط فرمـانش  س  امام اهـل تحقيـق افتخـار نکتـه ايجـادان     
  ٣پايـان او جـانش   رهين منت احسـان بـي    زبان فارسي را زندگي از سـعي تحقـيقش  

 ييشعرگو  به اقيل عمرش اشتيکند که آزاد از اوا يالرحمن، اضافه م بيم حبيحک
 توان يم موصوف درست است و ميقول حک .٤کرد يتخلّص م» دايش«  به داشت و اول
» دايش«تخلّص  نيهم به که چاپ شده است، يظيتقر ٥» د برهانيمؤ«گفت که در 

سنده زبان ينو» يوفا راشد«نقل دکتر  يول .٦د محمود آزاد استيکه تخلّص س است
باشد،  يمحلّ امعان نظر م ٧تخلّص داشت،» مشهد«اردو، که معتقد است آزاد ابتدا 

 يگفت و برا يو اردو شعر م يهر دو زبان فارس  بهصفحات گذشته ذکر شد آزاد چنانکه در 
                                                   

آغا احمد علي اصفهاني يکي از برجسته ترين دانشمندان زبان فارسي است که در قرن نوزدهم   .١
هفت «به مقدمه . ک. ر. ميالدي در داکا فوت کرد ١٨٨٣در بنگاله مي زيست و در سال ميالدي 
  .ميالدي ١٨٧٣تاليف احمد علي، کلکته » آسمان

  .٧٢ص  ،                  .٢
  .١١ديوان آزاد، ص   .٣
  .٨٢ص  ،                  .٤
  .هجري چاپ شد ١٢٨٢ر کلکته به سال نويسي د تأليف آغا احمد علي به موضوع لغت» مؤيد برهان«  .٥
  .٤٥٦همان، ص   .٦
  .١٠٢، ص                  ،وفا راشدي  .٧



  سيد محمود آزاد  ٧٧

 ن در سرودن شعريش قرار داد، همچنيرا استاد خو يآغا احمد عل يفارس  به ييشعرگو
د؛ چنانکه يض گرديمستف ١»غميحافظ اکرام احمد ض«ض ياز چشمه ف ياردو، وزبان   به
  :ديگو يم

                     ،                      ٓ           ٢ 
  .فتادينظرم مقبول ن به چ استاديغم هيزبان اردو مانند ض ي بهدر فن سخنور يعني

  غالب يشاگرد
اند که چون  الرحمن ذکر نموده فيد لطيسندگان اردو از جمله سيشتر نوين باره بيدر ا

نجا گذراند، در آن هنگام آزاد در يا هفده ماه در ايکلکته آمد و شانزده   به رزا غالبيم
 يدهل  به که غالب، کلکته را وداع گفته يض کرد و وقتياکتساب ف ياز وسرودن شعر 

شعر و سخنش کمک  اصالح يبراي از و بازگشت، آزاد با او مکاتبه داشت و
هرچه هست، . شتر استيق بيازمند تحقين امر، تاکنون ثابت نشده و نيا يول .٣گرفت يم

دار يدر مورد د ٤يب شادانيلو که دکتر عندياز راد يا است بر اساس خطابه يا هيفرض
» يم سهسراميپروفسور کل«د يچنانکه استاد فق. راد کرديرزا غالب در کلکته ايآزاد و م

 يب شادانيو اردو در بنگالدش با نظرات استاد عندل ياز دانشمندان زبان فارس يکي
ستاد ن باره، دو ايدر ا .٥است  اتفاق نظر ندارد و مالقات غالب و آزاد را انکار نموده

 يروز و دکتر محمد منصور عالم، بحث مفصّليدکتر محمد ف يعنيدر کلکته  يفارس
  .که در خور اعتناست ٦اند کرده

                                                   
  .٢٩٣به نساخ، ص  :ک .ر) هجري ١٢٨٦: م(شاعر و کيمياگر، ساکن رامپور  ،ضيغم  .١
  .١٠٥ديوان آزاد، ص   .٢
  .٣٥٦-٣٥٥، ص ات شعرستان فارسي؛ تجلي٤٩، ص                  ؛٧٣ص  ،                  .٣
براي مطالعه تفصيلي رجوع ) ميالدي ١٩٦٩: م(شاداني دانشمند معروف فارسي، اردو و انگليسي بود   .٤

  .ميالدي ١٩٩٢، داکا، )                   (دکتر عندليب شاداني  ،رجوع کنيد به کلثوم ابوالبشر
  .٥٣، ص              ،کليم سهسرامي  .٥
راه «و مقاله دکتر منصور عالم، مجله  ٥٥- ٥٤، ص ٤٠کلکته جلد » ايندو ايرانيکا«دکتر فيروز، مقاله   .٦

  .١٤٩ -١٤٧، ص ١٩٢شماره  ،نو ، دهلي»اسالم



  ٧٨  قند پارسي

فرزند  نکاح خود درآورد و از او  به کش رايشاوندان نزدياز خو يکيآزاد دختر 
پدرش فوت کرد و آزاد تمام عمر،  اتيدر عنفوان شباب، در ح يو. متولّد شد يدختر
  :کند ين اظهار اندوه ميش چنيها دهياز قص يکيدر  يو. خورد يوگ دخترش غم مدر س

ــدها در دل    ــاع امي ــه مت ــان ک ــان فغ ــاني     فغ ــوخت پنه ــزي بس ــراق عزي ــب ف   ت
 ١فســانه غــم دل دفتــري اســت طــوالني  جگر خراش از ايـن نالـه و فغـان تـا کـي     

د محمد و آزاد ينامش س. بود يتر از و هم داشت که کوچک يقيک برادر حقيآزاد، 
در  يدوست داشت و يليد محمود آزاد برادر خردسالش را خيس .٢تخلّصش بود

. خوانده است» يضيف«و خود را » ابوالفضل«برادرش را ستوده و او را با لقب  يا دهيقص
  :ديسرا يچنانکه م

ــان     ــد خ ــيد محم ــرا س ــر دو س ــيد ه ــمي س   مس
ــعادت   ــوار س ــه ان ــانش   ک ــه رخش ــود از جب ــا ب   ه

  ها که بودش پيش از ايـن حاصـل   عظمت  هللا بهبحمدا
ــانش   ــرادر هســت بره ــرخ ب ــن و ف ــون ذات م   کن

  به نظم و نثر در دهر ابوالفضل است و مـن فيضـي  
  ٣بــود او پايــه ســنج مــن، مــنم از نکتــه فهمــانش 

 يليزبان اردو که خ به »يدربار نواب«عنوان  ي بهسيشنامه نويد محمد آزاد در نمايس
  .٤ار شهرت داشتيبس ز بود،يطنز آم

خواجه محمد : ژه دو نام قابل ذکر است که عبارتند ازيو به در مورد شاگردان آزاد
د يس يگريو د .٥بود يوان او در تصرف ويعالوه د به شتر کالم آزاديافضل که ب

 از اشراف شهر داکا بود که يکيکه خواهر زاده آزاد و .) م ۱۹۶۰: م( ينيحس الدين شرف

                                                   
  .٢٣ديوان آزاد، ص   .١
  .٣٥٣، ص تجليات شعرستان فارسی  .٢
  .٨-٧ديوان آزاد، ص   .٣
  .٥٩١، ص                               ک به . براي زندگاني سيد محمد آزاد، ر  .٤
  .٧٢ص  ،                  .٥



  سيد محمود آزاد  ٧٩

در سال » گلستان شرف«نام  به وانشيد. وان بوديصاحب د يزبان اردو و فارسهر دو   به
  .١دارد که چاپ نشده است» دبستان شرف«نام   ي بهگريوان ديچاپ شد و د. م ۱۹۳۷

  آثار آزاد
 /ه ۱۳۰۷م آباد پتنا در سال يات شاعر در عظيصفحه در ح ۱۲۲وان آزاد مشتمل بر يد

 کياول . اردو است و ي، بر دو بخش کالم فارسوانين ديا .٢ديچاپ رس به .م ۱۸۸۹
ف يدر تعر يفارس به هم يک قطعه طوالنيچهار صفحه و  يدارا يزبان فارس به ظيتقر

 .٣باشد يوان از کلک خامه محمد عبدالغفور شهباز ميوان و صاحب ديف ديو توص
 ۸، يمثنو ۳غزل،  ۱۳ده، يقص ۹مشتمل بر  ۱۰۱تا  ۲وان از صفحه يد يبخش فارس

» ختهيکالم ر«عنوان   به وانيد يبخش اردو. است يخيقطعه تار ۱۶و  يرباع ۲۲قطعه، 
در ضمن  يخياز قطعات تار يوان، تعداديان ديدر پا. دارد يرباع ۵غزل و  ۱۳فقط 

: عبارتند از يد فارسيقصا. گر مندرج استيد يقلم شعرا  به ت آزاديک و تهنيتبر
گر در مدح نواب يد يدياإلعجاز و قصا فةيصح، ال، زاد و سفريالخ الکمال، معراج حجت
عبدالغفور  يو أحسن اهللا خان، مولو يس داکا، نواب عبدالمغنيخان بهادر رئ يعبدالغن

ه و ياهللا عل يصلّ يده با حمد پاک و نعت نبيخان هر قص يخان نساخ و نواب کلب عل
م ذکر نموده است که را ه ده، احوال سفر کلکته از داکايک قصيدر . شود يآله شروع م

  :شود ياز آن اشعار در ادامه نقل م يتعداد
ــرف نشــان  ــر ب ــاد ســرد زمســتان و اب ــي  ز ب ــر م ــان  اث ــر نش ــون ز زمهري ــد اکن   ده
ــدير  ــردش تق ــر و گ ــه ســيلي ســتم ده   صـد حرمـان   ام بـه  جانب کلکتـه  روان به  ب

ــان کشــتي چرخــي نشســته  ــوم مي ــاران    ام مغم ــج دوري يـ ــه از رنـ ــر گداختـ   جگـ

                                                   
  )٤( ٥٣ص  ،              .١
اي از کالم آزاد که خيلي  ن و مولوي رحمان علي طيش مجموعهالرحم بنا به گفته حکيم حبيب  .٢

اي  هميالدي از مرشدآباد به طبع رسيده بود، از ديوان موجود چاپي مجموع ١٨٨٩پيشتر در سال 
  .٧٣ص  ،                به . ک.ر. جداگانه است

. زيست سيد محمد عبدالغفور شهباز پروفسور فارسي در دانشکده اورنگ آباد دکن در کلکته مي  .٣
هاي اردو، عربي، فارسي، بنگالي و انگليسي تسلط کامل  هاي برجسته در زبان يکي از شخصيتوي 
  .٦١-٥٩، ص               : ک به. ر. داشت مي



  ٨٠  قند پارسي

ــفي ــه نهس ــه ب ــعرم  اي ک ــفينه ش ــان س ــان     س ــود پنه ــوش او ش ــر در آغ ــزار بح   ه
ــتان   عزم ملـک بقـا   کس و تنها به دمي که بي ــب شارس ــن دلفري ــزينم از اي   ســفر گ

 ١انــيس بدرقـــه لطــف شـــامل يـــزدان    ام توفيـق  بـود رفيـق مـن ايمـان و توشـه     

باشد که  يم يد فارسين قصايتر از عمده يکي» زاد و سفر«ده فوق با موضوع يقص
آن قابل توجه است شاعر  يزيو اثر انگ يان، فصاحت و بالغت زبان، برجستگيب يروان
 ناموافق، در اصل يقان و آب و هوايرف ييمسافرت، جدا يها ان احوال زحمتيبا ب
ست بلکه سفر آخرت را يچ نيش هيها يو سخت يويدهد که سفر دن يا پند مياهل دن  به

 مان و عمل صالح، سفر مذکوريو ا يکوکارياشت که با ند ديش نظر باياست پ يکه حتم
  .باشد يم ين، مقصود زندگانيخواهد شد که هم يسالمت ط  به

  :شود ين غزل حواله سطر ميات آزاد، نخستياز غزل
ــي     ــوا ب ــرد رس ــا ک ــه تنه ــاه او ن ــراران را نگ   ق

  شکســت رنــگ شــد آيينــه حــال راز داران را    
  نـازش  خرد و صبر بردن از بعد اينکه است جبر چه

ــاران را کنـــد تأکيـــد ضـــبط درد دل بـــي   اختيـ
ــرقي   ــه ش ــه در بنگال ــير دجل ــاب و س   شــب مهت

ــواران را   ــاده خ ــاط ب ــيش و نش ــئه ع ــاند نش   رس
  بقـا زيـر زمـين بنگـر     جـاه بـي   نـازي بـه   چه مـي 

  به جاي تـاج بـر سـر خـاک گـردون اقتـداران را      
ــل ــداز تغافـ ــاي بـــي ز انـ ــو  هـ ــاه تـ ــروا نگـ   پـ

ــ ــا ترجمـ ــدواران رانظرهـ ــد اميـ ــأس شـ   ٢ان يـ
 ظيرق؛ ت)نيذوبحر يمثنو(» االفکار يمنته«دارد که عبارتند از  يوان آزاد سه مثنويد
  .»داد طوفان آفت نشان داکايرو« يو مثنو» ارمغان« به وان سوم نساخ موسوميخ ديو تار

                                                   
  .٢٠ و ١٦، ١٤ديوان آزاد، ص   .١
  .٤٦، ص همان  .٢



  سيد محمود آزاد  ٨١

ه و آله، ياهللا عل يشامل حمد پاک و نعت رسول اکرم صلّ» االفکار يمنته« يمثنو
که در است آن  يخ بنايو تار» شاه باغ«و » وان نوابيا«؛ وصف »ينواب عبدالغن«مدح 

  :ديسرا ينطور ميآزاد ا يدرخاتمه مثنو. ان شده استير و پر اثر بيدلپذ يقالب شعرها
ــي   يافتــه ايــن نامــه معجــز نظــام  ــوي منته ــام  مثن ــار ن   االفک
  ١راحت دل گوهر گـوش کمـال    خامه من زد رقـم از بهـر سـال   

برادر ) د محمد آزاديس(د محمد خان بهادر يس ياز کلک خامه مولو يخيک قطعه تاري
  .٢باشد يعبدالغفور نساخ م يجه فکر مولوياز نت يخيخردسال شاعر و سه قطعه تار

است که » ارمغان به وان سوم نساخ موسوميخ ديظ و تاريتقر«عنوان   به دوم يمثنو
ف ينواب عبداللطاز باشد و در ضمن آن،  يساخ موان عبدالغفور نياصالً در وصف د

  .٣ده استنام برخان بهادر هم 
 ک حادثه جانکاهيدرباره » داد طوفان آفت نشان داکايرو«عنوان   ي بهن مثنويآخر

سال   به ليآور ۷خ يوقت عصر در تار  به باشد که در روز شنبه يشکل طوفان بال م  به
، ينيآزاد شاهد ع. غارت برد به وست و همه شهر داکا و اهل داکا رايوقوع پ به .م ۱۸۸۸

نظر  به از آن يريسروده است که تصو يآن واقعه جانگداز و وحشتناک را طور
  :ن استيچن يشود؛ آغاز مثنو يگر م جلوه

  که بر هيجده هست هشتاد و هشـت   در ايــن روزگــار بــال سرگذشــت    
ــاهشـــده دا  بــه تــاريخ هفــتم ز اپريــل مــاه        کـــا و اهـــل داکـــا تبـ
ــمال    ــمت ش ــنبه ز س ــر ش   عقـــاب ســـيه ابـــر بگشـــاد بـــال   دم عص

ه و استعاره و يتشب يت شعر است که دارايب ۴۹، مشتمل بر يطوالن ين مثنويا
  :ديسرا ي، آزاد ميان مثنويدر پا. باشد يان درخور اعتنا ميل و بيقدرت تخ

ــرين   ــان آفـ ــداي جهـ ــه خـ   حکمـت قـرين   همه فعلهـايش بـه    يگانـ
ــد کــه عبــرت پــذيريم مــا     ــا     بيايي ــريم م ــد گي ــه پن ــن حادث  ٤از اي

                                                   
  .٦٨-٥٦ص  ديوان آزاد،  .١
  .٦٨همان، ص   .٢
  .٧٦-٧٣همان، ص   .٣
  .٧٩-٧٦ص  همان،  .٤



  ٨٢  قند پارسي

  .ميريد از آن پند بگيپنهان است که ما با يدر هر حادثه جهان، مصلحت خداوند يعني

  مقطعات
 ارجمند آن دوره هاي شخصيت به وان آزاد، تعداد هشت قطعه است که منسوبير دد
و » نين شاه مسکيمسک«، »بهادر م صاحبيجان ب«، »فن بهادريبل گريسر ل«ژه يو  به
  .١باشد يره ميو غ» بينا  به م متخلّصيعبدالنع يمولو«

  اتيرباع
 يابوالمعال ي، مولويداهللا مرحوم، نواب سر عبدالغنيعب به ژه راجعيو به ات آزاديرباع
ز دارد که ين يخيگر قطعات تاريعالوه د به ٢باشد يم ۱۹د است که تعداد آنها يوح
  .ت استيهمارزش و ا يدارا

 است، يرباع ۵غزل و  ۱۳کالم اردو دارد که مشتمل بر ) جزو دوم(وان آزاد يد
از کلک خامه  يزبان فارس ي بهخيک قطعه تاري» االفکار يمنته« يمثنو به عالوه راجع  به
 .)م  ۱۸۸۹/ه  ۱۳۰۷(وان آزاد يدرباره چاپ د يزبان فارس  به گريد يخيقطعه تار ۴و  يديعب

 يد و مولويوح عبدالرؤف يحسن خان شاداب، مولو يمهد ير مولوج افکايکه از نتا
  .٣باشد يآباد م ميس بلدة عظيشاد، رئ يد عليس

  :مرقوم است يفارس  به ليوان، اقتباس ذيان ديدر پا
غ بنده ياهتمام بل به وان آزاديام فرخنده جام کتاب الجواب ديهللا که در ا الحمد”

  .٤“درآمد قالب  به خبر مطبع هذا بي نيمحمد حس
ژوئن  ۱۴/ه ۱۳۰۶: م(درباره وفات عبدالغفور نساخ  يا هيعالوه بر آثار فوق، مرث

فش يدر تأل» الرحمان فيد لطيس«ست و آن را يوان نيسروده است که در د.) م ۱۸۸۹

                                                   
  .٨٩-٨٠، ص ديوان آزاد  .١
  .٩٣-٩٢همان، ص   .٢
  .١١٩-١٠٢همان، ص   .٣
  .١٢٠همان، ص   .٤



  سيد محمود آزاد  ٨٣

نطور يشعر است و ا ۲۷مشتمل بر  يمثنو. نقل کرده است» يات شعرستان فارسيتجلّ«
  :شود يشروع م

  نشـاط دو روزه دنيــا  چـه دل نهـي بــه    سـتي چکـد خمـار فنـا    ز جوش بادة ه
 ١که برگ برگ فرو ريـزدت ز بـاد فنـا     بوسـتان جهـان   مخند اي گل خاطر به

 .م  ۱۸۹۰باشد که در کلکته در سال  يوان ميمستقل از د ياز آثار آزاد، مسدس کوچک
ت و اس مصراع ۱۸۶صفحه و  ۶ن مسدس مشتمل بر يا. ور چاپ آراسته شديز  به

مؤثّر و عبرت آموز  يليبند آخر آن که خ. ا استيدن يداريو ناپا يثبات بي موضوع آن،
  :شود ير نقل مياست، در سطر ز

  گه از بهار اثر نگر گه از خزان ببين نشـان   چشم خرد بين در اين شکفته بوسـتان   دال به
  ايگـان فعلت از کفت متـاع عمـر ر   مده به  پذير پند و موعظت ز انقـالب کـن فکـان   

  ٢»فاعتبر دليـل اعتبارهـا  «که هست حکم   هــاي کارهــا بگيـر درس عبــرت از نتيجـه  
شرع از ، الحاد و انحراف يزاريسبب خدا ب ي بهوين روزها که نظام دنيدر ا
 يو بدکار يه و آله وسلم از جنگ و جدال، جور و ستم، بد عملياهللا عل يصل يمصطفو

اسوده است، عالج آن در يقرار و ن يت بيا انسانيدنو فتنه و فساد معمور است و در تمام 
انسان را  آزاد. ه و آله وسلم استياهللا عل يصل يف و سنّت نبوين حنيار کردن دياخت
رگذار و انقالب يتأث يلين مالحظه شود که خييبند پا. گرداند يمتوجه ماين نکته   به

  :ديگو يشاعر م. باشد ين ميآفر
ــب   دي طلـب نظام جمله کارهـا ز شـرع احمـ    ــرمدي طل ــنتش نجــات س ــاع س   ز اتب

  به سايه عنايتش امـان ز هـر بـدي طلـب      هميشه از رضاي او رضـاي ايـزدي طلـب   
 ٣که آفريد دو جهان خـدا بـراي مصـطفي     بجو صالح دو جهـان ز اقتـداي مصـطفي   

                                                   
  .٣٧٢تجليات شعرستان فارسي، کلکته، ص   .١
  .٦ميالدي، ص  ١٨٩٠مسدس، کلکته  ،محمود آزادسيد   .٢
  .٦همان، ص   .٣



  ٨٤  قند پارسي

» االت آزاديخ« به ف آزاد موسوميک تصني» ديخانه جاو خم«رام مصنّف  يالله سر
 يف آزاد اطّالعين تصنياردو زبان درباره ا ي سندهيچ نويه يول ١ده استرا ذکر نمو

  .است نداده 
ش درباره يف خويدر تأل» خ داکايتوار«ش مصنّف يط يرحمان عل يمولو

  :دينما ين اظهار ميآزاد چن ييگو سخن
خان  يمهد يد عليدر ابن سين حيد اسدالديد محمود خلف سيس يمولو”

اشعارش پر از  …وان استيس داکا صاحب ديرئ ير اشرف عليبهادر خلف م
 يو يد فارسيدن قصايفهم يبرا …گهربار متانت و فصاحت و بالغت هستند

سر «مدح   به ن کهياش ذوالبحر يمثنو …ستين يکاف يدرک و استعداد ادن
  .٢“است يدنيباشد، د يم» يعبدالغن

  :ديگو يآزاد م ييسخنگو  به راجع» ثالثه غساله«فش يالرحمن در تأل بيم حبيحک
 يو يدان يفارس به گانه و فخر زمانه بود که اهل زبان هميآزاد، سخنور ”

م مؤمن خان يرنگ حک يي بهد دانست که در شعرگويو با …کردند يرشک م
  .٣“شد ياد مؤمن تازه ميسرود،  يچکس بهتر از او نبود و چون ميه

 يزبان اردو و فارس از معاصران آزاد و شاعر برجسته يکيوحشت  يعلّامه رضا عل
  :ديگو يکالم آزاد م  در آن عهد دربارة

آور  مقتدر و نام يا از فرزندان خانواده يکيد محمود ساکن شهر داکا و يس”
  .٤“سروده است يزبان فارس  به رگذاريار تأثيبس يا دهيقص يو …بود
دوست در کلکته با نقد و نظر درباره  يت فارسيک شخصيالرحمان  فيد لطيس
  :نطور اظهار کرده استياش را ا هيآزاد فکر گرانما يفارسکالم 
عاب از يستباال …بود يات فارسيآزاد دانشمند و هنرمند بزرگ زبان و ادب”

سرا و  دهيعنوان شاعر قص ي بهشود که و يروشن م يو يمطالعه کالم فارس
                                                   

  .٤٦رام، خمخانه جاويد، جلد اول، ص  الله سري  .١
  .٧٢-٧١ص  ،                  .٢
  .٧٢همان، ص   .٣
  .١٨٠- ١٧٩، ص مضامين وحشت ،جمال احمد صديقي  .٤



  سيد محمود آزاد  ٨٥

در  ژهيو به .تامه را دارا بود ياد و قدرتي، استعداد زيزبان فارس به گو يمثنو
چکس در بنگاله جز ي، هيو ييگو يدر فارس. ده بوديکمال رس يي بهگو دهيقص
و  يزگي، پاکيدر کالمش روان. نبود يو يرا توان برابر يديداهللا عبيعب
گو در  دهيد شاعران برجسته قصياعظمت و شکوه قص .شود يافت مي يشيآال يب
 يمانند خاقان. شود يم دهيآزاد د يها دهيدر قص يالعجم خاقان ران خاصّه حسانيا

. داشت يم يش اظهار روانيهاينوشت و مثنو يم يطوالن يها دهيآزاد قص
 اتش هميغزل. باشد ياز مختصات کالم آزاد م يانيو خوش ب ي، برجستگيشگفتگ

  .١“ش کمتر استيف و صدايزبانش خف يگر است ول جلوه يا رنگ استادانه  به
 نکيا. ديت شان درباره کالم آزاد نقل گردنها، همه معاصران آزاد بودند که نظرايا

  :شود ين عصر پرداخته ميا ينقل نظرات دانشمندان فارس  به
  :سدينو يدکتر محمد منصور عالم م

 ييگو دهيدر قص ينموده است ول ييآزاد در همه اصناف سخن طبع آزما”
قول آزاد،   به .است يخال يانياتش از قوت و خوش بيغزل. اختصاص دارد

  .“ستيقتش نيچ حقيه يو حافظ دارد؛ ول يريش رنگ نظاتيغزل
  :سدينو يآزاد م يدکتر موصوف در وصف مثنو

هر چه  يو. ز جوهر داشتيات نيات بلکه در مثنويد و غزليآزاد نه در قصا”
است  يکار برده است، صددرصد داخل به شيهايلب و لهجه و اسلوب در مثنو

  .٢“است يخال يسينو يمثنو يمصنوع يو از فاکتورها
  :ديگو يآزاد م ييروز درباره سخنگويدکتر محمد ف

خوب طرح » زاد و سفر«اش  دهيقص. داشت يمهارت کلّ ييده گويآزاد در قص”
ه هستند و از احساسات يار کم ژرف و کم ماياتش بسيغزل يدارد ول يزيانگ

هات و استعاره و سرشار از يتشب يش دارايهايمثنو. است يعشق و لطافت خال
ندارند  يشعر ييبايچ زيقطعاتش ه .ان استي، کشش، اظهار و قوت بييابيز

                                                   
  .٣٥٧-٣٤٩، ص تجليات شعرستان فارسي  .١
  .١٥١-١٤٩، دهلي نو،ص ١٩٢شماره » راه اسالم«چاپ در مقاله دکتر منصور عالم   .٢



  ٨٦  قند پارسي

ک يعنوان  به آزاد. باشد يدرخور اعتنا م ياجتماع ياز لحاظ زندگان يول
در بنگاله  يالديدر قرن نوزدهم م يفارس يان شعرايسرا م يگو و مثنو دهيقص

  .١“داشت يمقام بلند
د محمود آزاد شاعر برجسته زبان يس شود که يروشن م ياز نظرات دانشمندان فارس

  .شمار آورد به تبار يرانيا يد او را در صف شعرايدر بنگاله بود که با يفارس

  منابع
  .ميالدي ١٨٨٩آباد، پتنا  آزاد، سيد محمود ، ديوان آزاد، عظيم .۱
  .ميالدي ١٩٩٩، پاکستان                 راشدي، وفا،  .۲
  .ميالدي ١٩٠٨جلد اول، الهور رام، الله، خمخانه جاويد،  سري .٣
  .ميالدي ١٩٩٠، داکا             سهسرامي، کليم،  .٤
  .ميالدي ١٩٨٢صديقي، جمال احمد، مضامين وحشت، کلکته  .٥
  .ميالدي ١٩٥٤، داکا                 عظيم، سيد اقبال،  .۶
  .ميالدي ١٩٦٩کلکته ) اردو(الرحمن، سيد، تجليات شعرستان فارسي  لطيف .۷
  .ميالدي ١٩٩٨، کلکته                          کهنوي، سالک، ل .۸
  .ميالدي ١٩٨٢نساخ، عبدالغفور، سخن شعرا، لکهنو  .۹

  .ميالدي ١٩٨٤، کلکته                               نهال، جاويد،  .۱۰

                                                   
  .٦٠- ٥٦، ص ٦٠، کلکته جلد »ايندو ايرانيکا«مقاله دکتر محمد فيروز چاپ در مجله   .١



  عالمه رضا علي وحشت  ٨٧

  رضا علي وحشتعالمه 

ن دانشمندان، شعرا و ادبا را يتر از برجسته يکين بنگاله ي، سرزميالديدر قرن نوزدهم م
اش از حدود بنگاله عبور کرده در سراسر هند  ش پروراند که نام و آوازهيدر گهواره خو

گر شده  بود که بر افق دانش جلوه» وحشت يد رضا عليس«ت ارجمند يآن شخص. ديچيپ
  .ن بنگاله چراغ علم و ادب را روشن کرديرزمدر س

الحجه  يذ ۲۶/م ۱۸۸۱نوامبر  ۱۸وحشت روز جمعه مورخ  يد رضا عليعلّامه س
 و يز شاعر فارسين يشمشاد عل يپدرش مولو. در شهر کلکته متولّد شد يهجر ۱۲۹۸
م يجدش حک. کلکته بود يدر بنگاله بود و مادرش از اهال» يهوگل« يو از اهال اردو

بوده در اواخر زوال سلطنت مغول از  يم دهلينامور و مق يبيخان که طب يالب علغ
  .١دياقامت گز» يهوگل«بنگاله مهاجرت کرد و در  ي بهدهل

وارد شد و از  يسيبخش انگل به کلکته يوحشت نخست در مدرسه عال يرضا عل
الت يتحص. م ۱۸۹۸در سال  يرا فرا گرفت و بعد در شانزده سالگ يآنجا علوم مقدمات

  .٢ل نموديمتوسطه را در دانشگاه کلکته تکم
ترک  يرا آنقدر تحت فشار قرار داد که و يزمانه رضا عل ياسياوضاع و احوال س

 يگانيدر بخش با. م ۱۹۰۱نهاد و ابتدا در سال  يخدمت دولت يسو  به ل کرده رويتحص

                                                   
» يادگار وحشت«چاپ در »                              «عنوان   به زبان اردو  به له وحشتمقا  به ک.ر  .١

دکتر وفا راشدي، حيات وحشت،  به ک.يز رو ن ١٨ميالدي، ص  ١٩٨١مرتبه اسحاق راشد، کلکته 
  .٢٦ص 

الرحمن و معيد رشيدي، وحشت از مدرسه  لطيف قول به ولي بنا ؛٢٦، ص               ،وفا راشدي  .٢
و  ۲۶، ص                      الرحمن،  لطيف به ر،ک. عالي کلکته تحصيالت منوسطه را تکميل نمود

،             معيد رشيدي،    .۲۱، ص        



  ٨٨  قند پارسي

آن  يدر بخش فارس دراز در آنجا يو تا مدت نمودفه يدولت هند انجام وظ ياسناد شاه
ه در شهر يدانشکده اسالم. م ۱۹۲۶چون در سال  .١عنوان سرپرست خدمت کرد به اداره

ن يا .٢ديمنصوب گرد يسمت پروفسور زبان اردو و فارس ي بهد، ويس گرديکلکته تأس
اش در سال  ل خدمات ارزندهيدل  به وحشت بود که دولت هند يرضا عل يه خوشبختيما

فه، يوظ يبعد از اجرا. م ۱۹۳۶در سال  .٣إعطا نمود» خان بهادر« لقب يو به ،.م ۱۹۳۱
 پنج سال در دانشکده بانو برابورن يعني. م ۱۹۴۷تا  ۱۹۴۲وحشت از سال  يرضا عل

)Lady Braborn College( ٤بود ياردو و فارس يها س زبانيتدر  به در کلکته مشغول. 
 .م  ۱۹۵۰شد که وحشت در سال  بنگاله آنقدر خراب ياسيپس از استقالل هند، اوضاع س

  .مهاجرت نمود و در شهر داکا مستقر گشت) يبنگالدش فعل( يپاکستان شرق  به
الحجه  يذ ۱۱/م ۱۹۵۶ه يژوئ ۲۰خ يکرده در تار يان عمر در آنجا زندگانيتا پا يو
 ک گفت و در همانجاياجل را لب يداع يدر سن هفتاد و پنج سالگ يهجر ۱۳۷۵

  .٥خاک سپرده شد  به
رضا  يست بلکه فقط معرفين گفتار مختصر، مقصود نقد و نظر کالم وحشت نيا در

 يذکر نمونه کالم فارس مد نظر است که در ادامه، با يعنوان شاعر فارس به وحشت يعل
  .رسد يان ميپا به ، گفتاريو

هر   به داشت و شعر و سخن عالقه فراوان   به ليوحشت از دوران تحص يرضا عل
، ي، ظهوري، عرفيريمانند نظ يد فارسيکالم اسات. سرود يشعر م يفارسدو زبان اردو و 

عنوان شاعر اردو   ي بهو. بود يشه مورد مطالعه ويره هميو محتشم و غ يزيصائب تبر
که بار اول  يوقت .٦افتيهم شهرت  يعنوان شاعر فارس به معروف گشت و همانقدر

                                                   
،              ؛١٤٦ص  ،                       .١   .٢٣ص  ،       
  .همان  .٢
  .٩٩ص  ،              .٣
تا  ١٩٤٢وفا راشدي، وحشت در دانشکده مذکور از سال قول   به ولي بنا ؛١٤٦ ،                        .٤

  .٢٨، ص              :ک. ر. يعني هشت سال خدمتگزاري کرد ١٩٥٠
٥.               ،   .٧٠ص  ،       
  .١٠٠، ص                .٦



  عالمه رضا علي وحشت  ٨٩

د، نقّادان سخن يچاپ رس به .م ۱۹۱۰در سال  يوان وحشت مشتمل بر کالم فارسيد
خان و علّامه يظفر عل ي، مولويو جوهرشناسان علم و فن آن دوره مانند اقبال الهور

ف کردند يمدح و توص يليخ يعنوان شاعر فارس به ره وحشت رايو غ يلکهنو يصف
وان وحشت را يد .١ن نمودندييزبان تع يفارس ياش را در صف شعرا و مقام و مرتبه
د يمکتب جد«چاپ نمود و ترانه وحشت چاپ .) م ۱۹۱۰(هند کلکته  چاپخانه ستاره

باشد و  يم ياردو و فارس يها است که هر دو، مشتمل بر کالم) يهجر ۱۳۷۰(» الهور
ره يو غ ي، و مثنويده، قطعه، رباعيحمد، نعت، غزل، قص يعنياصناف مختلف سخن 

  .را هم داراست
ه در ادامه نقل ياز اشعار حمد يتعداد ،وحشت استفاده نموده ينک از کالم فارسيا

  :شود يم
ــا  ــتان مـ ــا گلسـ ــورت دل مـ ــا     اي از تصـ ــان م ــت زب ــذت نام ــرين ز ل   ذوق آف
ــا    ــان م ــت و آرام ج ــل راح ــادت کفي ــا      ي ــاودان م ــرب ج ــامن ط ــو ض ــر ت   ذک

  پــر کيــف هســت بيخــودي جــاودان مــا   مــا رســيد از بـاده الســت کـه جــامي بـه   
ــا   وحشت چه حاجت اسـت کـه گـوييم درد     ــان م ــا از فغ ــم م ــدت غ ــاب ش   ٢دري

  :ديسرا يه و آله وسلم مياهللا عل يصل يدر نعت حضرت محمد مصطف» وحشت«
  ز نام لذّت آگينش که من ورد زبان کردم  نشاط جاوداني آشناي کام جان کردم
  علو شأن او را آنچه شايان بود آن کردم  درودي گفتم و شوق نهان خود عيان کردم

  ٣بحمداهللا که سامان نشاط جاودان کردم  دل وحشت  ام روشن به نايي کردهچراغ آش
. استفاده نمود يليدوست داشت و از کالمش خ يليرا خ يوحشت، غالب دهلو

  :ديگو يوحشت م. ن، رنگ کالم غالب در کالم وحشت منعکس شده استيبنابرا
ــي    ــتانه م ــرگس مس ــتي آن ن ــم از مس ــد دل   رقص

  رقصــد ه و ميخانــه مــيکــه از ذوق ســرورش کعبــ

                                                   
  .١٠٢ص  ،               .١
  .١ترانه وحشت، ص  ،رضا علي وحشت  .٢
  .٤٦همان، ص   .٣



  ٩٠  قند پارسي

  رقصــد نـه تنهــا از نشـاط مــي همـين پيمانــه مـي    
  رقصـد  به رقص آيند چون ساغر کشان ميخانه مـي 

  کند شـمع جمـال او   خوش آن محفل که روشن مي
  ١رقصــد ســپند آســا در آنجــا وحشــت ديوانــه مــي 

هستند،  يويحصول اغراض دن يخبر هستند و فقط مبتال بي که از مستقبل يکسان
  :ديگو يم و دهد يم يحشت آنها را از فرجام کارشان آگاهو

  همه در فکر دنيا مبتال يـا رب چـه دور اسـت ايـن    
  نه فرهادي، نه شـيريني، نـه مجنـوني، نـه لياليـي     

  خبـر گشـتن ز مسـتقبل    به فکـر حـال چنـدان بـي    
  ٢کــه امــروز تــرا گويــا نباشــد هــيچ فردايــي      

جهان فرو بست، وحشت بر وفاتش  نيچشم از ا ٣ ينعمان يعلّامه شبل يوقت
 يکند و يرا هم م يف شبليف و توصيسرود که عالوه بر اظهار ماتم، تعر يا هيمرث

  :ديسرا يم
ــي ــون م ــا  خ ــتان م ــيه داس ــد ز ناص ــا   چک ــيوا بيـــان مـ ــبلي شـ   آه از وفـــات شـ

ــه    ــور زمان ــر ج ــتگان خنج ــا خس ــم م ــا    اي ــان م ــواه از دک ــاع درد مخ ــر از مت   غي
ــه ــاتم شــبلي نشســته اســالميان ب ــد م   هي هي چو روي کفر سيه شد جهـان مـا    ان

ــالغ نظــر گذشــت ــا      زيــن بــزم آن مــورخ ب ــتان م ــر داس ــت اث ــنش برف ــز رفت   ک
  چـراغ مجلـس عشـرت نشـان مـا      شد بي  آن نکتــه دان بــزم تغــزّل کجــا شــناخت

  ارشــک بــود ز هندوســتان مــ ايــران بــه  چکيـد  هـاش مـي   از قند پارسي که ز لـب 

                                                   
  ٤٠ص  ترانه وحشت،  .١
  .١٣٩همان، ص   .٢
 عالمه شبلي نعماني يکي از برجسته ترين دانشمندان زبان عربي، فارسي و علوم اسالمي در هند  .٣

جهان  به گر در ايالت اتراپرديش چشم دي در شهر اعظمميال ١٨٥٧وي در سال . شمار مي آيد به
وي اديب و شاعر هم بوده، از آثار گرانمايه اش در موضوعات تاريخ، سياست، معاشرت و . گشود

ميالدي از  ١٩١٤وي در سال . سيرت صلي اهللا عليه و آله وصلم ميان دانشمندان خيلي مقبول افتاد
  .گر، چاپ پنجم اعظم ،حيات دارالمصنفين ،سليمان ندويسيد  به مراجعه کنيد. اين جهان برفت



  عالمه رضا علي وحشت  ٩١

  ١وحشت فسرده شـد گـل بـاغ بيـان مـا       صد حيف آن سخنور رنگين بيـان برفـت  
ادگار هزار ساله يب يتقر به د کهييتتبع اشعار شاهنامه مالحظه بفرما ي بهاتياکنون اب

  :سروده شد يفردوس
ــزم    خصوصـاً ز فردوســي آراســت بــزم  ــوير ب ــت تص ــار اس ــزو يادگ   ک
ــه دان   ــي نکت ــرز فردوس ــي ط   بـاغ جهـان   رنگي بـه  که داد آب و  زه

  بلنـــد آســـمان کمـــال اســـت او  مثـال اسـت او   به شعر و سخن بي
ــي  ــه فردوس ــي ک   خـــدايا در ايـــن بـــاغ آبـــاد بـــاد  اش آب داد درخت

ــوار تــو روشــن اســت انجمــن   تو اي مهـر رخشـان چـرخ سـخن       ز ان
  بياراســــتي نقــــش شــــهنامه را  گرفتي چو در دست خـود خامـه را  

  اي تو کاري عجـب بـا قلـم کـرده      اي ردهچه خوش داسـتاني رقـم کـ   
 ٢به فـردوس بـين راحـت جـاودان      تو اي روح فردوسـي خـوش بيـان   

و طرز و اسلوب  يه سخنوريرايرا با چه پ يمالحظه شود که وحشت، فردوس
 يليوحشت هم خ ييسبک شاهنامه، سخن سرا به .باشد يد که درخور اعتنا ميستا يم

  .ن استين و آفريسزاوار تحس
ک ي) يهجر ۴۴۰-۳۶۲( يرونيکلکته هنگام جشن هزار ساله الب ـران يجمن اان
ک قطعه ي» يرونيالب«چاپ کرده بود، درباره . م ۱۹۵۱را در سال  يالملل نيادگار بيمجلّه 

وحشت مندرج است که در  ياز خان بهادر رضا عل يزبان فارس به شعر، درآغاز مجلّه
  :شود ير نقل ميز

  يرونياد البيبه 
ــو    لبيرونــي امشـــب داســـتان گـــو ز ا ــتان گ ــتان باس ــا داس ــر ج ــه ه   ب

ــودش مايــه صــد نــاز ايــران     ــروزان   وج ــورش فـ ــد از نـ ــراغ هنـ   چـ
  نهان بود آنچه از هرکس عيان کـرد   خوشا ذکري که از هندوسـتان کـرد  
ــود    ــاخبر ب ــان او ب ــم جه ــر عل   ميــان اهــل عــالم بــا اثــر بــود       ز ه

                                                   
  .١٧٠ترانه وحشت، ص   .١
  .١٥٦-١٥٥، ص همان  .٢



  ٩٢  قند پارسي

ــر خــ    جهــان روشــن ز علــم و حکمــت او ــه ه ــت او ب ــال حرم   اطر خي
  هـا طـاري از وي   دل خوشا کيفي به  علــــوم مشــــرقيه جــــاري از وي
ــن    ــاک او ک ــر خ ــي ب ــي رحمت   ١جــان پــاک او کــن هــا بــه کرامــت  اله

سروده است، همه آنها  يرونيحان بيات فوق، وحشت هرچه درباره ابوريدر اب
  .باشد که درخور اعتناست يت برجسته ميان شأن آن شخصيدرست و شا

وحشت روشن است که وحشت نه فقط در  يکالم فارس يها ن نمونهيز اا
ان، يسالست ب. بسزا داشت يهم مهارت يزبان فارس  به زبان اردو بلکه  يي بهسخنگو

در  يسخنور يهايژگين وي، قدرت کالم و همچنيرگذاريان، تأثيزبان، قدرت ب يروان
 يزبانه مقام دو يبدون شک، وحشت در صف شعرا. شود يافت ميکالم وحشت 

ت ي، وحشت را سند مقبولينيآفر يو معن ياني،جادو بيسبب زباندان به ارجمند داشت و
افت يو استناد در ينهمه اوصاف شعريچ شاعر بنگاله را اي، هيحاصل بود و قبل از و

فات چاپ يها و تأل وحشت را که در مجلّه يفارس يالزم است که تمام آثار شعر. نبود
صورت کتاب درآورد تا سهولت   به کرده يار گردآوريبس يکنجکاو اند با درک و شده

  .ممکن شود ان و محقّقانيدانش آموزان، دانشجو ياستفاده برا
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  دکتر محمد اسحاق  ٩٣

  دکتر محمد اسحاق

ها  يسين بنگاله در عهد انگليدر سرزم.) م ۱۹۴۷(ش از استقالل هند ين سال پيچند
از  يرشتة زبان و ادب فارس يخاموش نشده بود؛ ول يکلّ  ي بهچراغ زبان و ادب فارس

ها  ل در دانشکدهيتحص يفقط برا يآمد و زبان فارس ينظر م به ن منقطعين سرزميمردم ا
سندگان و يمتوقف شده بود و تعداد نو يان نگارشات ادبيبود، جر ها و دانشگاه

  .شد يده ميکم د يليسخنوران هم خ
زوال بود، شهر کلکته  به رو ين اوضاع آشفته که متأسفانه زبان و ادب فارسيدر ا
در  يالديستم ميبوده است، در آغاز قرن ب يو ادب يعلم ،يخي، تاريانقالبي که شهر

الت بنگال ير آن در ايارجمند و مفتخر را پرورش داد که نظت يآغوشش چنان شخص
ق صد رشک دکتر محمد اسحاق يت برجسته و اليآن شخص. شود يافت ميکم  يليخ

ق آن را يت کرد و مانند مادر مهربان و پدر شفيرا تقو يات فارسيبود که زبان و ادب
اوضاع زمانه همگام  چنان پرورش داد و پرداخت نمود که دوباره جوان و برنا شده با

هند و جهان علم و ادب دکتر محمد اسحاق را در سراسر کشور  يکويد و نام نيگرد
  .گسترش داد

عرصه وجود  به در کلکته پا. م ۱۸۹۸کم نوامبر يخ يتار به دکتر محمد اسحاق
پس . رفت يشمار م  به شهر ياز رؤسا يکيم بود که يحاج عبدالرح شنام پدر. گذاشت

در . م ۱۹۲۱ر، در سال يرستان هيکلکته و دب يدر مدرسه عال يلوم مقدماتاز حصول ع
از . م ۱۹۲۳ل کرد و بعد در سال يسانس تحصيش در مقطع لياسکات يسايدانشکده کل

  .١سانس گرفتيبا درجه ممتاز، فوق ل يات عربيدانشگاه کلکته در موضوع ادب
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 عنوان به نشگاه داکادر دا يو علوم اسالم يدر بخش عرب. م ۱۹۲۴در سال  يو
 ه که اکنون موسوميدر دانشکده اسالم. م ۱۹۲۶ار منصوب شد و بعد در سال يدانش
منصوب گشت و سپس، در  يو فارس يدانشکده موالنا آزاد است، در قسمت عرب  به

س يعنوان رئ ي بهدانشگاه کلکته نهاد و تا دوره بازنشستگ يسو  به رو. م ۱۹۲۷سال 
تخصّص داشت  ي، گرچه در زبان و ادب عربيو .١ت کردخدم يو فارس يبخش عرب

ان يافت و ميبسزا  يدر هند و خارج از هند، شهرت يک دانشمند فارسيعنوان   ي بهول
هنگام  به .اقتش قدر و منزلت گرفتيسبب استعداد و ل  ي بهدانشمندان و دانشوران فارس

و  يبان و ادب فارسق و مطالعه زيتحق يس در دانشگاه کلکته، دکتر اسحاق برايتدر
تهران رفت و در آنجا با استادان و دانشمندان  به .م ۱۹۳۰ران در سال يخ و فرهنگ ايتار

و  يخي، تاري، ادبيصحبت کرد و با کمک آنها مواد علم يارجمند زبان و ادب فارس
از دکتر اسحاق استقبال کردند و  يخوب به ران،ياهل زبان ا .٢نمود يرا گرد آور يفرهنگ
آن، در سطور  يها از نمونه يکياعطا نمودند که  يآن دانشمند فارس  به ستهيشا يمقام
نامور  يبير مسئول مجله ارمغان، که اديمد يد دستگرديوح. باشد ير درخور اعتنا ميز

  :کند ياد ميها  ن واژهيبود دکتر اسحاق را با ا
ته که در دانشگاه کلک يات فارسيمحمد اسحاق معلم ادب يفاضل محترم آقا”
از فضال و  يکيو  يات فارسياز دوستداران و مروجان زبان و ادب يکي

نه يم که هندوستان خزيا ادآور شدهيما کراراً  …باشند يدانشمندان هندوستان م
محمد اسحاق، گنجور و پاسبان  يران است و امثال آقايات ايلغت و زبان و ادب

  .٣“اند نهين خزيا
اروپا شد و از  رهسپار يأخذ درجه دکتر يراب. م ۱۹۳۸دکتر اسحاق در سال 

درجه  يسيزبان انگل  به »معاصر يشعر فارس«با موضوع . م ۱۹۴۰دانشگاه لندن در سال 
ره مسافرت نموده يا و غيتاليس، فرانسه و ايممالک سوئ  به افت کرد و سپس،يدري دکتر
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  دکتر محمد اسحاق  ٩٥

، و استعداد و يات فارسيزبان و ادب  به ار اويعالقه بس .١هند بازگشت به تيو در نها
احترام  يران، براين زبان، باعث شد که دانشمندان ايا  ي بهت و خدمات مهم ويصالح
 يران برايدولت ا. راه باشند به شه چشميدکتر اسحاق هم ييراير و پذيو توق يگذار

در  يآن ارجمند هند. ، دکتر اسحاق را دعوت نموديشرکت در جشن هزاره فردوس
شرکت جست  يمسافرت کرد و در طوس در بزرگداشت فردوسران يا  به .م ۱۹۳۷سال 

 .م ۱۹۴۴ران در سال يدعوت حکومت ا به دوباره يو .٢راد نموديا يو خطابه علم
را با  يا ران شناسان جهان شرکت نمود و مقالهيران رفت و در تهران در اجتماع ايا  به

و  ي، ادبيخي، تارياظ علمها از لح ن خطابهيا .٣ه نموديارا »رانيارتباط هند و ا«موضوع 
سبب آن خدمات ارزنده، دکتر  به باشد يم ياديت و ارزش زياهم يدارا يفرهنگ

و  ياسيخدمات س يافت نمود و بعدها برايدر» نيلوح زر«. م ۱۹۵۹اسحاق در سال 
 ران،يران، حکومت ايان مملکت هند و ايم يو ارتباط فرهنگ يدوست يدر راستا يملّ
  .٤اعطا نمود» يهشا لوح« شانيا  به

 يادبود سرعبداهللا سهرورديدر جلسه  يسخنران يبرا ۱۹۵۳دانشگاه کلکته در سال 
. راد نموديا يسه سخنران» يفارس يحروف تهج«در موضوع  ياو را انتخاب کرد و و

بنگاله و  يايگر، انجمن آسيکلکته، عل يها در دانشگاه يدکتر اسحاق در مذاکرات علم
 يها در کشور هند و خارج از کشور شرکت کرد و با مقاله يعلم يها گر انجمنيدر د
 يان، پژوهشگران و دانش آموزان فارسي، پر ارزش و معلومات ارزنده، دانشجويقيتحق
  .٥ض نموديمستف را

  يو ادب يخدمات علم
 يات فارسيج و اشاعه زبان و ادبيق و ترويدکتر اسحاق، در مطالعه و تحق يزندگان

ر يشه درگي، هميات فارسيفته و عاشق زبان و ادبيوانه و شيمرد د نيا. شد يخالصه م
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  ٩٦  قند پارسي

ران ينقش کند و فراگ يفايا يات فارسيشرفت زبان و ادبين فکر بود که چگونه در پيا
 ۱۹۴۴در سال  ي، ويکو و علمين هدف نيبا ا. ش ادامه دهنديمطالعه خو  به ن زبان،يا
ن يتر ن و مهميتر س نمود که بزرگيتأس »رانيانجمن ا«نام  ي بها در شهر کلکته اداره. م

اش نه فقط در  ن انجمن، که نام و آوازهيا .١باشد يدکتر اسحاق م يدر زندگان ييکار اجرا
ن يتر مين و عظيتر از مهم يکيده است، يچيدر کشور هند، که در سراسر جهان پ

گداشت بزر يبرا. رود يشمار م به ايدر دن يو فرهنگ يخي، تاري، ادبيعلم يها انجمن
. م ۱۹۹۳ار با شکوه در سال يبس يين انجمن، جشن طاليس اين سال تأسيپنجاهم

ران، يا ياز کشورها يبرجسته زبان و ادب فارس هاي شخصيتبرگزار شد که در آن 
ارزنده،  يها گرانقدر و مقاله يهايافغانستان، بنگالدش و هند شرکت جستند و با سخنران

ات دکتر اسحاق، تنها کوشش و يدر ح. م نمودنديتقددت يانگزار انجمن را خراج عقيبن
ب در سال يترت به زين» نايس يبوعل«و » يرونيب«باعث شد که جشن هزاره  يغ ويبل يسع

   .٢ران برگزار شوديار و پر شکوه در تاالر انجمن ايل بسيبا تجل. م ۱۹۵۷و . م ۱۹۵۶
ن سالگرد يو صدم» صدرا مال«ن سالگرد يبزرگداشت چهارصدم ن، جشنيهمچن

و ها  ن جشنيهمه ا د کهيکوشش دکتر اسحاق برگزار گرد به زين» براون. يج. يا«
، موجب يات فارسيشرفت زبان و ادبيگوناگون در راه مطالعه و پ يها بزرگداشت

 توجه دکتر اسحاق نارها،يو سمها  جشن يعالوه بر برگزار. ديتشنگان علوم گرد يرابيس
را با  ييها د و کتابيمبذول گرد يو فرهنگ ي، ادبيخي، تاريعلم يها چاپ کتاب  به

 يها ن، عکسير در عهد سالطي، کشميوان قاسم کاهيد: موضوعات مختلف همچون
» رانيانجمن ا« يگر را از سويد يو موارد يسيات انگليدر ادب ي، نفوذ فارسيادب فارس
  .٣ديمنتشر گردان

، يو فرهنگ ي، ادبيعلمي ها تي، ضمن فعال»رانيانجمن ا«منظور گسترش آوازه   به
. م ۱۹۵۶در سال » کايرانيندو ايا«نام  ي بهو فارس يسيزبان انگل  به را يا دکتر اسحاق مجله
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، يقي، تحقين علميوسته با در بر داشتن مقاالت و مضامين مجلّه پيهنوز ا انتشار داد که
. م ۲۰۱۲ل آن در سا ۶۵شماره . شود ياز طرف انجمن چاپ م يو فرهنگ يخي، تاريادب

با ارزش، معروف  يلين مجلّه، خيا. ده استيچاپ رس  به »در بنگاله يفارس«با موضوع 
در سراسر  يو ادب يارزنده است و در همه مراکز علم يرنده معلوماتيو مقبول و در برگ

از  يتعداد. رديگ ين قرار ميان دانشمندان و پژوهشگران برجسته مورد تحسيجهان، م
د در يم و جديقد يادمان دانشمندان و دانشوران ارجمند فارسي به همجلّه ک يها شماره

، عمر يرازيش ، حافظيرازيش يخ سعديش: ران اختصاص دارند، عبارتند ازيهند و ا
و  ي، اقبال الهوريضي، ابوالفضل و فيروم الدين نا، جالليس ي، بوعليام، فردوسيخ

  .١رهيموالنا ابوالکالم آزاد و غ
، دکتر اسحاق خود هم يات فارسيج و گسترش زبان و ادبيو تروبه منظور مطالعه 

ارزنده نگاشت که همه آنها، مشتمل بر  يمعلومات يمقاالت گرانقدر و ارزشمند و دارا
ان يدانشجو  به ده ويخ و فرهنگ است که منتشر گرديموضوعات مختلف زبان، ادب، تار

در  يسيزبان انگل به که يو يها نوشته. رساندند ياديض زيف يو پژوهشگران فارس
در   اند، با فهرست موضوع دهيچاپ رس  به ۱۹۶۸تا  ۱۹۵۷از سال » کايرانيندو ايا«مجلّه 

  .٢شود يادامه درج م
1. The Pre-Islamic Literature of Iran- Old Persian, Avesta and Pahlavi 
2. Mirza Md. Taqi Bahar 
3. Rudaki- the father of neo-Persian poetry 
4. Rabia Quzdari- the first neo- Persian poetess of Iran 
5. Royal Asiatic Society of Bengal and the visit of Mount Beaten  
6. Parveen E,tesami 
7. Kesai of Merv 
8. Mahsati of Ganj 
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  ٩٨  قند پارسي

9. A-glympse of legendary history of old Iran 
10. Raja Ram Mohan Roy- His life and works 
11. Shahid Balkhi 
12. Shah Niamatullah- the King of Darveshes 
13. Persian Alphabets 
14. Education in Modern Iran 
15. The life and works of Prof. E.G. Browne 
16. Daqiqi- the Precourser of Firdausi 
17. Hanzala Badghisi 
18. Minjik Tirmizi- the Poet 
19. Abul Hasan of Laukar 
20. Avicenna Millenary Commemorative Stamps Explained 
21. Bahar of Meshed 
22. Bahar’s Homage to India 
23. Birthday Centenary Celebrations of the Late Prof. E.G. Browne 
24. His Excellency Dr. Ali Asghar Hekmat, the Iranian Ambassador and 

Plenipotentiary in India 
25. Indian Contribution to Arabic Language and Literature during the 

period A.H. 700-933/A.D. 1300-1526 
26. Indian Contribution to Persian Language and Literature 
27. Letter from Queen Elizabeth of England to Tahmasp 1, Shah of Persia 
28. Qamari of Gurgaon 
29. Qurratul’l-Ayan a Babi Martyr 
30. Translation of Bahar’s poem, Salam-i-Bahar bi Hind (Bahar’s 

Homage to India) 
31. Translation of Firdausi’s Poem, Mayhan-Parasti 
32. Translation of Husain Karimzadeh Iran Shah’s poem, Harim-i-Ishq 
33. Translation of Iraj Mirza’s Poem “Mader” 



  دکتر محمد اسحاق  ٩٩

34. Translation of Kisai’s Poem 
35. Translation of Mahsati’s Rubai 
36. Translation of Rudaki’s poem “Mukafat-i-Amal 
37. Translation of Saadi’s poem “Athar-i-Ham Nashini” 
38. Translation of Umar Khayyam’s Rubai 
39. Umarah of Merv 
40. Obituary on Monseieur L.S. Dugin 
41. Obituary on Prof. M.Mahfuzul Haq 
42. Obituary on Syed Hasan Barani 
43. Review of PERSIAN composition by Ghulam Hosein Darab 

متوجه  يدانشمندان فارس :الف: عبارتند از يزبان فارس ي بهو يها ن، مقالهيهمچن
 يفقدان ادب :؛ ديراجه رام موهن را :کا؛ جيرانيندو ايدوره چهارم مجلّه ا :د؛ بيبشو

  ).ينيرزا محمد قزويات بر درگذشت ميوف(
 رانيهند و ا يها گر مجلّهيناگون در دهم با موضوعات گو يگرينگارشات د

 و بزرگ دکتر اسحاق يده که از آنها خدمات علميچاپ گرد يو فارس يسيزبان انگل  به
ران يد در انجمن ايجد ياهتمام کالس فارس .١گردد يروشن م يات فارسيزبان و ادب  به

س يتأسدر دانشکده و دانشگاه، و  يان فارسيدانشجو يبرا يدرس يزير کلکته، برنامه
خ و تمدن و ي، تاريات فارسيبر هزاران کتاب در مورد زبان و ادب مشتمل يا کتابخانه

و اردو با اهدا سه هزارجلد کتاب  ي، فارسيسيانگل يها ات بر زبانيفلسفه و اسالم
م و مجالس ي، سمپوزيو ادب ينار علميران کلکته، انعقاد سميانجمن ا به شيگرانقدر خو

ز از خدمات ين يمردان علم و فضل فارس ياسيس يو کارگزار ينمذاکره درباره زندگا
شرفت زبان يج و پيباشد که در راه مطالعه و ترو يدکتر اسحاق م يفراموش ناشدن مهم و
ن نکته هم در ضمن خدمات دکتر اسحاق يا. ده استيرگذار گرديتأث يات فارسيو ادب

ه در سال يکم فوريخ يتار به يخاطر انتشار کتب فارس  به فقط يدر خور اعتناست که و
نام بورس   ي بها هيه سرمايشکل پانصد روپ  به شيخو يگرانبها ياي، با عطا.م ۱۹۵۸
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ن يفات موصوف از اير کرد که سلسله چاپ تصنيران دايدکتر اسحاق را در انجمن ا
  :دکتر اسحاق عبارتند از يخيو تار ي، ادبيآثار علم. ديه آغاز گرديسرما

 )در دو جلد يبه فارس(عصر حاضر  ران دريسخنوران ا .۱
 )يسيبه انگل(معاصر  يشعر فارس .۲
 )يسيبه انگل(ران يچهار شاعره برجسته ا .۳
 )حيب و تصحيترت(الهرات ةيناوصاف مد يالجنات فروضة .۴
 )حيب و تصحيترت(م يهفت اقل .۵

، پژوهش و يجستجو، کنجکاو يها فات فوق از عمده نمونهيفات و تأليتصن
ت و استعداد و ياقت، قابلي، ليباشد که از آن دانشمند ياق مخدمات ارزنده دکتر اسح
ن يد گفت که ايرسد که با يظهور م  ي بهات فارسينه زبان و ادبيهنر دکتر اسحاق در زم
 يا هي، هديان فارسيدانش آموزان و دانشجو يدکتر اسحاق برا يهمه خدمات گرانبها
م يکن يما کوشش م. خواهد ماند ين باقيت و ارزش آن تا دم واپسيگرانقدر است که اهم

  :شود يک از آثار مزبور پرداخته ميهر  يمعرف  ي بهقدر

  ران در عصر حاضريسخنوران ا. ۱
 /م ۱۹۳۳در سال ي دهل» هيجامعه ملّ«صفحه که در چاپخانه  ۷۵۵ ياست دارا يکتاب

ن که راياحوال و آثار سخنوران معاصر ابه ن کتاب، اول يدر ا. ده يچاپ رس  به ه ۱۳۵۱
. اختصار پرداخته شده است به ّآنان يها ن عکسيباتريرسد، با ز ينفر م ۳۳  به تعدادشان
 :ب استين ترتين سخنوران که در کتاب آمده بديتر از برجسته يا نام عده
ن يخانم پرو. ۳ ؛رزايرج ميالملک ا شاهزاده جالل .۲ ؛يشاوريب پيد احمد اديس .۱
اکبر خان  يرزا عليم .۶ ؛ييغمايب يحب. ۵ ؛پور داودم خان يرزا ابراهيم. ۴ ؛ياعتصام
رزا ابوالقاسم عارف يم .۸ ؛يرازيده شيشور يمحمد تق يالملک حاج حيفص .۷ ؛دهخدا
 ؛يب گرقانيم خان قريرزا عبدالعظيم .۱۰ ؛الشعرا بهار ملک يرزا محمد تقيم  .۹ ؛ينيقزو
  .١گرانيو د يرزاده عشقير محمد رضا ميم .۱۱

                                                   
، اسالميه عصر حاضر، جلد اول، فهرست مندرجات، جامعه مليهمحمد اسحاق، سخنوران ايران در   .١

  .هجري ١٣٥١دهلي 



  دکتر محمد اسحاق  ١٠١

جمالزاده با عنوان  يد محمد عليب پس از فهرست مندرجات، گفتار سن کتايادر 
  .مشتمل بر دوازده صفحه است آمده است که» ظ و تشکريتقر«

در جمع  يو زحمات و يدکتر اسحاق و درک و کنجکاو يدرباره استعداد علم
جمالزاده در  يد محمد عليف ارزنده، سين تصنيت و ارزش اين کتاب و اهميا يآور
  :ديگو يم» ظ و تشکريتقر«

محمد  يآقا) ران در عصر حاضريسخنوران ا(جمع آورنده کتاب مستطاب ”
ي سابقه عالقه مند  به هندوستان و معلّم در دارالعلوم کلکته ياسحاق، از فضال

و  يو سعد يات مرز و بوم فردوسياز گلستان ادب …يات فارسيران و ادبيا  به
حان و يپر از گل و ر يو ادب، دامنش و مشتاقان علم يحافظ و هموطنان خو

ان فرض است که از علو يرانيبر ما ا. اند ران ارمغان آوردهيو عرفان از ا يمعن
نموده و مسألت  يات ما دارند، سپاسگزاريادب به که يشان و دلبستگيهمت ا

د يبدون تأمل و ترد …شان باشديشامل حال ا يزدانيقات يم که توفيينما
ي س خدمت بزرگين مجموعه نفيو طبع ا يآور توان گفت که جمع يم
ه يباشد و بالشک خدمات و زحمات مصنّف محترم نزد کلّ يم يات فارسيادب  به

  .١“ران منظور و مشکور خواهد بوديات ايدوستداران ادب
  :رساند يان ميپا به را» ظ و تشکريرقت«ن ير، ايد جمالزاده با جمالت زيس
 يچگونه طبقه بندياب مستطاب خود هکت يآور محمد اسحاق در جمع يآقا”

» ران در عصر حاضريسخنوران ا«اند  اند و چون خواسته را الزم نشمرده
سنده يران در عهد حاضر، از هر نويسندگان ايه نويباشد از کل يمجموعه کامل

خود  يده شخصيار نموده و بدون آنکه عقياخت يداشته قطعات يکه اسم و شهرت
ار قرار داده ي، مدار و معيبر بعض يو تقدم و تأخّر بعضح يرا در ترج يا ثالثيو 

رت يو بص يطرف بي با کمال يسندگان، شرح حاليک از نويباشند، در باب هر 
که مرغوب و مطلوب اهل خبرت  يشکل  به اضافه نموده و با قطعات مزبور

ه يکل يسه و قضاوت را برايدان مقايب، مين ترتياند و بد دهيطبع رسان به است
                                                   

  .١تقريظ و تشکر، ص  محمد اسحاق، سخنوران ايران در عصر حاضر، جلد اول، فهرست مندرجات،  .١



  ١٠٢  قند پارسي

خ خواهد بود، يانندگان محترم و قاطبه ناس که حکم او در واقع حکم تارخو
ه هموطنان ياز جانب کل يلهذا بنده نگارنده با اجازه ضمن. اند بالمره آزاد گذارده

تعلّق خاطر و  يات فارسيادب  به گانه کهيران و اشخاص بيا يو ادبا و فضال
باشند، از مولّف محترم  يدارند و رواج آن را خواستار و مشوق م يدلبستگ
  .١“خوانم ين ميشان آفريا يمانه تشکر نموده و بر همت عاليصم
ک يزبان  به د که دکتر اسحاق با چه کلمات ارزنده و فرخندهيآ ين گفتار برمياز ا

ت يدگاه آن شخصيافت نموده که از دين درين و آفري، خراج تحسيرانيدانشمند ا
ن يسپس در ا. گران دارند ييزار علم و ادب بهاو کتابش هر دو در با يارجمند، و

متن . عالمانه و فاضالنه از دکتر اسحاق آمده است که شش صفحه دارد يا کتاب، مقدمه
 يان کتاب، فهرست هجاين در پايهمچن. صفحه گنجانده شده است ۶۲۰کتاب در 

ک يو  ک غلطنامهيد، يل، فرق، کتب و جرايرجال، اماکن، ملل، قبا يمشتمل بر اسام
دگاه يه، ديف گرانماين تصنيدرباره ا. از قلم خود مؤلّف آمده است يسيباچه انگليد

زبان   به شمندانيز دکتر اسحاق که با خدمات ارزنده انديم برق شاگرد عزيدکتر عطا کر
  :ن استيدارد، چن ييران آشنايدر هند و ا يفارس
 يداشته اما کتاب م رواجيبدون شک از زمان قد يزبان فارس ي بهسينو تذکره”

 …توان گفت که واقعاً وجود نداشت يم» يزبان فارس به رانيسخنوران ا«مانند 
باز  يا کتاب سخنوران در عصر حاضر، دکتر اسحاق شاهراه تازه يبا جمع آور
گر، در آن شاهراه که دکتر اسحاق گشاده بود ياز دانشمندان د ياريکرد و بس

روش  به ران و هندوستانيدر ا ياديز يها تابشان، کيدنبال ا به راه افتادند و
  .٢“ديمنصّه ظهور رس  به رانيسخنوران ا

                                                   
  .١ص  سخنوران ايران در عصر حاضر،  .١
محمد اسحاق، چاپ در احوال و آثار دکتر  به نظري«مالحظه شود نگارش دکتر عطا کريم برق   .٢

  .١٠ص ) بخش فارسي( ٤و  ٣، شماره ٢٢، جلد »ايندو ايرانيکا«مجله 



  دکتر محمد اسحاق  ١٠٣

  )يبه فارس(ران در عصر حاضر جلد دوم يسخنوران ا. ۲
. م ۱۹۳۷مطابق با  يقمر يهجر ۱۳۵۵صفحه که در سال  ۶۵۵ ياست دارا ين اثر، کتابيا

ر احوال و آثار سخنوران ز بين مجلّد نيدر ا .ديچاپ رس ي بهدر چاپخانه دانشگاه دهل
اختصار پرداخته  به آنان يها ن عکسيباتريسخنور برجسته با ز ۵۱ران شامل يمعاصر ا

  :شود ياز آنان، در ادامه ذکر م يتعداد يشده است که اسام
رزا صادق يم .۳ ؛يب طوسين اديمحمد ام .۲ ؛يمحمد خان آزاد همدان يرزا عليم .۱
 ؛يلير بن محمود جليجهانگ .۵ ؛يضاويب يرزا محمد عليم .۴ ؛يريب الممالک اميخان اد

رزا رضا يم .۸ ؛ين خان دانش اصفهانيرزا حسيم .۷ ؛اصغر خان حکمت يرزا عليم .۶
رزا يم .۱۰ ؛ياء لشکر دانش تهرانيخان ض يرزا تقيم .۹ ؛يزيخان پرنس ارفع دانش تبر

ا صادق خان رضا رزيم .۱۲ ؛د صادق خان سرمديس .۱۱ ؛يرضا خان دانش کرمان يعل
 ؛يکرمانشاه يابوالقاسم الهوت .۱۴ ؛خان صورتگريرزا لطف عليم .۱۳ ؛زاده شفق

  .گرانينظام وفا و د .۱۶ ؛يد دستگرديرزا حسن خان وحيم  .۱۵
قلم   به مشتمل بر سه صفحه» نامه«ک ين مجلّد، پس از فهرست مندرجات با يا

اسحاق را مخاطب قرار داده در  ، دکتريفروغ .١آغاز شده يخان فروغ يرزا محمد عليم
  :ديگو ينامه م
ار يبس» ران در عصر حاضريسخنوران ا«افت کتاب ياز در يدوست گرام”

. افزود يآن دوست دانشمند بس به خوشنود شدم و بر مراتب اخالصم نسبت
سندگان يندگان و نويگو  به عاشقم و هر کس يات فارسيشعر و ادب به چه من

  .٢“ورزم ياو محبت م به بنگرد خالصانه يده مهربانيد  به رانيا
متن کتاب از صفحه . از دکتر اسحاق است و آن چهار صفحه دارد يا سپس، مقدمه

ب که در جلد يهمان ترت به ره آنيو غ ييدر آخر کتاب، فهرست هجا. باشد يم ۶۳۸تا  ۱
                                                   

اين سرنامه . الوزراي سابق ايران مستغني از بيان است الملک رئيس ميرزا صمد عليخان فروغي ذکاء  .١
» سخنوران ايران در عصر حاضر«سراسر حکمت و پند را که در هنگام انتشار جلد اول کتاب 

وران ايران در سخن«کنيد  عرجو. اند اند سرنامه مجلد دوم قرار داده نوان مولف مرقوم فرمودهع هب
  .جلد دوم» عصر حاضر

  .١جلد دوم، ص  ،سخنوران ايران در عصر حاضر  .٢



  ١٠٤  قند پارسي

، با قلم دکتر اسحاق است  به که يسيباچه انگليد. کار رفته مندرج شده است به اول
زبان   به آنچه. باشد يصفحه دارد و فاضالنه م ۲۳کند و  يباچه جلد اول فرق ميد

ک يقلم خود دکتر اسحاق و   به ک سر آغازين مجلّد اضافه شده يدر آخر ا يسيانگل
و دانشمند  ييج بهادر سپرو کارشناس قضايسر ت. است» ج بهادر سپرويت«شگفتار از يپ

  :کند ينطور اظهار نظر مي، ايمند دکتر اسحاق و کتاب وت ارجيبرجستة هند در مورد شخص
“Maulvi Mohammad Ishaque, there must earn the gratitude Of a 
large number of his countrymen for introducing them to The wealth 
and variety of contemporary Persian Poetry”1. 

ر نمايند که وی باعث آشنايي آنها با شاعران بايد از دکتر اسحاق تشک دمردم هن(
  )معاصر فارسی زبان شده است

  :ديافزا يدر وصف شأن و مقام دکتر اسحاق م يو
“I have often wished that we would establish some direct cultural 

contact with Persia or Iran, as it is today, and I, therefore, heartily 
welcome Moulvi Mohammad Ishaque as a harbinger of that 
contact”2. 

  )دکتر اسحاق از پيشکسوتان گسترش روابط فرهنگی ايران و هند است(
  )يسيبه انگل(معاصر  يشعر فارس. ۳
اف .  يو«ر نظر پروفسور ياست که ز يسيزبان انگل به محمد اسحاق ين رساله دکتريا

در . م ۱۹۵۳در دانشگاه لندن دفاع کرده و سال . م ۱۹۵۰سال  به نگاشته و» يمنورسک
قرار  به ن کتاب شامل چند قسمتيا. چاپ و در کلکته انتشار داده است پاکستان ،الهور

 :ر استيز
ار جنگ بهادر است که در آن ي يقلم نواب مهد  به شگفتار در پنج صفحهيپ: اول

  :سدينو يورد کتاب و مؤلّف مدر م يو. درآباد دکن بوديزمان، عضو آموزش و پرورش ح

                                                   
  .١١ص  جلد دوم، ،سخنوران ايران در عصر حاضر  .١
 .همان  .٢



  دکتر محمد اسحاق  ١٠٥

“Mr. Ishaque’s dissertation is therefore all the more Welcome as it 
deals critically and in detail with the whole of this modern literature. 
It indeed reveals to us quite a new world on discovering which one 
has the same feelings as Keats had on reading Homer in 
Champman’s translation which he likes to those of Pizzaro “gazing 
silent on a peak in Darien’… it formats a valuable contribution to the 
contemporary criticism”1. 

رت انتقادی و صو مقاله دکتر اسحاق بسيار مورد استقبال قرار گرفت چرا که به(
  ).دنياي نقد است گويد و اضافه مهمي به ادبيات مدرن سخن می دربارة تفصيل  به

  ).دکتر اسحاق(قلم مؤلّف کتاب  به ش از چهار صفحهيسرآغاز در ب :دوم
  :ر استين زيفهرست مطالب مشتمل بر عناو :سوم
  ؛يش شعر معاصر فارسيدايپ :الف
  سخنوران معاصر؛ :ب
  در شعر؛ يتحول زبان فارس :ج
  ام تا عصر حاضر؛يم األيبحور اشعار از قد :د
  ر آن؛يده و غياقسام شعر مانند غزل، قص :  ه
  ر آن از ؛يو غ ي، اقتصادي، ملّي، وطنياسيموضوعات شعر مانند س :و
  استنساخ؛ :ز
  منابع و مآخذ؛ :ح
  .ييفهرست الفبا :ط

س يم برق که در دانشگاه کلکته رئين رساله، دکتر عطا کريت و ارزش ايدر اهم
  :کند ينطور اظهار نظر ميبود، ا يو فارسي بخش عرب

توان  يست، باز هم ميم نياد حجين رساله از نظر جسامت و حجم اگر چه زيا”
. ار مهم و گرانبهاستيبس ي، کتابيد فارسيگفت از نظر مطالعه در اشعار جد

. باشد يمعاصر م يفارسات ين کتاب، خالصه و هسته شعر و ادبيرا ايز
                                                   

1. Dr. M.Ishaque: Modern Persian Poetry, 1943, Kolkata, P. 25. 



  ١٠٦  قند پارسي

ت يمقام و اهم به دهيف ديتأل يحال رو به تا يکه درباره شعر فارس ييها کتاب
خ يه دکتر اسحاق در تاريکند که پا ين رساله روشن ميا ي بهنگاه. اند دهيآن نرس

  .١“ران چقدر بلند و توانا و درخشنده بوده استيات معاصر ايشعر و ادب

  انريچهار شاعرة برجستة ا. ۴
ران در سال يصد صفحه که از طرف انجمن بزم ا يدارا يسيزبان انگل به است يکتاب

د، ياز چهار مقاله نام يا توان مجموعه ين کتاب را ميا. ده استيچاپ رس به .م ۱۹۵۰
 شکل کتاب به افته ويب يکجا ترتيرا هر مقاله ابتدا جداگانه نوشته شده و بعدها يز
 .ده استيچاپ رس  به

در . باشد  يان دراز ميدکتر اسحاق در سال يق و جستجويجه مطالعه، تحقينت ن اثر،يا
ران پرداخته شده ياحوال و آثار چهار شاعره ممتاز و بزرگ ا يجستجو  به ن مجموعه،يا

  :باشند ير ميقرار ز  به که
ن يالعةقر .۳ ؛در نوزده صفحه يگنجو يمهست .۲ ؛در هشت صفحه يرابعه قزدار .۱

هم رفته مشتمل  يها رو ن مقالهيا. در نه صفحه ين اعتصاميپرو .۴در هشت صفحه و 
  .صفحه است ۴۴بر 

 يکوچک يها است که در آن، تبصره ييها وستيک سلسله پي ۹۵تا  ۴۵ از صفحه
. ده شده استيگنجان يو هند يرانيکصد و شش شاعره اياحوال و آثار  به مربوط

کوچک، محض  يها ن تبصرهيته اچنانکه دکتر اسحاق در سر آغاز کتاب اظهار داش
بتواند از  يه تا براساس آن، کسيجستجو و پژوهش دانشوران در آت ياست برا يا نهيزم
  .بزرگ درست کند ييقاتش بنايتحق

مآخذ و منابع است و در دو صفحه آخر،  ۹۸و  ۹۷ن کتاب، صفحه يدر آخر ا
ذکر آنان   به لحقاتکصد و شش شاعره که در مياز آن  ييب الفبايترت به است يفهرست

  .پرداخته شده است

                                                   
، ٢٢جلد » ايندو ايرانيکا«چاپ در  ،دکتر عطا کريم برق ،احوال و آثار دکتر محمد اسحق به نظري  .١

  .ميالدي ١٩٦٩، ١٣-١٢ص ) بخش فارسي( ٤-٣شماره 



  دکتر محمد اسحاق  ١٠٧

ن يدرباره ا ـ  برجسته در دادگاه کلکته يقاض ـ وسفيمرحوم خواجه محمد 
  :ديفرما ين اظهار نظر ميه دکتر اسحاق چنيف گرانمايتصن

اختصار درباره زنان   ي بهقيصورت تحق به د دکتر محمد اسحاق کهين اثر مفيا”
جامع و  يقيتوان تحق يکند که م يه ميارارا  يا ران است نمونهيشاعرة هند و ا

  .١“ردين موضوع انجام گير در ايفراگ

  )يبه فارس(نة هرات ياوصاف مد يالجنّات ف ح کتاب روضاتيتصح. ۵
سال   به باشد که مؤلّف، آن را يم ياالسفزار يمحمد الزمج الدين نيف معين کتاب تأليا

دکتر اسحاق آن را با شش  .٢استده يان رسانيپا به .م ۱۷۹۷مطابق  يقمر يهجر ۸۹۷
و فهرست چهارگانه از طرف  يوست مقدمه و حواشيپ  به سه نموده ويمقا ينسخه خطّ
ح و چاپ نموده يتصح. م ۱۹۶۱مطابق  يقمر يهجر ۱۳۸۰گر در سال يدانشگاه عل

دکتر . باشد يران ميگر با اعانه دولت وقت اين کتاب، جزو انتشارات دانشگاه عليا. است
خ و ين کتاب، درباره موضوع تاريا. م نمودهيران تقديدولت ا به ن کتاب رايااسحاق 

ساختار شهر هرات و توابع  و يعيو اوضاع طب يياياز احوال جغراف يشرح مفصّل يدارا
 .٣باشد يم تا زمان مؤلّف ميهمجوار از روزگار قد يو شهرها
  :ر استيقرار ز به کتاب يم بنديتقس
  فهرست مندرجات؛ .۱
ن کتاب از آنها يب ايح و ترتيکه در تصح يا عمده نابعآخذ و مفهرست م .۲

  استفاده شده؛
  کار رفته؛  به ن کتابيا يکه در پاورق ياختصار يها نشانه .۳
  مقدمه دکتر اسحاق؛ .۴
  الجنات؛ باچه مؤلّف کتاب روضاتيد .۵
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  ١٠٨  قند پارسي

  روضه اول مشتمل بر هفده صفحه؛ .۶
  دوم مشتمل بر هفت صفحه؛ روضه .۷
  فحه؛ازده صيروضه سوم مشتمل بر  .۸
  و هشت صفحه؛ يروضه چهارم مشتمل بر س .۹
  روضه پنجم شامل صد و شصت و سه صفحه؛ .۱۰
گر يل، فرق، کتب و ديرجال، اماکن، ملل، قبا يمشتمل بر اسام ييفهرست هجا .۱۱

  مطالب؛
  .غلطنامه .۱۲

ده يکش ياريه، زحمات بسيف گرانماين تأليب ايح و ترتيتصح يدکتر اسحاق برا
  :شود يان مير بيم برق در سطور زيگاه پروفسور عطا کرديشتر، ديب يمعرف ياست که برا

که  يا الجنّات و فهرست مآخذ و مدارک عمده متون روضات يپاورق ي بهنگاه”
مقدمه   ي بهن نگاهيب آن کتاب از آنها استفاده شده و همچنيح و ترتيدر تصح

ح و يرساند که مصحح فاضل در تصح يظهور م  به نغز و فاضالنه دکتر اسحاق
ن يخرج داده و در ا  ي بها زبردستانه يب متون کتاب، جستجو و کنجکاويرتت

ض خود روا داشته و تمام ياندازه بر جسم و جان نزار و مر بي يراه، زحمات
 يق و تفحص تمرکز داده حتّيفضل و کمال و هنر خود را در کانون تحق

ح يتوان گفت که در تصح يدست آورد و م  ي بهدانيت درخشان و جاويموفق
د و يظهور رسان به ت و هنر خود راين دانش و قابليشتريالجنات، ب روضات

  .١“از آب درآورد يار نغز و عاليبس يزيچ
  ميهفت اقلتصحيح کتاب  .۶
، در شرح احوال اشخاص و اماکن است و از ين احمد رازيف امين کتاب، تأليا

ن جزوه ير چندبزرگ و د ين کتابيا. رود يشمار م  به ديار مهم و مفيبس يها کتاب
، )۱۱۲-۱(صورت جداگانه از صفحات   به ک جلد است،يسه جزوة آن که در . باشد يم
، از طرف .م ۱۹۳۹و  ۱۹۲۷، ۱۹۱۸ هاي سالب در يترت به )۲۰۹-۳۱۱(، )۱۱۳-۲۰۸(
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  دکتر محمد اسحاق  ١٠٩

دانشمندان برجستة  .ده بوديچاپ رس به ميح و تقديکلکته پس از تصح ييايانجمن آس
و خان  يهارل. اچ. يعبدالمقتدر، ا يخان بهادر مولون روز، ينسيد. يا. ، سريفارس

ان ذکر ين نکته هم شايا .١ک بودنديشر ين کار علميا در الحق محفوظ يبهادر مولو
م يح و تقديم را با تصحيهفت اقل) مرحوم جواد فاضل( يرانيک ايباشد که نخست،  يم

ح دکتر يسه با تصحين نسخه در مقايا يول. ده بوديچاپ رسان به در سه جلد در تهران
آن سه جزوه را که از  يلذا، و. اعتبار ندارد يلياست و خ ياشتباهات ياسحاق، دارا

م يجزوه دوم اقل(ه يده بود، درست دانسته و بقيچاپ رس به کلکته ييايطرف انجمن آس
صفحه است،  ۳۷۹ده بود و شماره آن اوراق يان رسيپا  به وم، را کهيالثالث از الر تا ف

ن کار فاضالنه يخرج داده و در ا به ب آن، دقّت و توجهيح و ترتيتصحخودش در 
ن يا. ن قرار گرفتيه مورد تحسکلکتّ ييايد و از طرف انجمن آسيار زحمت کشيبس

قلم   ي بهسيزبان انگل  ي بها مقدمه. ور چاپ آراسته گشتيز به ،.م ۱۹۶۳نسخه، در سال 
شود که  ياز آن مترشح م. شود ينقل مف است که در ادامه ين تأليز در اين دکتر اسحاق

ن ين و آفرين باره از طرف وابستگان انجمن مزبور حامل تحسيخدمات ارزنده در ا
  :سدينو يدکتر اسحاق م. است
جواد فاضل  يح آقايتصح  به م در سه مجلديقابل ذکر است که کتاب هفت اقل”

چ گونه يشت هادداير از ده يغ به متاسفانه يده است وليچاپ رس به در تهران
  .شود يافت نمين اثر يدر صفحات ا يگريادداشت دي
آن وفادار بوده  يمحتوا به است اگرچه مصحح يادياغالط ز ين کتاب دارايا

ن اثر يبر آن ننوشته است ا يا شگفتار و مقدمهيچ گونه پيه ياست ول
 .٢“اد چاپ شوديست با اغالط زيبا يقت نمياست که در حق يارزشمند

 ييايشنهاد کرده که کار انجمن آسين خدمات ارزنده، دکتر اسحاق پيا ادر رابطه ب
ر نظر انجمن يم زيح کتاب هفت اقلين خاطر کار تصحيبه هم .ابدينه ادامه ين زميدر ا
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  ١١٠  قند پارسي

 .١ح شوديطور کامل تصح به که يابد تا زمانيادامه  يستيبا يم ييايآس
ش ياستاد ارجمند خو ـ قاره دانشمند برجسته در شبه ـ م برقيپروفسور عطا کر
  :دينما ين مين تحسير، چنيده زين کار مهم و بزرگ در گزيدکتر اسحاق را در ا

فهرست مآخذ  ي بهن نظريس متون و همچنيفهرست مطالب و پانو  ي بهنظر”
ن کتاب از آن استفاده شده روشن يب ايح و ترتيکه در تصح يا و مدارک عمده

ب آن، حداکثر وقت و توجه يح و ترتيسازد که دکتر محمد اسحاق در تصح يم
ش را در ين خويريها از اوقات ش ده و ساليار زحمت کشيخرج داده و بس به را
توان گفت  يم .ن کار صرف نموده تا کتاب را جالب و سودمند از آب درآورديا

ت آن يب را فاضالنه جلوه داده و بر اهمح با ارزش، متون کتاين تصحيکه با ا
  .٢“تکتاب افزوده اس

ذکر آن پرداخته شد،   به فات ارزنده که در صفحات گذشتهين آثار و تألير از ايغ
ب يز ترتيکلکته ن ييايدر انجمن آس يعرب يخطّ يها ک فهرست از نسخهيدکتر اسحاق 

باشد و از طرف انجمن مزبور در سال  يار مهم و عالمانه ميبس يداده که آن، اثر
هم سرگرم » هيدر عهد غزنو يسخنوران فارس«ضوع مو ، دريو. ديچاپ رس  به .م ١٩٥١

نبود که  يت الهيمش يانجام رساند ول  به را يقين کار تحقياز ا يميش از نيکار بود و ب
  .٣ان برسانديپا به و بزرگ را ين کار علميا يو

در هند و  ين دانشمندان زبان و ادب فارسيتر از برجسته يکيخالصه، دکتر اسحاق 
و جهد  يدر هند سع يات فارسيج زبان و ادبيد که همواره در تروش يران محسوب ميا

  .٤افتيدر کلکته وفات . م ١٩٦٩سپتامبر سال  ١٢خ يتار به ن آرزوينمود و با هم
بود که  يا اندازه به ت دکتر اسحاقيران، شهرت و اهميدر ا يان دانشمندان فارسيم
وفات «عنوان  به ،يز وفات ودر تهران پس ا» غماي«ر مسئول مجلّه يمد ييغمايب يحب
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  دکتر محمد اسحاق  ١١١

از آن در  يدر دو صفحه نگاشته و چاپ کرد که قسمت يا مقاله» دکتر محمد اسحاق
  :شود يادامه نقل م

ران بود و عمر و يادب و فرهنگ ا يميپروفسور محمد اسحاق از عاشقان صم”
توان گفت  يصرف کرد و م يج زبان و ادب فارسيمال و اهتمام خود را در ترو

حات يفات و تصحياز تأل …ن را همان قدر دوست داشت که هندوستان رارايا
، ١»ران در عصر حاضريسخنوران ا«ده، سه جلد يچاپ رس  به دکتر اسحاق آنچه

ن يدر ا. است» رانيچهار شاعرة بزرگ ا«و » الجنّات روضات«، »ميهفت اقل«
ي کتاب ز انتشاريبود و ن ياز شاعران عصر غزنو يف کتابياواخر، درصدد تأل

ران در هندوستان يا يس مؤسسه فرهنگين سال تأسيست و پنجميمناسبت ب  به
  .ران شناسان جهان بودياز ا يشامل مقاالت

 يت و محبت و توجه خاصّين سطور عنايسنده اينو به مرحوم محمد اسحاق
خ ياز تار يا مفصّل مطرح شود که خود گوشه يبحث يداشت که سزاوار است ط

بر کتابش نوشت و  يا ، مقدمهيفروغ يمرحوم محمد عل. تمعاصر اس يادب
ها  ييرايپذ ياز و) ش ه( ١٣٠٨ر معارف در سال يمرحوم اعتمادالدوله وز

گر بزرگان و استادان کشور با ين دياصغر حکمت و همچن يجناب عل. فرمود
  .٢“ر بوديدانشمند و کم نظ يامرزاد که مرديخداوندش ب. داشتند يدوست يو
مناسبت درگذشت محمد   به »کتاب يراهنما«ر مسئول ماهنامه يار مدرج افشيا

  :م نموده استيدت تقدين خراج عقين چنياسحاق ا
 يات فارسيران شناس و محقّق ادبيران دوست و ايپروفسور محمد اسحاق ا”

با . م و استاد دانشگاه آن شهر بود، اوائل مهر ماه درگذشتيکه در کلکته مق
ن مرد، يا. در هند از دست رفت يجان زبان و ادب فارساز مرو يکيفوت او 
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 را در سه جلد بيرون آورند اما توفيق راه نيافت و تنها دو جلدداد قرار بود که اين کتاب  مي
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  ١١٢  قند پارسي

 يها ن راه مصروف کرد، کتابيش از چهل سال از عمر خود را در ايکه ب
خدمت » کايرانيندو ايا«و نشر مجلّة » رانيانجمن ا«جاد ينوشته و در ا يديمف
 .١“کرده بود يمهم
ن شعر، دکتر اسحاق را زبا  يي بهغمايب يشود که حب ينقل م» غماي«از مجلّه  ياتياب

گردد يت دکتر اسحاق روشن ميستوده و از آن، ارزش و اهم.  
ــتان   ــعل هندوس ــين مش ــراغ روي زم   محيط علم و کمال محمد اسـحاق خـان    چ

  پروفسور با کمال نيست چـو او در جهـان    ورسـيتي اوسـت چـو آفتـاب منيـر     يبه يون
ــين    ــم اول ــت معلّ ــاريخ، اوس ــم ت ــه عل   د مـورخي نکتـه دان  به ضـبط تـاريخ شـ     ب

  در عربــي فارســي اســت يگانــه خــاوران  هنـد رونـق گرفـت    هم ادبيـات از او بـه  
  به شهر کلکته چون شده اسـت او را مکـان    ســزد کنــد افتخــار هنــد در ايــن روزگــار

  منـزل مــا شـد ازو رشــک ريـاض جنــان     الـدين نمـود   اشرف طهران نظر به بشر به
  ٢با رفقا زنـده بـاد محمـد اسـحاق خـان       ق خـان به دهر پاينده بـاد محمـد اسـحا   

را  يهم پس از درگذشت دکتر اسحاق، و ياز سخنوران هند يا به عالوه، عده
، يس بخش فارسيرئ» د حسن سرمديس«پروفسور . اند م نمودهيدت تقديمنظوم خراج عق
  :ديسرا ين طور ميدانشگاه پتنا ا

ــ   آمــده اســت ايــن خبــر ز کلکتــه ــحاق از جه ــت اس ــاهرف   ان ناگ
  هـــم يکـــي اوســـتاد دانشـــگاه  آنکـــه او بـــود مـــرد دانشـــمند
  مــرگ او هســت صــدمه جانکــاه  ســــــوگوارند دوســــــتدارانش
ــراه   تـــربتش بـــاد مرجـــع رحمـــت ــاد طــاب ث ــاک ب   خــاک او پ
ــاه    فکــر ســرمد چــو کــرد در تــاريخ ــاتف درگــ ــداد هــ   داد امــ
ــات   ــال وف ــت س ــردرد گف ــا س   »رفت اسـحاق سـوي جنـت آه   «  ب

هم از دانشگاه پتنا دکتر اسحاق را در  ييالرحمن عطا کاکو د شاه عطاءير سپروفسو
  :است  دت نمودهين خراج عقين چنيل اينظم ذ
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  دکتر محمد اسحاق  ١١٣

ــر اســحاق    کـرد رحلــت ز بــزم کــون و فســاد   حيــف صــد حيــف دکت
ــوص  ــار و خل ــق و انکس ــر خل   نيــک دل، نيــک ذات نيــک نهــاد  پيک
ــض     همه را دوسـت داشـت بـود تهـي     ــافش ز بغ ــينه ص ــادس   و عن
ــدند  ــون رســيد، ش ــرگ چ ــر م ــاد     خب ــش ناش ــاب مخلص ــه احب   هم
ــت او   ــال رحلـ ــاريخ سـ ــر تـ ــه    بهـ ــم زده ب ــاطر غ ــاد  خ ــر فت   فک
  »غريـق رحمـت بـاد   «گفت هاتف   بـــا ســـر درد از عطـــاي حـــزين

  :باشد يده ميل شامل خراج عقيقلم پروفسور محمد اسماع  ي بهک رباعي
  بـزم يـزدان رفـت    زم جهان بهاز ب  دکتر اسحاق که از بزم ايران رفـت 
 ١روح بزم ايـران رفـت  ! آه چه رفت  بــوده روشــن چــراغ علــم و عمــل

 کند و شاعر برجسته زبان اردو در هند يم يکه در کلکته زندگ» يعلقمه شبل« يآقا
اد يبه «عنوان  به ک نظميشان در يا. ديسرا يهم شعر م يزبان فارس  به رود، يشمار م  به

م يده تقديمانه، چنان خراج عقيرا با قلب صم يدانشمند فارسن ي، ا»دکتر اسحاق
  :ديآ يظهور م  به شاعر ياند که جذبات و احساسات قلب نموده

ــه   ــان چگون ــده عرف ــني دي ــه    اي؟ اي روش ــران چگون ــل اي ــدگي محف   اي؟ وي زن
  اي؟ بي ما تـو در بهشـت بهـاران چگونـه      ايم ولـي ايـن چـه زنـدگي؟     تو زنده ما بي
ــه   وست گلشن دانش، بـدون تـو  رنگ و ب بي ــتان چگونـ ــن ادبسـ   اي؟ روح روان ايـ

  اي؟ اي نــاز کفــر و رونــق ايمــان چگونــه  دير و حـرم ز درد فـراق اسـت مضـطرب    
  اي؟ اي رنگ بخش باغ و بهـاران چگونـه    رنگ الله اسـت  پر آب چشم نرگس و بي
ــاتم نشســته مــا تيــره روزگــار بــه ــم م   اي؟ نـه اي رشک ماه و مهر درخشان چگو  اي

  اي؟ اي شمع بزم و روح گلسـتان چگونـه    روز و شـب  سوزيم ما در آتش فرقت بـه 
  ٢!بر روح پاک رحمـت يـزدان زيـاده بـاد      !شبنم فشـاني آسـمان بـر مرقـدت کنـاد     

موالنا ابومحفوظ «که از کلک خامة پروفسور  يزبان عرب ي بهبه عالوه، اشعار
در هند و عرب، در خراج  يو فارس يبدانشمند برجستة زبان عر» يم معصوميالکر

                                                   
  .١٨-١٧ص  ،٤-٣، شماره ٢٢مجله ايندو ايرانيکا، جلد   .١
  .١، بخش فارسي، ص ٣، شماره ٢٣، جلد همان  .٢



  ١١٤  قند پارسي

ت يشخص) مرحوم(الرحمن  ليکه خل ييده و شعرهايدکتر اسحاق تراو  ي بهو دتيعق
ق يزبان اردو سروده است، آن همه ال  به دوست دربارة دکتر اسحاق يبرجسته و فارس
  .١ميجو يز از اطالة کالم، از نقل آن احتراز ميپره يبرا يدرج هستند؛ ول

افت يارجمند بود، عالوه بر در يتيشخصي ران، دارايکه در هند و ادکتر اسحاق 
 يها شکل مقاله  به ن،يسندگان هر دو سرزميزبان شعر، از طرف نو  به دتيخراج عق
ل بر يافت نمود که دلين دريدت و خراج تحسيعق ي، گلهايو فارس يسيزبان انگل

الت پر مغز و ارزنده در ادامه، فهرست مقا. باشد يم يت پر ارزش و ارجمند ويشخص
  :شود يسندگان درج مينو
) مرحوم(م برق يقلم پروفسور عطا کر به احوال و آثار دکتر محمد اسحاق ي بهنظر .۱

 ؛٢استاد دانشگاه کلکته
 ؛٣تهران» کتاب يراهنما«ر مسئول يرج افشار مديقلم ا به درگذشت محمد اسحاق .۲
 ؛٤تهران» غماي«ول ئر مسيمد ييغمايب يقلم حب به وفات دکتر محمد اسحاق .۳

4. Dr. M. Ishaque: A Adevotee of the Temple of Learning by S.A.H. Naiyer 
5. Dr. M. Ishaque: A Pioneer of Persian Studies in India by Gholam Sarwar 
6. Dr. M. Ishaque: A Symbol of Friendship and Sincerity, by Hira Lal 

Chopra. 
7. Dr. M. Ishaque: A Symbol of Indo-Iranian Cultural Friendship by Dr. 

Md. Mansoor Alam. 
8. Dr. M. Ishaque: His Life and Achievements by M.A.Majid. 
9. Dr. M. Ishaque is no more, by K.M.Yusuf. 
10. Dr. Muhammad Ishaque: A Subjective Assement, by M.Shamoon Israeli. 
11. Dr. Mohammad Ishaque As a Man and As a Scholar, by Md. Amin. 
12. Dr. Mohammad Ishaque as I knew Him, by Syed Hasan. 
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  دکتر محمد اسحاق  ١١٥

13. Dr. Md. Ishaque: A Champion of Indo- Iranian Cultural Relations in the 
20th Century, by Dr. Hafiz Md. Tahir Ali. 

 يبرا شيسبب خدمات گرانبها  ي بهست ولين يماد ياين دنيا دکتر اسحاق در
  .همواره زنده خواهد ماند يات فارسيشرفت زبان و ادبيپ

ت و يهدا يبرا يک انجمن بود و مانند چراغ و مشعليش يدر ذات خو يو
تابنده و روشن  يدر هر زمانه و هر کشور يان فارسيدانش آموزان و دانشجو ييراهنما

  :دگرد يت برجسته و ارجمند مين شخصين شعر حافظ نذر ايا. خواهد ماند
ــا    عشـق  هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به ــالم دوام م ــده ع ــر جري ــت ب ــت اس   ثب

  منابع
اسحاق، محمد، سخنوران ايران در عصر حاضر، جلد اول، فهرست مندرجات، جامعه مليه  .١

  .هجري ١٣٥١اسالميه، دهلي 
  .ميالدي ١٩٦٣اسحاق، محمد، هفت اقليم، جلد دوم، بخش فارسي، انجمن آسيايي کلکته،  .٢
  .ميالدي ١٩٣٠، تهران ٧جله ارمغان، سال يازدهم، شماره م .۳
  .١٩٦٩، کلکته ٤-٣، شماره ٢٢مجله ايندو ايرانيکا، جلد  .۴
  . ١٣٤٨، تهران، آذر ـ دي ١٠و  ٩هاي  مجله ماهنامه راهنماي کتاب، شماره .٥



  ١١٦  قند پارسي

  دکتر هيراالل چوپرا

عنوان دانشمند   به ان هندوان در بنگالهياز م ي، اگر کس.)م ۱۹۴۷(بعد از استقالل هند 
» راالل چوپرايه«ت ارجمند و بزرگ يد، آن شخصيآ يمحسوب م يمعروف زبان فارس

ن ياش از سرحد مملکت هند عبور کرده در تمام سرزم است که بدون شک نام و آوازه
ن دانشمندان و يتر از برجسته يکيدر بنگاله  يالديم ستميدر قرن ب يو. ديچيران پيا

رفت  يشمار م ي بهسيو انگل يت، پنجابي، سانسکري، اردو، هنديدانشوران زبان فارس
  .در بنگاله، کامل نخواهد شد يات فارسيخ زبان و ادبي، تاريکه بدون ذکر نام و

نام  ي بهدر محلّ معروف. م ۱۹۰۶دسامبر در سال  ۲خ يتار  به راالل چوپرايدکتر ه
نام پدرش دکتر دولت رام . جهان گشود به در اطراف الهور چشم )Kasur(کسور 

چوپرا  يميخانواده قد به راالل،ينسبت ه. ١بود )Jai Kaur(کور  يچوپرا و نام مادرش ج
پدر  .٢ظ آباد بوديچوپرا ساکن حف يرا جدش الله هرسکه. ديرس يم )Khatri( يختر
دکتر دولت رام چوپرا، پزشک ارتش بود که پس از بازنشسته شدن، در  يعنيالل، رايه
 ـ يکشور پاکستان کنون ـ يالت پنجاب غربيظ آباد در حوزه گجرانواال در ايه حفيقر
 داشت و يدوست م يليرا خ ياردو و فارس يها زبان از .شغل طبابت مشغول شد  به
هندوستان مهاجرت کرد و در   ي بهالل هند، وپس از استق. سرود يشعر مها  ن زبانيا  به

  .دياقامت گز» دهرادون«محل 
  .٣فوت کرد. م ۱۹۵۴کرده در سال  يدر آنجا زندگان يچند سال يو

                                                   
ايندو «، چاپ در مجلّه )Dr. Hira Lall Chopra(عنوان  به زبان انگليسي  به »ام چوپرا. آر«مقاله   .١
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  اهيراالل چوپردکتر   ١١٧

  التيتحص
 يو. ل نموديظ آباد تکميرا در شهر حف يالت مقدماتيراالل چوپرا تحصيدکتر ه
ل نمود و سپس، ياس تکم. ياَ. اس. يرستان جيرا در دب ن امتحان دوره متوسطه ينخست

دکتر  .١الهور در امتحان متوسطه موفق شد» يو ياَ يد«، از دانشکده .م ۱۹۲۷در سال 
ان يحه بود و ميذوق و قر يق علم و دانش و دارايجوهر شناس، شا يليراالل خيه

 يبرخوردار بود که همة استادانش و ياريان دانشکده، از درک باال و فتانت بسيدانشجو
زبان  درالهور » ياس د«از دانشکده . م ۱۹۲۹در سال  يو. دوست داشتند يليرا خ
اقت و رنج ياستعداد و ل. افت نموديدر يسانس گرفت و بورس دانش پژوهيل يفارس

الهور در زبان  ياز دانشکده شرق. م ۱۹۳۱در سال  ينه باعث شد که وين زميبردن در ا
  .رديسانس بگيفوق ل يات فارسيو ادب
سانس گرفت و با يفوق ل يات فارسياز دانشگاه پنجاب در زبان و ادبدوباره  يو

ار ين امر، باعث افتخار و اعزاز بسيا .٢افت رتبه اول و مدال طال بلند آوازه شديدر
پس از . علّامه دکتر محمد اقبال بود يما دانشجويراالل چوپرا مستقيباشد که دکتر ه يم

الهور در دانشگاه  يد. در دانشکده اس. م ۱۹۳۱نخست از سال  يالت، ويل تحصيتکم
سانس يسانس و فوق ليل يها در کالس يس اردو و فارسيدرس و تدر به پنجاب شروع

ان دانش يبود و در م موفق يليار در دانشکده و دانشگاه خيعنوان دانش  ي بهو. کرد
ت أيعنوان عضو ه به .م ۱۹۳۲سپس در سال . مقبول افتاد يليان خيآموزان و دانشجو

ن ينخست يو. دي، پشتو و اردو در دانشگاه پنجاب انتخاب گردي، فارسيمطالعات عرب
 يا برجسته هاي شخصيتت داشت، قبال يأت مذکور عضويشخص هندو بود که در ه

 يبرا. م ۱۹۳۴در سال  يو. مانند محمد اقبال و عبدالقادر عضو آن اداره بودند
  .٣را مرتب و چاپ کرد» يوان حاليد«و » وان ذوقيد«متوسطه  يها کالس

                                                   
 »آباد حفيظ«با نام  )Hafiz Mirak(توسط حفيظ ميرک » آباد حفيظ«در عهد اکبر شهنشاه مغول اين شهر   .١
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  ١١٨  قند پارسي

همسرش  يسانس را گرفت، متأهل بود وليراالل چوپرا مدرک فوق ليکه ه يزمان
، در ماه دسامبر سال يو. فوت کرد يسبب عوارض به مشترک يپس از هفت ماه زندگ

 هشر ناتـيالله واش«زه، دختر يآن دوش. کرد ينکاح ثان يگر با راج کماريبار د. م ۱۹۳۲
ک، خوبرو، ين زن نيا. بسزا داشت يشهرت يالت گجرات در بازرگانير ابود که د» کهنا

 در کلکته، در اثر ابتال. م ۱۹۸۵ه در سال يژوئ ۲۷خ يز، در تارياور همسر نيوفادار و 
  .١را بدرود گفت يمرض سرطان، زندگان  به

از درس و  ي، در الهور رويگذراندن زندگان يراالل چوپرا برايپس از ازدواج، ه
لتان آمد شهر م به .م ۱۹۴۲در سال  يو. دا نموديش پيگرا يبازرگان به بر تافته سيتدر

 يعنيرا تا استقالل هند  يار، بازرگانيبس ير شغل تجارت شد و با کامرانيو آنجا درگ
با شوق فراوان  يو ادب يعلم يتهايآنجا ماند، در فعال يکه و يتا وقت. ادامه داد. م ۱۹۴۷

کرد و از آن  ياد شرکت ميزبان اردو ز  يي بهمحافل شعرگوشرکت داشت؛ خصوصا در 
واقع گشت که  يشورش همگان» لتانم«در . م ۱۹۴۷متاسفانه در ماه مارس . برد يلذّت م

از  ياريآنقدر خراب شد که بس يو اجتماع ياسياوضاع س. ديگرد يرانيو و يباعث تباه
راالل هم يه. هاده پناه گرفتندگر نيد يجاها  ي بههر سو پراکنده شدند و رو به هندوان

جنّت نظر بست ر يکشم به ، زاد سفر.م ۱۹۴۷ل ماه ژوئن سال ياش در اوا همراه خانواده
ن پهناور مملکت هند ير شوم چنان بود که سرزميتقد يول. و حدود پنج ماه را آنجا گذراند

و . پاکستان يگريبهارت و د يکي: ديم گرديدو بخش تقس  به .م ۱۹۴۷خ پانزده اوت يدر تار
ظ آباد وطن يحف. وجود آمد  به ا دو مملکت با دو نام جداگانهينقشه دن يب، بر روين ترتيبد

، »لتانم« يو يالهور و محلّ بازرگان يعنيس او يو تدر يراالل چوپرا، مرکز علميمألوف ه
  .٢قرارگرفتند همه در قلمرو دولت پاکستان

. غارت رفتند  به ن و مال مردمان همهيبود؛ ثروت، زم يرانيو و يهمه جا منظر تباه
د و غمزده شده ينوم يليار متأثر گشته خيبس يو اجتماع ياسين احوال سيراالل، از ايه

و  يصدها کتاب اردو، فارس ياش که دارا يد که کتابخانه شخصين را شنيا يچون و. بود
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  اهيراالل چوپردکتر   ١١٩

با خود عهد ده و مغموم شد و يار رنجياب بود، برباد گشت، بسيو مخطوطات کم يسيانگل
 رياز کشم. م ۱۹۴۷در ماه اکتبر سال  يو. نخواهد کرد يوطن مألوف رو  به کرد که زنهار

ش همراه يالت اتراپراديدر فرخ آباد در ا يک دهليمهاجرت نمود و نزد يدهل  به
کلکته رفت و   به .م ۱۹۴۸در سال  يسپس، و. سکونت نمود ياش مدت کوتاه خانواده

 يزينه مواد رنگريش را در زميخو يک اندک تجارت و بازرگانو اند. ديآنجا سکونت گز
ن شغل را با ي، ا.م ۱۹۵۵کلکته منتقل کرد و تا سال   به لتان بود،که در م ييايميو ش

در کلکته با دانشمندان زبان و ادب مانند دکتر محمد  يو. ادامه داد ياديشرفت زيپ
گران يو د يقير صديو دکتر زب يکمار چترج يتيداس ناگ، دکتر سنياسحاق، دکتر کال

، در يبرد و عالوه بر بازرگان ياديشان، استفاده زيرابطه برقرار کرد و از مصاحبت ا
متأثر  يليرا خ يسندگان، ويبا ادبا و نو يمعاشرت و. هم معروف بود يادب يها تيفعال

سال  راالل دريه. س گشتيدرس و تدر  به ليده دوباره مايرخ کش يکرد و او از بازرگان
  .١در دانشگاه کلکته مشغول شد يخ اسالميار در بخش تاريعنوان دانش  به .م ۱۹۵۵

 يران در هند بود، وير اياصغر حکمت سف ي، دکتر عل.م ۱۹۵۸که در سال  يهنگام
انش با يپا بي و صحبت يزبان فارس به اش ييسبب استعداد شعرگو  به راالل چوپرا رايه
ران ياصغر حکمت، دولت وقت ا يسفارش عل هب .داشت يدوست م يليان، خيرانيا

سرانجام در سال . در دانشگاه تهران دعوت نمود يران و سخنرانيسفر ا يچوپرا را برا
روابط و فرهنگ هند و «ران سفر کرد و آنجا با موضوع يا به راالل چوپراي، ه.م ۱۹۵۸

که خود سروده بود ز يرا ن ييشعرها يزبان فارس ي بهو. ارائه نمود ييها يسخنران» رانيا
هر کجا او رفت مورد استقبال فراوان قرار . ار دلشاد کرديخواند و شنوندگان را بس

 يليشان خيا به رفتند ويان دانشگاه، همه او را پذياستادان، آموزگاران و دانشجو. گرفت
ي ات، ويدر ادب يافت درجه دکتريدر يدر هنگام اقامت در تهران، برا. احترام گذاشتند

 ير و حواشيبا تفس يزبان فارس  ي بها ان نامهيپا» تايمد بهگوت گ يشر«وضوع م  در
  .دانشگاه تهران ارائه کرد و سپس، از آنجا مدرک دکترا گرفت  به ق و کامليدق
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  ١٢٠  قند پارسي

در  يخ و فرهنگ اسالميهند بازگشت و در بخش تار به .م ۱۹۵۹در سال  يو
و پنج سال خدمت، از آن  ستيپس از حدود بي و. کار گماشته شد به دانشگاه کلکته

از دانشگاه تهران باعث شد  يات فارسياو در ادب يمدرک دکترا. ديبخش بازنشسته گرد
و اردو در دانشگاه کلکته  ي، فارسيعرب يها أت مطالعات زبانيس هيعنوان رئ  به که

ت يشرفت وضعيپ به اش، هيراالل چوپرا تا چند سال با خدمات گرانمايه. منصوب شود
  .١نمود يانيکمک شان بخش يا

؛ ي، ادبيعلم يها راالل چوپرا با مؤسسات و انجمنيدر کلکته، ه ياقامت طوالن يط
ه سماج، آرزو مجلس، بزم ين، آري، انجمن جيمانند انجمن مهابود يو اجتماع يفرهنگ
زبان اردو   به سرودن شعر يو. ره ارتباط داشتيو غ ياردو بنگاله غرب ي، و آکادميپارس
و بزم مشاعره اردو  ييداشت و در کلکته اغلب، محفل شعرگو يست مدو يليرا خ

، فراق يح آباديبرجسته اردو مانند جوش مل يکرد و از کالم شعرا يبرگزار م
  .٢برد يار لذّت ميره بسيو غ ي، جگن نات آزاد و ساغر نظاميگورکهپور

تعداد و سبب اس به شيخو يراالل در زندگانيباشد که ه ين امر هم قابل ذکر ميا
 يتعداد يات فارسينه زبان و ادبيدر زم يو فرهنگ يو ادب يعلم يها تيهنر و فعال

ان دانشمندان و يقدر و منزلتش م يافت نمود که باعث افزونيزه را هم دريجا
فروغ روابط  يبرا يران وياز طرف دولت وقت ا. ديبرجسته گرد هاي شخصيت

و  يعلم يها که در مجله يو فارس يسيان انگلزب به شيها ران، با مقالهيهند و ا يفرهنگ
. ر قرار گرفتيمورد تقد يو فرهنگ يشد، با کسب مدال علم يران چاپ ميهند و ا يادب

دولت ران يت روابط هند و اياش در تقو خدمات ارزنده ي، برا.م ۱۹۶۴گر در سال يبار د
ور کشور هند با س جمهيرئ. م ۱۹۸۴اعطا نموده و در سال  يو  به ران مدال طاليوقت ا
رنامه، لوح افتخار و يرا با تقد يو يات فارسينه زبان و ادبيراالل در زميخدمات ه  به توجه
زه غالب، ي، جا.م ۱۹۸۹در سال . ق کرديافت، تشوياو ادامه  يان زندگيکه تا پا يپاداش
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  اهيراالل چوپردکتر   ١٢١

، يعلم يها گر انجمنيعالوه، د  به .اعطا شد يو  به زينگه نيرسيو يبها يالملل نيزه بيجا
  .١دنديبخش ياديرا قدر و منزلت ز يها و انعام و اکرام، و زهيبا جا يو مذهب يادب

  ران کلکتهيرابطه با انجمن ا
ان يتا پا. م ۱۹۴۹راالل چوپرا از سال يباشد که دکتر ه يذکر م به ن باره، الزميدر ا

تر در مالقات با مؤسس انجمن دک يو. ران کلکته ارتباط داشتيبا انجمن ا يزندگان
ت يان عمر، مسئوليتا پا يو. م نموديانجمن تقد  به اش را محمد اسحاق، خدمات ارزنده

 يو ادب يعلم يها عهده داشت و با مقاله  به را» کايرانيندو ايا«رة مجلّة يأت مديه
  .داد ينت ميش مجلّه را زيگرانبها
 يتونهااز س يکيار فعال و پرتحرک بود و يس انجمن، بسيعنوان معاون رئ ي بهو

 يهمه اعضا. انجمن حاصل بود يرومنديشد که از او، استحکام و ن يانجمن شمرده م
در انجمن را الزم و باعث فخر و مباهات  يدوست داشتند و حضور و يليرا خ يانجمن و

 يات فارسيخ زبان و ادبيت بزرگ و برجسته که نامش در تارين شخصيباالخره ا. دانستند يم
  .، رهسپار ملک عدم گشت.م ۱۹۹۴ه يژانو ۲۱خ يه در تارديدر بنگاله ثبت گرد

  يزبان فارس ي بهو ادب يآثار علم
 يکيبود که در نثر،  يسندگان فارسين ادبا و نويتر از برجسته يکيراالل چوپرا يدکتر ه

هرچه نگاشت،  يکم نوشت ول يليخ يو. ان استيتا و رامايش باگوت گياز آثار گرانبها
  .دارد يفارس  به تنسب ينشان از دانش و

 را» تايباگوت گ« يو. شود يدر ادامه نقل م يو ياز اقتباسات نثر فارس يا نمونه
  :کند يم ين معرفيچن يزبان فارس  به

منظور نگاشتن  به دهد که يل مياز رزم نامه مهابارتا را تشک يتا بخشيباگوت گ”
شنا يکر يشر يمات روحانيرانه پاندواها و تعلياز اعمال و اقدامات دل يادگاري

هنود نقش  ين کتاب مقدس که در کتب مذهبيا. ف شده استياسا تأليتوسط و
مخصوص آن  يتا فصليفصل است و گ ۱۸د، مرکب از ينما يم فايرا ا يمهم
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  ١٢٢  قند پارسي

که » شنايکر«ن ياست ب يا ن مکالمهيقت، ايدر حق. است» شم پرويب« به موسوم
دان يقت است در ميطالب حق يکه فرد» ارجون«است و  يزديمظهر ذات ا

ان ين کوروها و پاندواها نبرد در جريوسته بيپ که در آنجا» شتريکوروک«جنگ 
  .١“را پاندواها امالک کوروها را غصب کرده بودنديز. بود

  :سدينو يان ميدرباره راما
م است که فتوحات دو خداوند ياز دو رزم نامة مهم هندوان قد يکيان يراما”

رت و فتوحات رام چندر است يس  به ان مربوطيراما. دهد يهندوان را شرح م
ند و او را پرستش يگو يانسان کامل م يعني» مرجا دا پرشوتن«او  به هندوان که
شنا يم کرياحوال و تعال يگر است که حاويمهابهارت، رزمنامة مهم د. کنند يم

 بر يبر ناحق و دوم ياول يرا که بنا» پاندوان«و » کوروان«در آن جنگ . است
  .٢“ان نوشته شده استيحق بود و آن کتاب، بعد از راما

دانست و  يخوب م يليرا خ يراالل، فارسيشود که ه يفوق روشن م يها از عبارت
د يم و جديقد ياو مملو از فارس يها نوشته. داشت بر زبان استعداد کامل و بالغت 

ات يهم در موضوع زبان و ادب يسيزبان انگل  ي به، ويعالوه بر زبان فارس. باشد يم
و » برهمن«، »موالنا ابوالکالم آزاد«مانند  يو يها نگارش. نوشت يخوب م يليخ يفارس

ندو يا«مختلف مجلّة  يها در شماره يسيزبان انگل به رهيو غ» نايس يخ ابو عليش«
  .٣شود يافت مي» کايرانيا

از او  ياشعار ادامه،در . سرود يشعر هم م يفارس  به ،يسندگيچوپرا عالوه بر نو
 يفارس  يي بههم بوده و در شعرگو يشاعر فارس يشود تا روشن گردد که و ينقل م

انگزار انجمن يدر مورد دکتر محمد اسحاق بني و. داشت يياستعداد و مهارت بسزا
. شود ياز آن نقل م يت سروده که فقط بخشيب ۱۸مشتمل بر  يا دهيکلکته قص -ران يا
  :ديگو يم يو
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  اهيراالل چوپردکتر   ١٢٣

ــده بــ  ــي ســحاب  آم   فطرتاً مي نوش شد هر شـيخ و شـاب    ر آســمان خيل
ــاد هـــر ويرانـــه    اي دامـان گشـت هـر کاشـانه     گل بـه   اي شـــد چنـــان آبـ

  نصـيب  واصـلِ محبـوب شـد هـر بـي       هــر رقيــب امــروز شــد يــار و حبيــب
ــتاق را  ــده مشـ ــيبي بنـ ــحاق را   خـــوش نصـ ــر اســ ــد دکتــ ــادم آمــ   يــ

  هرش شد بـاطنش همچـون فقيـر   ظا  نظيـر  چـون و بـي   مثل و بي عالمي بي
ــرد  ــال کـ ــه ارسـ ــازه انبـ ــه تـ ــرد     تحفـ ــوال ک ــش اح ــن پرس ــتر زي   بيش
ــار را  ــاد يـــ ــوردنش آورد يـــ ــعار را   خـــ ــن اشــ ــار آورد ايــ ــاد يــ   يــ

ــر را در خــورم  مــن نمــي  کـنم مـن بـر خـورم     شکر نعمت مـي  ــه ب ــم ک   دان
ــر   ــن اميـ ــر ابـ ــن اميـ ــر ابـ   هديه ايـن شـعر خشـک از مـن پـذير       اي اميـ

ــاره ــاي  پ ــه ه ــي آرم ب ــف دل هم   ١»گر قبول افتد زهـي عـزّ و شـرف   «  ک
ه تشکر است که در جواب ارسال تحفه انبه از يهد يا گونه  به ن قطعه اشعاريا

اصغر  يدکتر عل ييقطعه خوشامدگو  به نکيا. طرف دکتر محمد اسحاق سروده شد
 کلکته که -ران يبزم ا  به شانيران در هند، هنگام ورود اير مملکت اير کبيحکمت سف

چوپرا در اوج انبساط و وجد و . شود يسروده شد اشاره م. م ۱۹۵۷سپتامبر ۱۴خ يتار  به
  :ديسرا يسرور م

  حبــذا امـــروز چـــه مهمـــان ذي شـــان آمـــده 
ــده    ــران آمــ ــزم ايــ ــتان بــ ــان گلســ   باغبــ

ــه     ــران ب ــه اي ــفير خطّ ــت س ــر حکم ــد دکت   هن
  آســـمان علــــم را خورشـــيد تابــــان آمــــده  

  تـــر گرديـــد ازو پختـــهارتبــاط هنـــد و ايـــران  
  اين مصروف و کوشان آمـده  روز و شب او خود به

ــر  ــا و گب ــدو و ترس ــود  هن ــل جه ــلم و اه   و مس
ــده    ــان آمـ ــزاي پريشـ ــزمش اجـ ــع در بـ   جمـ
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  ١٢٤  قند پارسي

ــا هــم شــدي   ــر ب ــران اگ ــد و روغــن اي ــور هن   ن
ــده    ــان آمـ ــمع تابـ ــم و ادب را شـ ــرو علـ   رهـ

  جمع کـردن اهـل علـم و ذوق و تهـذيب و ادب    
  کن از حکمــت چــه آســان آمــدهبــود مشــکل لــي

  وهـم و گمـان   بزم ايران بزم حکمـت هسـت بـي   
ــده  ــذا او سرپرســــت بــــزم ايــــران آمــ   حبــ

ــي  ــت م ــر امان ــاليقين   گ ــران ب ــا را از اي ــد م   رس
ــه  ــران بـ ــه ايـ ــده  خانـ ــتابان آمـ ــل شـ   تکميـ

ــه    ــن دم ب ــب م ــد از ل ــر آي ــاتم ب ــن مناج   دم اي
ــده   ــزدان آمـ ــاه يـ ــر در درگـ ــايم بـ ــن دعـ   ايـ

ــر  ــد و اي ــک هن ــد نزدي ــا اب ــدگر  ان ت ــا يک ــر ب   ت
  از نگاهـــت ز اهتمـــام بـــزم ايـــران آمـــده    

  اين فقط اعجـاز اسـتقبال حکمـت شـد کـه مـن      
  ١مايــه هــم امشــب غزلخــوان آمــده عشــرت بــي

با و قشنگ در وصف آن يز يها مرصّع با واژه يشود که چه شعرها يمالحظه م
ان در يقدرت زبان و ب. تان اسيرون از حد وصف و بيمهمان ارجمند سروده که ب

 ۲۰قطعة مزبور مشتمل بر . با را در بر دارديان زيو ب يز، روانيشعرها روشن است و ن
از اوست که  يگرينک قطعة ديا. دياز آنها نقل گرد يفقط تعداد يت شعر است وليب

از  يفقط تعداد ي، ول٢ران در منزل نو نوشته شديمناسبت افتتاح بزم ا به ت دارد ويب ۳۸
  :شود ير نقل ميات، در سطور زين ابياز ا

ــه ــده  نغمـ ــدليبان آمـ ــاي عنـ ــتان آمــده     هـ ــت گلگشــت گلس   وق
ــي   ــرت م ــاد مس ــرف ب ــر ط   طــائران هــر ســو غزلخــوان آمــده  وزد ه
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  اهيراالل چوپردکتر   ١٢٥

  هر سو حسن عريان آمـده  چون به  چيست وجه انبسـاط و فصـل گـل   
ــده      ســاقي بــزم طــرب ايــن مــژده داد ــوان آم ــد رض ــين هن ــر زم   ب

ــده   هندوسـتان زمـين   داني بـه  تو نمي ــران آمــ ــزم ايــ ــاد بــ   انعقــ
ــده     دکتـــر اســـحاق آن پيـــر مغـــان  ــدان آم ــزم رن ــن ب ــاقي اي   س
ــد   ــول ش ــد را مقب ــودش هن ــده     از وج ــران آم ــذيب اي ــو ته ــار س   چ
ــاگزير  ــران را مکــان شــد ن   جهــدها تــا حــد امکــان آمــده      بــزم اي
ــي   ــارک منزلـ ــن مبـ ــاح ايـ   امشب اينجا بـا چـه عنـوان آمـده      افتتـ

ــده    نهنـد  نايش خوب و پخته مـي  تا به ــان آمـ ــال مهمـ ــالم بنگـ   عـ
  ١تــر در هنــد و ايــران آمــده پختــه  اين يقين دارم کـه راه و رسـم مـا   

باشد که در  ين دکتر محمد اسحاق مآ يران و بانيقطعة فوق، در وصف انجمن ا
راالل يه يژگيک وي. دارد ي، خون جگر فراوان او، نقش اساسش انجمنيرايش و پيآرا

کند  يران را ابراز ميهند و ا يدر هر قطعه شعر، مودت و دوست ين است که ويچوپرا ا
نقشه جهان  يخواهد که هر دو کشور با هم متحد و مستحکم باشند و بر رو يو م
  .نده بماننديپا

. گردد يباشد، درج م يت شعر ميب ۲۲ر مقدم که شامل يک قطعه خياز  ياتينک، ابيا
. باشد يکلکته است که در خور توجه م به رانيران ايا ورود دبن قطعه در رابطه بيا

  :ديسرا يچوپرا م
  که بر سطح زمينش عزّ و شان آسمان بينـي   بيا بار دگر خوشـبختي هندوسـتان بينـي   
  شادي شـادمان بينـي    ها به همه هندوستاني  به در کردند از هندوستان رنج و غم و کلفت

  زبان فارسي حالِ دل مـا ترجمـان بينـي     ي گويـان روابط داشته بوديم ما بـا فارسـ  
ــد قنــد پارســي آمــد  ــان هن   که خسرو غالب و اقبال را معجز بيان بينـي   بــراي طوطي
  اش اسالميان بيني فدايش هندوان بينـي  پي  زبان فارسي محبوب هر دو هندو و مسلم

  مم در ميـان بينـي  بز  به پنج ايرانيان حاال به  ي شادي سرايد خيـر مقـدم را   دل ما نغمه
  به هند ايران دارد ربط ديرينه عيان بينـي   علمبردار تهـذيب وطـن ايـن ميهماناننـد    
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  ١٢٦  قند پارسي

  هر سو رونق بستان و گل را در خزان بيني به  آيـد ز اعجـازش   دم شيراز در بنگالـه مـي  
  که سودم سود بيني و زيانم را زيان بينـي   سـازد  مرا با تو چنان ربط کهن دمساز مي

  ١وفاي مايي که افسانه بر هر زبـان بينـي    تـر باشـد   تـر پاينـده   اين روابط پخته بيايد
م يخ قدياز تار که در آن، يرانيمهمانان ا به ر مقدميعرض خ ياست برا يا ن قطعهيا

در بنگاله  يات فارسيخ فرهنگ و زبان و ادبيژه تاريران بويروابط هند و ا به مربوط
  .داشت يارير بسيأثسخن گفته است که بر مخاطبان، ت

ش را از دانشگاه تهران يخو يراالل چوپرا، مدرک دکترايکه پروفسور ه يهنگام
 يسخنران يه مدرک دکترا در حضور استادان و دانشمندان فارسيافت نمود، در دفاعيدر
 يو تسلّط او بر زبان فارس ييو استعداد و توانا يو يدان يل فارسيراد نموده که دليا
. شود ياز آن درج م ياقتباسات صفحه است که ۱۱خطابه مشتمل بر ن يا. باشد يم

  :کند ينطور آغاز خطابه ميپروفسور چوپرا ا
  غريب شهر سخنهاي گفتني دارد  بياوريد گر اين جا بـود زبانـداني  ”

  استادان محترم و دانشمندان
اب ز را که دربارة کتين رسالة ناچيبدون تعارف و تکلف افتخار دارم که امروز ا

ت يون از جمعيليصد ميفه سين صحيتر ن و مقدسيتر که مهم» تايباگوت گ«ن يمب
ف يتأل يسيد نفيسع ياستاد محترم جناب آقا يها ييهندوان است و با راهنما

  .٢ات تهران بگذارميقدر دانشکده ادبيدر معرض قضاوت استادان عال …ام کرده
  :سدينو يدر ادامه م يو
 آورم که مربوط ياد مي به خودم را يش سالگو ش يک خاطره از سيامروز ”
ده در ياتمام رسان  به رستان راية خود امتحان دبياست که من از قر يزمان  به

ي روز. گر علوم مستغرق گشته بودميو د يميک و شيزيات، فياضيمسائل ر
 تايمنتخب از باگوت گ ياتيدم که ابيرا خر يبازار رفتم و رسالة کوچک  به
دانستم  يت را نميچون تا آن وقت زبان سانسکر. در برداشت را يزبان فارس  به
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  اهيراالل چوپردکتر   ١٢٧

ن رسالة کوچک يآن زبان بخوانم، لذا ا به را يتوانستم آن کتاب فلسف يو نم
ن يريات موزون و زبان شيتوان تصور کرد اب يم. ر را جلب کردينظر حق

ن و يچقدر دلنش يعال يا فلسفه يبحر متقارب و دارا يروان به ، آن هميفارس
ک کتاب فلسفه بود و ين برخورد من با ين نخستيا. ن خواهد بوديسحرآفر

  .١“تا را در بر داشتياز کتاب بزرگ باگوت گ يحال آنکه فقط جزئ
  :سدينو يگر ميد يدر جا يو
تا  يتکاپو افتادم ول  به »تايباگوت گ«ترجمة کامل  ين راه، من در جستجوياز ا”
م کشور بزرگ يتقس. تادفيدست ن به ست سال گذشت و مطلوب منيب

. از آوارگان بودم يکينجانب هم يخانمان کرد و ا بي ها نفر را ونيليهندوستان، م
ک کتابخانه بزرگ و با ارزش که يو پنج منزل داشتم و  يدر پاکستان، س

از » تايباگوت گ«مات يتعل يحاصل عمر من بود و همه از دست رفت؛ ول
ق نمود که ياست، مرا تشو ياضيض فيبوالف به منظوم که منسوب يق فارسيطر
  .٢“باشم يراض ياله يرضا  به د نشوم ويناام

  :ديگو ين ميپروفسور چوپرا، همچن
 ت هندوانيفه سانسکرين بار، صحيافتخار است که نخست يجا ن واقعاًيا”
واسشت  وگيشاد، ويان، اوپانيمهابهارت، راما. ترجمه شده است يزبان فارس  به

در زمان . بوده است يکه ترجمه شده، فارس ين زبانيلاو به تايو باگوت گ
صد سال قبل از  - يالديم ر در آغاز قرن پانزدهمين پادشاه کشميالعابد نيز

ترجمه شد و در مقابل گوهر  يزبان فارس به کتاب مهابهارت - اکبرشاه مغول
قرار گرفت و در همان  يشاهنامة فردوس يعنيران يات ايخ و ادبيتاجدار تار

ترجمه  يزبان هند به آن را» بت يبود«نام  ي بهرياز براهمة کشم يکين، دورا
له ير رفت و در عوض، کتاب کليکشم به اتيآب ح يجستجو به هيبرزو. نمود

د و الهام بخش يپوشان يراهن هندير، شاهنامه را پيکشم يو دمنه را آورد ول
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  ١٢٨  قند پارسي

انه قرن يدر م» تيکلهن پاند«د که يگرد» يراج ترنگن«نام  به گريک شاهنامه دي
ت يميم و صميتحک. ت منظوم نموديسانسکر زبان  به ، آن رايالديدوازدهم م

 يخ شروع شده بود وليران، از زمان قبل از تارين هند و ايب يروابط فرهنگ
  .١“تر کرد تر و تابنده ندهيامتداد زمانه آن روابط را پا

 راالل چوپرايروفسور هم که پين است که بدانيم اقتباسات خطابه ايمقصود از تقد
زبان  ي بهسندگيمسلّط بود و او عالوه بر سرودن شعر و نو يليخ يزبان فارس  به

نمود چنانکه از اقتباسات  يراد ميا يچ تکلّفيهم بدون ه ي، در آن زبان سخنرانيفارس
ات يمعلومات ارزنده و مشتمل بر تجرب ين خطابه دارايا. اش روشن است خطابه

د و يار کشياخذ درجة دکترا رنج و زحمت بس يبرا يباشد که و يپروفسور چوپرا م
خوب . نمود يينه راهنماين زميان و پژوهشگران را در ايآموزان، دانشجو گر دانشيد

  .٢ميشتر استفاده کنين خطابه، بيا ياست از تمام
 ين دانشمندان زبان فارسيتر از برجسته يکيراالل چوپرا يبه هر حال، پروفسور ه

سنده يعنوان استاد، شاعر و نو به آمد که يدر بنگاله محسوب م يالديستم ميبدر قرن 
، يروابط فرهنگ يران آوازه داشت و برايهند و ا يعنيدر هر دو کشور  يزبان فارس

  .فا کرديا يمهم ان هر دو کشور، نقشيم يو ادب يعلم
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  الرحمن وفسور مجيبپر  ١٢٩

  الرحمن پروفسور مجيب

الرحمن  بي، پروفسور مجيان دانشمندان فارسيدر بنگاله م يالديستم ميدر قرن ب
نة زبان و يک استاد و دانشمند در زميعنوان   به ست کهيز يت بزرگ در کلکته ميشخص

  .انجام داد ي، خدمات مهم و ارزشمنديادب فارس
الت يا(» نالنده«در » ينيهمو«ه يدر قر. م ۱۹۱۷الرحمن در سال  بيپروفسور مج

که  يوقت. دين شهر اقامت گزيکلکته آمد و در ا ي بهدر پنج سالگ يو. متولّد شد) هاريب
م خانه مسلم يتيدر  يپس از وفات پدر، و. شش ساله بود پدرش را از دست داد يو

مدرسه کلکته وارد شد و از آنجا در   به را آغاز نمود؛ سپس، يل مقدماتيکلکته تحص
محسن را ي ل نمود و بورس آموزشي، امتحان متوسطه را با رتبه اول تکم.م ۱۹۳۴سال 

) يدانشکدة موالنا آزاد کنون(کلکته  يدر دانشکده اسالم يافت کرد؛ پس از آن، ويدر
رستان و ي، دوره دب.م ۱۹۳۸و  ۱۹۳۶ هاي سالب در يترت به ل کرد و از آنجايتحص

در . م ۱۹۴۰در سال  يو. ل نموديمتاز تکمرا با کسب رتبه م يفارس يسانس تخصصيل
، ياز نظر آموزش يو. موفق شد يازات عاليبا امت يسانس زبان فارسيامتحان فوق ل

، از دانشگاه .م ۱۹۵۰گر در سال ي، بار ديو. افت نموديدر يخوب  به گوناگون را يها آموزش
ان ي، با دفاع از پا.م ۱۹۷۰سانس در زبان اردو را گرفت؛ سپس، در سال يکلکته مدرک فوق ل

 يهار، در رشته فارسيدر دانشگاه ب» يفارس يشاعر  در حات و اشاراتيتلم«اش با عنوان  نامه
 يو ادب فارس نه زبانيدر زم ين اثر که خدمت مهميا. افت کرديرا در يمدرک دکتر

  .١باشد يار ميان و پژوهشگران قابل استفاده بسيدانشجو يشود، برا يشمرده م
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  ١٣٠  قند پارسي

عنوان   به کلکته» مسلم يدنسيپر« رستانيالرحمن ابتدا در دب بيپروفسور مج
سپس، در بخش . انجام داد  يخدمات آموزش. م ۱۹۴۷تا  ۱۹۴۵از سال  يآموزگار فارس

تا . م ۱۹۴۷کار گمارده شد و در آنجا از سال  به کلکته يدنسيدر دانشکده پر يفارس
 يديل«دانشکده   ي بهبعد از آن، و. پرداخت سيتدر ي بهار فارسيعنوان دانش  به .م ۱۹۵۰

سبب   به اش آوازه. آموزش پرداخت  ي بهکلکته منتقل شد و در بخش فارس» برابورن
دانشکده   به را ي، ويات فارسيس زبان و ادبينة درس و تدريخدمات ارجمند در زم
در بخش . م ۱۹۷۷تا  ۱۹۶۰الرحمن از سال  بيپروفسور مج. ديموالنا آزاد کلکته رسان

 ،يسال خدمات طوالن۱۷خدمت اشتغال داشت و بعد از  به در دانشکده مزبور يفارس
سبب   ي بهناگفته نماند که و. ديبازنشسته گرد. م ۱۹۷۷ار در سال يعنوان دانش  به

ات يس زبان و ادبيانت در ضمن درس و تدريم همراه با اخالص و ديخدمات عظ
عنوان استاد مهمان تا   ي بهسدانشگاه کلکته دعوت شد و آنجا در بخش فار ي بهفارس
 يه افتخار وين مايا. سانس اشتغال داشتيان فوق ليس دانشجويتدر  به ،.م ۱۹۸۵سال 

 ييايباعث شد که انجمن آس يات فارسيبود که عمق مطالعه و استعدادش در زبان و ادب
 ياو فقط برا. شنهاد کنديپ يو  به ت پروفسور مهمان رايکلکته با او آشنا شده و مسئول

 ين بود که ويچن. ت را عهده دار بوديآن مسئول. م ۱۹۸۷تا  ۱۹۸۵دو سال از 
 يخوب به بودند، يپژوهش يکارها  به را که مشغول يان و پژوهشگران فارسيدانشجو

  .١ديار درخشيدان علم و ادب بسينمود و در م ييراهنما
 يشاعردر  حات و اشاراتيتلم«عنوان  به اش را نامه انيالرحمن پا بيپروفسور مج

نه يدر زم ين شاهکار ويدرباره ا. چاپ کرد يسيزبان انگل  به .م ۱۹۷۴، در سال »يفارس
نطور اظهار يا» يکمار چترج يتيدکتر سن«، پروفسور معروف هند يات فارسيزبان و ادب

  :دينما ينظر م
 الرحمن بيپروفسور مج يفارس يشاعر  به حات و اشاراتيبه نظر من کتاب تلم”
   .٢“ده استيق و دانش بنگال اعتبار بخشيحوزه تحق  به است که جيک اثر مهي
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  الرحمن وفسور مجيبپر  ١٣١

  :دهد يادامه م يو
ک يرا در  يق مهم و اطالعاتين کتاب حقايافتخار من است که با ورق زدن ا”

  .“ديتوان د يمجلد م
  :عبارتند از ينة زبان و ادب فارسياش در زم گر آثار ارزندهيد
۱. Rhetoric & Prosody، ۱۹۵۸ کلکته، .م ، 
۲. Modern Persian Reader pt. I & IIکلکته ، 
۳. Modern Persian Grammer،کلکته ، 
۴. Modern Persian Translation, Pt. I & II کلکته، .م ۱۹۸۶؛ ، 

د فرهنگ يو بر اساس مصوبات جد يمذکور، درباره زبان و ادب فارس يها کتاب
  .است يجزو کتب درسکلکته،  يرستانهايباشد و در تمام دب يم يأت دولت بنگالة غربيه

۵. . Higher Secondary Golden Persian Guideدر . م ۱۹۹۵ن کتاب از سال يا
 .شود يس ميتدر يعال يها رستانيدر دب يدانش آموزان فارس يکلکته برا

ده يچاپ رس به زبان اردو به .م ۱۹۸۱درسال  ن کتاب،يا: ان وعروضيعلم ب .۶
  .ده استيزه بخشين کتاب جايا هب ،.م ۱۹۸۶در سال  »هار اردويب« يآکادم. است

د و يچاپ رس به در کلکته. م ۱۹۹۲ن کتاب در سال يا: يات فارسيقاموس ادب .۷
  .دارد ياديت استفاده زيقابل يان فارسيدانش آموزان و دانشجو يبرا

 يالرحمن، ترجمة شاهنامة فردوس بيباشد که پروفسور مج يسته ذکر مين هم شايا
  .١ل نکرديمتأسفانه آن را تکم يدو آغاز کرده بود ولنظم ار به وان حافظ رايو د

 يها ، مقالهيات فارسينة زبان وادبيدر زم ي، ويفات درسيفات و تصنيعالوه بر تأل
هم نگاشت که همه آنها در مجلّات  يا معلومات ارزنده يگرانبها، پر ارزش و دارا

 يسيزبان انگل به الرحمن بيکه پروفسور مج ييها فهرست مقاله. ديچاپ رس  به مختلف
  :شود ينگاشت، در ادامه درج م

1. Influence of Legendary kings & Heroes in Persian Literature2  
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2. The Languages of the Sufis1 

3. Baba Farid Ganj-i-Shakar2 

4. The Greatness of Amir Khusrou3 

5. Guru Gobind Singh and His contribution to Persian Literature4 

6. Raja Ram Mohan Roy5 

7. Umar Khayyam’s Rubais6 

8. Abu Ali Sena & His contemporaries7  

9. Progressive Aspects of Makhdoom-e- Jahan’s Teachings8 

10. Amir Khusrau – Har I bringer of Hindu Muslim Culture9 

قرار گرفت و از طرف وزارت  يابيار مورد ارزيه بسير در کشور روسيمقالة اخ
 .م ۱۹۷۵ر خسرو در سال يادگار اميژه يو يشکل کتاب  به ات و اطالعات دولت هنديرنش
گر آن مقاله در مجلّة يکبار دين مقاله باعث شد که يت و ارزش اياهم. ديچاپ رس  به

  .چاپ گردد يدر دهل. م ۱۹۷۶ه سال يدر ماه ژوئ )Udbodhan(اودبودان 
11. Amir Khusraw – A Great Lover of India10 

12. Three Giants of Akbar’s Court11 

                                                   
 .٩٢-٧٢ص ، ٣-٢، شماره ٢٦جلد  ،»ايندو ايرانيکا«مجله   .١
 .٤٨-٤٤،ص ٢-١شماره . ٣٠جلد  همان،  .٢
 .١١٥-١١٣، ص ٤-١، شماره ٢٨جلد  همان،  .٣
 .٦٢ -٣٧ص ، ٤-٣، شماره ٣١جلد  همان،  .٤
 .٤٥-٣٧، ص ٤-٣، شماره ٣٢جلد  همان،  .٥
 .١٢١-١١٣، ص ٤-١، شماره ٣٣جلد  همان،  .٦
 .٨٧ – ٧٥، ص ٤-١، شماره ٣٤جلد همان،  .٧
 .١٠٨-٩٧، ص ٢-١ره ، شما٣٥جلد  همان،  .٨
 .٨١-٧٤، ص ٤-٣، شماره ٢٤جلد  همان،  .٩

امير خسرو تشکيل داده شد، رئيس   به کميته وحدت ملي که براي بزرگداشت هفتصد ساله راجع  .١٠
ميالدي مقاله پروفسور مجيب الرحمن  ١٩٧٥آن نواب علي ياور جنگ، استاندار مهاراشترا در سال 

  .بزرگداشت در مجله يادگار ويژه امير خسرو چاپ کرد را طلب کرد و آن را از طرف کميته
  .ميالدي Calcutta Review ،1975-76» ريويو کولکاتا«مجله   .١١
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13. Humane Aspects of Akbar the Great With Special Reference to His 

Din-e-Elahi1 

14. Rare Flowers of Humanity2 

هستند که براساس آنها  يو واف يار کافيشکل کتاب، رساله و مقاله بس  به آثار فوق
داد  يمقام يمندان زبان و ادب فارسان دانشيالرحمن در بنگاله م بيپروفسور مج  به توان يم

، يو. داشت ياقتدار و شهرت يعنوان استاد و دانشمند فارس  به و او را شناخت که هم
 يزبان فارس  به که ييبراساس شعرها يننگاشت ول يزبان فارس  ي بها چ مقالهياگرچه ه
در  عنوان استاد  به خوب مسلّط بود که يليخ يزبان فارس  به توان گفت که يسرود، م

  .شود ياو اشاره م يفارس يشعرها  به در ادامه. دانشکده و دانشگاه شناخته شد
» يعرف«سرود و  يشعر م يهر دو زبان اردو و فارس  به الرحمن بيپروفسور مج

 .م  ۱۹۶۳اوت  ۲۷خ يتار  به رانيس بزم ايمناسبت روز تأس  به که ييشعرها. کرد يتخلّص م
  .شود ياز آن نقل م يفقط سه رباع. ف دارديه و رديک قافياست که  ياتيشکل رباع  به سرود

  رانيس بزم اياد جشن روز تأسيبه 
)۱(  

  در ريگـــزار او چمنـــي پايـــدار ســـاخت  خوش آن کسي که انجمن يادگار سـاخت 
  خــود را بزرگــوار در ايــن روزگــار ســاخت  خرم کسـي کـه علـم و هنـر را بهـار داد     

)۲(  
  ير سـپهر انجمنـي چـون نگـار سـاخت     ز  دست ازل سپهر را چـون اسـتوار سـاخت   

  پروانــه وار او دل و جــان را نثــار ســاخت  شــود دانشــوري گزيــد کــو اســحاق مــي
)۳(  

  بلبل نوا کشـيد و يکـي نغمـه زار سـاخت      ايام گل رسـيد و چـه تـازه بهـار سـاخت     
 ٣عرفي سپاس گو که ترا غمگسار ساخت  سـر نبـرد دائمـاً کسـي     با خوش دلي بـه 

٣
                                                   

  .ميالدي ١٩٧٧دهلي، ژانويه  )Udbodhan(» اود بودان«مجله   .١
 .همان  .٢

3. Iran Society, Annual Report, 1963, p.40. 



  ١٣٤  قند پارسي

دارد » کشور ما کشور هندوستان«با عنوان  ياريلرحمن اشعار بسا بيپروفسور مج
 يسبک مسدس، هفت بند دارد که ط  به آن اشعار. کند ياش را اظهار م يهن دوستيکه م

  :ديگو يد و ميستا يآن وطنش را م
)۱(  

ــتان   ــور هندوسـ ــا کشـ ــور مـ ــاودان  کشـ   طـــالعش فرخنـــده بـــادا جـ
ــزان   ــدر خ ــد ان ــرين دم ــه و نس ــردوس   الل ــه ف ــان   گوش ــر زب ــد پ   باش
ــد چــون ســخن   نطق را صد ساز بخـش ايـن چمـن    ــب اعجــاز آي ــر ل   ب

)۲(  
ــان   اي همالــــــه راز دار باســــــتان  ــتي نشـ ــه را هسـ ــه پارينـ   قصـ
ــان  ــاي تــو رشــک جن ــان   بــر گــل رعن ــذيرد کهکش ــعاعش ضــو پ   از ش
ــو  ــتري از راي تـ ــرد مشـ ــو    درس گيـ ــاي ت ــد در پ ــجده کن ــمان س   آس

)۳(  
  بهر کشور رو، فـدا کـن جـان و تـن      طناي بـــرادر اي عزيـــز اي همـــو

  روز و شب در کـار ايـن دار المحـن     ابر و باد و مهـر مـه چـون کـوهکن    
  ل چـرا از کـار خـويش   فـ مردمان غا  بحر و بر در کار باشـند پـيش پـيش   

)۴(  
ــود     قطره چـون خورشـيد را شـيدا شـود     ــدا ش ــر پي ــل گه ــدف مث   از ص

ــنگ  کنـد  غنچه چون سيل گلسـتان مـي   ــ س ــا را ب ــيه ــده م ــد ر دري   دم
 ١خار نيسـت  هيچ گل، عرفي مگر بي  پيش همت هيچ شيئ دشوار نيسـت 

که در جهان معروف و موجب را ا يکوه همال. هر بند در وصف هندوستان است
 و آسمان مثال ستوده و هموطنان را يش از کهکشان، مشتريافتخار کشور هند است ب

   .کند يدعوت م شيدر راه کشور خو يو فداکار يوطن دوست  به
ت ارجمند يمناسبت آن شخص به باشد که ير درباره موالنا ابوالکالم آزاد مياشعار ز

الزم است . بند است ۵ن اشعار هم در قالب مسدس مشتمل بر يا. و بزرگ سروده شده
  .که همه آن نقل گردد
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  موالنا ابوالکالم آزاد
)۱(  

ــوالکالم   ــت ابــ ــاب اوج لياقــ   صـداقت ابـوالکالم  اي شمع بـزم حسـن     اي آفتــ
ــوالکالم    اي عنــدليب بــاغ فصــاحت ابــوالکالم    ــاحت اب ــاهراه فص ــر ش   اي خض
  کشتي شکستگانيم اي خضـر چـاره کـن     يک عالم است خسته و حيران نظاره کـن 

)۲(  
ــاروان   ــتاد ک ــم و فضــل و اس ــدان عل   وجدان موج معنـي را يـک بحـر بيکـران      مي
ــوار علــم، فــيض رســان شــاه کــامران  ــمه  ان ــو دران  سرچش ــده از ذات ت ــرم ش   ک
ــد    ــباب ش ــن و ش ــزم حس ــوم قل   هـر ذره زيــر پــاي تــو مثــل آفتــاب شــد   دارالعل

)۳(  
ــالب    ادراک و فکــر پختــه پــرورده انقــالب    ــوي انق ــدي س ــپار ب ــته رهس   پيوس
ــالب     هــر هــر قــدم موافــق همــوطن انقــالب ــون انق ــب مره ــم مطال ــوک قل   ن
ــردار همرکــاب بــدي شــعلة گفتــار     ــار آراســـتي جهـــان  ک ــا آمـــدي بهـ   را تـ

)۴(  
ــار   تحرير معنـي خيـز تـو تمثيـل پـر شـرار         تقــدير شــعله خيــز تــو ماننــد شــعله ب

ــه ــو دريافــت افتخــار  عــالم ب ــر ذات ت ــوار     ف ــد س ــو ش ــداد ت ــراق م ــر ب ــال ب   اقب
ــدي  ــگ آمـ ــي وزارت فرهنـ ــر کرسـ   بــا پايتخــت هنــد را خرســند آمــدي      بـ

)۵(  
  شـعله بـار تـو فتنـه نهـان شـده      از چشم   از جنبش مژگـان تـو راهـي عيـان شـده     
ــده   چون نبض وقت حال عدالت بيـان شـده   ــان ش ــدم زب ــو همان   از راي صــائب ت
ــاروان    ــر ک ــو اي مي ــيم ت ــر عظ  ١نـو جهـان   هندوستان بر تـويي نـازد بـه     اي رهب

برخوردار  يان و دلکشير، قدرت بين اشعار تا چه اندازه از تأثيشود که ا يمالحظه م
هر بند . شود يشاعر روشن م يدان ياقت فوق العاده و فارسياستعداد، ل است که از آن

در  يوجد و جهد و يلتش، تکاپويدرباره موالنا آزاد، فصاحت و بالغت او، علم و فض
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وزارت بعد از  يبر کرس يز نشستن ويشرر بار او و ن ير و سخنرانياستقالل هند، تحر
ان ين داللت بر قدرت بيا. رده استانش را آشکارا کياستقالل هند هم اوصاف و ب

  .دارد يو فارس يعرب يها کار بردن واژه  به الرحمن در بيمج يدانشمند فارس
در قالب مسدس مشتمل بر شش » يهند باستان«با عنوان  يو ينقل شعرها  به نکيا

 .م ۱۹۶۷ه در سال يژانو ۲۶خ يتار  به بين اشعار را قريا. شود يبند پرداخته م
هند که در تاالر دانشکدة موالنا آزاد برگزار شده بود سروده  يز جمهورمناسبت رو  به

د که يستا يم يا گونه  به را که کشور هند در گذشته داشت يشاعر شکوه و عظمت. است
  :ديگو يشاعر م. باشد يان ميرون از حد وصف و بيب

)۱(  
  داري؟ چه بدي؟ ياد تو کشور حسرتاي   اي کشور بهارت چه بدي؟ ياد تـو داري؟ 
  اي کشور گاندي چه بدي؟ ياد تـو داري؟   گهوارة علم و فـن، تابنـده چـو خورشـيد    

)۲(  
ــود   ــر روان ب ــد قضــا تي ــو مانن ــان ت   حکم تو در آفاق قوي همچو گمـان بـود    فرم

  فرزند جهـانگير، عجـب شـاهجهان بـود      چنـان بـود  ! اندر کف اکبر چه جهان بـود 
ــي  ــانگير و ترق ــر و عــدلِ جه ــم و هن   هر پيـر و جـوان بـود    اين مايه اوصاف به  عل

  بيـــداد شـــود عامـــل تـــاراج دول را     امـن اسـت و تعـديل عمـل را     تعمير بـه 
)۳(  

  از دست خـود حيـف، کنـي نالـه و فريـاد       از پنجــه اغيـــار شـــده ملـــک مـــا آزاد 
ــان را   ــوييم دلِ هموطن ــت بج ــت اس ــاد   وق ــه ش ــارغ و آزاد و هم ــيهن بشــود ف   م

ــاد خنــدهاي پــرچم جمهوريــت فر  ١تـري بـاد   تو، پاينـده  قربان دل عرفي به  تــري ب
 ين بندها، در بزرگداشت تمدن، فرهنگ، علوم و فنون و شأن و شکوهيابتدا در ا

وجود آورده بودند، سروده که در  به گذشته يم کشور هند، در زمانهايکه حکمرانان قد
ان کرده يب يا وهيش  به را هماستقالل هند  يکند و بعد روزها ير نگرش او جلوه ميآن تأث

  .باشد يان ميب يروير و نيقدرت تأث يسازد و هر بند آن، دارا يکه خواننده را متأثّر م
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پروفسور . ت نامدار و بزرگ بنگاله بودي، شخصيسرت چندرا چترج يسر
ه يژانو ۳۰خ يکه در تار او ين سالگرد زندگيکصدمي جشن مناسبت  به الرحمن بيمج

ن نظم مشتمل يا. سرود يزبان فارس  ي بهبرگزار شد، اشعاري ن مهابوددر انجم. م ۱۹۷۶
  :شود ينطور آغاز ميا» ليدر تجل«ت شعر با عنوان يب ۱۲بر 

  را» ســرت«آيــين ادب تــازه بگرديــد     ار» بهــرت«اي بــاد صــبا مــژده رســانيد 
  عه علم و هنر پر نور درت گشـت شاي شع  اي خاک وطن جان تو خورشيد صفت گشـت 

ــي   اي ک ــاد روان ــي ش ــه زه ــور بنگال   گشـت » سرت«گلزار ادب رشک ارم نام   ش
ـتان   برگ، شاخ به  از برگ به   »ســـرت چنـــدرا«هــاي   آراســته گـــل   شاخ، همچو گلس

ــد     را» بهـرت «از عرفي رسـانيد ايـن مـژده     ــازه بگردي ــين ادب ت ــرت«آي   ١را» س
ر مقام و خاط  به را» سرت چندرا بهرت«ت بزرگ يدر اشعار مذکور، شاعر، شخص

ف يف و توصيار تعريالت بنگاله را هم بسيعالوه بر آن، ا. ستوده است يلياش خ مرتبه
برخاست و نامش را در جهان  يو هنر يت علمين شخصيکرده که از خاکش چن

ن عنوان شعر يبا هم. باشد يان ميقدرت ب يرگذار و دارايهمه اشعار تأث. پرآوازه کرد
موالنا س دانشکدة يرئ» ان کماردتيکل يسر«ه وصف ت سروده کيب ۶مشتمل بر  يگريد

و  با آموزگاران يو يمناسبت مراسم بزرگداشت و خداحافظ  به ن نظميا. آزاد کلکته است
د يبرگزار گرد در تاالر دانشکده. م ۱۹۷۴سپتامبر  ۱۲خ يپروفسوران دانشکده که در تار

  :ديسرا يم نيس دانشکده چنيف خدمات بزرگ رئيدر توص يسروده شده است و
  نقشبندان محبت را گلـي در کـار نيسـت     تـر ز داغ يـار نيسـت    آشناي درد را خوش

ــا ــذا ! مرحب ــابو، حب ــان ب ــار! کلي   شهسوار کـامراني را، وي در کـار نيسـت     دت کم
 ٢هاي سخن بهتر از اين گلنار نيست در چمن  آور از آنک» دت«هديه تبريک عرفي پيش 

٢ است يعنوان ر  به »برمن. آر. وي يسر«و معارفة مناسبت انتصاب   به طور نيهم
الرحمن با همان  بيدانشکده موالنا آزاد که در همان ماه برگزار شده بود، پروفسور مج

س يت سرود که اوصاف و خدمات رئيب ۷مشتمل بر  ي، اشعاريل ويعنوان در تجل

                                                   
  .اطالعي بهم رسيده از دفتر يادداشت پروفسور مرحوم  .١
  .همان  .٢



  ١٣٨  قند پارسي

  .١دينما يدانشکده را ذکر م
و  يار مهمان در بخش عربيانشعنوان د به الرحمن بيکه پروفسور مج يهنگام

از دوستان دانشمند و  يکيمناسبت بازنشستگی   به داد، يدانشگاه کلکته درس م يفارس
زبان  به ک نظميبود؛  يسيس بخش انگليکه رئ» دکتر امالندو بوس«اش  اهل علم و فضل

» ليدر تجل«با عنوان  ياشعار و. برگرداند يسيزبان انگل  به سرود و بعدها آن را يفارس
  .٢در تاالر دانشگاه قرائت شد. م ۱۹۷۳ل يآور ۴خ يتار به بند ۶ يدارا

الرحمن توجه کرد که درباره دو  بياز پروفسور مج ياشعار  به نک الزم استيا
س بخش يد حسن رئيپروفسور س يکي. باشد يهار ميالت بيت بزرگ و ارجمند ايشخص

که هر دو در کلکته در  ياکوالرحمن ک د شاه عطاءيس يگريدانشگاه پتنا و د يفارس
که در  يه مختصريدر مراسم استقبال. ن خاور شرکت کرده بودنديکنفرانس سرزم

آراسته شده بود،  ٣در اقامتگاه پروفسور اعزاز افضل ين دانشمندان فارسيبزرگداشت ا
سروده  يفارس به ن مناسبتيهم به »کيتبر«با عنوان  يالرحمن اشعار بيپروفسور مج

  :شود ياز آنها در ادامه نقل م يت شعر است و فقط تعداديب ۱۳ظم مشتمل بر ن نيا. بود
ــار رســيد  ــر ز جويب ــاد معطّ   خوشا چـه بـوي معطـر ز مرغـزار رسـيد       خوشــا چــه ب
  بر تختگاه خندان، وقـت نـو بهـار رسـيد      يگانه مهر درخشـان شـرق شـد مهمـان    

ــيدهـــزار خـــاطر آشـــفته را قـــ  هـاي حسـن   هاي دالويـز و نکتـه   ز گفته   رار رسـ
ــيم ــه  عظ ــعادت ب ــاد س ــاد  آب ــو مبارکب   حسن عطا چو دو پيکـر ز کردگـار رسـيد     ت

  چنين خالصه دانش در ايـن ديـار رسـيد     بنــاز کشــور شــعر و ســخن، بنــاز کلکتــه
ــه ــاد ب ــدم نه ــاهي  ق ــا گ ــر م ــه پي   چون صيت نعـره مسـتانه بـار بـار رسـيد       ميخان

 ٤ايت ز کـوي يـار رسـيد   هواي لطف و عن  زهي نصيب که رشک جهان شـد عرفـي  
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  الرحمن وفسور مجيبپر  ١٣٩

ل کرده و ابراز افتخار يف و تجليرا توص  يهر دو مهمان گرام يدر اشعار باال و
  .ن شهر گشته استيد ايعا يا شان بهرهيشهر کلکته که از حضور ا ينموده برا

ر يغزل ز .رسد يان ميپا به ن مطلبيالرحمن ا بيک غزل از مجيم ينک با تقديا
نه جو را سرخورده يباشد که مرد حاسد و ک يآموز م ق، دلکش و درسيار عميبس
  :دينما يد مياخالق حسنه است تمج به را که متّصف يکند و کس يف ميتوص

  چه گويي روي حاسد را چو آتش در نهان سـوزد 
  زبان لـرزد اگـر گويـد، نگويـد اسـتخوان سـوزد      

  به روي دوستان بنگـر، دمـد اللـه سـمن بويـد     
  کـه در چمـن بويـد   بهشت جاودان باشـد دمـي   

  آيــد  جمــال همنشــين از لــذت گفتــار مــي    
ــي  ــردار مـ ــرواز از کـ ــت پـ ــال رفعـ ــد کمـ   آيـ

  رسـد هـر دم پيـامي نـو     انجم مـي  ز انجم تا به
  رسـد هـر وقـت بـام نـو      اختـر مـي   ز اختر تا به

ــراق هــوش پيمــا مــي  ــو  ب ــامي ن ــدا مق ــد پي   کن
  ولي عرفي که داده شـرح باشـد آن جهـاني نـو    

ــ ــانم در حص ــي جه ــردون نم ــعت گ ــد ار وس   آي
  ١آيـد  آن جيحون نمي دلي دارم که در وسعت به

ک دانشمند و يز يو ن يالرحمن آموزگار و پروفسور زبان و ادب فارس بيپروفسور مج  
ت ارجمند ين شخصيا. روشن است يو يبوده که از نگارشات و اشعار فارس يشاعر فارس

سن هشتاد و   به يالديم ۱۹۹۹ه سال يفور ۱۱خ يتار  ي بهه زبان و ادب فارسيکلکته و سرما
  .صدها شاگرد، دانشجو و دوستان را وداع گفته رهسپار ملک عدم گشت يدو سالگ
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  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤١

  کريم برق پروفسور عطا

الت بنگاله برخاستند که در ياز ا يت واال مقام فارسيپس از استقالل هند دو شخص
آنها دکتر محمد اسحاق و دکتر عطا . الت را بلند آوازه کردندين ايسراسر کشور، نام ا

عنوان  به م،يدکتر عطا کر يعنين شاگرد دکتر محمد اسحاق يزتريم برق بودند که عزيکر
 ران هميطلوع کرد که نه فقط در هند بلکه در ا يبرجسته در افق زبان فارس ينشمنددا
گر انوار زبان و ادب يد و ديدرخش يزبان و ادب فارس به اش سبب خدمات ارزنده  به

  .ديبخش يرا هم روشن يفارس
در حوزة » چارگاوان«ة يدر قر. م ۱۹۱۸ة سال يژوئ ۱۶خ يم برق در تاريدکتر عطا کر

نام پدرش . جهان گشود به محترم و معزّز چشم يا هار در خانوادهيالت بيدر ا» ريمونگ«
کلکته آمد   ي بهدر مدرسه محلّ يالت مقدماتيپس از تحص يو .١بود يخ محبوب عليش

پلم و يب، دوره ديترت به در کلکته يو .٢ديات در آن سکونت گزين دم حيو تا واپس
و دانشکده  يليال جوب. در هنرستان ام. م ۱۹۴۳و . م ۱۹۳۹ هاي سالدر  سانس رايل
از دانشگاه  يسانس زبان فارسيافت مدرک فوق ليبعد از در يو .٣گذراند يدنسيپر

ي الت عاليتحص يبرا» ميعبدالحل يفرصت مطالعات«ق ياز طر. م ۱۹۴۶کلکته، در سال 
قامت در هنگام ا. ٤ديران مسافرت کرد و آنجا در حدود چهار سال اقامت گزيکشور ا  به

د، يجد يزبان فارس  به و مکالمه يسندگيدر نو. م ۱۹۵۳ران، تا ماه دسامبر سال يدر ا
سانس يحاصل نمود و همان سال، از دانشگاه تهران، فوق ل ياستعداد و مهارت کامل
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  ١٤٢  قند پارسي

  .١ز گرفتيات را نيادب
 يزبان فارس  به »ات بنگاليدر زبان و ادب ير فارسيتأث«با عنوان  يا ان نامهيپا يسپس و

  .٢افت کرديات را دريادب يدرجه دکتر. م ۱۹۵۷نگاشت و از دانشگاه تهران در سال 
 ر در کلکته چند ماهيرستان هيران، دکتر برق در دبيکلکته از ا به پس از بازگشت

ار در بخش يبه عنوان دانش۱۹۵۴ه سال ياز پانزدهم ژانو يو. عنوان آموزگار درس داد  به
ن خدمت ممتاز ي، پس از ايو .٣کار کرده بود  به ه آغازدر دانشگاه کلکت يو فارس يعرب

و پروفسور فرهنگ  يو فارس يعنوان سرپرست بخش عرب  به و سه سال، يحدود س
خدمات گرانقدر و ارزنده او در  .٤دياز دانشگاه بازنشسته گرد. م ۱۹۸۷در سال  ياسالم
 يت جمهوراسياز طرف ر. م ۱۹۷۹باعث شد که در سال  ينه زبان و ادب فارسيزم

از بد حادثه،  .٥اقت اهدا شوديزه و نشان لياو جا به ر از دکتر برق،يتقد يکشور هند، برا
تا سه سال ادامه داشت که سرانجام،  يو يماريمار گشت و بيبي او بعد از بازنشستگ

رون يب اتياو را از آغوش ح. م ۱۹۹۹اکتبر  ۴خ يتار به د و شب دوشنبهياجل سر رس
حضرت   ـبزرگ  يه چارگاوان در کنار آرامگاه صوفيهار در قريلت بايدر ا يو. ديکش
  .٦خاک سپرده شد  به ارادت و اعتقاد داشت، يو به که ـ  خ آمونيش

ن دانشمندان يتر از برجسته يکي ميالدي ستميم برق در قرن بيپروفسور عطا کر
زبان و شرفت يج و پيترو يرا برا يزندگان يو. رود يشمار م  به در شبه قاره يفارس

، يسبب مطالعات در زبان و ادب فارس  به .در شبه قاره وقف کرده بود يادب فارس
ژه در ياش بو حهيذوق و قر يول. نوشت يو فارس يسيزبان اردو، انگل  يي بهها مقاله
ان دانشمندان ي، بلکه در ميان دانشمندان هنديرا م يد، نه تنها ويجد يسينو يفارس
، شهرت دوام يک دانشمند بزرگ زبان فارسيعنوان  به ز معروف ساخت و اوين يرانيا
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  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤٣

  .شود يطور مفصّل بحث م  به نده دربارة خدمات دکتر برقيدر سطور آ. کسب نمود
 ياز دانشگاه تهران، مدرک دکتر. م ۱۹۵۷چنانکه قبال ذکر شد، دکتر برق در سال 

ن يا. را گرفت» يگالات بنيدر زبان و ادب ير فارسيتأث«عنوان   ي بهفارس به ان نامهيبا پا
ر نظر دکتر محمد مقدم پروفسور و زبانشناس معروف در دانشگاه تهران يان نامه زيپا
  .١ه شديته

ن يا. ده استيچاپ نرس  ي بهشکل کتاب  به ه تاکنونين کار گرانمايمتأسفانه ا يول
. باشد يصفحه م ۸۲۵ يف مشتمل بر دو جلد، هفت باب و عالوه بر مقدمه، دارايتصن
شود که تسلّط  يصفحه است در ادامه نقل م ۴۰ يآن، که دارا ياز مقدمه طوالن ياساقتب
  :سدينو يپروفسور برق م. سازد يد را روشن ميجد يفارس  به و نوشتن يزبان فارس  ي بهو

قول استاد   به گوناگون و يتمدنها ياست پهناور، دارا يهندوستان مملکت”
م است کلمه يک اقليست بلکه يک کشور ني، هندوستان يسيد نفيارجمند سع

ه، يآن ناح به ه تاين ناحيرا از ايکند، ز يث بر هندوستان صدق ميم از هر حياقل
کند، بلکه درختان  ير ميين و لباس و عادات و رسوم تغينه تنها زبان و نژاد و د

  .ز تفاوت دارندياهان نيو گ
ل و چهار کصد و هفتاد و نه زبان و پانصد و چهيدر هر حال، هندوستان 

 يگسترده داشته دارا يا ان آنها پانزده زبان وسعت و دامنهيش دارد، که در ميگو
 ييايشه در زبان آريازده زبان ريها،  ن زبانيان ايدر م. باشند يمفصّل م ياتيادب

ن پانزده زبان، يا. رود يشمار م  ي بهديگر از گونه دراويداشته و چهار زبان د
  .٢“باشد يقابل استفاده م يعموم يت و زندگيم و تربيات و تعليادب يبرا

صفحه و پنج باب  ۴۳۸جلد اول مشتمل بر . ف دو جلد داردين تصنيقبالً ذکر شد که ا
را شرح داده  يدر زبان بنگال ياست که عالوه بر آن، نفوذ فارس يخ زبان و ادب بنگاليدر تار

  .ان نموده استيسه دوره بي را ط يشرفت زبان و ادب بنگاليروند پ يو چگونگ
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  ١٤٤  قند پارسي

و عهد .) م ۱۸۳۶- ۱۲۰۱( ي، عهد اسالم.)م ۱۲۰۰-۹۰۰از سال (ن يدوره آغاز
ر منحصر يابواب ز  به هين کار گرانمايت و ارزش اياهم). حال به تا. م ۱۸۳۶از (د يجد
  :ن قرار استين دو مجلد، از ايفهرست مطالب دست نوشته ا. گردد يم
بنگال و استانداران بنگاله  يو فرهنگ يادب ،ياسيخ سيتار  ي بهنظر اجمال: فصل اول .۱

 در زمان،
 ؛يزبان بنگال يدسته بند: فصل دوم .۲
 يزبان بنگال ييدوره ابتدا: فصل سوم .۳
 يزبان بنگال يدوره اسالم: فصل چهارم .۴

  در آن؛ يو نفوذ فارس يشرفت زبان بنگالين و هندوها در پيسهم مسلم :الف
  ؛يدر زبان بنگال يان نفوذ فارسآثار آن يمسلمان و بررس يسخنوران نام :ب
  ؛يدر زبان بنگال يآثار آنان و نفوذ فارس يمسلمان در اراکان و چگونگ يسخنوران نام :ج
 آنان ييرايمسلمان و پذ يسخنوران نام :د
در آن؛ مشتمل  يسهم فارس يو چگونگ يد زبان بنگاليشامل دوره جد: فصل پنجم .۵

و نفوذ آن بر زبان، دستور و  يفارس يناسزبانش به وابسته) ششم و هفتم(بر دو باب 
، درج يآن، فهرست ساز به در ادامه، مطالب مربوط. باشد يم يبنگال يلغت شناس
 .شده است

و  يشونديو پ يپسوند يها آن نمونه يو بررس يدر زبان بنگال يفارس يها واژه .۶
 آن يها ک و مثاليتيرات فونيي، تغيشباهت گرامر يها نمونه يبعض

 يو نفوذ فارس ي، ضرب األمثال بنگاليزبان بنگال ي بهفارس يها ت واژهشامل فهرس .۷
 يها ؛ فهرست واژهيامثال و حکم بنگال يست؟؛ بررسيضرب االمثال چ در آن؛
  ).جلد اول و دوم(؛ منابع و مآخذ کتاب  يدر امثال و حکم بنگال يفارس
، دانشمند يعابدر حسن يد امينک درباره اثر فوق، اظهار نظر مرحوم پروفسور سيا

  :ديگو يم يپروفسور عابد. شود يدر هند آورده م يمعروف فارس
م برق را فراموش کرد يتوان مرحوم پروفسور عطا کر ين مناسبت نميدر ا”
در  ي، نقطه عطف»يبر زبان و ادب بنگال ير زبان فارسيتاث« يکه اثر و يکس



  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤٥

  .١“است) ران و هنديا(مان  حوزه فرهنگ مشترک
جستجو «: باشد، عبارت است از يات ميدر ادب ييکه کار گرانبها يفارسن اثر يدوم

زبان   به م برقيکه از خانه فکر و کاوش پروفسور عطا کر ٢»شاهيعل يدر احوال صف
نا چاپ شده يانتشارات ابن سي از سو. م ۱۹۷۴ران در سال يتراوش کرده و در ا يفارس
  .بخش استدو  يو دارا صفحه ۱۴۴ف مشتمل بر ين تصنيا. است

شاه؛ خانواده يعل يشاه؛ اسم و نسب صفيعل يجستجو در احوال صف: بخش اول
 يه السالم؛ صفيعل يحضرت عل  به د و عرفانيشاه؛ عقايعل يشاه؛ آرامگاه صفيعل يصف
 .يهلبود؛ قانون نعمت ال يهلشاه نعمت اليعل

 شاه؛ يعل يد آثار صفيشاه؛ کليعل يجستجو در آثار صف :بخش دوم
  :صفی عليشاه ثورآثار من

  اسرار المعارف قه؛يو برهان الحق فةزان المعريم عرفان الحق؛
  :آثار منظوم

 نه عشّاق؛يآ ق؛يبحرالحقا يمثنو االسرار؛ةزبد يمثنو ؛يات صفيد و غزليوان قصايد
  ؛ير صفيتفس

  انياز نظر زبان و ب ير صفيمختصات تفس
  فهرست مآخذ

  ٣فهرست مندرجات
صفحه است، پروفسور برق  ۱۰که مشتمل بر » از سخنآغ«ف، ين تصنيدر مقدمة ا

  :دهد يح ميتوض

                                                   
 – Indo- Persian literature in the 20th century” Indo“ عنوان با عابدي پروفسور مقاله به ک،. ر  .١
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عطا کريم  به ک.ر(هجري در تهران فوت کرد  ١٣١٦هجري در اصفهان متولد شد و در سال  ١٢٥١
  ).٢٤٦- ١١ميالدي، ص  ١٩٧٤برق، جستجو در احوال صفي عليشاه، تهران، 

  .٤٤ - ١١ص جستجو در احوال صفي عليشاه،   .٣



  ١٤٦  قند پارسي

شاه يعل يرزا حسن صفيمطالعات در احوال و آثار حاج م ين کتاب محتويا”
، يو شفاه يچون در دانشگاه تهران عالوه بر امتحانات کتب. است ياصفهان
د يسع يبود، استاد معظم آقا يز جزو برنامه امتحانات دوره دکترين يسيمقاله نو

خ تصوف يتار به مربوط يقيدستور دادند که الزم است بنده مقالة تحق يسينف
شاه پرداختم و يعل يشرح احوال و آثار صف به شانيبنده با اجازه ا. مرقوم دارم

ب دادم و آن را يشان ترتيو نظارت ا ييراهنما  به هشتاد صفحه يدارا يا مقاله
  .١“شان بردميخدمت ا

م يپروفسور عطا کر يشود که در چه اوضاع و احوال يوشن ماز اقتباس مذکور ر
در  ي، دانشمند معروف فارسيسيد نفيپروفسور سع ييبا راهنما ن کتاب رايبرق ا

که کتاب  شود می پرداخته يسيدگاه استاد نفينقل د به نکيا. ف کرديدانشگاه تهران تصن
را  يزبان و ادب فارس نهين کتاب در زميت و ارزش ايد و اهميرا قدر و منزلت بخش

  :ديگو ين اثر با ارزش ميدرخصوص ا يسيپروفسور نف. ديمشخص گردان
کار و مطالعه و دقّت ها  جه مدتيشود، نت ين اوراق منتشر ميکه در ا يکتاب”

م يدکتر عطا کر يآقا به ام، ش از انتشار، آن را مطالعه کردهياست و من که پ
ان ياو را در سال يابيزدان پاک کاميم و از يگو يک مين اثر مهم تبريا يبرق برا

  .٢“دراز مدت خواهانم
دراسات القرآن  يف يبحث الصف«عبارت از  يزبان فارس به ن اثر دکتر برقيسوم
در  يفارس  به رين تفسيا. باشد يم» شاهيعل ير صفيتفس« ياست که مطالعه انتقاد» ميالکر

و نظارت دکتر  ييراهنما به را يقيتحقه و ين کار گرانمايدکتر برق، ا. است يقالب مثنو
  :دهد يدکتر برق شرح م. ران انجام داديدر ا ياصغر حکمت، دانشمند معروف فارس يعل

 ير صفيق و مطالعه در تفسيدرباره تحق يگريدر اواخر سال گذشته کتاب د”
است و آن را تحت » ميالکر دراسات القرآن يف يبحث الصف«که عنوان آن 

ده يظهور رسان به اصغر حکمت يت استاد محترم دکتر علو نظار ييراهنما

                                                   
  .٣ص  جستجو در احوال صفي عليشاه،  .١
  .٨همان، ص   .٢



  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤٧

  .١“دميان رسانيپا  به بودم،
ن يا دکتر برق راجع به. جلد است ۲مشتمل بر  ٢شعر  ۳۲۰۰ ير منظوم دارايتفس نيا
  :دهد ينگونه اطالعات مير، ايتفس

 يابيو ارز يدقّت مطالعه و آن را بررس  به را ير صفين سطور، تفسيسنده اينو”
در » ميدراسات القرآن الکر يف يالصّف بحث«و کتاب جداگانه با عنوان کرده 
ده و يچاپ نرس  به ده، آن کتاب هنوزيظهور رسان  به صد و پنجاه صفحهيس

 يعرفان يها جنبه به ش من موجود است که در آن،يس آن پيچهار نسخه دستنو
خته پردا انه آن مرد بزرگواريالت صوفيو بحث و تأو ير صفيتفس يو معنو

  .٣“شده است
  :ر استير، منقسم بر پنج باب زيتفس ين مثنويا

  شاه؛يعل ير صفيارزش تفس: فصل اول
  ؛يمعنو يشاه با مثنويعل ير صفيسه تفسيمقا: فصل دوم
  ؛يانه صفيالت صوفيتأو: فصل سوم
  مقطّعه قرآن؛ يدر حرفها يالت صفيتأو: فصل چهارم
  .در محکمات و متشابهات يالت صفيتأو ي بهنظر اجمال: فصل پنجم

متأسفانه هنوز  يد؛ وليل رسيتکم به .م ۱۹۷۰ه دکتر برق در سال ين کار گرانمايا
  .٤چاپ نشده است

و رساله » يقات المعانيرساله تحق«ن اثر دکتر برق، دو رساله با عنوان يچهارم
 ٥خ آمونيبزرگ ش يک صوفياست که آن را با موضوع تصوف، » مطلوب المبارک«

                                                   
  .٣ص جستجو در احوال صفي عليشاه،   .١
  .١٢٦، ص ٤-١، شماره ٥٣مجله ايندو ايرانيکا، جلد   .٢
  .١٠٤جستجو در احوال صفي عليشاه، ص   .٣
  .١٢٦، ص ٤-١، شماره ٥٣مجله ايندو ايرانيکا، جلد   .٤
وي در قريه چارگاوان . شمار مي رفت به خودش صوفي بزرگي حضرت شيخ احمد آمون در عهد  .٥

ميالدي متولّد شد و در همين سرزمين  ١٢٨٩/هجري ٦٨٨در حوزه مونگير در ايالت بيهار در سال 
شيخ احمد آمون افتخار داشت که صوفي بزرگ . ميالدي فوت کرد ١٣٨٢/هجري ٧٨٤در سال 

المبارک  المعاني و مطلوب تحقيقات  به :ک. ر(پيرو مرشد وي بود ) رح(حضرت شيخ يحيي منيري 
  ).٢٦-٢٥برق، ص عطا کريم مرتبه دکتر 



  ١٤٨  قند پارسي

ار، يد بسيق و تنقيها را دکتر برق پس از تحق ن رسالهيا. ف کرديتصن يبان فارسز  به
ک جلد کرده با يو مرتّب کرد و بعد از آن، هر دو رساله را شامل  يسيه نويحاش
 يدين رساله تنقيا. در کلکته چاپ کرد. م ۱۹۹۲عالمانه و فاضالنه در سال  يا مقدمه
 يروحان يها خ آمون، گفتهيش نامه حضرتيصفحه است که شامل زندگ ۲۰۶ط در يمح
صفحه از  ۱۱۲مشتمل بر  يا مقدمه. گر استيها و موضوعات د رساله يو معرف يو

ان آن دوره، ذکر مجالس ياز صوف يا درباره عده يا خامه دکتر برق با معلومات ارزنده
نت يهار، کتاب را زين بيمعروف سرزم هاي شخصيتاز  يا شان و عدهيانه ايصوف
  :کند ين شروع ميدکتر برق مقدمه کتاب را چن. است  دهيبخش
  ين اصطفيعباده الذ يهللا والسالم عل الحمد”

  :آمون قدس سره) احمد(خ ياحوال و آثار حضرت مخدوم موالنا ش
خ و بزرگان زمان ين مشايتر از برجسته )رح(خ احمد آمونيحضرت مخدوم ش

روان حضرت ين پيتر ز مقربو ا يخود در سلوک و تصوف و در زهد و تقو
  .١“بوده است يهاريب يريمن ييحين احمد يالد خ شرفيمخدوم جهان ش

ابتدا در » المبارک و مطلوب يالمعان قاتيب تحقين و تبويتدو«دکتر برق با عنوان 
  :کند يم ينطور معرفيرا ا» يالمعان قاتيتحق«مقدمه، رساله 

. هر باب سه مجلس دارداست مشتمل بر دو باب، و  ين رساله کوچکيا”
خ احمد آمون رسالة يفرزند حضرت مخدوم ش يخ ارزانيحضرت موالنا ش

با  يمشتمل بر ملفوظات و رساله کوچک» يالمعان قاتيتحق«با عنوان  يکوچک
خ يحضرت مخدوم ش يشامل ملفوظات و گفتارها» يالمعان قاتيتحق«عنوان 

 ؛ آنحضرت،…هديظهور رسان  ي بهقمر يهجر ۷۸۴احمد آمون در سال 
 کمال محبت و لطف، آن نسخه را از اول تا آخر مالحظه و مطالعه نموده  به
  .٢“نام داد» يالمعان قاتيتحق«زبان خود آن را   به

  :سدينو يم» مطلوب المبارک«رسالة  ين، دکتر برق در معرفيهمچن

                                                   
  .٢٦-٢٥المبارک، ص  المعاني و مطلوب عطا کريم برق، تحقيق  .١
  ١١٦-١١٥، ص همان  .٢



  عطا کريم برقوفسور پر  ١٤٩

ده يدارد که در آن حمد و نعت گنجان يا ن رسالة کوچک، مقدمهيدر آغاز، ا”
 يها از ملفوظات و فرموده يالمعان قاتين رساله، مانند تحقيا. ده استش

خ مبارک، يخ احمد آمون است که آن را حضرت موالنا شيحضرت مخدوم ش
  .١“ديب پوشانين و ترتي، جامة تدويخ ارزانيفرزند حضرت موالنا ش
» نقد و نظر«مزبور با عنوان  يها ر احمد در مورد رسالهيپروفسور دکتر نذ

  :ديفرما ينطور اظهار ميخود را ا يها دگاهيد
دو ... بود  يريمن ييحي الدين حضرت شرف يخ احمد آمون از اجل خلفايش”

م يح پروفسور عطا کريآنها با تصح يمانده است و هر دويملفوظ شاه آمون باق
کجا کرد و بعد از يرا  يو چاپ يچند نسخه خط يو. شوند يبرق منتشر م

زبان  اي به هرا آماده کرد و مقدمه مبسوط و محققان يها متنسه و مقابله آنيمقا
  .٢“آن نوشت يد برايجد يفارس

ت و ي، نه فقط اهمين اظهار نظر دانشمند برجسته زبان فارسيناگفته نماند که از ا
نه زبان يدکتر برق هم در زم يدان يو فارس يگردد بلکه دانشمند يارزش کتاب روشن م

  .گردد يارا مدر هند آشک يو ادب فارس
ارائه  يان و دانش آموزان زبان فارسيدانشجو به که دکتر برق، ين اثر فارسيپنجم

دگاه يران از ديآموزش و پرورش در ا«با عنوان  يزبان فارس به است يا نمود، رساله
ن رساله، يا. چاپ کرد . م ۱۹۸۴در سال » کلکته –ران يانجمن ا«که آن را » ينفوذ اسالم
ن رساله، يا. باشد ياز طرف مصنف م يسيزبان انگل  به آن يفحه و معرفص ۵۶مشتمل بر 

ران تحت نفوذ اسالم، يشرفت آن در مملکت ايو پ  يدرباره آموزش و پرورش اسالم
از طرف  يسيزبان انگل ي بها مقدمه. دينما  يه ميرا ارا يا و فاضالنه يبحث علم

مه رساله يدر کلکته ضم يارسوسف، دوستدار زبان و ادب فيپژوهشگر خواجه محمد 
  :سدينو يم يو. است

                                                   
  .١١٩ص  المبارک، المعاني و مطلوب عطا کريم برق، تحقيق  .١
  .٢٠-١٧ص  ،همان  .٢



  ١٥٠  قند پارسي

ک متن خالصه يرا متحمل شده تا  يدر رساله حاضر پروفسور برق رنج و زحمت”
آن کشور تا  يران در دوران اسالمير بر آموزش در ايمعتبر درخصوص تاث يول

عمق شناخت و درک موضوع در رساله بارز . ه دهديت ارايرا با موفق يدوره پهلو
قات ينه تحقين زميسازد تا در ا يشمندان را قادر مين اثر انديار است؛ او آشک

  .١“انحام رسانند  به را يشتريب
  :شود ين آغاز ميچن» رانيآموزش و پرورش در ا«رسالة 

ات زمان و مکان و جامعه، در هر يمقتض به اصول آموزش و پرورش، بنا”
ت و کشور، در ک ملّين و مذهب يد. ن استيريجدا از سا يتکشور و ملّ
مثال در . نموده است يرا باز يل بوده و نقش مهميشرفت آن دخيتوسعه و پ

م که اصول آموزش و پرورش براساس ينيب يم ميا هندوستان قديم يران قديا
ن يکه د يم در زمانينيب يا مثال مي. بوده يو زرتشت ييو بودا يين براهمايد

دا کرده ير پييآن کشور تغ افت، آموزش و پرورشيران گسترش ياسالم در ا
ات زمان يکار کرد و مقتض يمات اسالمين و تعليياساس و اصول آن بر طبق آ

  .٢“فا کرديرا ا ين اصول آموزش و پرورش، نقش مهميو مکان در تأم
م يدة خامه دکتر عطا کري، چکينة زبان و ادب فارسيه که در زمين اثر گرانمايششم

شاعر » يزيات و خدمات صائب تبريح«با عنوان  يسزبان فار ي بها باشد، رساله يم
ر يشدت اس  هرا دکتر برق، بين رساله چاپ نشد زيا يول. ران استيد در ايجد يفارس
 ين جهان برفت و دست نوشته آن رساله هم از کتابخانه شخصيگشته از ا يماريب

  .٣مصنّف مفقود است
ان يدانش آموزان و دانشجو ي، دکتر برق برايو علم يپژوهش ين کارهايعالوه بر ا

  : ب داد که عبارتند ازيف و ترتيتأل يزبان فارس ي بهدرس يها ، کتابيفارس
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  عطا کريم برقوفسور پر  ١٥١

ن و شامل احوال يب و تدويبا ترت يسانس تخصصيان ليدانشجو يبرا يدة فارسيگز .۱
 .د که آن را دانشگاه کلکته چاپ کرديه و تنقيسنده و شاعر با تجزيو آثار دوازده نو

رستان با يدانش آموزان دب يبرا» ادب يها خوشه«با عنوان  يفارس يا دهيگز .۲
بنگالة » هيأت معارف ثانويه«سندگان که آن را ينامه مختصر شاعران و نويزندگ
 .ور چاپ آراسته کرديز  به .م ۱۹۵۵در سال  يغرب

 يکه در امر آموزش فارس. م ۱۹۶۴چاپ در سال ) بخش اول و دوم(د يجد يفارس .۳
 .١باشد يستة ذکر ميشانوآموزان  يد برايجد
د يق و تنقيخ و فرهنگ و تحقينة زبان و ادب، تارين، دکتر برق در زميهمچن

ران چاپ شده يهند و ا يها نگاشت که همه در مجله يزبان فارس ي بهاريبس يها مقاله
، »کتاب تهران يراهنما«، »نه هندييآ«کلکته، » کايرانيندو ايا« يها ان مجلهين ميکه در ا

  .٢سته ذکرندينو شا يدهل »اضيب«و  »يقند پارس« ،»يتيران سوسايندو ايمجلّه ا«
 يها از مقاله ياريکا در چاپ کردن تعداد بسيرانيندو ايها فقط مجلّه ا ن مجلّهيان ايم

است،  يطوالن يليها که خ م فهرست مقالهياز تقد. باشد يدکتر برق موجب مباهات م
  .٣شود يم يخوددار
مقاله  نو، دو يدهل» يقند پارس«باشد که مجلّه  يه قابل ذکر من نکتين ضمن، ايدر ا

  : ب عبارتند ازيترت به چاپ کرد که ۳-۲و  ۶ يها از دکتر برق را در شماره
 ؛يزبان بنگال ي بهتراجم آثار فارس .۱
 .يو فارس يزبان بنگال به ها درام يقيمطالعه تطب .۲

د ذکر ين را هم باي، ايارسات فينه زبان و ادبيخدمات دکتر برق در زم يضمن معرف
ن و يت تدوي، مسئول.م ۱۹۶۹کرد که پس از درگذشت دکتر محمد اسحاق در سال 

ق و يق، فاين مرد اليا. کا، بر دوش دکتر برق افتاديرانيندو ايمجلّه ا يب بخش فارسيترت
نحو احسن بر دوش  به ه راين بار گرانمايبرخوردار بود، ا يکه از سالمت يمجاهد تا وقت
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  ١٥٢  قند پارسي

ه درج است که يدر نما» کايرانيندو ايسر مقاالت ا«عنوان  به ها فهرست مقاله. داشت
  .توان بدان مراجعه نمود يم

رشته   به م برقيدکتر عطا کر به ن صفحات راجعيآنچه در ا يصحت و درست
زبان  به اش سبب خدمات ارزنده به آشکار است که دکتر برق ر در آمد، از آن رويتحر
اش از  د که آوازهيآ يشمار م به در هند ين دانشمندان فارسيتر ز برجستها يکي، يفارس
  .ده استيچيهم پ ران و افغانستانيکشور هند عبور کرده در ا يمرزها
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  دکتر محمد صابر خان  ١٥٣

  دکتر محمد صابرخان

بود که از  ين بنگاله، پروفسور دکتر محمد صابر خان کسيدر سرزم يالديم ستميدر قرن ب
 ياديو ممالک عرب و عجم از شهرت ز يان مسلمانان بنگاله در همة بالد اسالميم

ک دانشمند يعنوان   به ن قهرمان گرانقدر و نابغة روزگار که نه فقطيا. برخوردار بود
ي آمد، بلکه و يشمار م  ي بهخ و فرهنگ اسالميو تار ي، فارسيان عرببرجسته زب

 هم تسلّط و ييايو اسپان ي، فرانسه، ترکي، آلماني، بنگالي، هنديسياردو، انگل يها زبان  به
  .کرد يوا و روان گفتگو ميخودشان ش يها زبان  به داشت و با اهل زبان يم ياستعداد کامل

نارکل «در » مانک تله«ک يه الله نزديدر قر. م ۱۹۲۰دکتر محمد صابر خان در سال 
 ياش که بنگال خانواده. ١جهان گشود به متوسط چشم يا در کلکته در خانواده» دانگاه

نجا يکلکته آمده و ا به ترک وطن کرده) يبنگالدش کنون( ينژاد بودند، از بنگالة شرق
 يدر زندان مرکزنام داشت، » وسف خانيمحمد «جدش که . ده بودندياقامت گز

، پدرش که محمد يپس از درگذشت و. اشتغال داشت يعنوان کارمند دفتر به پور، يعل
عقوب خان، چهار يمحمد . آن شغل را عهده دار گشت يعقوب خان نام داشت، تصدي

الت يپس از تحص .٢باسواد و دانشمند بود يلين آنها صابر خان خيپسر داشت که ب
ب يترت به سانس رايرستان و ليالت دبيتحص يور، ويپوکر جونا يمدرسه بندر  يمقدمات

 يزبان عرب به در کلکته و دانشکده موالنا آزاد با تخصّص ياسالم يرستان عالياز دب
. در دانشگاه کلکته وارد شد يخ و فرهنگ اسالميبخش تار به پس از آن،. ل نموديتکم
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  ١٥٤  قند پارسي

از دانشگاه کلکته  ياسالمخ و فرهنگ يو هم تار يو فارس يات عربيدر زبان و ادب
خ اروپا موضوع ينه تاريدر زم يو. افت کرديسانس گرفت و لوح ممتاز دريمدرک فوق ل

نگاشت و  در بيآر گ. اچ ييراهنما  به گرانبها يا مقاله» هيتجارب األمم ابن مسکو«
ن مقاله ارزشمند و يبعد ا. افت نموديفلسفه را از دانشگاه آکسفورد در يدرجه دکتر

  .١ور چاپ آراسته کرديز  به کاگويمعلومات ارزنده را در دانشگاه ش يدارا
ي و. کرد يشت روياکتساب مع ي بهالت عاليدکتر محمد صابر خان، پس از تحص

مختلف  يها خ در دانشکدهيار رشته تاريعنوان دانش  به زد متعاليسبب فضل و کرم ا  به
 بنگاله، يدولت يها ز دانشکدها ين، در تعداديهمچن يو. س را آغاز کرديدر کلکته تدر

» دانشکده کرشنانگر«س دانشکده کار کرد و باألخره در همان منصب، از يعنوان رئ  به
عنوان  ي بهداشت، باعث شد که و يکه و يا ت فوق العادهياقت و قابليل. بازنشسته شد

ي اش را بخوب فهيگماشته شود و وظ يدولت بنگاله غرب ياستخدام عموم يعضو شورا
  .٢باشد يم مين و تکريستة صد افتخار و تحسيد که شايانجام رسان  به

 يکارها به اشتغال بود، يو دولت يگرفتار امور نظم و نسق آموزش يبا وجود آنکه و
که تمام  يخ و تمدن اسالمينة تاريژه در زميو  به .ز ادامه داديرا ن يو پژوهش يقاتيتحق

در  يو يپژوهش يآثار گرانبها. ردثار کيآموزش و پرورش ا ياش را برا يزندگان
  :ها عبارتند از ن مجلّهيا. ديچاپ گرد يالملل نيمختلف با شهرت ب يها مجلّه

“Islamic Culture’, “Indo- Iranica” Journal of the Asiatic Society’ 
“Hamdard”, “Arabica”, “World Book Review”, “Burhan”, “Ma”, 
“arif”, “Islamicus”  

ار پر مغز و ارزنده است، در صفحات يکه بس» يرونيالب«در موضوع  يو  مقاله
آداب « يعني يعالوه، دکتر صابر خان، اثر معروف فارس به .دانشنامه اسالم ثبت است

 يها فهرست نسخه يو. ب دادين و ترتيرا هم با نقد و نظر، تدو» الحرب و الشجاعه
  .ه نمودياست، تهکلکته  ييايانجمن آس به ز که متعلّقيرا ن يعرب
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  دکتر محمد صابر خان  ١٥٥

، دکتر صابر خان يدولت بنگالة غرب ياستخدام عموم ياز شورا يپس از بازنشستگ
 يزيعنوان مسئول برنامه ر  به را يبرخوردار بود که و ييهمچنان از منزلت و شأن واال

در شهر  ين هم باعث افتخار است که ويهند انتخاب کردند و ا يعلوم ملّ يآکادم
عنوان سرپرست   به هند يخيمطالعات تار ياب و شوراالت پنجيدر ا» شمله«

 ير علوم مختلف جهانيگر دوايبا د يعالوه، و  به .ديمنصوب گرد يپژوهش يهايهمکار
انجام   به را يارزشمند يکارها يو پژوهش يعلم يها نهيز ارتباط داشت و چنان در زمين

  .١ديستة فخر و مباهات گرديد که شايرسان
ي باشد که و يق ذکر ميز الين نکته نيدکتر صابرخان، ا يان خدمات علميضمن ب

ناگفته نماند که . داشت ياديل و رغبت زياستعداد و م ها بر کتاب ينگار تبصره  به
و  يهمطراز يتوانند با و يدان مخصوص مين مياز دانشمندان هستند که در ا يمعدود

حققانه، نکته پردازانه و عالمانه، م يليدکتر صابر خان خ يها را تبصرهيکنند؛ ز يبرابر
اش را  ي، تمام زندگيو. عبارت از آموزش و پرورش بود يو يزندگ. باشد يق ميدق

نام  ي بهانجمن يد ذکر کرد که وين باره بايدر ا. علم و دانش کرد به نذر خدمت
در محلّ سکونتش  يشرفت زبان عربيتوسعه و پ يبرا» هند و عرب يانجمن فرهنگ«
ن انجمن، يدر ا. س نموديتأس» کلکته ـران يانجمن ا«سبک  به »تاشن کولکيم يلسليو«
را هم برگزار کرد که  يعرب يها ، کالسيطوالن يتا مدت يآموزش زبان عرب يبرا يو

در  يانجمن و. دنديمند گرد صدها دانش آموز، دانشجو، دانشمند و بازرگان از آن بهره
 يها گروهها ن برنامهيداشت که از ا  يده ها هم سازمان نارها و کنفرانسيسم يبرگزار

  .٢کردند ياستفاده م يليخ يمختلف اجتماع
 باألخره وقت اجل آمد و او را. بود يماريدراز بر بستر ب يخان تا مدت دکتر صابر

ش يدامن مرگ سپرد خدا  به برگرفته و ياز آغوش زندگ يالديم ۲۰۰۸اکتبر  ۸خ يتار  به
  .ق رحمت کنديغر
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  ١٥٦  قند پارسي

نام   ي بهک اثر معروف فارسيد گفت که يدکتر صابر خان با يدربارة آثار فارس
متأسفانه  يب داد که قبال ذکر شد ولين و ترتيتدو يرا و» الحرب و الشجاعه آداب«

ن نوشته اکنون يست که ايدر دست ن يچ اطّالعيا عدم چاپ آن نوشته هيدربارة چاپ 
هفت «نام  ي بهارسف ي بهک اثر ويشود؟  يم يکجا است و در کدام مملکت نگهدار

جز  .١ن کرده بوديهمراه دکتر محمد اسحاق تدو ي بهک بخش آن را وياست که » مياقل
 يست وليدر دست ن يچ اثريگر هي، ديزبان فارس به ن دو اثر از دکتر صابر خانيا

در صف دانشمندان  يو مانع از قرار گرفتن يزيچ چيهرچه هست خوب است و ه
گردد تا روشن شود که  يم مين مقال، دو مقاله موصوف تقديدر ا. ستيدر هند ن يفارس

  .نوشت يم  مقاله يفارس  به مسلّط بود و يليخ يفارس به دکتر صابرخان هم
 يالملل نيب يا کنگره» يرونيحان بيابور«بزرگداشت  يدر تهران برا. م ۱۹۷۳در سال 

 يرونيحان بيابور« نعنوا ي بها دکتر صابرخان در آن کنگره شرکت کرد و مقاله. ر شديدا
دکتر صابر . ستين مقاله در دست نيمتاسفانه ا يول .٢قرائت کرد» هند ياسيخ سيو تار

ندو يا«نگاشت که در مجلّة  ين کنگرة جهانيا دربارة يزبان فارس  ي بهخان، گزارش
از  ياساس يا صفحه است و نمونه ۸ن گزارش، مشتمل بر يا .٣چاپ شده است» کايرانيا

دکتر صابر خان  .شود ياز آن، در ادامه درج م يا دهيباشد که گز يم ميو قدد يجد يفارس
  :کند ين آغاز ميمقاله خود را چن

نکولس «ن سالگرد منجم و عالم معروف کشور لهستان يمثل جلسة پانصدم”
ن سال تولّد عالم و مورخ معروف يک هزارميمناسبت  ي بها جلسه» کسيکوپر ن
ر يدا.) م ۱۹۷۳( يجهان در سال جار يکشورها در همة» يرونيالب« ياسالم

حان محمد بن يدربارة ابور يالملل نيک کنگرة بيادبود ين يا به مربوط. شد
فرهنگ و هنر،  يعال ير نظر شورايز.) م ۱۰۴۸/ه ۴۴۰ يمتوفّ( يرونياحمد الب
 يعالوه بر س. افتيل يدر تهران تشک. م ۱۹۷۳سپتامبر  ۲۳تا  ۱۶ران از يدولت ا
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  دکتر محمد صابر خان  ١٥٧

، چهل و هفت پروفسور و دانشمند از نوزده کشور از يرانيدانشمند او سه 
  .١“کا شرکت جستندياالت متحده آمريا و اياروپا، آس يها قاره

ران شرکت يدر ا يگريد يالملل نيپس از چهار سال، دکتر صابر خان در کنگره ب
ران از يادر  يو ادار يحکومت يالت و سازمانهايتشک«دربارة  ين مجمع علمينخست. کرد

 ۲۳تا  ۱۷از » خيانجمن تار«نام   ي بهخير نظر ادارة تاريز» صدر اسالم تا حمله مغول
ن باعث افتخار يدر همدان برگزار شده بود ا) ۱۳۵۵مهرماه  ۳۰ -۲۵. (م ۱۹۷۷اکتبر 

 ياز آن مجمع علم يدر کنگرة مزبور شرکت نمود، گزارش يصابرخان گشت که و
قرائت » هيل عصر آل بويستم اقطاع در اوايمطالعة س« هم با عنوان يا نوشت و مقاله

  .ستين مقاله هم در دسترس نيمتأسفانه ا .٢نمود
  :سدينو يدکتر صابر خان م .گردد ياز گزارش در ادامه نقل م يا دهيگز
 يهمدان، شرکت کنندگان جلسه از آثار باستان  به ر سفر از تهرانيدر مس”

همدان مانند  يبر بعد از ظهر از آثار باستاناکت ۱۹دن نمودند و در روز ين ديقزو
 يبه سنگيدو کت(و گنجنامه ) يهوديگورستان ( يسترو مردخائيان، ايگنبد علو

کردند و  ديدنان ينا و بابا طاهر عريس يو آرامگاه بوعل) يدوره هخامنش
  .٣“استفاده بردند

 ينواز مهماندکتر صابر خان در جلسة همدان شرکت کرد و هرچه از رفاه و آرامش و 
  :دينما ياظهار م يت و شادينگونه با رضاياحساس کرد، ا يرانيزبانان اياز طرف م

و مرکز  يس کتابخانة مرکزيرج افشار، رئيدکتر ا و مخصوصاً يرانيزبانان ايم”
قه يچ دقيش مهمانان هيآسا يله براياسناد دانشگاه تهران در فراهم آوردن وس

صرف  يکه برا ييها دعوت. آنها راحت باشندنمودند تا  يفرو نگذاشتند و سع
عمل آمد،   به نايس يس دانشگاه بوعلينهار و شام از طرف استاندار همدان و رئ

ها خوشوقت شدند و اظهار  ن دعوتيمهمانان از ا. بود يار مجلّل و عاليبس
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  ١٥٨  قند پارسي

را  ياسالم يها لم از ساختمانيش فيدکتر آذر نوش موجبات نما. امتنان نمودند
م ينمود يجالب و سودمند بود، فراهم نمود و ما از آن استفادة کامل يليکه خ

شنبه  همدان، روز سه يشناس و باستان يدکتر مسعود آذرنوش مسئول امور حفار
که  يباستان يها در خرابه يشرفت حفّاريخود دربارة پ يسخنران ياکتبر ط ۱۷

  .١“ح داديران ادامه دارد، توضيدر همة نقاط کشور ا
 يلين باور است که دکتر صابر خان هم خيجاد ايها، ا دهين گزيارائة ا مقصود از

 يهم دانشمند برجستة زبان فارس يقت است که وين حقيا. دانست يم يخوب فارس
ن يران او را دعوت نمود و اين بهتر خواهد بود که خود دولت ايل از ايکدام دل. بود

 ييها شرکت جست و مقالهران يدر ا يجهان يت ارجمند در دو کنگره علميشخص
قرائت  يزبان فارس  ي بهرانيان دانشمندان ايمعلومات ارزنده م يگرانبها، ارزشمند و دارا

  .نوشت يفارس ي بههم دربارة دو کنگرة جهان يکرد و گزارش
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  موالنا معصومی  ١٥٩

  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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  ١٦٤  قند پارسي

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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  موالنا معصومی  ١٦٥

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«

                                                   
  .١٧٥ميالدي، ص  ١٩٩٢، مارس تا دسامبر ٤-١، شماره ٤٥جلد  ،ايندو ايرانيکا  .١
  .٢٢٧ميالدي، ص  ١٩٩٣، مارس تا دسامبر، ٤ -١، شماره ٤٦جلد  ،همان  .٢
  .٢ -١ميالدي، ص  ١٩٩٤، مارس تا دسامبر ٤-١، شماره ٤٧جلذ  ،همان  .٣



  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

  .٢گفت يد زندگانروبد

  منابع
  .ميالدي ١٩٩٨، کلکته                            ،سالکلکهنوي،  .۱
  .ديميال ٢٠٠٨محمد امين عامر، انجمن آسيايي کلکته : ديوان برهمن، مرتبه ،چندربهانبرهمن،  .۲
  .ميالدي ٢٠٠٩، ژوئن ١٨کلکته، روزنامه راشتريه سهارا، آزاد هند،  .٣
  .ميالدي ٢٠٠٩ ،ژوئن ٢٤ ، کلکتهروزنامه اخبار مشرق .۴
  .ميالدي ٢٠٠٩ژوئيه  ،گره اعظم ،معارف .۵
  ميالدي ١٩٨٩، کلکته، مارس تا دسامبر ٤- ١، شماره ٤٢مجله ايندو ايرانيکا، بخش فارسي، جلد  .۶
 .ميالدي ١٩٨٠، ٣٣کلکته، شماره عمر خيام، جلد مجله ايندو ايرانيکا،  .٧

 .ميالدي ١٩٩٤ ،نو ، دهلي٧مجلّه قند پارسي، شماره  .٨

                                                   
  .ميالدي ٢٠٠٥، ص سپتامبر تا دسامبر ٥٨، جلد ٤-٣مجلّه ايندو ايرانيکا، شماره   به :ک. ر  .١
  ميالدي ٢٠٠٩ژوئن،  ١٨روزنامه ي آزاد هند، کلکته،   به :ک. ر  .٢



  ١٧٢  قند پارسي

  دکتر محمد امين

ت ارجمند، يکه آن را شخص يتر از استقالل هند و بعد، چراغ زبان و ادب فارس شيپ
ران، پروفسور دکتر يدر هند و ا ينابغة روزگار و دانشمند برجستة زبان و ادب فارس

م ينام پروفسور عطا کر ي بهگريمحمد اسحاق، روشن کرده بود، از همان چراغ، چراغ د
 يروشن يروشن گشت که از همان خانواده فارس يگريد يراغ فارسبرق، و بعد، چ

ن يا. د و فروزان گشتيدرخشان تاب يا ن مانند ستارهيافت نمود، نام دکتر محمد اميدر
در حدود  ين زبان و ادب فارسيعنوان ام  به قت،يکه در حق يت ارجمند فارسيشخص

ارائه نمود که  يادب فارسنه زبان و يدر زم يا سال چنان خدمات ارزنده ۴۰تا  ۳۰
  :ن شعر حافظ گشتيمصداق ا

ــا    عشـق  هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به ــالم دوام م ــدة ع ــر جري ــت ب ــت اس   ثب
ه يف اسالميدر خانواده شر .١م ۱۹۳۷ه در سال يژانو ۵خ ين در تاريدکتر محمد ام

نام پدرش  .٢هار متولّد شديالت بيدر ا» نالنده«در حوزه » اگاوان«ة يک قريچوک نزد
شهرت،  يو شاه صاحب دارا يصاحب، ملّاج ين صوفيم بود که با عناويحفاظت کر

 يا را در مدرسه يالت مقدماتين تحصيدکتر محمد ام .٣کوکار بوديندار و نيار ديمرد بس
در  يسال ن تا کهنيپدر دکتر ام .٤عطار بود ينام استادش مولو. در زادگاهش فرا گرفت

                                                   
 ١٥ربي بنگال، يکم اکتبر تا غزبان اردو در مجله م  به »         :              « مقالهشوکت علي،   .١

  .٢٥ميالدي، کلکته ص  ٢٠١٠نوامبر 
، شماره ٦٣انگليسي در مجله ايندو ايرانيکا، جلد   به چاپ ،دکتر محمد امينمقاله مجيد، . اي. ام  .٢

  .٤ميالدي، کلکته ص  ٢٠١٠، سال ٣٠٤
  .٢٦ص » مغربي بنگال«چاپ در مجله »                   :      «مقاله  ،قمر اوگانوي جاويد  .٣
  .١٩در مجله مغربي بنگال، ص مقاله پروفسور غالم سرور   به :ک. ر  .٤



  دکتر محمد امين  ١٧٣

 .١مشغول بود يگر مراکز تجاريو د يهتلدار يها شغل به ک کلکتهيبازار خضرپور نزد
ش يهمراه خو به را يپدرش و ،٢قرار داشت يسالگ ۱۰ن در حدود يکه دکتر ام يوقت
در خضرپور ثبت نام کرد که در آنجا » سنت برنا باس«رستان يکلکته آورد و در دب  به
  .٣رستان قبول شديدر امتحان دب. م ۱۹۵۳، در سال يو

 يان دانشگاهيامتحان مدر دانشکده موالنا آزاد وارد شد و از آنجا   ي بهس، وسپ
)I.A( م ۱۹۵۵ هاي سالب در يترت  به ،يبا تخصّص زبان و ادب فارس سانسيو امتحان ل. 

د و بعد از ياب گرديبا رتبه اول کام يدر هر دو امتحان مزبور و. رفته شديم پذ ۱۹۵۷و 
کلکته در سال از دانشگاه  يدر زبان و ادب فارس سانسيدر امتحان فوق لي آن، و
، هنوز تشنة علم و ادب بود و دوباره از دانشگاه يو. با نمرة ممتاز قبول شد. م ۱۹۵۹

  .٤افت نموديزبان اردو در  به سانسيمدرک فوق ل. م ۱۹۶۱کلکته در سال 
 ار نموديس اختيرا درس و تدر ين روش زندگيپس از کسب علم و دانش، دکتر ام

منصوب شد و  يعنوان استاد فارس به در شهر کلکته» محمد جان«رستان يو ابتدا در دب
و » تا کدهيت» «نگلو ورناکولريا« يها رستانيبعد از آن، در دب. ماه خدمت نمود آنجا چند

ن ين همچنيدکتر ام .خدمت کرد يعنوان استاد فارس به شهر کلکته  به وابسته» ا برجيمت«
ار کرد و صدها شاگرد يخدمت بس يفارس  به کلکته يرستانهايدبسال در  ۸در حدود 

  .ت کرد که باعث رشک و افتخارنديرا ترب يفارس
قمر «د يگفتة جاو  به ن است که بنايا يدر پست دولت ياشتغال و به مربوط نکته

رفته شدن در امتحانات فوق يپذ م پاکستان و پس ازين قبل از تقسي، دکتر ام»ياوگانو
سبب قطع   به خدمت کرد و چون به و اردو، در بانک آغاز يزبان فارس به سانسيل

شنهاد ين پيدکتر ام  به ان هند و پاکستان، بانک مذکور بسته شد و در پاکستان،يارتباط م

                                                   
  .جاويد قمر اوگانوي  به :ک. ر  .١
  .پروفسور غالم سرور  به :ک .ر  .٢
عنوان   به دکتر امين چاپ به زبان انگليسي راجع  به مقاله اش: پروفسور حافظ طاهر علي  به :ک. ر  .٣

  .٩٢مذکور، ص » ايندو ايرانيکا«در » دکتر محمد امين«
  .همان  .٤



  ١٧٤  قند پارسي

ن، يشود که دکتر ام ين برخورد، آشکار مياز ا .١شان قبول نکرديا يشد ول يکار دولت
اش را رها کرده  ز و افراد خانوادهيعز خواست که وطن يهن دوست بود و هرگز نميم

  .نهد يگريکشور د ي بهرو
. م ۱۹۶۷ن، در سال يباعث شد که دکتر ام يالعاده او در زبان فارس اقت فوقياستعداد و ل
  .٢منصوب شود يار فارسيعنوان دانش  به در دانشکدة موالنا آزاد يدر بخش فارس
افت يکلکته انتقال ي از نواح» رکرشنانگ«دانشکدة  به ،.م ۱۹۶۹، در سال يسپس، و
 ةدانشکد به شنانگرياز دانشکدة کر يعنوان استاد فارس به »ند چندرپاليهر«و عوض آن 

شد و دکتر محمد  بازنشسته» چندرپال«پس از دو سال، استاد  .٣موالنا آزاد منتقل گشت
 يبخش فارسجه، يدر نت. وارد شد دانشکدة موالنا آزاد به دوباره. م ۱۹۷۱ن در سال يام

در حدود دوازده  يار فارسيعنوان دانش به نيدکتر ام .٤تعطيل شدشنانگر يدانشکدة کر
بود  يو ين باعث خوشبختيا. خدمت کرد يزبان فارس  به موالنا آزاد سال در دانشکده

رستان تا دانشکده و بعد دانشگاه ير داد و از دبيشرفت ادامة مسيدان پيدر م جيکه بتدر
در دانشگاه کلکته  يو فارس ين در بخش عربي، دکتر ام.م ۱۹۷۹ر سال د. شرفت نموديپ

. منصوب گشت دانشيارسمت  بهاش  سبب خدمات ارزنده به منصوب شد و بعد يفارس
جده سال در دانشگاه مشغول درس يدر حدود ه يعني. م ۱۹۹۷تا سال  يخوشبختانه و

 يمردم بنگاله غربأت خدمت يبعنوان عضو ه يس بود و قبل از بازنشستگيو تدر
 يسالگ ۶۲تش در سن يانجام داد و مسئول ياش را بخوب منصوب شد و خدمات ارزنده

  .٥بازنشسته شد يافت و از شغل دولتيان يپا. م ۱۹۹۹در سال 

                                                   
  .هستند ر اوگانوي که برادر کوچک دکتر امين هستند و در کلکتهمق جاويد  به :ک. ر  .١
  .٩٣، ٥مجيد و پروفسور حافظ طاهر علي، ص . اي. ام  به :ک. ر  .٢
نوامبر  ١٥يکم اکتبر تا » مغربي بنگال«هاي دکتر منصور و غالم سرور چاپ در مجله  مقاله  به :ک. ر  .٣

  .١٩و  ١٧ميالدي، ص  ٢٠١٠
  .همان  .٤
. سال عمر داشت ٦٠هنگام بازنشستگي دکتر امين  به نقل از مجيد به بنا. حافظ طاهر علي  به :ک. ر  .٥

  .٥آقاي مجيد، ص   به :ک .ر



  دکتر محمد امين  ١٧٥

  ق و پژوهشيتحق
 را يس بود، شوق و رغبتش وين در دانشکده گرفتار درس و تدريکه دکتر ام يهنگام

د خان ياحوال و آثار سع«ن باره موضوع يدر ا يداد و و سوق يق و بررسيکار تحق  به
  .١م برق آغاز کار کرديرا انتخاب کرد و تحت نظارت پروفسور عطا کر» يشيقر

ن احوال يدکتر ام. بود يالديم قرن هفدهمدر ، شاعر معروف هند يشيد خان قريسع
ن يتدوو نموده  و نقد و دقّت، مرتّب ي، بررسياو را با کنجکاو يوان فارسيدو و آثار 

ق ين تحقيا به راجع .٢گرفت ياز دانشگاه کلکته درجه دکتر. م ۱۹۷۶کرد و در سال 
  :کند يان مينطور بيش را اينظرات خو يارزنده، پروفسور حافظ محمد طاهر عل

. باشد يم يستودن يلين خين دستاورد دکتر امي، ايق و بررسينة تحقيدر زم”
در کتابخانة » اتيحوض الح«در مجموعة که  يشيد خان قريسع وانينسخة د

ده يرون کشين آن را بيافتاده بود، دکتر ام يفراموش به کلکته ييايانجمن آس
ن نمود يوان را مرتّب نموده تدوي، ديسينو يکرد و با انتقاد و حواش يمعرف

نة ادب يخز  به است، اگر چاپ شده بود، ير چاپيوان غين ديمتأسفانه ا يول
   .٣شد ياضافه م يفارس

خودش را  ينة زبان و ادب فارسيدر زم يمطالعه و بررس  به نين، دکتر اميعالوه بر ا
نه، ين زميگرانبها در ا يو ادب ين امر باعث شد که آثار علميشه مشغول داشت و ايهم

و  يش در هر دو زبان فارسيها در ادامه فهرست مقاله. باشد يمرهون منّت قلم و
  .شود يدرج م يسيانگل
  يفارس يها مقاله

  .٤يات فارسيم برق دانشمند برجسته زبان و ادبياستاد عطا کر .۱
  ٥يهفتگ ين خبرنامة فارسياألخبار، اول و مرأت يراجا رام موهن را .۲
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  .همان  .٢
  .٩٢فسور حافظ طاهر علي، ص وپر  .٣
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  ١٧٦  قند پارسي

  ١در عصر حاضر يالت بنگالة غربيدر ا يمطالعات فارس يبررس .۳
  ٢در بنگاله  يم فارسيقد يها چاپخانه .۴
  ٣يات فارسيام و گسترش زبان و ادبيليدانشکدة فورت و .۵

  يسيانگل يها مقاله
1. Urdu Translation of the Gulistan and the Bustan at Fort William College, 

Calcutta4. 
2. The Social and Moral Perspective of the Poetry of Hafiz5. 
3. Persian in Calcutta with special reference to some important Persian 

Historical Works6. 
4. Dr. Mohammad Ishaque as a Man and as a Scholar7. 
5. Importance of Persian in the Study of Urdu Language and Literature8. 
6. Diwan of Said Khan Quraishi9. 
7. The Contribution of Indian Sufi Saints to Cultural Integration10. 
8. Sufi Literature in Persian in Medieval Bengal11. 
9. Sufi Fath Ali Waisi: A Great Poet of Bengal12. 
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10. The Bahrul- Asrar- Travalogue of South Asia by Mahmud B.Amir Wali 

Balkhi, Edited by Dr. Riazul Islam1. 
و  يسي، انگليزبان فارس  به هم يگريد يها ن مقالهيفوق، دکتر ام يها عالوه بر مقاله

ران چاپ شده مثل يهند و ا يها ر درآورد که همة آنها در مجلّهيرشتة تحر به اردو
» آشنا«، )رازيش(» نيگلچ«مجله . شود ينتشر مماز تهران که است  يا که روزنامه» هانيک«

اخبار «، »آزاد هند«اردو مثل  يها والنا آزاد کلکته، روزنامهتهران، مجلّة دانشکدة م
 يقيو تحق يمقالة پژوهش ۴۰ش از يب يهم رفته و ين، رويهمچن. رهيو غ» مشرق

  .٢معروف منتشر شد يها ها و روزنامه نوشت که در مجلّه

  فيف و تصنيتأل
ف و يتصن بهي افت وي يش ميروز افزا به ن روزيذوق و شوق نوشتن و خواندن دکتر ام

 يبرا» گلستان عجم«را با عنوان  يفارس ين کتاب درسيف عالقه مند شد و نخستيتأل
 يدر کلکته چاپ شد و برا. م ۱۹۶۱سال   به ن کتابيا. ف کرديرستان تأليشاگردان دب

در دانشگاه کلکته  يکه و يهنگام. ار مقبول افتاديبس يفارس يدانش آموزان مقدمات
ن کرد يب و تدويترت ياست، با نقد ارزش يضيرا که اثر ف» دمن لن يمثنو«داد،  يدرس م

 ۱۹۹۱، در سال يسيوانگل يان هر دو زبان فارسيدانشجو يو آن را از طرف دانشگاه برا
 يرا هم با همکار )جلد اول تا پنجاه(» کايرانيندو ايا«ه مجلّه ينما يو. ديچاپ گردان. م

  .٣ب داديتر احمد تريروز و دکتر تنويدکتر محمد ف
در  يباعث شد که و يات فارسيدان زبان و ادبيدکتر در م يشهرت و نامور

مختلف کشور هند  يکه در کلکته و جاها يالملل نيو ب يملّ ينارهايها و سم کنفرانس
ن يخدمات ارزنده دکتر ام. نمايدارائه  يو ارزش يقيتحق يها د و مقالهيشرکت جو

 »يسيو«زة يبا جا. م ۱۹۹۶نخست در سال  يد که ويباعث گرد يات فارسيزبان و ادب  به
توانست  يداشت و م  يا العاده د استعداد فوقيجد يدر فارس يو. ر قرار گرفتيمورد تقد
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  ١٧٨  قند پارسي

. م ۱۹۷۷در سال  ين سبب بود که ويهم به .حرف بزند يزبان فارس به اريبس يبا روان
 .د گرفتيجد يفارسنو، مدرک مهارت در  يدر دهل» دانشگاه جواهرالل نهرو«از طرف 

، از طرف انجمن .م ۲۰۰۲، در سال يزبان فارس به سبب خدمت  ي بهعالوه، و  به
ناگفته نماند . افت نموديس دريزة ممتاز در تدرينو، جا يکلّ هند در دهل ياستادان فارس

زبان   به سبب تسلّط به ر نامهيرسد تقد يحقدار م  به مصداق حق به ن مرد دانشمنديکه ا
  .١دياعطا گرد يو  به .م ۲۰۰۳هند در سال  ياست جمهوريرف راز ط يفارس

 ي، ادبيعلم يها ق ارتباط با انجمنيبود و از طر ين، مرد فعال و پر نشاطيدکتر ام
ن ي، نخستيو. انجام داد يا خدمات ارزنده يات فارسياهداف زبان و ادب يبرا يو فرهنگ

  .مدرسة کلکته بود يأت امنايس هيرئ
کلّ هند، خدمات  ياست انجمن استادان فارسيعنوان معاون ر هي ببعد از آن و

با انجمن  يو. ن انجمن ارتباط داشتيات با اين دم حيانجام داد و تا واپس يا ارزنده
عنوان عضو مشاور  به، .م ۱۹۸۵- ۱۹۸۴ يها سال يران کلکته هم ارتباط داشت و برايا

 ۱۹۸۵ون انجمن مذکور، از سال ر معايعنوان دب به سپس،. ديران انتخاب گرديانجمن ا
آن را ران يکه انجمن ا» کايرانيندو ايمجلّه ا«. انجام داد يا خدمات ارزنده. م ۱۹۹۴تا 

. م ۲۰۰۹تا  ۱۹۸۱آن مجله از سال  ير محلّيعنوان مد به نيکند، دکتر ام يمنتشر م
  .٢ت داشتيفعال

  سفر آخرت
 يماريسبب ب  به بشر دوست،ف و ين دانشمند برجسته، آموزگار فداکار و مرد شريا

د و آن مرد يرس ياله يد و باالخره قضايانجمن مزبور دست کش يها تياز فعال يطوالن
را بدرود گفت و  يزندگان يسالگ ۷۳در سن . م ۲۰۱۰نوامبر در سال  ۱۴کوکار مورخ ين

  .٣ديش و اقارب و شاگردان را سوگوار و غمزده گردانيهمه دوستان، خو
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  منابع
  .، مجله مغربي بنگال»                  :      « مقاله ،جاويد قمر اوگانوي، .۱
، مجله مغربي بنگال، کلکته، يکم اکتبر )اردو(»          :             «شوکت علي، مقاله  .۲

  .ميالدي ٢٠١٠نوامبر  ١٥تا 
  ميالدي، ١٩٩٦،  دانشگاه اسالمي عيلگر »ادب شناسي«مجلّه  .۳
  .، کلکته٤-١، شماره ٥٢نيکا، جلد مجلّه ايندو ايرا .۴
  .، کلکته١، شماره ٥٩مجله ايندو ايرانيکا، جلد  .۵
  .ميالدي ١٩٩٥، ٢-١، شماره ١٥مجله بياض، دهلي، سال  .۶



  ١٨٠  قند پارسي

  ارانياد ي

   تپروفسور سيد انوار احمد درگذش
و  استاد،  د انوار احمديپروفسور سسف و تحسر أبا کمال ت

، پتنا هدانشگا يات فارسيزبان و ادب ن گروهيشيس پيرئ
در  .م  ١٩٣٦ سال هيستم ژانويدر ب يو. وستيرحمت خدا پ  به

 يو پدر. ا آمديدن   به هارياستان ب يوه بخش جمونيسپ يروستا
استان (خپوره يدر ش يسيد مظهرالحق معلّم زبان انگليحافظ س

را در  يالت مقدماتيدوره تحص يون سبب، يهم  به .بود) هاريب
  .کرد يسپر پور تاج در شهر . م ١٩٥١را در سال  رستانيخپوره و دوره متوسطه و دبيش

نده را در کالج نال يش دانشگاهيساله پ سپس دوره دواحمد د انوار يپروفسور س
در سال  و سانسيل .م  ١٩٥٥کرد و وارد دانشگاه پتنا شد و در سال  يف سپريشر هاريب

. کند اخذ از دانشگاه پتنا  يات فارسيدر رشته زبان و ادبرا سانس يمدرک فوق ل .م  ١٩٥٧
 در يات فارسيزبان و ادب يالت خود را در مقطع دکتريتحص .م  ١٩٦٢سال در  يو

نامه  انيعنوان پا. ان رسانديپا  به تيفّقوآن را با م .م  ١٩٧٠و در دانشگاه پتنا آغاز کرد 
 بود که بر» االحباء سيان  تذکره يح انتقادين و تصحيس و تدويل انموهن ال« يو يدکتر
 ن و موالنا ابوالکالم آزاديبرل يها ا و کتابخانهيتانيموزه بر يلم نسخ خطّيکروفيم يمبنا

  .افتيق يانجام آن توف  به )پتنه( ابخشو خد )گريعل يدانشگاه اسالم(
روانشاد پروفسور اقبال  نام از جمله الت از استادان صاحبيدوران تحص در يو

روانشاد  د حسن،يروانشاد پروفسور س دل،ين، روانشاد پروفسور عبدالمنان بيحس
د انوار احمد يپروفسور س .ض کرديره کسب فيدر وغين حيالد اضيپروفسور اعزالدوله ف

 سيد انوار احمد



  ياد ياران  ١٨١

ز ين يپتنا بوده و چند هدانشگا يات فارسياستاد زبان و ادب .م  ١٩٩٦تا  ١٩٥٧ سال از
ل و چه يچه در دوران تحص يو. عهده داشت به را يات فارسياست گروه زبان و ادبير

از  يات فارسيج زبان و ادبيت در ترويت کوشش و فعاليس همواره با نهايدر دوران تدر
 ل شد ويشان بارها تجلين سبب هم از خدمات ايهم به ه گذاشت ويدل و جان ما

  :اشاره کرد موارد نيا  به توان يان ميل آمد که از آن مينا يزيها و جوا افت نشانيدر   به
o يات فارسيدر رشته زبان و ادب يپاس خدمات فرهنگ  به س جمهور هنديزه رئيجا ،

 .م  ١٩٩٢
o از  يسته فرهنگيخدمات شاپاس   ي بهات فارسينشان استاد ممتاز زبان و ادب ياعطا

 .م  ١٩٩٨هند،  يطرف انجمن استادان فارس
o م ۲۰۱۰ ، نو يران، دهليا. ا.ج يفرهنگ يزنيرا ،يزه سعديجا. 

  آثار
شکل   به جه آنيق و پژوهش مشغول بود که نتيکار تحق  به پروفسور انوار حسن همواره

  :ن استيچن ياز آثار و يفهرست بخش. ده استيچاپ رس به کتاب و مقاالت مختلف
  .م  ١٩٩٦ ، کتابخانه خدابخش، پتنا)يفارس يتذکره شعرا( االحبا سيان تصحيح •
  .م  ١٩٩٢، ٨ ، شمارهقند پارسي، ر شعراي فارسي هندبتأثير حافظ  •
  .م  ٢٠٠١، ١٢، شماره قند پارسي، بررسي مثنويات امامي بلگرامي •
 يخش فارسنامه ب ژهي، وسهم محمد عسکري بلگرامي در شعر و ادب فارسي •

  .م  ١٩٩٦گر، يعل يدانشگاه اسالم
دانشگاه  ينامه فارس ژهي، وزيب روابط سياسي هند و ايران در زمان سلطنت اورنگ •

  .م  ٢٠٠٣گر، يعل ياسالم
  .م  ٢٠٠٤ نامه فارسي دانشگاه اسالمي عليگر،  ، ويژهتوافق فکري و تبادل هند و ايران •
 ينامه بخش فارس ژهي، وهندوستانفرهنگي ايران در محيط اجتماعي عناصر نفوذ  •

  .م  ٢٠٠٦گر، يعل يدانشگاه اسالم
، شماره قند پارسي، مطالعات روانشاد قاضي عبدالودود در ادبيات فارسي به نگاهي •

  .ش  ١٣٨١، ١١



  ١٨٢  قند پارسي

، ٢٥-٢٦، شماره قند پارسي، الدين بنايي هروي احوال و آثار موالنا کمال  به نگاهي •
  .ش  ١٣٨٣

دانشگاه  ينامه بخش فارس ژهي، وجهاني در شعر فارسي عوامل بشردوستي و اخوت •
  .م  ٢٠٠٨گر يعل ياسالم

 ينامه بخش فارس ژهي، وبررسي پيرامون شعر و سرگذشت مسعود سعد سلمان •
 .م  ٢٠٠٨گر يعل يدانشگاه اسالم

نارها يخود در سم يو علم يفرهنگ يها تيد انوار احمد در دوران فعاليپروفسور س
 موارد نيا   به توان يکه از آن جمله م ستا  فعال داشته يز حضورين يالملل نيو مجامع ب
  :اشاره کرد

 .م  ١٩٨٨ نو يران، دهليحافظ در خانه فرهنگ ا يالملل نينار بيسم •
 .م  ١٩٩٠ ي، دهليق، دانشگاه دهلينار اصول تحقيسم •
 .م  ١٩٩٣ران يدر خانه فرهنگ ا يفردوس يالملل نينار بيسم •
 .م  ٢٠٠٢ ي، دهليام، دانشگاه دهليم عمر خيحک يالملل نينار بيسم •
 .م  ٢٠٠٢نو  يه، دهليه اسالمي، جامعه ملّيآباد ميدل عظيب يالملل نينار بيسم •
 .م  ٢٠٠٦نو  يه، دهليه اسالمي، جامعه ملّير خسرو دهلوينار اميسم •
 .م  ٢٠٠٧نو،  يه، دهليه اسالمي، جامعه ملّين روميالد جالل يالملل نينار بيسم •
 ي، دانشگاه اسالميات فارسيدر ادب يو اخوت جهان يدوست بشر يالملل نينار بيسم •

 .م  ٢٠٠٧گر، يعل



  نظم  ١٨٣

  قطعة تاريخ وفات سيد حامد
  )هند(نو  رئيس جامعه همدرد، دهلي

  ♦دکتر رئيس احمد نعماني

  چون در افـواه ايـن و آن پيچيـد     خبـــرِ مــــرگ ســـيد حامــــد  
ــرگ ــز  در ســرِ ب ــذ، ني   هــا گرديــد   چــاپ در روزنامــه    هــای کاغ

  دسـته دسـته گــلِ سـعادت چيــد     زانکه از باغ دهـر، در همـه عمـر   
ــه    ــين دل، ب ــا غم ــانوادة اوب   هرکه خواند و شـنيد  تعزيت گفت  خ

ــد   ســـال فـــوت او از ره اعـــداد    ــان بدويـ ــوزة زبـ ــب حـ   جانـ
  گفت رئـيس » ژاژ«سر و پاي  بی

۱۴  
  »مرد نيکـو بـه دارِ خلـد رسـيد    «

  هجری ۱۴۳۶=۱۴۵۰-۱۴
  

                                                   
 .گر، هند علي ♦



  ١٨٤  قند پارسي

  وت بيچارگانق

  ♦پروفسور عراق رضا زيدی
ــاد غري   بــزن بــه فکــر و نظــر انتقــام اســتبداد ــد ش ــاد کني ــاه را برب ــان و ش   ب
ــروي  ــان و ني ــد زب ــان ندارن ــاد   چــو مردم ــد از دهــن فري ــغ و بگيري ــد تي   دهي
  هزار بهتر و خوب است کن جهاد جهاد  خطاب شعله فشان را به باد ده کـه ازيـن  
ــژاد  کــه گــرگ  فرانس ژاپن و امريکه را بـدان دشـمن   ــد آشــتی ن   هــاش ندانن
ــال   بـــرای قـــوم بشـــکنيد آن در زنـــدان ــه غ ــد آزاد هم ــيران را کني   م و اس

ــد    ــزور اندازي ــتمگر ب ــاج س ــد و ت   روي
ــداد   ــد ام ــان دهي ــوت بيچارگ ــرای ق   ب

  

                                                   
 .نو مليه اسالميه، دهليجامعه استاد بخش فارسي دانشگاه رئيس و  ♦



  نظم  ١٨٥

  فکر خام

  ♦مهدي باقر خان
ــد درود و ســالم امســال رفــت و  ام مـا يـ ف سوخت در دل و جانم پيصد ح ــا مان   م
  ست همه صـبح شـام مـا    با تو سحر شده  کشـم نفـس   يح ذکر نـام تـو را مـ   يتسب
ــا  است  مشکل دوست، اي  تو مهر و لطف چشم بي ــ ي ــخ، ته ــار تل ــا ي، تين روزگ ــام م   زگ

ــت در مســ   چشم انتظار، فرش ره دوست گشته است ــت خيبرپاس ــر محب ــاي   ام م
ــا ن  يد ــر توان ــه فک ــه را ب ــوان ــتياز ني ــته خ  س ــآغش ــا  ي ــام م ــر خ ــد فک ــو ش   ال ت

ــت بگ يدر پ ــگاه دوس ــش ــرا ي ــل م   ن بشــود اختتــام مــايچنــ نيــکــاش ا يا  رد اج
ــا ــ  يفرم ــاز م ــو آغ ــاب ت ــود يش جن   ش

  زانجا کـه خـتم گـردد فکـر و کـالم مـا      
  

                                                   
 .نو مليه اسالميه، دهليجامعه استاد ميهمان بخش فارسي دانشگاه  ♦



  ١٨٦  قند پارسي

  من )ع(حسين

 ♦بلرام شکالدکتر 

  ن تشـدد و جبـر  يک قتل شـما بـا چنـ   يول  نه منم مسلم و نه شيعه، نه گبـر ! حسين من
  تــنِ غــالم غمــت را هــم افکنــد تــه قبــر  تــر ســازد  اهيمــن را ســ  يروان هنــدو

  به دسـت دل نتـوانم گرفـت دامـنِ صـبر       قـدم زدن بـه نشـاط   جان، نتـوانم   يبه پا
  ز دســت داد بــرادر، مثــال ببــرِ هژبــر      کـاو  ـمن به دستت    يدست تمنّا! نيحس

  ر سـتبر يـ قسم به گردن نازت که خـورد ت   ديقسم به جفت لبت کاو جز آب حق نچش
  کند به غمت ين نوحه مين به بعد، زمياز ا

ـ بگرن، اشک خـون  يدر آسمان حز   د ابـر ي
 

                                                   
 .دانشگاه دهلی، دهلی ،دانشيار بخش سانسکريت ♦



 i 

 

 

 

 
The Quarterly Journal  

of 

Persian Culture, Language and Literature 
No. 65-66, septembar 2014 - february 2015 

Special Issue on Persian Language & 
Literature in Bengal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
It is not necessary that the Chief Editor agrees with the views expressed in this Journal. 

The editor of Qand-e-Parsi is entitled to edit all the articles. 
All rights of this quarterly Journal are reserved. 

Extracts can be used as quotation by giving reference of the Journal. 

Centre of Persian Research 
Office of the Cultural Counsellor 

Islamic Republic of Iran 
New Delhi 

Q A N D  
E  

P A R S I  

The publication of Qand-e-Parsi is an attempt 

to introduce the valuable works of Indian 

scholars and writers in Persian and also of 

some noted Iranian scholars from the Medieval 

to the Modern period. This journal will also 

undertake to publish the biographies of the 

scholars who have produced their valuable 

works in Persian, particularly those from India. 



ii // Qand-e Parsi  

  

 

 

 

 

The Quarterly Journal 
of 

Persian Culture, Language and Literature 

No. 65-66, septembar 2014 - february 2015  

ISSN: 2349-0969 

Special Issue on Persian Language & 
Literature in Bengal 

…………………………………………………… 

Published by 
Centre of Persian Research 

Office of the Cultural Counsellor 
Islamic Republic of Iran, New Delhi 

Chief Editor: Ali Fouladi 
Editor: Khan Mohd Sadiq Jaunpuri 

Advisory Board 
Prof. Sharif Husain Qasemi, Prof.Chander Shekhar, Prof. Syed Hasan Abbas 

ò 
Title calligraphy: Kaveh Akhavein 

Designing of the cover page:Majid Ahmadi & Aisha Fozia 
Composing and page setting: Ali Raza Khan 

Printed at: Alpha Art, Noida, U.P. 

ò 
18, Tilak Marg, New Delhi-110 001 
Tel.: 23383232-4, Fax: 23387547 

ichdelhi@gmail.com 
http://fa.newdelhi.icro.ir 

Q A N D
E  

P ARSI

mailto:ichdelhi@gmail.com
http://fa.newdelhi.icro.ir

	01-Title
	02-Matalib.doc
	03-Dibacha
	04-SadeqKhan
	05-NawabMorshid
	06-AaghaAhmad
	07-Ubwdi
	08-FatehAli
	09-AbdulGhafor
	10-Abdurraof
	11-MahmodAzad
	12-RazaAli
	13-M-Ishaq
	14-Hiralal
	15-ProfMojib
	16-ProfAtaKarim
	17-Dr.Saber
	18-MolanaMasomi
	19-Dr.Amin
	20-yadeyaran
	21-Ashaar
	22-TitleE

