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  علّامه شبلي در آيينة بوي گل
  ∗طاهره وحيد عباسي

وسيلة الفاظ و فقرات مفقود  کار زبان آنست که به.  اظهار خياالت استةزبان وسيل
ذهني و دليل شخصي، خياالت اظهار بکند و اين اظهار شامل حرکات جسماني هم 

. باشد ميان گويندگان زبان خصوصي مشترک مي هست که براي فهمانيدن مقصودي در
ين الفاظ مضمر است که زبان نامي است از اشارات و  اوضوح در پس تعريف زبان به

کرده است،  حرکتهاي جسماني و اعضايي که انسان از خياالت و احساسات خود پيدا
انحصار زبان بر تشکيل . ق داردت گويايي بر همه تفوين اشاره و حرکتها قو اولي در

آيد  وجود مي هاي ب  کلمه،پيوندند يکديگر مي گاه آنها به الفاظ و فقرات است؛ زيرا هر
  .ق داردزبانشناسي تعلّ فهماند و اين همه بحثها به مدد آن انسان مقصودي را مي که به

و زبان و تشکيل   آن دربارةةوسيل زبانشناسي عبارت است از علمي که انسان به
تاريخ، ارتباط باهم، ساخت  ةکردن، تجزي تدقّ. يابد ارتقاي حيات و ممات آگاهي مي

زبان از الفاظ . م زبانشناسي استمعنوي و تقسيم ظاهري زبانها مقصود معظّ
 دنخواه ان ميشناس زبانباشد؛ لهذا  الفاظ مي  بنابراين نسبت زبانشناسي با،آيد مي وجود هب

  .که معاني و مطالب الفاظ را مورد دقت قرار دهند و تاريخ آنان را هم نشان بدهند
 قرن يمعني گداختن و ريختن زر و نقره است، ولي ادبا ک در لغت تازي بهسب

تقريباً آن را در . اند ي از نظم و نثر استعمال کردهمعني طرز خاصّ اخير سبک را مجازاً به
 در زبانهاي اروپايي از لغت Style »استيل«. اند  اروپاييان نهادهStyle »استيل«برابر 
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 است و در عرف ادب اين »ستون« مأخوذ است که معني آن نيا يونStiluse »استيلوس«
هنرهاي زيبا مشابهت دارد و  زات بهشود که از لحاظ ممي طرز ادا اطالق مي اصطالح به

سبک در اصطالح ادبيات آسيايي عبارت است . شود روش نگارش هم اطالق مي نيز به
ير که بتخاب طرز تع ترکيب کلمات و انةوسيل از روش خاص ادراک و بيان افکار به

  .شود  طرز تفکر گوينده و نويسنده استعمال ميةوسيل به
گيريم که سبک از يک جانب  بعد از تعريف سبک و زبانشناسي نتيجه مي

زبانشناسي آميخته است و از جانب ديگر با تنقيد ادبيات؛ بنابراين زبانشناسي آيين  با
کند  ات مطالعه ميقتي کسي ادبيو. بنيادي سبک است، ولي سبک جزو زبانشناسي نيست

شناسد،  سنجد و خوب و زشت آن را مي زند و مي ات را عيار مي آن ادبي، سبکةوسيل به
پس معلوم شد که سبک و . کند ات را ياري مي ادبي،يعني در بحث همواره سبک

  .زبانشناسي با يکديگر الزم و ملزوم هستند
ام که دريابم سبک و زبان  ردهاين سبب مطالعه ک را به» گل بوي«من کتاب 

 دو کتاب »گل بوي« يعني ،شيلي عالوه بر اين کتاب. نعماني در آن چگونه است شبلي
اين جهت براي  ه را ب»گل بوي«من . »گل دسته« و »شبلي ديوان«نام  ديگر نيز دارد به

ات است و بيست و پنج  غزليةام که مجموع تحريرکردن سبک و زبان آن انتخاب کرده
  .زل داردغ

هگر رآشوب بود، در يکي از مضافات اعظمشبلي در هنگامه مشرق که دوراني پ 
حضور مولوي  ام کودمي بهدر اي. د يافت ميالدي تول١٨٥٧ّدر سال ، )اتّراپرادش(

 ةرياکوتي و عالم موالنا فاروق ِچ،شبلي از فاضل اجل .شکراهللا زانوي ادب زده است
الحسن سهارنپوري و از اين  ث زبان موالنا فضلو محددهر موالنا عبدالحق خيرآبادي 
نتل کالج يالحسن استاد اور گويند که چون موالنا فضل. چنين کامالن استفاده کرده است

 ولي شبلي ، خود درس بدهد، قطعاً فرصت نداشتةالهور، خواست که شبلي را در خان
ميان  وقت در آن رفت و در  او تا دانشکده همراه موالنا پياده ميةدر طلب علم از خان
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غايت بود؛ همين است که او در  هشبلي را شوق علم ب. داد  موالنا شبلي را درس مي،راه
ام کودکي علوم رايج را فراگرفتاي.  

.  نه آموزگاران،اکنون اين دنيا چنان مبدل شده است که نه چنان آموزندگان هستند
مباحثه مسلک  به ،بعد از مراجعتام نوجواني سعادت حجاز حاصل کرد و شبلي در اي

. شبلي مخالف سرسخت اين تحريک بود. وهابي که در آن زمان تازه بود، سرگرم شد
کند، ولي   وکالت و امانت را انتخابةخواست پيش بناي مشورت اقارب، او ميمبر

خي رؤنظير و م  بييعنوان اديب زد؛ زيرا که او به خدمت بر سير بالين او خنده مي
اين . نويسي محتاط بود نگاري دلپسند و سيرت ري فاضل، تذکرهه، مفسبلندپاي

ميالدي ١٨٨٢شد و در سال   وکالت مأيوسةات است که شبلي از پيشخوشبختي ادبي 
هعليگر د مهدي بهبراي ديدن برادر خود محمد احمد مالقات نمود و  رفت و آنجا با سي

او در .  مرد زيرک و دانشمندي بودشبلي.  رفقاي او شامل گردانيدةخود را در زمر
چون . اهللا، درسيات رسمي را فراگرفت  والد خود شيخ حبيبةهيجده سالگي زير ساي

 سفارش او را ،اهللا مرحوم  جاي استاد فارسي و عربي خالي شد، مولوي سميعهدر عليگر
ور آن شد و پرفس  پيداهدانشگاه عليگر  شبلي باةد احمد کرد و از اين طريق رابطسي به

العلوم را انجام  سةنهايت دلسوزي و دانشمندي خدمت مدر شبلي با. دانشگاه گشت
 از »الفاروق«کرد و براي  ين زمان شبلي مسافت بالد مختلفه را طي ادر. داد مي

شبلي   سلطان ترکي، بهميالدي ١٨٩٢در سال . کرد ا ميهاي مختلفه مواد مهي کتابخانه
م حکومت هند خدمات ادبي شبلي را ١٨٩٤ال نشان مجيدي عطا فرمود و در س

آنوقت شبلي بيشتر از سي و . العلما عنايت فرمود خطاب شمساو  بهکرده،  ستايش
العلوم دست  سةز خدمات مدراد احمد شبلي بعد از درگذشت سي. هفت سال نداشت

ند  پيوست، ولي آنجا او را پس»آصفيه ةسلسل«ترتيب و تنظيم  هبرداشت و در حيدرآباد ب
بعد از . بمبئي رفت قصد سير و سياحت به بناي نارضايتي براي چند روز به نيامد و بر

العلماء مشغول شد، ولي  ةساخت و پرداخت ندو لکهنو آمد و از اصرار احباب به آن به
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نيامد؛ زيرا که از اجتهادات او جماعتي را خوش نيامد، همين است  اين نيز او را پسند
العلماء  ةنظري يک جماعت خاص، شبلي ندو ت کوتاهعلّ  بهديميال ١٩١٣که در سال 

ترتيب  در آخر عمر به. فين را افگند رفت و اساس دارالمصنّهگر اعظم را بدرود گفته به
غايت معروف و  ي نيست که شبلي در عصر خود بهشکّ. بي مشغول شدالنّةکتاب سير

خ و ناقد و اديب و رؤاگر شخصي در يک زمان شاعر و فلسفي و م. فاضل اجل بود
 زيرا که قضا و ؛ت شبلي استم و واعظ و مصلح و فقيه و محدوث بوده، آن شخصيمعلّ

پاي او  يک نقطه مرکوزکرده بود و نسل آينده کسي به ات باال را بهقدر جمله خصوصي
  .نخواهد رسيد

بي  انقال،شبلي بر مقامات مختلفه اقامت گزيده بود و سياحت او در تحريکات ادبي
 زندگاني شبلي محتاج تبصره است که ةي نيست که هر دورشکّ. کرد العاده پيدا خارق
پوشي نتوان کرد و اين تفسيرات اعم از مذهبي و سياسي و  نگار او هرگز چشم سيرت

  .ادبي در خدمات شبلي بر هر مقام طاري و ساري است
و تحت تأثير ي م مذهبي و مصلح ملّنگار و معلّ خ و تذکرهرؤشبلي شاعر و م

د احمد بود که در زمانهاي بعد اين فيض، شبلي را در تخليق آثار ادبي صحبت سي فيض
  .ياري کرد

. وجود دارد هد اعظم عليگري نيست که اين لطافت خيال در فطرت شبلي مجدشکّ
 پنجم ة حصّشعرالعجموقتي که . شد مند مي بهرهکس همه خوان ادب شبلي  از

نزاکتهاي شاعري و . البصري دانستند  را کحلب، اين کتا قدردانان شعر،شد چاپ
کرده، هر داناي اسرار شعر و   بيانشعرالعجماين نفاست در  هف را که شبلي بتصو

  .سخن را متأثر کرده است
 ةشبلي در حصّ. تحرير آورده است ات فارسي را به تاريخ ادبيشعرالعجمشبلي در 

 تذکره مکمل و تنقيد و تبصره بر ،امي گنجويتا نظي روزماس  از عبشعرالعجم ،اول
ز اطين است، يعني  ذکر شعراي متوس،مدر جلد دو.  ارايه نموده استآنهاکالم شعر 
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ين تا حافظ شيرازي و اين هم مشتمل بر تنقيد و تذکره استحضرت خواجه فريدالد .
تا ابوطالب  مشتمل بر تنقيد و تبصره از شعراي متأخرين،ل حاالت مفصّ،مدر جلد سو 
ن و معاشرت و  آب و هواي ايران و تمدة بحث دربار،در جلد چهارم. کليم است

سياست و اسباب ديگر آن سرزمين را بيان کرده است که شاعران فارسي فطرتاً از آن 
شبلي در شاعري .  عروض است در اصل تصنيف مستقل فن،پنجم جلد. اند متأثر شده

ه تصوف شد، ولي او در شاعري را که مواد همه متوجغايت زبان نگشوده است؛ زي به
 اين .بهاست و قدرداِن شعر  موجزن کرده است که پر از گوهرهايي بيي دريا،عشقيه

آيد که  شمارد و اين مقوله بر او صادق مي  عشق و جان سخن ميةفحيجلد پنجم را ص
ي شعري جان  که بر آن نزاکتهايعروس سخن است و دنياي سخن شبلي آشناي ازلي با

  . آن هم بازگشت قلم شبلي است،داده است
او در خط و خال انساني، اوصاف . کردن فطرت انساني است کار شبلي عکاسي

. حسن نيست نظر او بلند است و نگاه دوربين او محدود به. خواهد باطني او را مي
صفحه هر .  روح نو دميده است،همين است که شبلي اکثر در مضامين فرسوده تاريخي

رنگيني بيان و لطافت ادبي او در مضامين . يک گلآن  چمني است و هر سطر آن
ب و کامران اات کاميآن ادبي. فرسوده روح دميده و مسايل دقيق را آسان کرده است

ت و ل و افاديدار حال و مستقبل است و در آن فقدان واقعيت تامه و تخي است که آيينه
  .آهنگ نيست

اين .  از دنيا رفتميالدي ١٩١٤المه دوران روز هيجده نومبر اين فاضل اجل و ع
مدفون شدهگر م در اعظمهستي جامع صفات و علم مجس .  

  تأليفات
  :باشد قرار ذيل مي تأليفاتي که از شبلي طبع و نشر يافته است به
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، مقاالت شبلي، مضامين )در پنج جلد (شعرالعجمموالنا روم، موازنه انيس و دبير، 
  . کالم اردوةالنبي، و مجموع ةعالمگير، سير
  . گل، بوي گل، و ديوان شبليةدست: فارسي
الجزيه، النقد علي التمدن االسالمي تأليف اسکات المعتدي، بدءاالسالم، : عربي

هاي مصري انتشار يافته  جي زيدان، و نيز مقاالت و مضامين چندي که در رسالهرج
  .است
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