
  ٢٧٠  سيقند پار

  

  شرفتيدر پ ايجو گرزا داراب بييم نقش
  هنددر  فارسيات يادب

 ر استيگ ب عالميز صاحب اشتهار عهد اورنگ يا در شمار شعرايجو داراب بيگرزا يم
 يبا سبک هندکه  است يين شعراير و از بهترين شاعر کشميتر بزرگ يبعد از غن”که 

  .١“شعر گفته
 زيها گذشتگانش از تبر ات تذکرهمعلوم به بنا. ران برخاسته استياصل او از ا

ن يآرزو در ا علي خانن يالد سراج. اند ار كردهين جا سکونت اختير آمده، در هميکشم  به
  :مورد نوشته

ران يش از ايآباکه  نديگو يبعض. ر استيا از مردم خوب کشميجو داراب بيگ”
  .٢“اند ار کردهير توطن اختيدر کشمکه  بودند

  :نوشته شده ين معنيا  به زين» ميصحف ابراه«در 
ر ير و از مشاهياند، اما مولد و موطنش کشم ران بودهيش اگر چه از ايآبا”

  .٣“ر استيگ ب عالميز اورنگ يشعرا
  :سدينو يا آمده، اما چنان که صفا ميدن  به ريا در کشميجو

  .٤“اند نوشته يزيا را تبريز بود، جويشان از تبر لصچون ا”
در . ٥ذکر كرده است يا را مال سامريپدر جو نام مري يدهداعظم  خواجه  

                                                   
  .۹۷کشمير، ص زبان  يپارس يشعرا ةا تذکرير يران صغيا خواجه عبدالحميد،عرفاني   .١
  .ب ٨٢ص ، النفايس مجمع ،الدين علي خان  آرزو گوالياري، سراج  .٢
  .۱۹۰ص  ۱ جي کشمير، شعرا ةتذکر ،الدين سيد حسام، يراشد  .٣
  .۱۳۵۴ص ، ٥ ج ،رانيات در ايخ ادبيتار ذبيح اهللا،صفا،   .٤
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  .١“کرد يتخلّص م يپدرش سامر”که  ز مستور استين» النفايس مجمع«
هر شعرش چون ابروان ”که  ياهللا منتخب نام شاعر رزا روحيرزا اصلح از مياما م

ا يسخن کرده، او را چون پدر جو ٢“ست يب در نظر ادافهمان انتخابيشوخان سرند
  .دکن يم يمعرف

از  ير روزگار شاه مدهوش قلندر اصفهانينگار ضمن تفس ن تذکرهين، هميهمچن
  .٣دهد يکرد، خبر م ياش برپا م ا در خانهيپدر جوکه  يادب يها محفل
ه يوا  به پناه معرفت و فرهنگ لة شخص بايا در عايجوکه  ن نکته گواه آن استيا

 يدر کماالت شاعر .ه استها برداشت از ارباب کمال بهره ياريده، از صحبت بسيرس
  .٤اند ر معزّ فطرت سهم گذاشتهيو م يرزا رضا تجلّيد اشرف، ميا محمدسيجو

ت ارج يو چه از لحاظ تفکر و شخص يش چه از لحاظ هنريا در روزگار خويجو
ر ارادت يز يادياندازه شاگردان ز يجهت اعتماد بکه  ن نسبت بوديا به .بزرگ داشت

 ير عبدالوليان شرح حال ميهنگام ب» خزانة عامره«در  يبلگرام آزاد. دنديه رسيوا به يو
: ن اشارت كردهيا چنيجو داراب بيگاز جانب  ياديشاگردان ز تيترب  به طالع راجع

طالع و  ياند، مانند عبدالول بوده يل قرن دوازدهم هجريدر اواکه  هند ياغلب شعرا«
رزا ية مذر همه از تالميران کشمفک ر آنها از خوشيز و قبول و مال ساطع و غيعبدالعز

  .٥»ا هستنديجو
  :فرموده يتين امر در بيقت ايت حقيمال عبدالحسن ساطع در تثب

  دنـيجـه سنـکتـن يراـادان بـند استيوـرا جــم
  ٦ا هست استادميجوکه  ن بس حجت ساطعيهم

آزاد . کرد ير ميعلم و ادب دا يها محفلمانند پدر در خانة خود   به زيا نيجو

                                                   
  .ب ٨٢ص ، النفايس مجمع  .١
  .۴۶۹کشمير، ص  يشعرا ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .٢
  .۳۸۲، ص همان  .٣
  .ب ٨٢ص  النفايس، مجمع ؛۲۰۷، ص يخ اعظميتار  .٤
  .۱۰۱ص  مره،عا ةخزان بلگرامي، علي خانر غالم يآزاد، م  .٥
  ۲۳۶ص ، ) دفتر ثالث(خوشگو  ةنيسف  .٦
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و در عهد ”: ن خبر دادهين باره چنيا در ايان شرح حال جويضمن ب يگرامبل
  .١“سخنان گرم بوده است رپادشاه در خانة او هنگامة صاحبيگ عالم

خان ابن  ميابراه يدر عهد حکمرانکه  ديآ يها برم ن، از معلومات سرچشمهيهمچن
اندازة  يو لطف ب ر مرحمتيش زيا بر وجه اشتهار هنر خوير جويمردانخان در کشم يعل

ل يطور ذ به »النفايس مجمع«ن نکته را آرزو در يا. ٢خان مذکور قرار گرفته بوده است
  :ارائه كرده

ر داشت، در يکشم يوبدارصخان  خان پسر مردان ميکه ابراه يا هنگاميجو”
سبب اتّحاد  به د و خان مسطور هميگذران يت و آبرو ميبا جمع يليوطن خ

  .٣“فرمود ياحوالش م به يت کلّيمشرب رعا
سال در او . رسد ينظر نم  به شهياند ا اختالف يوفات جو يدر مورد سال و جا

  .٤دير از عالم درگذشت و در همان جا دفن گرديدر کشم ١٧٠٦/  ١١١٨
  :نوشتهرا ن قطعه يا ايخ وفات جويدر تار يآباد عظيمخان  يقل نيحس

ــات وي را  ــال مم ــه روزي س   مصرع کلکـم كـرده پيـدا    زين هر چهار  از آه و نال
  ٥جوياي ملک معني رفت از زمانـه گويـا    لطف سخن چه گونه بي او کنون بيـابم 

علي م يات آن را ابراهيتعداد ابکه  ات اويکل.  استفراخ  يليا خيات جويجاديرة ايدا
د و يات، قصايده و آن شامل غزليزمان ما رس ، تا٦ت نوشته استيهزار ب ٨ب يقر خان
  .استات يطعات و رباعات، قيمثنو

مختلف جهان، از آن جمله، در  يها ا امروز در کتابخانهيوان جويد يها نسخه

                                                   
  .۱۰۱ص  مره،عا ةخزان  .١

2. Marshall D. N. Mughals in India, p. 236. 
  .ب ٨٢ص ، النفايس مجمع  .٣
جلد  نشتر عشق، ،خان ين قلي، حسيآباد عظيم ؛۲۰۷ص ، يخ اعظميتار ب؛ ٨٢ص ، النفايس مجمع  .٤

 يانت خان خارسيرزا محمد ابن رستم مخاطب به معتمدخان ابد قباد مخاطب به ديم ؛۳۵۸ ص، ٢
  .۲۱ ص ،۲ د، جليخ محمديتار ،يدهلو يبدخش

  .۳۵۸ص  ۱ جلد نشتر عشق،  .٥
  .۱۹۱ص  ،١ج  کشمير، يشعرا ةتذکر  .٦
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 يجمهور يشناس شرق يتويانست يشرق يها رة دستخطي، ذخ١يفردوس يکتابخانة ملّ
  .باشند يمحفوظ م ٢ازبکستان

 نگر نگاه يسر يکتابخانة علم يها در شعبة دستخطکه  ايات جوياز نسخة کل وکيت
  .٣شود، استفاده برده است يداشته م

 دربارة ٥دواَو کتابخانة  ٤پور يکتابخانة بانک يو فارس يعرب يها در فهرست دستخط
ز يوان شاعر نيپور نسخة د يدر کتابخانة بانک. شود يا خبر داده ميات جويکل يها نسخه

  .٦شود يم ينگهدار
آن را که  ايوان جويد نيتر مينسخة قد يک دربارة يد عرفانيعبدالحم خواجه  
که  سدينو يه کرده است، خبر داده، مياو هد به خود يالشّعرا بهار از کتابخانة شخص ملک

  .٧داده است يالهور محمد باقردکتر  به او نسخة مذکور را
ا يوان جوين ديتر مينسخة قد دو ياز رو يالهور محمد باقر ١٩٦٠سال در 

نصف آن را . رديگ يت را در بر ميب ٩٧٢٠که  ديطبع رسان به او را در تهران» اتيکل«
ر و مناظر آن، يمانند وصف کشم به گوناگون، يها کوتاه در موضوع يها يمثنو

باچه، از آن ير، چند ديش حاکمان و بزرگان کشميها در ستا دار و قطعه خيتار يها قطعه
دو نعت  دگار،يش آفريها در ستا دهي، قصيزيوان صائب تبريد رب يا باچهيجمله، د

ات و يمتعدد در منقبت امامان، رباع يبندها عيها و ترج دهي، قص يفه عليغمبر و خليپ
شاعر را که  اند او را فرا گرفته يها مانده همه غزل يباق. دهند يل ميمتفرقات تشک

                                                   
 ،)کتابخانة دولتي به نام ابوالقاسم فردوسي(فارسي ، هاي تاجيکي فهرست دستنويس ،.کرامت اهللا اوا ن  .١

  .١٧٠ص  ،٢ ج
  .١١٩-١١٨ص ، ٥ ج ،يکسکايازبعلوم  يآدام يمجموع نسخ خط  .٢

3. Tikku, G. L. Persian poetry in Kashmir (1339–1846), p. 119. 
4. Catalogue of the Arabic and Persian MSS in the Oriental Public Library at Bankipore, Vol. 

III, p.179. 
5. Storey C.A. Persian Literature, p.453. 

6. Muqtadir, Maulavi Abdul, Catalogue of the arabic and persian MSS in the Oriental Public 
Library at Bankipore, Vol. III, p.369. 

  .۹۷ص  ر،يران صغيا  .٧
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  .١ندينما يم يسرا معرف همچون غزل
ن يو مضامر مطالب يعبارت است، فراگ يمختلف ادب ياز ژانرهاکه  اياشعار جو

ها و  يد، مثنويشامل قصا يات ويم، کليچنان که قبالً تذکّر داد.  استرنگ  گوناگون
سرا  غزل ين شعرايبر وجه کثرت غزل او را در شمار بهتر. ات استيشتر از همه، غزليب

اگر که  کند يد ميا سخن رانده، تأکياهللا صفا در مورد آثار جو حيچنانچه، ذب. اند نام برده
 شتريگر همطرازانش بيکن توجه او مانند ديکرده، ل ييآزما در اقسام شعر طبعا يچه جو

  .٢مين راه از شاعران موفق شمارياو را در اکه  بود و حق آن است ييسرا تغزّل  به
 .شتر در سرودن اشعار عاشقانه ممتاز استياو بکه  ديآ يات شاعر برميغزل ياز محتوا

  :ديفرما يم ييمثالً، جا. گردد يدا ميهو يروشن  به ات شاعريل غزلين نکته هنگام تحليا
  ٣او مــرا يبــس گرفتــه شــوق ســراپا از  ش فدا کـنم يکجا به جانکه  رتميدر ح

اند و  دا کردهيپ ييبايبا هم تناسب ز يو مجاز يقيا عشق حقيدر اشعار عاشقانة جو
  .ر خواهد شداز محصول احساس و تفکر او برخوردا يفکر ييقدر دانش و توانا  به خواننده
ت افزون از عشق محبوبة يميتوجه دارد و با صم يمسئله عشق مجاز به شتريب ايجو

کند، صبر  يدا ميبارگاه وصل معشوق تقرب پ  بهکه  ياو هر قدر. کند يش سخن ميخو
 سخن يتواند، حال آن که چه جا يار کرده نميدار يو توان از دست داده، تحمل د

  :لب آوردن  به
  ٤ا، توان و صبر ز ما دورتـر نشسـت  يجو  ميخلوت او هـر قـدر شـد    به تر کينزد

 ييمثالً، جا. ديز متوجه گردين ياشعار عرفان به يدر برابر اشعار عاشقانة مجازجويا 
  :ن فرمودهيچن

  ٥رانـه را ين ويچندند ا يا نه فلک سرگشته  گه مشرب مپرس از دل ما، يعني از وسعت

                                                   
1. Persian poetry in Kashmir (1339–1846), p. 119. 
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  .۱۸۴ص  ،١ج  کشمير، يشعرا ةتذکر  .٣
  .۱۸۵ص  ،١ج  ،همان  .٤
  .۱۸۴ص  ،همان  .٥
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ان عرفا يشة مستعمل مياند همة که  ديتوان رس يه مجين نتاي  به تين بيا ياز محتوا
نور ذات است و  يدل انسان مظهر تجلّکه  ند عارفان معتقد. افته استيش يدر آن گنجا

جام « به وجه. ديگر نما نة آن جلوهييق گردد، نه فلک در آيزه از عالياگر آن مصفّا و پاک
ا يجه برداشته، جويشه نتياند ن يهماز . ن استيز در هميدن دل نيه گردينه تشبييو آ» جم

  .افته استيش يدر آن نه فلک گنجاکه  شمارد يگاه مشرب م ش را وسعتيدل خو
کار گرفتن مصطلحات   به ايدر اشعار جو يعرفان يها شهياند ن ييگر تبيوجه د

با که  توانسته است يشعر گذشتة عرفان ز در ادامهيا نيجو. است يمستعمل شعر عرفان
ش يش را در قالب اشعار گنجايعارفانة خو يها انه مضمونيطالحات صوفکاربرد اص

، »يمست«، »يم«، »ر مغانيپ«اصطالحات  به اين نقطة نظر، ما در اشعار جوياز ا. دهد
 يبازگوکه  ميخوريره واميو غ» ساغر«، »يساق«، »باده«، »عشق«، »رند«، »استغنا«
اصطالحات  يعارف و صوف يدة معنافا يا برايجو. استا يعارفانة جو يها شهياند 

، »نظران صاحب« يها بياو عارفان را با ترک ين معنيا  به .ش را دارديخاصة خو
  :کند ياد مي رهيو غ» جگران صاحب«

  ١چشم بستن ز دو عالم سپر مـردان اسـت    دن ز جهانيجگران دست کش غ صاحبيت
تنها منسوب » مرد«ا اصطالح ينظر جو  بهکه  جه گرفتيتوان نت يت ميب ياز محتوا

تواند،  يکشد و از دو عالم چشم بربسته م يق دست مياز بار عالکه  يرا کسيز. عرفاست
ت باال هر يدر ب» چشم بستن«و » دنيدست کش«عبارات . گنجدب» مرد«در حصار واژة 

عارف از بند  يو وارستگ يدگيگر بر افادهکه  شوند يمحسوب م يب عرفانيدو ترک
  .باشند يق ميعال

نقش بارز دارد، مجادلة  يانة فارسيدر شعر صوفکه  يمسائل عرفان ترين مهماز  يکي
. ن كرده استييش را تبيا نظرات خويز جوين مسئله نيا به در ارتباط.  استعقل و عشق 

که معرفت تنها  چون. ستيدر راه حق جستن استدالل کمال عرفان نکه  او معتقد است
  :سر گرددياز راه دل م

                                                   
  .۱۸۵ص  ،١ج  کشمير، يشعرا ةرتذک  .١
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  ١جادة اين ره ز بس سنگ نشان معلوم نيست  راه حق چون رشتة گوهر گم است در داليل
ر يک غزل او را در زيا شرح يات جويغزل يعرفان يها مشخّص نمودن جنبه يبرا

  :ميشمار ين مطلب ميع
  ياد کنـ يـ ل چـه بن يخانه بر رهگـذر سـ    يجهان گـذران شـاد کنـ    به چند دل را
  ؟يآباد کن  به هوس همچو حبابش ز چه   سـت ينر هـوا را ره  يدر او غکه  خانة دل

  يضة فوالد کنـ يگر دلت را همه چون ب  چ و تــاب الــم عشــق بــود جــوهر اويپــ
ـ د پريقاف تا قاف جهـان صـ    حلقـــة دام تفکـــر شـــود ار قامـــت او    يزاد کنـ ي

ـ عشق گرفتار هـوس شـد، جو   يدل ب   ٢يو آزاد کنـ  يکاش در بنـد غمـش آر    اي
آن در افادة دل برکندن از  يبوده، جوهر اصل ين عرفانيغزل مذکور حامل مضام

. دينما يتظاهر م يويود دنياز ق يوارستگ و يويدن يها شدن از هوس يعار ،يجهان فان
ن جهان گذران يا يچه خاطر از برا به دل راکه  ت اول حاصل سخن آن استيدر ب

 بر آن دارد ياهتهوده است و شبين عمل بيکه ا يدر حال. يساز يخرسند و خوشنود م
 ييبايل زيت فکر تمثيت شاعر جهت تقوين بيدر ا. يياد نمايل بنيخانه بر راه سکه 
در مصرع دوم . است» اد نمودنيل بنيخانه بر رهگذر س«آن که  کار گرفته است  به

در راه که  است يوياد دنيبن يب يو شاد يو خوشنود يمنظور از کاربست خانه خرسند
 ييا خوردن ساختن بنايب متاع دنيفر ين معنيهم  به .افته استياد يجهان گذران بن، ليس

  .اد گردديگذر بن ليدر راه سکه  را ماند
شاعر . شود يت نخست مشاهده ميمطلب ب يمنطق ادامه يا ز تا اندازهيت دوم نيدر ب
 يزيجز هوا در آن چکه  خانة دلت راکه  کند يد ميتأک يان مطلب اوليبعد از ب

 ييبقا يز سخن از بين جا نيا. يکن يز مياد لبريبن يپوچ ب يها ا با هوسگنجد، چر ينم
  .رود يم ييويدن يهوس و شادمان

ات غزل يدر تمام اب ياستقالل معنکه  مشاهده کردن ممکن است به ت سومياز ب
ل ين جا تمايا ي، ولاستموجود  يات باال ارتباطيان ابياگر چه م. ت شده استيرعا
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 قرابت ييز تا جايت نيب يعمق معن يول. رود يسوز و گداز مسخن دنبال عشق و 
مشابه  يو سخت ينيسنگ به اگر دلت راکه  حاصل سخن آن است. باال دارد يها يمعن  به
  .سوز و گداز عشق طاقت نارد و فنا گردد  به ، جوهر آنيضة فوالد سازيب

ة دام تفکر اگر قامت او حلقکه  گردد يت چهارم در آن افاده ميدر ب يمطلب اصل
منظور شاعر از مصرع اول . زاد سرگردان گرددين پريا يشود، تمام عالم در جستجو

موجب عشق و دوست داشتن که است  اري يبايقامت ز  به ر شدن عقليگرفتار شدن، اس
  .ن اطراف عالم، تمام جهان استيمب »قاف تا قاف« تعبار. گردد
از نظر . خواه گردد ، هوسباشده دل چون عشق نداشتکه  انگر آن استيت مقطع بيب

عشق من  يدل بکه  کند يد مين رو، شاعر تأکياز ا. عارفان هوس دشمن عشق است
  .يها نجات بخش از اطالق هوس يرآگرفتار هوس است، اگر آن را در بند غم 

  .رديتوسط آتش غم صورت گکه  گداز دل است يمعن  به ن جايآوردن ا» بند غم«در 
ده، ياب گرديعارفانه دست يها نش مضمونيدر آفرکه  نستها تواين طور، جويهم

توان او را  ين لحاظ، مياز ا. ل دهديمشرب گذشته را تکم يصوف يشعرا يها شهياند 
  .قلم آورد  به مسلک عارف يسرا همچون سخن

او . شود يمحدود نم يو مجاز يمسائل عشق عرفان ها بيات جويرة موضوع غزليدا
ن رو، ياز ا. زندندست  رهيو غ ي، اخالقي، فلسفياجتماع يها مسئله  بهکه  ده استيکوش
گر او را يگاه د و مينيب ميک شاعر عاشق و عارف موحد يث يح  به ا رايما جو يگاه

  :ديگو يا ميکه جو يجاي. ميشناس ينگار م لسوف ژرفيم رمزآشنا و فيچون حک
  ١ده راسر دست بر کمـرز  به زنند يبس  يمانياز پشـ کـه   ب رعونـت يمخور فر

ن نسبت يا  هب. ک نوع ارتباط با افکار عارفانة او دارنديا يجو يفلسف يها شهياند 
او آنها را نه تنها در قالب که  ديا شماريانة جويافکار صوف يمنطق توان آنها را ادامه يم

  .ش داده استيز گنجاياتش نيغزل، بلکه در رباع
. استاز آن  يعالم و وارستگ ييبقا يا بيجو يتفکر فلسف ياساس يها از جنبه يکي
جز   به رايز. افتيهرچه در عالم هست، سرانجام زوال خواهد که  ا معتقد استيجو
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عالم و بار   هب ين وجه، دلبستگيبر ا. ستين يزيب چيت نصيت و مطلقيذات حق ابد
  :ق ناسزاستيعال

ــبا  وانه و گـر زاهـد و مسـت   يگر عاقل و د ــت ز دن ي ــه را رخ ــد هم ــتي   ا بربس
ــه دل در  ــر من ــه  ده ــاب ک ــد حب   ١هسـت که  ست، هر هست يستيآمادة ن  مانن

او . ا دور نمانده استيز از نظر جويفاسق و خودنما ن يها خيا و شيتذكر اهل ر
مثالً، . دينما يتواند احتراز م يفه را مورد نکوهش قرار داده، از آنها تا مين طايشه ايهم
  :آرد ين ميچن ييجا

ــت، ا ــ يغفل ــخ، در ريش ــتا اي   در چشم تو هر زشـت نکـو بنمودسـت     فزودس
ــو د   يدر سـر دار کـه   ست يطان تو عقليش ــتار ت ــد دس ــدر گنب ــتي   ٢د آسودس
ات يادب ياساس يها از موضوعکه  ان در معرفت خداونديمذهب و اد يگانگي بارةدر

مانه و عارفانه يدة حکيمدلّل و سنج يها شهياند ز يا نيد، جويگرد ين عهد محسوب ميا
  :ديفرما يش ميخو يک رباعيمثالً، در . است گفته

ــوب  ايـــ، جوتنيســ در بتکــده و کعبــه    ــه مطل   جــز معرفــت ذات خــدا ب
  ٣ده و گوش دوتـا يست، د يکيمنظور   سـت مـؤمن و کـافر را    يکـ يمقصود 

 يرباعکه  ز مطالب جالب ابراز داشتهيسخن ن يمت وااليا در مورد اعتبار و قيجو
  :ل آن استير دليز

ــ  شـعر مشـهور مکـن    بـه  ود راا، خيجو ــار از ايبس ــن ي ــذکور مک ــه م   ن مقول
ــخن   ــاب سـ ــحبت احبـ ــک صـ   ٤اش صرف مکن، شور مکـن  قاعده يب  نمـ

استفاده کند، غذا شور خواهد  زياداگر که  دهد ينمک شباهت م  به شاعر سخن را
  .استشه بمورد گفتن سخن ياند حاصل . شد

گوناگون چون عرفان،  يها مسئله  به زيا نيات جويم، رباعينيب يکه م يه طورب
  .اند ص گشتهيتخص يگر مسائل عموميات و ديتصوف، عشق، اجتماع
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رد، در يگ يم از چشمة محبت شعرا نشئهکه  زيعت نيطب يها ف منظرهير و توصيتفس
شود و  يمعنبر مست م يجام هوا او از آمدن بهار و نشئه. ان داردينما يا جاياشعار جو

  :کند ين وا مسخ به خودانه لب يب
  ١توبة ما را شکست امروز ابـرام هـوا    جام هوا ةخودم از نشئ يشد بهار و ب

 يها ر مسئلهيرنگ بوده، فراگ گوناگون يليا خين طور، موضوعات اشعار جويهم
شاعر که  توان گفت يدگاه مين دياز ا.  است يو عشق ي، فلسفي، اخالقيمختلف اجتماع

محدود نبوده، بلکه دامن نظر و  يو عرفان يو فلسف يرة بحث مسائل مختلف ادبيدر دا
ا طلب يشة جوياند دامن تفکر و  ين فراخيهم. باشد  يرا صاحب م يشة فراخياند 
و  ينيب جهانو  يج زمان ويماقبل و را يتفکر عرفان اب در ارتباطکه  دينما يم

  .خته شودپرداق يد عميق و ديطور دق  به او يشناس جهان
هندوستان،  فارسي زبانات يا در ادبيدر شناخت مقام جو که يگريمسئلة د

ق سبک و اسلوب يو تحق يد، بررسينما يما کمک م به ريکشم يمخصوصاً حوزة ادب
  .گردد ياو محسوب م يو هنر شاعر يگستر سخن
 بنا. رديگ يقرار م ين سخنوران سبک هنديا در شمار بهتريجو داراب بيگرزا يم

ن يف بهتريا را در رديز جويالشّعرا بهار ن ملک يد عرفانيحمعبدال خواجه  معلومات   به
  :نام برده است يسبک هند يشعرا
 يالشّعرا بهار بودم و از شعرا در خدمت مرحوم ملک نگارنده، يروز”

طور نمونه   به ريکشم ياز شعرا يا من از عده. ر صحبت بوديزبان کشم يپارس
. دينخواند يزيا چيشما از جوکه  نيمرحوم بهار گفت، که مثل ا. اشعار خواندم
  :گفت. ام دهيند يزيا چياز آثار و اشعار جو: من گفتم، که

  .شعر گفته يسبک هند  بهکه  است يين شعراياز بهتر يکياو ! عجب
که  ا رايوان جويد ياش و نسخة خطّ يکتابخانة شخص  به بلند شد و رفت

ن شاعر بزرگ را ياکه  ف استيح: من داد و گفت به انه هم خورده بود،يمور
فرصت  يش من بود، وليا پيوان جويد. شناسند يز نميدر هند و پاکستان ن
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  .١“…سميشعر و شرح احوالش بنو  به راجع يزيچکه  نکردم
مختلف  يها و جنبه يگستر ارتباط سخن  به ش راجعيقات خويک در تحقيت .ل.گ

جالب ذکر  يليخ يها نکته يا و غنيجو-يندة برجستة سبک هنديدو نما يهنر شاعر
مؤلف  يمثالً، در مورد. است يا در برابر غنيجو ياقتدار هنر يبازگوکه  كرده است

جة يا آن را نتيشمارد، جو يم ياله يشعر را وحکه  يغن  اب اسيدر قکه  معتقد است
  .٢شود يا، چراغ شعر از دل شاعر فروزان مينظر جو  به .داند يمهارت انسان م

شه و تفکر ياند استقالل تام نظر،  به ا در اکثر موارديجو که ن نکته گواه آن استيا
در  ياشعار او ارزش مهم يهنر يها ق جنبهين وجه، تحقيبر ا. ده استيرس
  .دارد يشناس اتيادب

که  گردد يم، مقرر مييا توجه فرمايجو يگستر زبان و اسلوب سخن يها جنبه به اگر
. ديآ يدست م به آسان يليالب شاعر خکند و فهم مط يشتر ساده و روان سخن ميب يو

ش سخن از عشق و سوز عاشق يت خاص شاعرانة خويميشتر با صميچونکه او ب
  :ميشو يت او متوجه مين بيا به يمثالً، وقت. دينما يم

ـ   دور از تو ز بس ــراغم  دمـاغم  يکـه ب   ٣داغ دل شـــب بـــود چـ
 چون يول. تساده و روان و فهماس يليت خيب يمعنکه  شود ين ميدر اصل مع

 يبازتاب چهرة هنرکه  اند جالب توجه نهفته يها نکته يليم، خيشياند  يعمق آن م  به
ک يهر سه از که  »چراغ«و » داغ«، »دماغ« يها واژه  به قيعم يمثالً، نظر. گردند يا ميجو

ش يت خويميشاعر آنها را چنان با صم يول. باشند يبارور م» غ«حرف در تلفّظ دشوار 
از . آهنگ صدا داده است ناک و خوش جاذبه يليبر ضم تکرار شدنش خکه  هش داديآرا

شتر يداشته، در فرهنگ عامه ب يک نوع آهنگ مردمي» دماغ يب«ب يگر، ترکيجانب د
 ين فرهنگ غنياز ا يشاعر با آگاه.  است يرو رنجو يذوق ي، بيافسردحال يحامل معن

  .ر گرفته استکا  به ت مذکوريآن را در ب ين معنيهم به ناًيع
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  :کند يم ييا را بازگويجو يت دو نکتة مهم جنبة هنرين بيا  به دگاه، توجهين دياز ا
از  ييبو يو يمعاملة عشق و عاشق يد، وليگو يا با آن که ساده و روان سخن ميجو  .١

ر اشعار او حامل معامالت عاشقانه بوده، يچونکه قسمت کث. دهد يم ييگو وقوع
  :مثالً. ندينما ين مييشق و حالت مختلف او را تبر درد و رنج عايتفس
ــپ ــتم در جواني ــقير گش ــا ز درد عاش   ١ام فرسـوده  يچون لباس تازة گل در نو  يه
از  يرد، نشانيگ يمان حاالت مختلف فرايعاشق را با ب يدرد درونکه  تيب يان معنيب

که  رسد يچشم م  به يگريت مختصات دين بيدر ا يول. دهد يم ييگو جنبه واقع
در «و » ر گشتنيپ يدر جوان«ر يدر مصرع اول تعب. استيجو يبارور از هنر شاعر

. رش قبالً رفتيتفسکه  باشند يم يداکس شعراپر يهر دو نوع» فرسوده شدن ينو
نفوذ خاص  و بوده يسبک هند يمهم اشعار شعرا يها يژگين مختصات از ويا

  .شود يا محسوب ميدر اشعار جو يمشخّصات سبک هند
در کالم او نزاکت، لطف، رمز و راز و  يد، وليگو يا با آن که سخن ساده ميجو  .٢

ن امر مهم يا. رسد يمشاهده م به ها يشياند بيو غر يسبک هند يها يژگيعموماً و
ا را در ارتباط با يجو يگستر ارج اسلوب سخنکه  رساند يم يا جهينت  به ما را يهنر

د، يگو يآن که شاعر ساده پسند است و سخن روان ما با يجو. ميياشعار او مقرر نما
قة سخنش را در يه، اسلوب و سبک و سليش پايگستر عناصر جداگانة هنر سخن

  .دينما يم يمعرف يسبک هند يشعرا ةيپا
 يها بيو ترک تدن عباريدر آفر يقلمرو سبک هند يگر شعرايا چون ديجو

ش از يراهن شعر خويپش يدر آراکه  ده استياو کوش. شاعرانه هنرمند است
ب و يلت مذکور در ترکيچنانچه، فض. رديغ کار گيبل يها تتازه و عبار يها بيترک

  :افته استير تجسم يعبارات ز
 يمعن به شتريبوده، ب يسبک هند يمستعمل در اشعار شعرا تعبار، شکستن رنگ

 يدسرحد خو يعنيرون شدن از خود، يب يمعن به آن را عرفا. ديآ مير حالت ييتغ
  :اند کار گرفته به يجسمان
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  ١به دستم آيينه از دست خويش تشت طالسـت   در عشق بشکند رنگـي که  چه دولت است
ان مضمون در يب يبوده، برا ير عرفانيتعب» شينه گرفتن از دست خوييبه دست آ«

  .کار رفته است به است، يت آن خداشناسينهاکه  خود فرو رفتن و خود را شناختن
  .ه از عاشق شدن، دل بستن، دل دادنيکنا ب خوردن دلاز حسن سبز آ

ـ اشکم ز د کـه دلـم آب خـورده     زان حسن سبز بـس   ديـ فـرو چک  يضـة طـوط  يده بي
٢ که  شاعرانه است يباير زيز تعبين» دنيفرو چک يضة طوطيده بياشک از د«ب يترک

  .گذاشته استهنرمندانه نقش بارز  يک معنيافادة  يافته براي ر شرحيتعب  به در ارتباط
  :گل يياد شدن نزاکت و رعنايگل، ز ييبايافزودن ز، جوش نزاکت گل

ـ د يسـت دن نيـ کم از چ  از جـوش نزاکـت  که  دارم يگل   ٣دن اوي
 ميتوان ين گفته ما ميبا ا. باشدمعشوقه  هاستعار تواند يت مين بيدر ا» گل«واژة 

  .ميريگمشاهده   به ايرا در اشعار جو يعيع بديکاربست صنا يرنگارنگ
  :ديگو يم يمثالً، وقت. دست است رهيا ارسال مثل چيل يا در صنعت تمثيجو

  ٤هـا ز دور  د در نظر شبيش آيآتش کم ب  ره رسـواتر شـود  يبخت ت يعاشق از پهلو
. شود يش باز هم رسواتر ميرة خويعاشق از بخت تکه  حاصل سخن شاعر آن است

ن فکر شاعر يدن ايثبوت رسان به يابر. است ييک نوع رسواي يدر تصور جامعه عاشق
 يليهنگام خ خرد است، در شب يليآتش کم اگر چه خکه  آرد يمثال م ياز روزگار واقع

  .ديش نمايب
  :ايو  

  ٥تا نماند از ماه نو، کامل نشد ياستخوان  معراج قبـول  به رسد جان از گداز تن يم
وجه . رسد يضت تن ماير اب انسان در مقام قرب تنهاکه  ن استيمنظور شاعر ا

سوزد و در  يم ش تماماًيجهت تکامل خوکه  است» ماه نو«ل ين فکر شاعر تمثيت ايتثب
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  .شود، تا دوباره چون ماه کامل هست شود يست ميخود ن
در شعر  يسبک هند يشعرا يصنعت هنر ترين مهمل همچون ين طور، تمثيهم

  .است دهيگر گرد ز روشن جلوهيا نيجو
. ز برخورد نمودين يسبک هند يگر مشخّصات هنريد به توان، يا ميدر اشعار جو

افادة  يا برايجوکه  د گفتيبا. ميکس سخن کرده بودوداراصنعت پ به ما قبالً راجع
مثالً، . کار گرفته است  به ادهيزرا  ين صنعت مخصوص سبک هنديا ين عرفانيمضام

  :ديفرما يم يدر مورد
  ١نه را شکسـت يبازار گرم خرقـة پشـم    رواج يتنـ  انيافت خلعت عرياز ما چو 

و  يانيرا عرياست، ز يکسوداراپ ينوع» يتن انيخلعت عر« تت عبارين بيدر ا
کسب  يک مضمون تازة عرفانيگر يوند با همديمخالف بوده، ضمن پ زيخلعت دو چ

 يا خاليق دنيچون انسان از بار عالکه  آن است تن عباريا يحاصل معن. اند كرده
سبک  يدر اشعار شعرا يکسوداراپ تن عباريا. پوشد يم يانياز عر يشود، لباس يم

  .ديآ يم ين معنيهم  به شتريب يهند
 يها و لغات از معنا دور شدن کلمه يسبک هند يتهاين خصوصياز عمده تر يکي
 ينه هنرمندين زميز در ايا نيجو. استدا نمودن آنها در تفکر شاعر ينو پ يو معن ياصل

دکتر . ها جان تازه بخشد بيواژه و ترک  بهکه  ده استي، کوشظاهر كرده يا خاصّه
استعاره و  يها بيمضمون و استعمال ترک يتازگ”که  نوشته ين معنيا به صفااهللا  ذبيح
  .٢“شعر اوست يها يژگياز و يان مقصود و معنيدر ب ييادا ار و خوشيبس يمجاز

  :ديگو يم ييمثالً، شاعر جا
  ٣مشربي ايجاد مجنوني کند در دشت وسعت  يخـون  وانة عشق تـو از هـر قطـرة   يدل د
 يول کند، يمر معا يسوختة بن اد آن عاشق دلي» يمجنون«ت اگر چه واژة ين بيدر ا

را  »يمجنون«ت واژة ين جا از مندرجة بيا. تر کسب کرده است تازه يدر فکر شاعر معن
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 يدر پا يبمشر صداقت و وسعت ياز روکه  يق، عاشقيعاشق صد يمعن به توان يم
  .دينما ين جا ظهور ميواژه در هم يمعن يپس، تازگ. ديستد، فهميا يمجنون م

گرفتن کار   به گواهکه  توان دچار آمد يز مين يعدد يها کاربست وابسته  به ايدر اشعار جو
  :ميآر يشة خود نمونه مياند ت يتقو يبرا. گردد يمحسوب م يسبک هند يژگين ويا

  :افزودن درد و اندوه عاشق يمعن به ن جايا، ک بغل لخت جگري
ــکو  ــان ش ــا زب ــبة ت ــمي ــامان ده   ١خواسـتم  غنچه آسا يک بغل لخت جگر مي  داد او س

ا يو استفادة هنرمندانة آنها در شعر جو يسبک هند ديگر يعنصرها به ن طور،يهم
ت يا خصوصيجو داراب بيگرزا يمکه  ن نکته گواه آن استيا. مييآ يار دچار ميبس

دا کرده يبارز پ يتن سبک موقعيا يان شعرايکار گرفته، م  به را هنرمندانه يسبک هند
قل هنر يدر ص ين سبک ادبيا يهنر يها يژگيگر، با کاربست وياز جانب د. است
  .ز قدم راسخ برداشته استيش نيخو يشاعر

بة شعر نن جيق در ايتحق. هنرمند است يليز خين يمعنو يعيع بديا در استفادة صنايجو
  .دينما ييما بازگو يش را رونما كرده، غناوت اشعار او را براياصالت هنر تواند ياو م

ع يگر صنايس و ديح و تجنيه، استعاره، تضاد و مقابله، تلميا در کاربست تشبيجو
ظاهر كرده  يشتر اقتدار هنريه بيشاعر در استفادة صنعت تشب. دست است رهيچ يعيبد

ا شعرش را يه جويتشب يدگياند و پوش دهيپوش يو يها هيشتر تشبيبکه  د گفتيبا. است
  :ديگو يم ييمثالً، جا. ده استيرنگ و طراوت دلپسند بخش

  ٢زني، گر وا کني اين نامـه را  دست در خون مي  دة عشّــاق زخــم بســته اســتيــچينامــة پ
آن را که  مشابه شده است» زخم بسته«  به »دة عشّاقيچينامة پ«ت يدر مصرع اول ب

  .خون آغشته گردد  به ، دستچون بازکنند
  :برون آمدن کفش از پا مشابه دانسته است  به گر شاعر برون آمدن رنگ حنا رايدر مورد د

  ٣همچو کفش افتد برون رنگ حنا از پـاي او   او يسـر اعضـا   به سر که نرم و صاف بس
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ف، استعاره و يگر چون توصيد يمعنوع يصنا به م،يتوان يا ما ميدر اشعار جو
  :ديف گويتوص  به ييجا. مييآره دچار يغ ص ويتشخ

ــا    ــو و نم ــد نش ــط را ده ــبزة خ   ١پرور اسـت  که دشمن داد از حسنت  س
  .کار گرفته شده است به اريوصف خطّ لب  يبراکه  ست يفيتوص» سبزة خط«

ت يف بيشگر کالم بوده، با توصيآرا» خطّ رخسار يخوب«ف ير توصيت زيدر ب
  :دارد يقرابت ييباال

  ٢آري، هر آن چه سر زند از نيکـوان نکوسـت    خط رخسار او چـه حـرف   يخوب به کس را
 يو اصطالحات محل ها واژه ه ازا استفاديمختصات اشعار جو ترين مهماز  يکي

 يلين واژه و اصطالحات از جانب شاعر خيکاربست چنکه  شود يمشاهده م. باشد يم
که  دارد» يجات«ف يبا رد يلا غزيمثالً، جو. ماهرانه و هنرمندانه صورت گرفته است

  :است يدختر پنجاب يريدر اصطالح کشم» يجات«منظور از 
  ٣يدهدم خندة پنهان تـو، جـات   يجان م  يبردم غنچـة خنـدان تـو، جـات     يدل م

ن ياو در شمار بهترکه  ديآ يبرم يريکشم يايدر مجموع از مطالعة آثار و احوال جو
ر نقش بارز گذاشته، يهند و کشم فارسي زبانات يشرفت ادبيدر پکه  قرار دارد يشاعران

و عارف سرسپرده اعتبار خاص  ين سبک هنديندة بهتريسرا، نما همچون شاعر غزل
  .دا کرده استيپ
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