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  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل
  ∗الظّفر سيد احسن

گوپال تفته يكي از شاگردان ارشد غالب دهلوي بود كه در فارسي شعر گفته و در  هر
. مناسبت درگذشت غالب، سروده است بر دو بيت، به اي مشتمل زبان اردو تنها قطعه

رباعي طبع آزمايي كرده زبان فارسي در انواع شعر از غزل، قصيده، قطعه، مثنوي و  در
  :گويد است؛ چنانكه خودش مي

 از غزل تا قصيدة ما را بنگر اشعار چيدة ما را
 تضمين گلستاننام  عالوه بر چهار ديوان ضخيم فارسي، دو كتاب شعر ديگر به

  . گفته استمثنوي بوستان سعدي در جواب سنبلستان سعدي و گلستانپيروي از  در
نو ديوان غزليات او وجود دارد كه آن هم ناقص االول و در كتابخانة دانشگاه لكه

طور قطع گفت  توان به لذا نمي). تقريباً يازده صفحه از آخر وجود ندارد(اآلخر است 
. كشور چاپ شده باشد اغلب آنست كه در مطبع نول. كجا و كي چاپ شده است

زي از بريده آن خيلي كهنه و پوسيده است و در بعضي جاها اوراقش در جلدسا كاغذ
دهد كه قبل از من كسي آن را مورد مطالعه قرار نداده  شدن مانده و اين امر نشان مي

  .است
گن، دو ديوان خود را  نام ريتي ميرزا تفته بر طبق هدايت يك دانشمند انگليسي به

اي  غالب در نامه. او فرستاده بود به)  و يكي ديگرنشتر عشقتذكره (همراه با دو تذكره 
  :نويسد قرار زير مي تفته را به گن نسبت به م تفته نظر خوب ريتينا به

                                                   
  .استاديار بخش فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو  ∗
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وقت هستند و  از شما خيلي خوش) گن آن دانشمند انگليسي ريتي(صاحب ”
دانيم در سراسر كشور هندوستان شاعري  مي: گويند مي. ورزند شما ارادت مي به

  .١“وجود ندارد كه داراي پنجاه هزار بيت است) تفته(مثل اين 
دو ديوان او داراي پنجاه هزار بيت هستند، چهار ديوان داراي چند هزار بيت اگر 

 را بشمريم تعداد آنها سنبلستان و تضمين گلستانخواهند بود؟ عالوه بر اين اگر ابيات 
نويسد كه تفته پنج ديوان  سيد حسن علي خان مي. چند صد هزار بيت خواهد رسيد به

ويسد او چهار ديوان دارد و در هيچ كدام از آنها ن  و آقاي مالك رام مي٢داشته است
  .٣تر از دوازده يا سيزده هزار بيت نيست كم

  ويژگي ديوان مورد مطالعه بنده
ديواني كه در مطالعه اين نگارنده است هر يكي از صفحات آن داراي بيست و دو، 

 بدين ترتيب تعداد اشعار آن در.  است٦٢١بيست و سه بيت و تعداد صفحات آن 
اين تعداد ابيات يك ديوان ناقص است كه مشتمل است بر .  بيت است١٤٢٨٣حدود 

در آغاز هر غزل در . هاي جالل اسير هستند غزليات و همة آنها در پيروي از غزل
توان از  زودگويي و بسيارگويي تفته را مي. حاشيه مطلعي از غزل اسير نوشته شده است

ر آن زمينه دو، سه، و در بعضي جاها چهار غزل زد كه او توانسته است د اين امر حدس
جالل اسير ارزش  گويندگان ديگر به دهد كه تفته، نسبت به اين ديوان نشان مي. بگويد

آيد كه تفته از شيوه  هاي غالب چنين بر مي حال آنكه از نامه. و اهميت زياد داده است
 پيروي كرده است و غيره اغلب شاعران كالسيك خاصه نظيري، صائب، اهلي، حزين و

  :گفته مالك رام به
در پيروي از همه استادان معروف فارسي غزل گفته و داد سخن گستري داده ”

اما . است و ديوان سوم او سرتاسر در پيروي از كمال اسماعيل اصفهاني است
  .٤“هيچ جا فارسيت را از دست نداده است
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  تقليد از جالل اسير
يك گوينده مهم و قابل تقليد بوده، لذا الزم است اول عنوان  جالل اسير نزد تفته به

  :نويسد اهللا صفا مي دكتر ذبيح. هاي شعر او را مدنظر قرار دهيم ويژگي
از خاندان سادات ) م١٦١٩-١٦٥٨/ ه ١٠٢٩-١٠٦٩(ميرزا سيد جالل اسير ”

. هندوستان و اصفهان، و معاصر شاه عباس و از همطرازان ميرزا صايب بود
دقّت خيال و ايراد تركيبات دقيق و مضامين نازك و نو معروف بود   بهاشعار او

همين سبب طرفداران سبك هندي در هندوستان از اوايل قرن دوازدهم  و به
  .“١اند بعد طرز او را پيروي كرده به

  :نويسد موالنا شبلي مي
هايي از گل  جالل اسير، زاللي، شوكت بخاري، بيدل و ناصر علي وغيره ديوان”

  .٢“و بلبل تهيه كردند و شاعري را چمنستان خيال ساختند
. اي جدا از آنها دارند صفا و شبلي تقريباً هم عقيده هستند، ولي غالب و تفته عقيده

  :نويسد نام تفته مي اي به غالب در نامه
برايم ممكن نيست . الرحمه مختار هستند و سخنانش سند است جالل اسيرعليه”

كار برده غلط بگويم، ولي اين امر موجب حيرت است  ه او بههايي را ك كه واژه
  .“كه اميرزاده ايراني اين چنين بگويد

خارج از اعتبار است و الّا اسير هم در اين امر كه فارسي زبان » پير بي”«واژة … 
  .٣“است، كمتر از ظهوري نيست

  :نويسد اي ديگر مي و در نامه
چه كسي شما را از . خيلي فصيحبيش از بيش و كم از كم، تركيبي است ”
اش  معني. كاربردن آن باز دارد؟ و اين بيت جالل خيلي خوب و پاكيزه است به

اين است كه در زمان من مهر بيش از بيش است و در زمان تو وفا كم از كم 
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من و تو، مهر و وفا، : تا لف و نشر است گويي؟ اين جا سه استاد چه مي. است
  .١“مبيش از بيش و كم از ك

از اين بيانات روشن است كه اسير در نظر غالب داراي چه پايه و ماية ادبي بوده 
است و تفته آن قدر فريفته و دلداده اسير بوده كه اين ديوان كه مشتمل است بر بيش از 

هاي نازك و دقيق،  چهارده هزار بيت، چه از لحاظ شيوه و سبك و چه از حيث انديشه
زبان خود قرار داده و  چنانكه در شعري اسير را هم. قليد اسيراي است اعلي از ت نمونه
  :گويد مي

  رحـمـت حـق بـاد بـر روح صفـاهـاني اسـيـر
  زبان پيداست كيست ما همان هندي و ما را هم

  :طور مثال به. هاي خود مصرع اسير را تضمين كرده است و در بيشتر مقطع
 خون بود دل كه لذّت درد نهان شناخت  هيـچ درد نهـان را مپرس اسـيراز تفته

  :قرار زير است اينجا مصرع ثاني از اسير است كه بيت او به
 اين غنچه قطره بود كه رنگ خزان شناخت خون بود دل كه لذّت درد نهان شناخت

  :تفته در اين زمينه دو غزل و سه مقطع گفته است
  خواهم اين سه را خوانم اين سه مطلع و مي مي

  هر صـدف عز و شـان شـناخـتبايد سـه گـو
  :قرار زير هستند اين سه مطلع به

  گفت آنكه اين زمين و زمان را چه جان شـناخت
  جـان را اگـر شـناخت زمـين و زمـان شـناخـت

  ديـگر چـگويم ايـن كه مـرا آنچـنان شـناخـت
  جـمـعـيت دلـم ز پـريـشـان بـيـان شـنـاخـت

  شناختنشناخت هر چه كس دلي اي جان جان 
  داغ عـيـان هـمـيـن نـه كه درد نهـان شـناخت

زد كه در همين زمينه او دو  توان از اين حدس بسيار گويي و زود گويي تفته را مي
ها مشتمل است بر هژده بيت در صورتي كه غزل  هر يك از اين غزل. غزل گفته است
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شود و   نقل ميهاي هر دو گوينده ذيالً غزل. بر تنها دوازده بيت است اسير مشتمل
  .هاي خود تفته هيچگه كمتر از اسير نيست زد كه در شيوه و انديشه توان از آن حدس مي
  اسير

   لذّت درد نهـان شـناخت      خون بود دل كه   
ــزا     ــو شــمع م ــه زاســت پرت    مــنرآيين

  در پيش پاي پرتـو خورشـيد بـر نخاسـت          
  رنـگ گـل و فـروغ مـي و لعـل يـار شـد       

ــي    ــزل نم ــه من ــرزه راه ب ــرواز ه ــرد پ   ب
  پيداست از جبين عـدم عـشق پـرده سـوز          
  شب خـوابش از فـسانة قـتلم ربـوده بـود           
  روزي كتــاب خانــه غفلــت گــشود دل   

  رزمين نـشد  گردي كه شبنم گـل ايـن سـ        
  تـوق راحتـس  ـره ش ه  برد ب   وابي كه مي  ـخ

  هر دل كه در رياض وفا مست خواب شـد         
  در خـواب ديـده آيـنه عكـس مــراِد مـن       

 

  اين غنچه بسته بود كه رنگ خزان شناخت
  تـوان شـناخت     در خواب هم خيال ترا مـي      

  گردي كه جاي خويش در آن آستان شناخت       
  روان شناخت   هر كس كه قدر خويش چو آب      

  حبـت نـشان شـناخت     سراغ، م   كي تير بي  
  اين بـاده را ز تيـشة خـارا توان شـنـاخت       
  روزم ز اضـــطراب دل پاســـبان شـــناخت
  تعبير خـواب الفـت اهـل جهـان شـناخت          
  كي قرب مهر و منزلـت آسـمان شـناخت         
ــناخت  ــگ روان ش ــستر ري ــدر ب ــه ق   ديوان
  كي لذّت صبوحي ايـن گلـستان شـناخت         
ــناخت  ــان ش ــرم راز نه ــير مح ــود را اس   خ

 
  تفته

  ام كه مرا هـم تـوان شـناخت     تا چند گويي  
  سر را نه سرجنون تو پا را نـه پـا شـناخت            

  هــا شــگفته كــرد چهــا پــيش بينــيش  دل
  بــا صــد اميــد رفتــه بــدم بــر درش ولــي 
  زين پيشم اين نمط سگ خود هيچگه نخواند
  نشناخت اين هنوز كه اهـل جهـان چنـين         
ــناختم  ــشتن او را شـ ــر راِه خويـ ــن پيـ   مـ

   اين يقين كه به من افتـدش نگـاه     كي بود 
ــت از هــزار دل و در دلــم خزيــد      بگزش
ــو  ــه ج ــر ب ــد دگ ــه نياي ــه آب رفت ــا ك   گفت
  خود را به دير و كعبه عبـث سـود عمرهـا           

  نتوان ترا چنانكه تويي اي فـالن شـناخت        
  دل را نه دل، بالي تو جان را نه جان شناخت
  بـوي بهـار آنكـه ز رنـگ خـزان شــناخت     

  ن شـناخت  نوميد ازان شدم كه مـرا پاسـبا       
  شكر خدا كه منـزلتم ايـن زمـان شـناخت          
  پر ساده دل كسي كه جهان را چنان شناخت        
  هر كس كه راه خانـة پيـر مغـان شـناخت         
  گويي كه برق خرمن خود بيگمان شناخت      
  ديدي كه درد خانة خود را چسان شـناخت       
  تا عمر خود حبـاب چـو آب روان شـناخت        

  هاست كنون كاستان شناخت     از جبهه سجده  
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  گفت اوست خاكسار و تو سركش چنانكـه آه        
  اش  جـست خانـه     دل و مـي     آمد غم از پـي    

  او ديد سوي خنجر و اين گفت شكر حـق          
  ه مــنآســوده خفــت زيــر مغــيالن چنانكــ

ــناس    ــر ادا ش ــاب دل ه ــه آفت ــه ن ــي م   ن
  عاشق كه خاطرش ز خزان بـشگفد بـسي        
  ني موي ني ميـان بتـان نـي هـالل عيـد      

 خواهم اين سه را خوانم اين سه مطلع و مي مي

   را زمين و مرا آسـمان شـناخت        خوش غير 
  زان پيشتر كزو دهدش جان نشان نشناخت
  نشناختم من آنچه دل نكتـه دان شـناخت        

  هاي بتان شـناخت    هر كس كه فتنه از مژه     
  بودي هر آنچه تو ز كران تا كران شناخت         
  از رنگ خويش رنگ رخ بوسـتان شـناخت    
  من ناتوان چنانكه مرا كـي تـوان شـناخت        

  و شـان شناختبايد سه گوهر صـدف عز

*  
ـناخت        گفت آنكه اي     ن زمين و زمان را چه جان ش

  ديگر چگويم اين كه مرا آنچنـان شــناخت      
  نشناخت هر چه كس دلم اي جان جان شناخت         
  بنـگر كمـان چگـونه به خـود تير را كشـد       
  از ديــدن و شــناختن احــوال آن بپــرس   

ــي ــ  م ــم ب ــتم رس ــا هخواس ــب ب ــدعال   م م
  بد بخـتيم نـگر كه چسـانش ز كف فـگند       

   و از تـو شـد كنـون        اي غير اجل مراد مـن     
  خـواب رفـت    آگه دلم به مصلحتي شب به     

ــي    ــرآوردن گل ــه ب ــواهي اي ك ــار خ   از خ
  ســتود ازيــن پيــشم ايــن نمــط بلبــل نمــي

ــت  ــر اس ــشته خنج ــشود ك ــر آرزوي او ن   گ
ــر  ــائيش نگـ ــو شناسـ ــاوك تـ ــان نـ   قربـ
ــناختم     ــدرها ش ــرا چق ــن ت ــه م ــر ك   بنگ

ـ         صـبح ه بيدار شد چو صبح چها خنـده زد ب
  فـتمش عبـث   پيش دل از يقـين سـخني گ       

  كــي رتبــة ســخن ز ســپهر بــرين گزشــت
 از تفـته هيـچ درد نـهـان را مـپـرس اسير

  جان را اگر شناخت زمين و زمـان شـناخت         
ــناخت   ــان ش ــشان بي ــم ز پري ــت دل   جمعي
  داغ عيان همين نه كه درد نهـان شـناخت         

  پير مرا يك جـوان شـناخت    گشتم دمي كه    
  من خود گويمت كه دل اين ديدوان شـناخت        
  اما بس اين كه پـاي مـرا نردبـان شـناخت          
  خون مرا دمي كه به نـوك سـنان شـناخت     

  كشد مرا كه ترا او چـسان شـناخت          اين مي 
  چشمي گشود و غفلت اهل جهان شـناخت       
  بايــد نخــست خــوي بــد نيكــوان شــناخت

  تزبـان شـناخ     گويي كنون زبـان مـرا هـم       
  چيزي كه در كفت دل در خون تپان شـناخت        
  جمعي نشسته بود و مرا زان ميان شـناخت        

  تــوان شــناخت اي قــدر ناشــناس مــرا مــي
ـناخت    هر كس كه لطف خواب شبي غنچه         سان ش

ــناخت  ــدگمان شـ ــين ز دل بـ ــدازة يقـ   انـ
  ستان شـناخت    كي قدر چون مني شِه گيتي     

 خون بود دل كه لـذّت درد نهـان شـناخت
*  



  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل  ٢٩

  

  چه تفته و چه بساط جهان كه گويد اسير
 به تفتـه هر چه رود در بهـار بيـني اسـير

  “نديدني اسـت بساط جهـان قـدم بردار”
 ردارب ـمث جنون، قلـت حديـتني اسـنوش

  : شعر زير اسير تضمين شده استدر مقطع اين دو غزل دو مصرع
  بردار نديدني است بسـاط جـهان، قدم

 بگشود تفته نيز زبان را چه گفت اسير
  بردار نوشتني است حديث جنون، قلم

 يد كارـدن رسـنيـشه ه را بـتـراز نگف
  :بيت اسير اين طور است

  راز نـگـفـتـه را به شـنـيـدن رســيـد كار
   رسـيـد كارتخـم نـكشـته را به دمـيـدن

  چه پروا گر اسير آيد چه غم گر تفته ترساند
  ام، شوق تماشاي كسي دارم همه تن ديده

  :قرار زير است بيت اسير به
  دلـم، درد تمنـاي كــسي دارم   سـراپا يـك  

 دلخـواهـند اسـير و تـفـتـه از  چـه مي
  ام، شوق تماشاي كسي دارم  همه تن ديده  

 چـيـدنـي كــو خـانــه شـد گل دل آتـش
  :در مقطع اين هر دو غزل دو مصرع اين بيت اسير تضمين شده است

 خانه شد، گل چيـدني كو دل آتش چشمم ديدني كو نگه خون شد به
رسم كه از  هاي تفته و اسير كه در باال داده شد، بدين نتيجه مي پس از مقايسه غزل

از پنج شش نيست زيرا  بيت تفته ابياتي كه واقعاً خود را در دل جاي كند بيش ٣٦ميان 
  .الشعراء بهار اين طور است گفته ملك تعريف شعر به

  شعر آن باشـد كه خيزد از دل و جوشد ز لب
  وانگهي در دل نشـنيد هر كجا گوشي شنفت

در سخنان تو رطب و يابس وجود ”لذا آنچه غالب دربارة اشعار تفته گفته است كه 
ن شعر و ادب از رطب و يابس عاري كالم بزرگا. رسد چشم نمي درست به. “ندارد

البتّه در سخنانش سالمت و رواني و حالوت و شيريني و . تفته نيست پس چه رسد به
توان از آن انكار كرد، بلكه در بعضي جاها  در بعضي جاها موسيقي وجود دارد كه نمي

  :گويد او مي. چربد سخنانش بر كالم استادش مي
  تكي رتبه سـخن ز سـپهر بـريـن گذش

  ستان شناخت كي قدر چون مني شه گيتي



  ٣٠  قند پارسي

  

  استفاده از غالب
هنگام تقليد از استادان شعر فارسي و خاصه جالل اسير، تفته از محضر غالب خيلي 

آيد كه تحسين و تشجيع غالب و نقد و اصالح  از نامة غالب بر مي. استفاده كرده است
ها هم  اين نامه. فا كرده استاو در آبياري ذوق و قريحه شاعرانه تفته نقش بس مهمي اي

ترجمه بعضي . تحسين است، هم انتقاد، هم تبصره، هم تحليل، هم اصالح و هم صالح
  :شود ها از نظرهاي غالب در زير نوشته مي از اقتباس

  .١“امروز سخن تو چيزي نيست كه بر آن كسي خرده گيرد”
  :آن شعر تو خوب است و از نظر من گذشته است

  اسـت ترابيش اسـت مرا كم ايم كم ولي صبر قيس از تو نه
شعرگويي تو . ٢بود تر مي شد خوب كاربرده مي ولي در مصرع اول اگر واژه كمتر به

حق اينست كه از . ٣اي از فكر سخن فرصت نداري دانم حتّي لمحه را مسلم است، مي
شعر و  توجه مفرط تو به. ٤باشي، دم تو غنيمت است زنده. اين ابيات خيلي خوشم آمد

در سخن گستري تو ! برادر. سخن نشان دهنده شرافت نفس و حسن طبع تو است
گويم كه تحسين كنندة سخنان تو  راست مي. كنم تملق نمي. ٥شهرت بنده هم پنهان است

شعر تو صيقل شده، در سخنان تو . ٦دهد براستي فهم خود را مورد ستايش قرار مي
خاطرم جمع . درجه پختگي رسيده است و بهحاال مشق ت. ٧رطب و و يابس وجود ندارد

  .گو و زودگو هستيد شما واقعاً خوش. ٨است

                                                   
  .٣٤٠، ص ١، ج ، مرتّبة دكتر خليق انجم)اردو (غالب كي خطوط: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان  .1
  .٢٤٢همان، ص   .2
  .٣٤٠همان، ص   .3
  .٢٧٣ص , همان  .4
  .٢٨٠ص , همان  .5
  .٣٠٩ص , همان  .6
  .٣٤٩ص , همان  .7
  .٣٣٨ص , همان  ..8



  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل  ٣١

  

چشم بد دور تسلسل معني سالست . اي اي زيبا نوشته چه قصيده! هزار آفرين
قصيده پس از . ٢داند اي كه دلم مي اين قصيده را آن قدر خوب نوشته! صاحب. ١الفاظ
  ٣كني؟ گاه بر شعر استاد چرا تضمين ميآفرين، آن. اي سرودي و خوب سرودي قصيده

  .٤اين قصيده خيلي مورد عالقه بنده شده. برين قصيده افتخار كن
  .٥…اي خداي تعالي اين قصيده را خوب نوشته

٦رسيد، چه خوب گفته) تفته(اند كه قصيده  ي نوشتهاب مصطٰفنو.  
ت كه چه شعرهاي خوبيس. اين قصيده را هر قدر مورد ستايش قرار دهم، كم است

  .گفتن ندارد نياز به. ٧اي تو گفته
تمجيد و ستايش فراوان غالب در باال بردن سطح شاعرانه تفته و جالبخشيدن 

  .استعدادش نقشي مهم ايفا كرده است به
توان در اين مختصر آن را  اما دايره نقد و اصالح غالب آن قدر پهن است كه نمي

 ميرزا تفته تشجيع و تشويق و تحسين، حق آنست كه در پروردن ذوق و قريحه. گنجاند
تفته از غزل گرفته تا . نقد و اصالح غالب از ارزش و اهميت بسيار برخوردار است

گذشت  فرستاد و تا وقتي كه از نظرش نمي نزد غالب مي قصيده، همه سخنان خود را به
ا نسبت آورد، چنانكه در بعضي اشعار ممنونيت و سپاسگذاري خود ر بر آن اطمينان نمي

  :قرار زير اظهار نموده است غالب به به
  ندانم من كه و غالب چه كس ليك اين قدر دانم

  ميـي كانـدر قـدح دارم ز مـيـنـاي كـسـي دارم
*  

  تـر   سـان اسـتاد خـوش       كه بايد تفته     عقـل كـل شـاگرد يعنـي        نكرا چو 
                                                   

  .٣٢٧ص , ١، ج ، مرتّبة دكتر خليق انجم)اردو (غالب كي خطوط:  خانغالب دهلوي، ميرزا اسداهللا  .1
  .٣٢١ص , همان  .2
  .٣٣٢ص , همان  .3
  .٣٢٢ص , همان  .4
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  .٣٢٤ص , همان  .6
  .٣٥٨ص , همان  .7



  ٣٢  قند پارسي

  

  و جـان جهـاني اسـت    چو غالب اندر  
 نـبيـني از چـه ديـوانــش نـبيـني

ــان ز ده ــاد خــوش هــا جــا جه ــر آب   ت
 تر بر اشعارش ز چشمت صاد خوش

  :شود بعضي از نظرهاي انتقادي و اصالحي غالب ذيال نقل مي
  .ورنه چشم تو از روزن ديوار كم است .١

ماند و در  رسد و ترجمه لفظي زبان هندي را مي چشم مي جا خيلي سطحي به اين
  .١آن فارسيت نيست

  :ه اين مطلعش در حاشيه قرار دارداين غزل در زمينة غزل اسير است ك
  تابي اظهار كم است صرفه و بي حرف بي

  بوي اين باده پر و ساغر سرشار كم است
  :قرار زير است آخرين بيت غزل سيوم به. تفته در اين زمينه سه غزل گفته است

  بنگر اين كاخ چه و سقف و ستونش چه بود
  ورنه چـشـم تـو از روزن ديـوار كـم اسـت

همان شكل در ديوان  رسد پس از اين نقد غالب، تفته اين مصرع را به  مينظر به
  .خود باقي گذاشته است يا ممكن است در چاپ بعدي آن را درست كرده باشد

قرار  لذا اين مطلع را به. شود مرا موجب گراني معلوم مي“ ها سهل مشمار زندگاني” .٢
  :ام زير درست كرده

 ها توان كرد جانفشاني مي ها  اسـت زندگانيرايگان
تو ندهم و من خودم  و در اين صورت مطلع آن قدر خوب شد كه دلم خواست به

  .٢تو دادم خود راه ندادم و به در اين زمينه غزل بگويم، ولي من خست را به
همان شكل بگذار  اين را متوقف كن و آن مطلع را به“ ها آن گله تا كي از زنگاني” .٣

اوراق اصالحي را با . شود والنا ظهوري معلوم ميكه خيلي خوبست و عين بيت م
 .٣“كمال دقت بخوانيد تا پشتكاري من رايگان نرود

  .توانم داد سر ناكاميم سالمت باد ـ كام را كام مي .٤

                                                   
  .٣٥٨ص , ١، ج ، مرتّبة دكتر خليق انجم)اردو (غالب كي خطوط: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان  .1
  .٢٤٣، ص همان  .2
  .٢٤٣، صهمان  .3



  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل  ٣٣

  

در اين چه لطفي . تواند انجام دهد كام را هر كس مي. اش چيست نفهميدم معني
  .١است

 .چه گل، چه الله، چه نسرين، چه نسترن مكنيد .٥
. عبارتست از ذكر نكردن» مكنيد«حاال اگر شما خودتان بگوييد . يعني چه نكنيد

شما خودتان گفتيد كه منظور . برد توان بدان پي توان دانست و گرنه نمي آنگاه مي
تواند براي گل و الله و  چطور مي» ذكر«واژه ! حضرت. است» ذكر نكنيد«من همين 

در مصرع باال آمده است آن » بيان« واژه نسرين و نسترن مضاف بشود؟ اگر بگوييد
خواه . تواند با زنجير و رسن اين چهار واژه را با هم مربوط بسازد نمي» بيان«واژه 

  .٢اي بدهد تواند معني اين مصرع نمي. بند مطلع گوييد، خواه قطعه، خواه ترجيع
نه مطلع رسد كه تفته اين شعر را از ديوان حذف كرده زيرا در زمي نظر مي چنين به
  :زير اسير

 فضاي خندة گل تنگ بر چمن نكنيد به گلشن از لب خندان او سخن نكنيد
  .تفته چهار غزل گفته، ولي در هيچ كدام اين شعر وجود ندارد. تضمين كرده

  .ام، شما هم بايد بدانيد ترديدي كه در شعر تو بود پاسخش نوشته .٦
 اي دل سخـني هسـت نگهـدار زبـان را منصور شنيدي تو و من همرفت آنچه به 

آنچه بر منصور رفت درست . ام منصور رفت نديده ترديدي اين است كه آنچه به
  .است

است، از باي موحده » بر«لذا آنچه مقصود از . دهد هم مي» علي«ياي موحده معني 
  .٣هم حاصل شده و اگر معني باي موحده را معيت بگيريم، آنگاه هم درست است

 .٤رسيد نظر مي ت خفقاني بهشما با همه كماال .٧
گاه نديده بودم كه شعر ناموزون باشد، قباحت بزرگ اين است كه  در كالم تو هيچ .٨

  .تشديد واژه عربي است اعم به
                                                   

  .٢٤٣ص , ، مرتّبة دكتر خليق انجم)اردو (غالب كي خطوط: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان  .1
  .٣٥٠همان، ص   .2
  .٣٦١، ص همان  .3
  .٣١٣، ص همان  .4



  ٣٤  قند پارسي

  

  .ديگر نتوان گفت اخص را كه اعم است
نويسان اين طور هم  دانم كه فارسي مي. شود ولي در اين صورت بحر ديگر مي

توان توجيه كرد؟ باز هم در اين صورت  ا چه طور مياند، اما اسقاط قاف ر نوشته
  .١ناچار هستيم اين شعر را بكنار گذاريم. شود بحر عوض مي

  .نور سعادت از جبة قاصدم چكد .٩
در . يعني دو هاي هوز دارد. جبهه بر وزن چشمه است. اين چه نوعي تركيب است

  هاي هوز كجا رفت؟ جبه قاصد يك
  .هر كجا چشمه بود شيرين

از استاد مشّاق مثل . اين امر را همواره بياد داريد. نويسيد جاي چشمه، چشه مي به
  .٢ها موجب حيرت است شما اين جور غلط

 خونش مگو، بگو كه ز چشمم چمن چكيد نـظـاره را ز خـون دلـم گل در آسـتـيـن  .١٠
داراي غرابت » شگفتن گوش و نظر«همانند » چمن از چشم چكيدن«بدانيد كه 

خوش «تواند صفت چشم شود اگر  اين استعاره ايست براي خونفشاني و مي. است
» شگفتگي« اش به توانستيم استعاره شد ما مي روا مي» شاد شدن گوش«و » شدن نظر

بدانيد . شود، مجبوريم كرديم، ولي خوش بودن، چون صفت چشم و گوش نمي مي
  .٣گويم كسي ديگر نمي تو به كه اين نكات را جز به

  فته دربارة شعر خودبيان ت
بررسي مختصري در . اي دارد حاال بياييد ببينيم كه تفته دربارة شعر خود چه عقيده

  :گويد تفته مي. شود روشناي ديوانش اين جا ارايه مي
 از غزل تا قصيده ما را بنگر اشعار چيدة ما را

لعه قرار از غزل گرفته تا قصيده، از جمله انواع شعر، آنچه برگزيده است مورد مطا
تفته اگر سرتاسر كالم خود را برگزيده گفته است، ادعايي است بزرگ كه . دهيد

                                                   
  .٣٤٢ ص, ١، ج ، مرتّبة دكتر خليق انجم)اردو (غالب كي خطوط: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان  .1
  .٣٢٢ ص ،همان  .2
  .٢٦٦، ص همان  .3



  گويي او ميرزا هرگوپال تفته و غزل  ٣٥

  

توان آن را پذيرفت و اگر مقصود او اشعار منتخب است، پس اين امريست كه  نمي
آيد كه او حتماً داراي ذوق  نام تفته برمي هاي غالب به از نامه. تر است واقعيت نزديك به

ده و بر اثر تحريك و تشويق غالب بر طبق صالح وي در انواع اي شاعرانه بو و قريحه
  :گويد مثالً مي. كرد شعر طبع آزمايي مي

. منظور اينست كه اين ديوان را آنقدر پرحجم بسازيد كه هم پلة آن ديوان شود”
در ظرف دو . گويي معطوف داريد سرايي و رباعي قصيده حاال توجة خود را به

  .١“مينه فراهم شود، آن را در ديوان دوم درج كنيدچهار سال آنچه در اين ز
حاال شما را از آن باز . قصيده سرايي وا داشتيم اين ما هستيم كه شما را به”

اين كه بدان  تنها قصايد عاشقانه بگوييد، مدح بگوييد مشروط به. داريم مي
  .٢“احتياج داريد ولي با كمال دقت بگوييد

شكل غزل بگوييد و  اشعار عاشقانه به.  سازيدمدح سرايي توانگران را متوقف”
  .٣“خوش باشيد

شيوة مثنوي  به. توانم بگويم توانيد بگوييد من نمي شعر خونچكاني كه شما مي”
  .٤“بيست شعر بگوييد

بر غزليات بود  شود كه نخستين ديوان تفته مشتمل از اين اظهارات غالب روشن مي
تفته . ر قصايد، مثنوي، قطعات و رباعياتب هاي دوم و سوم و چهارم مشتمل و ديوان

  :قرار زير ابراز عقيده كرده است دربارة ديوان خود به
  هست ديوانم چو پيشت وصف شعر خود چه سود

  نام يوسف چون برم با كاروان پيداسـت كيسـت
  مـوانـه ديـلـمـر جـويـصـم تـالـت عـسـو هـچ

  تــوان كــردن رقـم بـه خــامـة بـهــزاد مـي
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ولي در شعر دويم و . ر شعر اول، تفته از ستايش شعر خود روي گردانده استد
دهد كه در آن  شباهت داده كه نشان مي» دامان گلچين«و » عالم تصوير« سوم آن را به

شيوة دلكش و زيبا ارائه شده است كه دل و دماغ انسان  هاي گوناگون آنقدر به انديشه
هاي گوناگون و دامان پر از  ن كه آلبومي از رنگچنا دهد؛ هم را تحت تأثير قرار مي

هايش  شود كه ديوان لذا روشن مي. دهد هاي رنگ رنگ ما را تحت تأثير قرار مي گل
چنانچه در شعري . هاي رنگين و دلكش و زيبا و تازه هستند اي از انديشه مجموعه

  :گويد مي
 نگارم روز و شب مطالب تازه و نو مي گذارم  نمـياي بدون فكر شعر لمحـه

*  
 نگارم روز و شب طرفه مضمون مي تفته و يـكدم فـراغ از فـكـر شعـر

  :غالب هم باري به او نوشت
  :گويد و در شعر ديگر مي“ اي از فكر سخن آزاد نيستند دانم حتّي لمحه مي”

  ها آنچنان دلكش نه گلزار اين چنين خرم، نه گل
  ريكالم تفته چـون روي تـو رنگـين اسـت پندا

از اينجا . اند ها دلكش در مقابل كالم رنگين او حتّي گلزار هم خرم نيست و نه گل
رنگين بياني . ترين ويژگي كالم تفته همانا رنگين بياني است روشن است بزرگ

گويان هند است و آن عبارتست از  ترين ويژگي سخنان فارسي ترين و مهم بزرگ
طوري كه   استعارات و كنايات زيبا بهاداكردن معاني و مطالب گوناگون در پوشش

غني كشميري كه . خواننده و يا شنونده تحت تأثير آن قرارگيرد و از آن لذّت ببرد ذهن
  :گويد ترين نماينده اين سبك است، مي بزگ

 تو حنا بستي و من معني رنگين بستم جـلوه حـسن تو آورد مـرا بر سـر فكر
» طرز«عنوان سبك تازه و  فته آن را بهاين سبك هر چند كه تازه نيست، ولي ت

  :كند عجيب تلقّي مي
  كس به انداز نوي پيشـش چو حرف قيس راند

  با طرز عجيبي تفته سان پيداست كيست: گفت
  ردنـوان كـت اد ميـــجـو ايـرز نـه طـرچـو گ

  ردنــوان كــت اد ميـــن آبـــراب مـــدل خ
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  :اد داده استها غالب او را لقب است براساس همين ويژگي
  چون بشنود سخنش عقل كل نه چون گويد

  تـوان كـردن كـه تفته را لـقـب استـاد مـي
هاي پرسوز و  جا سخن از كالم دلكش و جالب، خاصّه در غزل تفته در چندين

  .ميان آورده است هاي مشكل به گداز در رديف
  زند نـطق به صـلب اين حـرف دلـكش مي

  الد خـوشـــتـركـه شــعـر شــاعــر از او
  رين زميناند ت تفته به سوزـشعري كه گف

  شبـنم شــد و روي گل و نسـترن چكـيـد
  چنان تفته تويي كه شعر نغز از تو چكيد هم

  چنان ورنه رديـف اين غـزل بود بال كه هم
  :خواهد توسط غزل دل عالمي را به دست آرد آنگاه از ميان انواع شعر مي

 ضرر ز ذم بردارنه اين كه نفع ز مدح و  غزل بگوي و دل عالـمي به دست آور
  :و از آن ميان مقطع از ارزش و اهميت بسيار برخوردارست

 ديد بايـد چـقدر نامورم ساخته عشق هر كه بيند غزلم مقطع ازان بر چيند
  :گشايد باز هم تفته در مورد ناقدرداني خويش زبان گله مي

  صد شعر شعيري ندهد كس جايي كه به
  ز شـعـر مگو هـيـچ تو و از شـعرا هيـچا

عقيده او تازه و نو هستند و ببينيم كه  شويم كه به آن مضامين متوجه مي حاال به
  واقعاً تازگي دارند يا خير؟ آيا

  :نويسد آور ايراني در اين زمينه مي نادر نادرپور، يكي از شعراي معاصر و نام
 كينه، خشم و حسد يا عوامل عشق،: هاي اصلي شعر هميشه يكي است زمينه”

» موضوع«اما شعر فقط . »زير آسمان كبود هيچ چيز تازه نيست«قولي  به. طبيعت
تفاوت در قدمت . تواند قرار گيرد نيست، و موضوع معيار تازگي و كهنگي نمي

همان  زماني هم نيست، بلكه چگونگي يا طرز نگريستن آدم امروزي است به
يعني انسان در هر زمان كه بتواند . شته استعواملي كه همواره وجود دا
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آوري كرده  اي بين خود و اشياء و ميان اشياء با يكديگر بيابد، نو تازه رابطة
  .١“است

اگر سخنان تفته را از اين حيث مورد مطالعه قرار دهيم، در آن مطالب پيش پا افتاده 
 وفا، قضا و قدر، رنج و خوشي، جفا و, و فرسوده از قبيل عشق و محبت، دير و حرم

باده و ساغر، شيخ و برهمن، , تدبير و تقدير، حسن و عشق، عقل و عشق، آه و ناله
البتّه در بعضي جاها شيوة بيان دلكش و . واعظ و ناصح وغيره چيز ديگري وجود ندارد

در ذيل . اي دميده است جالب توجه است و نكته آفريني و دآلويزي در آن روح تازه
  :شود ات داده ميگونه ابي همين

  عشق و محبت
ــستم    ــام روا دان ــن و ك ــار ك ــشق را ك   ع
  بـود پـر طـول امـل، گـو مـن سـودايي را       
ــدام   ــمن ك ــشق را دش ــي ع ــه پرس   اي ك
  بــه نقــص عقــل كــم هــر لحظــه طاقــت
ــل   ــار و تغافــ ــوانگي، يــ ــن و ديــ   مــ
ــر  ــي از غيـ ــم تـــافتن را معنـ   چـــو پرسـ
  چو گفتم چون بال آيد تو ناگه آمدي پيشم        
  ز آه من فلـك گلـزار ابـراهيم شـد گـويي        
  گهي گل، گاه اخگر، گاه آتش، گه شود دوزخ        
  آيينــه روبروســـت نديــدن بـــراي چـــه  
  تعريف رخ ز الله و نسرين شـنيدني اسـت     

ــر شــنيده     ــو دلب ــا ز ت ــا كج ــر وف   ام ذك
  بهشتم درنظر بود از اداهاي كسي ديـشب       

  كند خونريزيم گـويي     ز سيماي كسي گل مي    
  دريا گر رود آب استد از رفتن       كسي آن كو به   

ــت را   ــار غمــ ــوال بيمــ ــرس احــ   مپــ

  فارغ از كـار قـضا و قـدرم سـاخته عـشق          
  ليك صدشكر كه پرمختصرم ساخته عشق     
  در هــم اســت از عقــل كــارم روز و شــب

  فيض عشق افـزون هـر زمـان ضـعف          به
  تماشـــا گــــشتم امــــا ديــــدني كــــو 
ــو    ـــدني كــ ــه رخ تابيــ ــرا از تفتــ   تــ
  سخن چون از قيامت رفت، قد افراختي، رفتي

   بتخانه چين است پنداريز اشك من زمين
  كهن داغ مرا هر دم نو آيين است پنـداري         

  اي جز من كه سينه صاف تو ديگـر شـنيده    
  اي توصــيف قــد ز ســرو و صــنوبر شــنيده
  اي حرف غلط كـي از مـن مـضطر شـنيده       

  قيامت بر سر امشب از جفاهاي كسي دارم       
  كه من چشمي به سيماي كسي دارم       تو دل تن زن   

  يبـاي كـسي دارم  نگريم در نظر تـا روي ز    
  همان غفلت، همان سستي، همان ضـعف      
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ــي   ــه پرس ــان چ ــسم و ج   ز داغ و درد ج
  ا دل ضعف و جـان ضـعف  رمنم ضعف و م   

  به پـا نهـي    يكبار خواهم اين كه در اين كل      
  تا كي تـو و صـفات سـكندر بـدين نمـط            
  من آنكه هيچ چيـز نخـواهم خـود از خـدا           
  هر گه شـوي نهـالي، كـشي زحمـت تبـر         
  از جان گذشت ناوك و جان از تنم گذشت       
  شد حيرتم دوچار و نم از ديده رخت بست         
  درياب كـز زبـان تـو سـرزد كـدام حـرف            

ــاره    ــر نظ ــه به ــمع ك ــدام ش ــد ك   اش آم
  كامت ز كلك صنع  رو تفته شكركن كه به      

ــم را  ــصود دل ــه مق ــاد از آن لحظــه ك   فري
  عيسي به سرم حاضر و جهدش همه معلوم
  غم هيچ، طرب هيچ، كدر هيچ، صفا هـيچ       
  نگاهش را اگر ميخانه خوانم پر بجـا باشـد   
  مــنم بيمــار و كــار مــن تمــام اســت     
ــي  ــردرش ول ــدم ب ــه ب ــد رفت ــد امي ــا ص   ب

  گـه نخوانـد     زين پيشم اين نمط سگ خود هيچ      
   اين يقين كه به من افـتدش نگـاه    كي بود 

 

  جسم و جان عيان ضعف و نهان ضعف        به
  چــسان گــويم نيايــد در بيــان ضــعف    
ــاش  ــا مب ــا بــاش ي   زان بعــد اختيــار تــو ي
  آيينه را ز كـف فگـن و خـود نمـا مبـاش             
  از تو چه خواستم كه تو گفتي گـدا مبـاش          
ــاش    ــا مب ــشو و نم ــصور ن ــه در ت   اي دان

  دل از چشم مـن چكيـد  وز دل چكيد خون و   
  گشت آن نگاه برق و ز دل سوختن چكيـد    
  ياد آر كز لـب تـو كـدامين سـخن چكيـد            
ــد  ــن چكي ــن از انجم ــوق و انجم   باليــد ش

  خواستم كه نقطه چكد آن دهن چكيـد         مي
ــيچ  ــوا ه ــفته ن ــن آش ــويم م ــد و گ   او پرس
  بيـمار تو جـان بر لـب و تأثيـر دوا هيــچ         

  چبر هيچ مپيچ اين همه، جز نـام خـدا هـي      
  غرض من نشئه ديگر ز صهباي كسي دارم
ــو    ــيدني ك ــي پرس ــش ول ــك پرس ــه ي   ب
  نوميد زان شدم كـه مـرا پاسـبان شـناخت      
  شكر خدا كه ايـن زمـان منـزلتم شـناخت          

  شناختگمان  گويي كه برق خرمن خود بي
 

  دير و كعبه
  خـود را بـه ديـر و كعبـه عبـث سـود عمـرها

  هاست كه كنون آستان شناخت از جبهه سجده
  تـر مـتبرك جـايي گفـتم از ديـر چـه خـوش

  هر گـه احـرام  حـرم مـردم جـاهـل بـسـتند

  شيخ و برهمن
ــاند  ــرا بترس ــشر ت ــيخ ز مح ــه ش ــي ك   دم
  محمدي همـه ملحـد نمايـدم چـو كنـون          

  ناز كـه مـن محـشر آفـرين و بـرو         بگو به 
ــرا مــ  ــي چ ــاد م ــردن  ذمت الح ــوان ك   ت
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  اگر ديگر مشايخ هم چو تو اي شيخ گمراهند        
  به سرنوشت خويش قناعت كـن اي فقيـه        

 

  تسبيح و مصالي كـسي دارم     عقيدت كي به  
  مضمون نگـار دفتـر چـون و چـرا مبـاش           

 
  خدا تعلّق به

  دي گفت كس پاي كشيدم من از جهـان        
ــر  ــو اگ ــه مقــصود ت ــدايي از هم   باشــد ج

 

ــان   ــاه جه ــتم ز بارگ ــش گف ــرين مك   آف
  آن كو جداست از همه از وي جدا مبـاش         

 
  وحدت و كثرت

  كثرت و وحدت همان كه هست  ام به من بوده
  زاهـد گـزيـد خـلـوت و زو انـجـمـن چكـيد
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