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  هرماوراءالنّ  هند وي خطّيها  در تذکرهييشوکت بخارا
  ∗ره غفّاراوايضم

هنر  د، كه باشو  ميوبس محي فارسادبياتير ظن  از زمره سخنوران بيييشوكت بخارا
 عايد .شود  مي برشماريدهيامان سبك هندگواال و اشعار دلچسپ در رديف پيش

مات و معلها مهش سرچازي  در بسياري ويگسترسخن  ة و مرتبييشوكت بخارا به
  ).١٨٠-٨٢ ص ،٩(باشد  يم جالب موجود

 اش يص شاعر شوكت تخلّ،ق بودهاسٰح محمد او ي نام اصلها اخبار سرچشمه  بهبنا
 يص اشارتواين خص ها به در سرچشمه. د شوكت دقيق معلوم نيستسال تولّ. باشد مي

گفتار منتخب اشعار شوكت فان پيش مؤلّةانديش  بهتوان  ميدر اين مورد.  استهم نرفته
انتشار تاجيکستان شنبه و در دميالدي ١٩٨٦سال در  كه »عصر نور«ي به مسمييبخارا

را در  فات شاعرريخ وا ت،ي اخبار مأخذها بر مبناها آن.  نموديييافته است اظهار همرأ
اند اين چنين معلومات  م، ذكر كرده ١٦٩٩/ق ه ١١١١م و يا  ١٦٩٥/ق ه ١١٠٧ هاي سال

  عمر ديدن و خميده پشت گشتنش شكايتيد او كه از بسياروجمه حال اشعار ختر
  .اند ن كرده معي١٧م عصر يست بهاي دنيا آمدن وي را در سال  بهريخاكند ت مي

 ة ساللي زمان كشورداري هجر١٢ و آغاز قرن ١١آخر عصر   بهروزگار شوكت
  .آيد ين شاملوها در خراسان راست م صفويان در ايران و خاندا وهراشترخانيان در ماوراءالنّ

 توجه زياد او.  را اختيار كرده بوديرافص ،دان بخارا بودهن هنرمةپدر شوكت از زمر
 ي برا، ظاهر نمودهيت جد فرزندش اهميت امكان داد كه در تربيادبياتعلم و  به

ت و  را نيز آموخيشوكت از پدر كسب صراف. وان مساعدت نمايدا دانش فريريفراگ
                                                   

  ).تاجيکستان ( خجند,يتدانشگاه دولعلوم فاللوژي  استاد  ∗
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شته شوكت ترک ذ نگي مدتيول. اين كسب اشتغال ورزيد ي بهپس از وفات او چند
جرت شوكت را بر دو وجه اقان مهنگاران و محقّ تذكره. وطن و يار و ديار كرد

و ) ٣٨٧ ص ,١١(» االفكار نتائج «,)٢٨١-٢ ص ,١٣(»  عامرهةخزان«فان مؤلّ. اند دانسته
 يلت اصعلّ )١٢٠ ص ,١٢(» معاصرالكرام«

 مشهد مقدس كشيدن شوكت را  بهرخت هجرت
  .اند  دانسته مربوط او با ازبكانيماجرا به

بلگرامي  آزاد يغالم علمير جمله  از آن
  :اشتهگچنين ن
 يکديگر رسيده استادند و  به)شوكت(پيش دوكان او   دو سوار ازبکيروز”

شوكت . شيدندرا پامال كرده از هم پا اسپان بساط او. حرف زدن مشغول شدند به
 شوكت. ت رسانيدنديذدشنام و تازيانه ا  بهزبان آورد ناانصافان ي بهحرف ناخوش

 ص ١٣. (“رفتگشور آمد و همان ساعت دل از وطن برداشته راه خراسان بر به
٢٨١-٢.(  
و بوم  زاد«دليل  گرديدن شوكت را »ج ازبكاناتار رفتار آزار وگ«بيح اهللا صفا نيز ذ

ق  ه ١٠٨٨سال   به عالوه بر اين افزوده است كه او، دانستهشاعر» را رها كردن
  ).١٣٣٤  ص,٥. (هرات رسيد  بهدر امتداد راه مسافرت خويش) م ١٦٧٨(

را  ت هجرت او، علّشود  ميوبس كه از معاصران شوكت محي سمرقنديا مليحاام
 جهچون بيشتر شاعران زمانش كه تو .رز سحن نو دانسته استط  بهاز وطن در گرايش

را   اوييوگ ب سخنو اسل،اند  داشتهي وسنّت زبانيسبک و اسلوب كهن و  به
 يستر گسخن و طرز سخن. اند  ساختهيفسند معرپهمچون طرز ناآشنا و نا» گويان تازه«

سرزنش در خصوص اين بود كه مليحا . سند نيامدپ بخارا يشوكت نيز در محيط ادب
 گيرا در تازدليل آن شوكت   بهبتنس حسودان يها حبتان و تشنيع و تهمتصهم

  : چنين نوشته، او دانستههاي خيال
 اشعاركردند كه شوكت  ها مي حبتش دم انكار و تشنيعصکان ياز اين وجه نزد”

خصوص   به،كرد كس قبول سخن او نمي  را دزديده تا در بخارا بود هيچيعراق
  ). ب١٧٦ , و,٧ (“…شريف نسيم مير

شوكت توانسته كه در كاربست 
هاي شاعرانه   و تركيبتعبار

نجايش گمعاني عميق و تازه را 
 .دهد



  هاي خطّي هند و ماوراءالنّهر شوکت بخارايي در تذکره  ١٣٧

  

نيز مليحا ا ام، آيد  ميدست  بهشوکت از شعرهايشات ع معلومي وسةداير  بهتوجه
 يو ذکر برخ ي جداگانهها را معترف است، ولي اشاره که هنر او دهد، که با آن  مينشان

 نازک  و اشعارو يت بزرگ ادب شخصينيز مليحا ي گواه آن است، که حتّيشها هاز اراد
  .قبول ندارد  شاعر رايها يخيال

ت هجرتش پيش از همه مقبول سازد كه علّ  مي ظاهر نيزشوکت اشعار يمحتوا
  اوييجا. است) هرماوراءالنّ( فرارود ي ادبةوزح او در يستر گنيفتادن طرز سخن

  :فرمايد مي
  بيگانه كرده است مرا از ديـار خـويش   
 داغ مرا سواد وطن مشک سوده است

ــ  بــهشته امگــتــا     بيگانــه آشــنايمعن
 ن داغ مبتالـاي  بهبادـ مسـييا رب ك

فکر ما،   بهاز دريافت مطلب شوکت مراد «اند نوشته» نور عصر«فان پيشگفتار لّؤم”
ل دادن مهارت يتکم وت بدخواهان و حاسدان عنه و مذمططرف در مقابل  از يک

جانب   به يافتن ويي رهاياعتبار ي و از طرف ديگر، از جور محيط و بيشاعر
انتشار يافته بود، » يسبک هند« دگانخراسان و ايران، که در آن دوره اشعار نماين

  .“باشد  ميرهسپار گرديدن او
 ي قلي صفيجا خدمت بيک لربيگ در آن هرات رسيد و  بههمين طريق شوكت به

 در اين يترديد كه مدگ خان موجب آن ي قلي صفهتوج. را اختيار نمود خان شاملو
وي   بهد و آزادانديش شاعرسن پ تبع نازكيول. سر ببرد ي بهالحآسوده و آرامش  ديار با
در اين . پيش گرفتدر را  او راه مشهد. ماندب در هرات يت مديدداد كه او مدنامكان 

  : فرموده استييباب شوكت بخارا
ــسته  ــال و پرب ــب ــديص ــواهم گردي   اد نخ

ــنم آن  ــم ــا  گ ــدف بين ــب ص   ييوهر جي
ــال   ــرخم پام ــت چ ــد منّ ــا نكن ــورم و ت   م

  ارنـد ز كـف اهـل كـرم        ذچون مني را نگ   
 چشم  بهدل و آب  به آتش،سر  بهد خاكمبا

  بـال و پـر افغـان رفـتم          بـه  من كه از باغ   
ـ       يكه ز غلتـان    ان رفـتم   خـود از كـف عم  
ــر ــر ب ــتم آپ   وردم و از دســت ســليمان رف

  …نقد همت شدم از دست كريمان رفتم      
 وف در سلطان خراسان رفتمطكه ز 
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. ين مالقات نمودوزير اين سرزم ـ محمد الدينرزا سعديشوكت در خراسان با م
شوكت تا   بهت اومحب. گرداند  مياه خويشگبان در مقرة شاعر را از زمرالدين سعدميرزا

  .نمايد  مي قبوليفرزند  بهرد كه شاعر رايگ  مي باالاي اندازه
 دهد كه مهارت و سخن  مي امكانوي ي بهار ادبگ شوكت در اين محيط سازيزندگ

  .دکندا پيشهرت و يقل يافته ص ي ويگستر
 ميرزا  بهکه ييها شوكت در قصيده

 شتن خويش راگ بخشيده مشهور الدينسعد
 ، اين شخص دانستهيشرافت دستگير به

اين است كه در . اشتذگ  ميبرايش ارج
  :فتهگقصائد خويش 
ــتار ــعد  ة س ــدار س ــک اقت ــدينفل   ال
 ازمـرا ن وـواد خط تـس عر وـاض شـبي

   نـور ةكه سعد اكبـر از او كـرد اسـتفاد         
 شاپوريز شام هرات است صبح ن  بههك

 ميرزاص شوكت را نيز شاعر از  تخلّ،يآباد  خان عظيميمعلومات حسين قل  بهبنا
  .  قبول نموده استالدينسعد

 ميرزادربار   به كه تااند  نمودهتأکيدنيز » الغرائب مخزن«و »  عامرهةخزان«فان مؤلّ
 »شوكت«ص خود را تخلّعد از آن كرد و ب  مي تخلّص»نازک« رسيدن شاعر الدينسعد
  .داد قرار

ين سعدميرزا  او باطباتب صوفيان برگزيد و در نتيجه ارديرتر تقركنده شدالد  .
 مختلف شرح يها گونه  بهنويسان  و شوكت را تذکرهالدين سعدميرزاسستن مناسبت گ

  :صورت زير آمده  بهت مزبورعلّ» الكراممعاصر«از آن جمله در . اند داده
وقت  شوكت در آن.  كسي را در طلب شوكت فرستادالدين سعدميرزا يروز”

  من!نيديياران بب: ار گفتحضّ آزرده شد و با ميرزا. جواب داد. دماغ بود بي
  “ام؟ شوكت چه بد كرده به

  :ر شد و اين بيت فرو خواندثمتأ. شوكت رسيد  بهاين حرف
 ن پشيمانيم، مارا مس كنيدشتگاز طال  را زنده زير خاک كرد اـ ماکسـيرمنّت 

ستان هجرت وهند در خصوص به
فان کردن شوکت نه تنها مؤلّ

شناسان  ات بلکه ادبی،هاي ادبی سرچشمه
 .امروزه نیز اختالف دارند
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فهان ص ايسو  بهو سري. كردا زد و نمد درويشي در برپهمان ساعة همه را پشت 
سر آورد  به عمر در داراالمان انزواةكشيد و بقي.  

شاعري و معني آفريني وي را بسيار ةکه مرتب ضمن آن»  بهارةهميش «ةا در تذكرام 
  رااين نقلطرتي و قدرت وي نديده صاحب ف  بهستوده و در خاک توران کسي را

شوكت را مخلع فرمود و راقم،  الدين مير سعدي ديگر دارد كه طبق آن روزيصورت به
ه چند صباح زر و جامه را صشوكت با خراباتيان در عر. اره تومان زر هم رعايت نمودپ

 .طور آدم باشيد  بهكه شما خواستيم  ميما: شوكت گفت كه  بهمير. صرف شراب كرد
  :مير است  بهشوكت از اين سخن رنجيده غزل گفت كه اين شعر كنايه

 شتن پشيمانيم، مارا مس كنيدگاز طال  اک كردـده زير خـر مارا زنسـيمنّت اك
 يت اصلعلّ الشعراي مليحاي سمرقندي،ةتذکر» االصحابرمذكّ«مات ومعل  بهبنا

  .باشد  ميبت نامقبول او اجتناب از صح،الدين سعدميرزا ةناحي بركنار شدن شوكت از
  .بخشد  ميتاين انديشه را تقوي»  حزينةتذكر«مات ومعل  بهاهللا صفا در تكيه بيحذ

 شناس جريان دارد تقرير مسافرت شوكت ادبيات يكه ميان علما ،يث از مباحييك
لطنت پادشاهان س شوكت دوران يروزگار زندگ  بهم است كهمسلّ. زمين هند استرس به

 گاه جلوه  به، هندزيب جهان و اورنگير و شاهگاكبر و جهان ـان هند  تيموريةسلسل
 شعر و ادب فارسي در اين ةهنگام. شدل يتبدآفتاب ادب و فرهنگ و علم فارسي 

ت  گرم بود كه دقّاي درجه  به١٧ و خصوصاً در عصر ١٦م عصر  دوةسرزمين در نيم
شهرت جود و كرم . كشيدخود   بهدانشمندان و اديبان تمام جهان فارسي زبان را

 و يامح اهل سخن يكه برا نوازي آنان  و ادبيپادشاهان اين سلسله داستان شعرپرور
ق نيكو بودند و آنيمربنواختند از حدود   ميبها گران له و پاداشص  بهرا ها  و مشو

گرديد كه اي  ترين انگيزه ممالک فرارود و ايران رسيد و مهم  به،ستان بيرون شدهوهند
الحسين عبدقول   به.ستان وادار نمودومسافرت هند  بهنرمندان اين سرزمين راه

كوب نيزر:  
شاعر نبود  چهيج سر نبود كه در آن روزگاران شوق سفر هند نداشته باشد و هي”

  .“كه خيال دربار باشكوه جهانگير و شاهجهان را در سر نپرورد
  :از آن جمله. وده است نمتأکيدرا بارها  شاعر در سر داشتن خيال سفر هند
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 راـر مـاطـت در خــار اسـيــد بسـنـ هيآرزو
 روم  مين هم از خودــنايش محگر رود رنگ 

  يـتر نباشد از كسـن كمـ مايـه يره بختـتي
  روم  ميسايه گر رفت از قفايم من هم از خود

  :و يا
  نتوان از سفرم منع نمـودن كـه نگفـت         

  شوكتياعتبهتر از بخت سيه نيست م
  مروز رو و فـردا رو     اخورشيد كه    به كس

 ودا روـت پي سـد اسـدر هنـزلف او بن
ستان هجرت كردن وهند  بهدر خصوص

 ،ي ادبهاي فان سرچشمهشوكت نه تنها مؤلّ
شناسان امروزه نيز اختالف  ادبياتبلكه 

ستان رفتن شوكت را وهند  بهاگر .دارند
) ٢٨٢  ص,١٣( خان آرزو ي علالدين سراج

 تأکيد) ٢٨٨ ص ,٢٥ (ي سامدينال و شمس
 آزاد منكر اين يغالم علمير  ،ه باشندنمود

  ).٢٨٢ ص, ١٣(انديشه است 
 ،اشعار خود شاعر تكيه نموده  بهرزا احمدوف نيزيک ميشناس تاج ادبيات

هند سفر   بهعالوه بر اين او افزوده كه. بات نموده استثستان رفتن شوكت را اوهند به
  .وسته استوقوع پي بهميالدي  ١٦٧٨ كردن شوكت پس از سال

 كه در سال ي سمرقنديمعلومات مليحا  بهدر استناد» نور عصر«فان پيشگفتار مؤلّ
مالقات داشتن شوكت را ) خان بخارا(در اصفهان با عبدالعزيز خان ميالدي  ١٦٨٠-٨١

هان  در اصفميالدي ١٦٧٨-٨١ هاي  كه شاعر در بين سالاند رسيده نتيجه  به،دهد  ميخبر
  . استبيرون نيامدهمسافرت  از پي ييجا  به وستهيز

 عزم سفر هند ها  اشعار شوكت كه در آنهاي  از نمونهيقان نامبرده با ذكر چندمحقّ
  :اند خالصه آمده  بهشود  ميكردن شاعر بازگو

 يت دريافت جاني  بهسو ستان كردن شاعر اگر از يکوسفر هند سبب عزم”
دايش ي پأمنش  به ديگرياه از سوگ آن،وزه وابسته باشدمين معيشت هررأآسوده و ت

لطنت سروزگار زندگي شوكت دوران  به
اكبر و  ـ تيموريان هند ةپادشاهان سلسل

 ، هندزيب ير و شاهجهان و اورنگگجهان
 آفتاب ادب و فرهنگ و علم گاه جلوه به

 .شدل يفارسي تبد
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از كمال رسيدن يک گروه   بهجا ستان و در آنو هندةو آوازب تازه ولسرونق ا
  .“باشد  ميشوكت يمند  عالقهسببنمايندگان اين رويه 

 در عين يكنند ول  انكار نمياًستان سفر داشتن شوكت را قطعوهند  بههرچند ايشان
ها شاعر از  ي را كه مطابق داللت آنيها  داشتن چنين اشارهيشاعر جازمان در ديوان 

  :اند  نيز آوردهها  نموده و نمونهتأکيد  را نموده استيهند خوددار  بهرفتن
وجود اميد   سخنان شوكت باي از روـ  ايشاناند نوشته ـدر هر صورت ”

 يطالع كم ناگون سفر كردن ازو گيها ملک  بهدريافت روزگار خوش و آسوده
  .“شود بهتر نمي اش ع زندگيضگردد و و مطلب حاصل نمي

 تأکيد، كه مسافرت هند داشتن شوكت را يقان محقّة گفتاتوان ب  مي ماةانديش به
 كشمير ي شعراة در تذكرميرزا  بهص متخلّ، اصلحمحمدزيرا . شد ي همرأ،اند كرده

هرچند .  آورده استيو از اشعار ها  نمونه،داخل نموده تذكره  به شوكت را،خويش
ف اين تذكره ا قابل ذكر است كه مؤلّام ،ور شوكت در كشمير اشارت نكردهضح  بهراجع

ياب  ه كشمير بهريخويش نموده كه از فيض آب و هوا ةتذکري را شامل يبيشتر شعرا
ن نمودن ممكن ي تخم،از اين سند اصلح. اند  كشمير داشتها بطيبات و يا اراند گرديده

  .باشدهند كرده   بهيوكت سفراست كه ش
ريخ ا تيبرخ. سال وفات شوكت نيز انديشه كامل و يگانه موجود نيست  بهراجع
را در سال  گروه ديگر وفات او. اند م پنداشته ١٦٩٥/ه ١١٠٧سال   بهرا وفات او

 در ،شوكت در اصفهان» االفكار نتائج«تذکرة معلومات   بهبنا. اند  م دانسته١٦٩٩/ه١١١١
  .ن گشتو مدف، ابن سهيل كه خارج حصار آن ديار بودي شيخ علميرزا ةمقبر

دهد كه   مي را اساساً ديوان اشعار او تشكليي شوكت بخاراة و گرانماييميراث اصل
  .باشد  ميو ابيات پراكندهات ات، قطععياات، رب قصائد، غزليرمشتمل ب

ا ام. ب ساخته است مرتّروزگار خويش سه ديوان اشعار  به شوكت، مليحااطّالع  بهبنا
 .تدوين تنها يک ديوان اشعار شاعر اظهار نظر گرديده است  به ديگر راجعيهاذدر مأخ

شاعر در سرودن غزل دنبال . داردرا ل  غزل مقام او،ييدر ايجاديات شوكت بخارا
 مختلف جلوگر هاي گونه  به اين سبکيها گيژگرفت لذا در اشعار او ويرا  يسبک هند

 نويسان اعتراف نموده سرايان، تذكره  هنر سخن گستري شوكت را اكثر سخن.اند شده
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 اعتراف  با،را ستايش نموده از آن جمله مليحا اشعار شاعر. اند  بلند دادهيآن بها به
  :سدينو ي مي وي بلند هنر شاعرةدرج به

 ، شعراء زمانةست از سور الحق چون اين گفته حق نباشد كه سرديوانش آيتي”
ست از كتاب اعجاز بلغاء آوان و هر غزل از ديوان بداعت نشانش  يا ورهبلكه س
مون بكر تازه فكر ضبينان صاحب كمال مبرا از عيب است و هر م  باريکةدر ديد

  ) ا٧,٨٠. (“عيب است شک و بي  بيال اهل اقبةكه مندرج است پسنديد
را  تفصيل اقتدار هنر شاعر  بهجا مليحا اين

روزگار   بهز شهرت شوكتكند كه ا  ميفيصتو
 ديگر مطالعه ياز سو. دهد  ميخبرخود او 

 مليحا داللت بر آن دارد كه مؤلف ةرتذك
بهكهرا  يهتوج  ت شوكت دارداشعار و شخصي، 

شعراء ديگر ظاهر نكرده زيرا اغلب   بهنسبت
شاعران ديگر   به كه نسبتيمعلومات و اخبار

 ييشوكت بخارا  به راجعاطّالعاما تصر بوده جز و مخو مي خيلاند رفتهگ يدر تذكره جا
  .شتر استي بيليخ

 و يلاهنر شاعري شوكت از نازک خي  به با اعتراف افضل سرخوش نيزمحمد
  : او نوشتهي يابي و معنيصاحب تالش

اشعارش در ايران و سخنوران شهرت . گويند از خاک توران مثل او برنخاسته”
  .“تمام دارد
زبان   به بندي شاعر سخني نيز از خيال نازک و هنر بلند معنالغرائب مخزننگارنده 

 يمتيسخنش در سخنوران قدر و ق. كند كه در غزل روش خاص دارد  ميتأکيد ،آورده
  .دارد

نگاران مورد   تذكرهة از جانب هميسبک هند  بها رفعت خيال و گرايش شوكتام
 چون شوكت و اسير و ين كسايجمله واله داغستان از آن. ه استگرفتناعتراف قرار 

  :ددان  مي محسوبيي شعراة را از زمريزالل

هيج سر نبود كه در آن روزگاران ”
شوق سفر هند نداشته باشد و 

شاعر نبود كه خيال دربار  چهي
جهانگير و شاهجهان را در باشكوه 

 .“سر نپرورد
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و اين سه گوينده و پيروانشان با … ردن آنان استگ  بهت شعرمذخون م”
 گان كه مفهوم همه را چنان  خودي خيال نتوانستند معاني دريايرفتن در ژرفا فرو

مقصودشان باشد بيان كنند و از اين رو چنان دچار  ي بهو مطبوع ناقدان و واف
  .“اند ل داده و از ارزش آن كاستهال شدند كه شاعري را از مقام بلند خود تنزّذابت

  . استيه اين سخنان واله از غرض ورزالبتّ
ه نظر جانب دوم را ط نقها فان تذكره مؤلّهاي  تحليل انديشهةبيح اهللا صفا در زمينذ

 موهوم و و آن را شوكت نبوده يردازي و سبک تازه سخن گسترپ خيال  بهكه معترف
  :نمايد  ميتأکيد ، نمودهردرا پنداشتند  ي ميمعن بي

گونه  يش دشوار است و اينها  از بيتيكنه مقصود او در بعض  بهگاه رسيدن”
نازک   بهبايد. ا چنين نيست ام،آيد ينظر م ي بهمعن  او در بادي امر بييها سخن

همان عالم   به برد يايمقصودش پ  به نازكش رسيد وهاي خيال  بهو بود تا ايخيال
تقريب   بهواقع و گاه  بهرا گاه  او وارد گشت و مانند او شد تا سخن اوهاي متوه

 ,٥ (.“ترين نوع آن است  نازکيدريافت و پيداست كه اين نوع شاعر
  ).١٣٣٥ ص

انتخاب طريق جديد   كه شوكت بانتيجه رسيد  بهتوان  ميتهر آينه از اين مالحظا
 يرازط ي و معني بلند آفريده در خيالبافهاي مونض و مي توانست معنيگستر سخن

رز و طل شاعر موجب آن گرديد كه ر و تخيه نظر رفعت تفكّقطاز اين ن. دست تمام يابد
ام اش استقبال تم ام زندگيتر هنوز در ايا بعدام. عه پيدا نكردلوب او در آغاز توساس

، و )١٧عصر (، ربيع )ه ١١٧٢ :وف( صالح آشفته محمد ميرزادر اين مورد از . يافت
  .اند ارادت افزون از شوكت استقبال نموده  بهبرد كه توان نام  ميدان اوديگر پيروان و مقلّ

 مابعد يرم سخنش از جانب شعراگ نيز با احساس استقبال ييخود شوكت بخارا
  : تفاخر گفتهبا

  ن ز مني رنگيل معنگوس چون شود محب مي
 شودن پيدا ـچو من شوكت كجا حرف آفريهم

 ، داشتهيسبک هند  بهگردد كه گرايش  ميل محسوب اوةشوكت از زمره شعراء دست
ترين  مهم.  ساخته استي را در گفتار خويش متجلّيصات اين سبک ادبعمده مشخّ
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ب ولسدايش رونق اي پأمنش
ستان و در و هندو آوازةتازه 
كمال رسيدن يک  جا به آن

نمايندگان اين رويه از گروه 
شوكت ي مند  عالقهسبب
 .باشد مي

 ، نموديرض هستع قلمرو آن اي كه در اشعار اكثر شعري سبک هندهاي يگويژ
ات ظهور كرده از در اشعار شوكت نيز اين مختصّ. باشد ي ميساز مونض و ميخيالباف

 ي است كه شبلياين معن  بهدر اشارت.  او قرار داردي هنر شعريها ترين جنبه مهم
ي را از زمره شعراء برجسته شناخته نوشته است كه شوكت ي شوكت بخارا،ينعمان
  .بندايره شناوران اين گردغ  قاسم ديوانه و،ييبخارا

 نيز شوكت را در شمار نمايندگان يبيح اهللا صفا، احمد خاتمذ، ارينگاپري. إ .ن
 و ي كه در خيالبافي سبک هندةبرجست

 ، مهارت تمام دارنديساز مونضم
بيح اهللا صفا فرموده ذجمله  از .اند برده نام

  :است
ست كه در  يا  در حقيقت گويندهيو”

خيال سرگشته است  يمنتها يعالم ب
  كه در گفتارشيبيهرچه سرود و هر ترك

 كه بر هاي  و تركيبها يكاربرد معن به
  .“ه باشد در كالمش بسيار زياد استف بنا شدي ظرهاي خيال

  :كند  ميخود شوكت نيز اظهار نظر
 گانه حرف آشنا باشدـي بينـكلكم مع به قدر دانش مردم زبان گفت و گو دارم به

*  
 را سر از پنبه داغ جنون افسر بود ما به باشد يه ما يک پرافتاده مهما در كوچ

 يسر كسي نشيند خوشبختبراگر ست كه  يا هما پرندهدانند که  که همه مي چنان
 ينياز شمارد و بي  ميافتادهرپشوكت آن را   منظور خويشي معنطباتار  بهاام. آرد يم

  .داند ي ميرا افسر شاه داغ جنون خويش ، دنيا اظهار نمودهيگونه شاد خويش را از اين
 و ها ي سازت در زمينه عبارها ي شاعرانه و خيالبافهاي يمون سازضبيشتر م

 هاي  و تركيبتشوكت توانسته كه در كاربست عبار.  صورت گرفته استيتعبيرآفرين
ب يگونه تراك  از اينيچند  به نمونهيبرا. نجايش دهدگ عميق و تازه را يشاعرانه معان

  :ه خواهيم گرديدتوجم
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 حقيقت يسو  به كه انسان راينياز راه بيدر  شهادت يمعن به ـمرگ استغنا  بيابان
  :رهنمون سازد

 را  اسكندر بود مادس آب حيوان يهوا بيابان مرگ استغنا حيات جاودان دارد
  :ر گرددب آن معتي كه چمن از هستيل آبگمنظور  ـخون نكهت گل 

 را ت گل آب داده خنجرـخون نكه به  گشته كه بازدماغ زخم شهيدان زكام
 اشعار هاي ر و تركيبير گرديدن تصاووثّ بيان حالت جداگانه و ميشوكت برا
گيرد كه موجب فصاحت كالم او   ميكار  به چند جزء شاعرانههاي خويش تركيب

  : حقيقت امر فوق خواهد بودييجا چند نمونه بازگو اين. اند گرديده
ت عبور كرده ضاشک كه از محل ريا يكنايه از چشم ب ـ  راه نداشتن آب آينهةكاس به

  :است
 ارددــه آب راه نــنــه آيــكاس ي بهــلــب ي ز چشم مردم حيران شوكت اشكيمجو

 در يار كردن صوفيل اختكّوكنايه از ت ـ ل اسباب سفر گرفتن سالکاز شهر توكّ
  :سفر
  ل سالک اسباب سفر گيردكه از شهر توكّ  وهر چشمه آبشگهر منزل بود چون تار  به
  : آرزو نكردنيجمع رطحبت خاص از ـ  نجستن سامان جمعيتها حبتصز 

  دانم  مي مجو سامان جمعيت كهها حبتصز 
  ها انند مجمعـ سنبل بريشةتـكه همچون دس

 كه  استگر آن ه شوكت كه ذكرشان رفت افادةب شاعراني تراكازاين چند نمونه 
يم كه ياز اين لحاظ امكان دارد بگو.  دست تمام دارد، نابي تعبيرهاشاعر در آفرينش

در وسعت خويش ، آفريده بودههاي  شاعرانه و تركيبيات او مملو از تعبيرهاغزلي 
اظهار   از شوكت را باي اين گفتار غزلطباتار  به.اند نجايش دادهگرا  جهان معاني

  : نقل خواهيم كردي و موضوعي هنرهاي يويژگ
  ون شمع آهم شعله افشان شدچاكم بس كه همز خ

  

  نهان شدپپروانه پر ربتم زير تنشان 
 

  ي دل سر كرد بلبل از گرفتاردهمانا در
  

   از بهر جانش چشم گريان شدسكه هر چاک قف
  



  ١٤٦  قند پارسي

  

   جنون آوردينين دالن بوونسيم از گلشن خ
  

  سر مجنون ما از سنگ طفالن نار خندان شد
  

  مرگ كن شوكترا بيابان  مكن انديشه و خود
  

   شدرده چشم غزاالنپرا خواهد كفن از و ت
  

 ل يا ارسال مثل محسوبينعت تمثاز صتفاده س اي مهم سبک هندهاي ياز ويژگ
 شناخته ينايع مستعمل شعرصيث ح  بهلي نيز تمثييدر اشعار شوكت بخارا. گردد مي

  :نمايم  مي نمونه چند مثال از اشعار شوكت ذكريبرا. شده است
 زند  مي فقر شكر موجياز بوريا ام فارغ است اييتلخكامقانع ز 

  :ديگر
  را  مستيهاي يخانه بردم پيش دعويدر اين م

  رددـگ  ميتد تاکـت افردن چو بر كيفيـگرگ 
ـبينـن معـراهـيپ ـةمـ تكيوشـمـر خـهود م  

  گردد  مي گريبان چاکاـه سخن از لب كشودن
   شودي كيلّـرا دل تس اـوق مـت از معشـشوك

  ودـن بـن دامـرهـيـم پــيـسـرا ن اــش مـآت
 وسيع است ي خيليي نيز در اشعار شوكت بخاراينايع ديگر بديعاز صره استفاده يدا

جمله در شعر  از آن. گردد  مي او محسوبيسترگنر بلند سخن هكه اين نكته دليل 
ر شاعر را ين اشعاگ رني تابش معان،نعت تشبيه بسامد زياد داشتهصشوكت استفاده 

  :مثالً.  سازديرونما م
 ک بال بلبالن ميردـان گل از تحريـراغچ باغ از باده شمع ارغوان ميرد ي بهچو افروز

 در اشعار ي شعر سبک هندي مهمگ نيز همچون ويژيتراش ترکيب و يساز هژوا
داردينشوكت مقام معي :  

  رونـن بيـدم تا از وطـتم آمـرگ گشـن ماـابـبي
  بودبست نيستان  ني  بهه شعر من كيشا عهدوخ

  . خود شوكت استهاي ب بوده از ساخته نيز مركّ»بست ني«ه ژدر اين بيت وا
  : سحرگر ، افسون گرـ  نژاديفعا

 ن پيكان من باشدـرد آهنگ زمـكه از س  استان نژاديفعاخدنگم را هدف از ديده 
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  : پوچيگرفتار هوس، آرزو ـ هوس آشفته
  گردد  ميهـ دل غنچتز جمعياش من ـگل عي

  شتن فصل گل ريزان من باشدگهوس آشفته 
 را در خود ي مطالب مختلف،ناگون بودهو گيات شوكت خيل موضوعات غزليةريدا

 ، حسبي، فلسفي اجتماعهاي مونضاز جمله در اشعار شوكت م. ش داده استينجاگ
وعات اشعار  موضةريت دايعضكثرت دچار آمده و  بهنآ و امثال ي، مطالب اخالقيحال

عزلت   بهايان عمر خويش راپ شاعر روشن است كه او ياز زندگ. كند  ميشاعر را بازگو
از اين خاطر در شعر شاعر .  نموده استيرپ سي عالم دنيواز ي و بريدگيگزين

  :اند  شدهحها مطر  در آني مطالب عرفان،ت داشته صوفيانه افضليهاي مونضم
  تـهشـ بيوـد بـدم  ميوتـج خلـار كنـاز به

   بهشتيكس كه بندد ديده از رو آدم است آن
 تأکيد حسابد و يزين گلستان مگ مرد عزلت ي عزلت را شوكت براةوشگ يرياوب

  :كند كه يم
 را ي نباشد جز نيستان شيرنرگسستان ريا باشد گلستان مرد عزلت گير راوب

 مقامات واه بر آن دارند كه اين شاعر بزرگ ازگ اشعار شوكت يمطالب عرفان
  . برداشته استها  بهرهيكم عرفاني و فيض حيسلوک معنو

 ي عينالديننام صدر  به در تاجيكستانيي شوكت بخارايانتشار و آموزش ميراث ادب
 اشعار شوكت بار نخست از جانب اين هاي نمونه.  ميرزايوف مربوط استيو عبدالغن

ک از يرلي شوكت با حروف سيا نشر جامع ميراث ادبام. اند رديدهگدانشمندان منتشر 
  نشريات دانش وطل توسمنتخب آثار شاعر بار او.  آغاز گرديدميالدي ١٩٦٨سال 

 ٦٣ غزل، ١٩٣كتاب مزبور شامل شش تشبيب . نشر رسيد  بهصورت كتاب جداگانه به
رزا احمدوف آماده شده يشناس م ادبيات متن آن از جانب ،دهو بي رباع٥راكنده و پابيات 
حيات و ايجاديات شاعر اظهار   بهطريق مختصر راجع  بهب در ديباچهمرتّ). ٢٣(است 

از طريق نشريات عرفان نشر تازه منتخب اشعار ميالدي  ١٩٨٦سال . نظر نموده است
 نسخه ديوان ينشر مذكور بر مبنا. طبع رسيد  به»عصر نور« تحت عنوان ييشوكت بخارا

.  محفوظند، صورت گرفته استياد شوروح سابق اتّهاي اشعار او كه در كتاب خانه



  ١٤٨  قند پارسي

  

اتيشگفتار پفان ه گران متن و لغات و مؤلّتهيقا  مردانوف، جابليمريزدان علاشناسان  ادبي
 شاعر يحيات و ميراث ادب  بهمه مجموعه راجع شايوف و اصغر جانفدا در مقديعلداد

ع اجتماعي ض با ويرا در همبستگ  شاعريبان جريان زندگمرتّ .اند ل معلومات دادهمفصّ
 از قبيل ي ادبهاي  با استفاده از معلومات سرچشمه، نمودهيرزيابازمان او 

جاديات خود يو ا »االعالم قاموس«، »عشق نشتر«، »عامره ةخزان«، »راالصحابمذكّ«
 ،ت و مقام شاعراليفع  بههمچنين راجع. اند را بازگو نموده  شرح احوال شاعر،شوكت
ل اس. گرفته است  غزل را فرا٤٨٤اين نسخه . اند ابراز داشته خويش را هاي انديشه
 شايوف ي با كوشش اصغر جانفدا و جابلقا داد عليي ديوان شوكت بخارا١٩٨٧

  .طبع رسيد  به در نشريات دانشيحروفات فارس با
از آن جمله يک . اند  محفوظي جهانهاي خانه از كتابيخه ديوان شاعر در بسيارنس

ي اريس نكهدارپ ي ملّةخانتانيا و سه نسخه ديگر در كتابي برة موزنسخه در كتابخانه
 تاجيكستان تحت ي جمهوريها  علمي شرقي اكادمهاي  دستنويسةخيرذدر . شوند مي

ن زدر مخ. اند  ديوان شوكت محفوظهاي ، نسخه٢٤٤٣، ٨٧٠، ٨٦٨، ٤٩٩ يها رقم
م سلتكاو شدرين شهر نا  به ازبكستان و كتابخانهي جمهوري اكادمي شرقهاي دستنويس

 شوكت ديوان دو نسخه ٤٠٠ و ٦٠٧٧ يها نيز تحت رقم) هيروس ( پترزبورگسن
  .شوند ي ميهدارگن

  نوشتپي 
  . م١٩٢٦آباد،  ، استالين ادبيات تاجيكةنمون: )ش ۱۳۳۳ :م(الدين خواجه  درصبخارايي،  عيني .١
 ,يي شوكت بخارا:فتارگشيپ , شايوف و اصغر جانفدايجابلقا دادعل : مردانوفيمريزدان علا .٢

 .٣-٣٦ ص ,م ١٩٨٦،  دوشنبه,نور عصر

 .١٨-١٥، ص م ١٩٦٨ ,شنبهود ,يي شوكت بخاراةديباچ ,اشعار منتخب :يرزااحمدوف م .٣

 .٢٦ ، صش ه ١٣٧١ تهران، ,يشت ادبگ و بازي در سبک هنديوهشپژ :ياحمد حاتم .٤

چاپ   تهران،،يرات فردوس، انتشا٥ ، جتاريخ ادبيات ايران :اهللا دكتر ذبيح، صفاي سمناني .٥
 .٣ بخش ,ش  ه١٣٧٣هفتم 



  هاي خطّي هند و ماوراءالنّهر شوکت بخارايي در تذکره  ١٤٩

  

صايب و سبک هندي در گسترة ,  زائر هند:كوب بروجردي، دكتر عبدالحسين زرين .٦
 .ش  ه١٣٧١تحقيقات ادبي، تهران، 

 ،)م ۱۶۸۲/ه ۱۰۹۳ :تأليف (مذكّراالصحاب: ، محمد بديع بن محمد شريفسمرقندي مليحاي .٧
شناسي و ميراث خطّي آكادمي علوم جمهوري  ي شرقنستيتواهاي  نسخة گنجينة دستنويس

 .٦١٠، رقم  ميرزايوفتاجيكستان

چاپخانة ، )عصِر صفوي (نصرآبادي تذكرة: طاهر نصرآبادي اصفهاني، ميرزا محمد طاهر .٨
 . شه ١٣١٧تهران، ارمغان، 

تصحيح و , تذکرة شعراي کشمير: اصلح بن حاجي محمد اسلم خان, ميرزاي کشميري .٩
 . م١٩٦٧/ش ه ١٣٤٦ماه  آبان, کراچي, اقبال اکادمي, الدين راشدي  حسامحواشي سيد

  :تأليف(الشعرا   كلمات):ه ١١٢٦: زنده(سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .١٠
 اهتمام ملك محمد عارف خان، الهور ، تصحيح صادق علي دالوري، به)ه ١٠٩٣-١١٠٨

 . م١٩٤٢، سپتامبر )پاكستان(

، ).م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م(اهللا  تقدرت گوپاموي، محمد قدر .١١
 . هجري١٣٣٦چاپخانة سلطاني، بمبئي، 

کتابخانة ، )سرو آزادفصل اول  (مآثرالكرام :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .١٢
 . م١٩١٣حيدرآباد، , آصفيه

، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: فتألي( خزانة عامره :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم عليمير آزاد بلگرامي،  .١٣
 . م١٩٠٠نولكشور، كانپور، 

، )م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف( حسيني تذکرةحسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست،  .١٤
 .م ١٨٧٥ مطبع نولكشور، لکهنو،

مطبع ، شمع انجمن:  بن حسنصديقاميرالملك سيد محمد ، نواب قنّوجي بخارايي .١٥
 .هجري ١٢٩٣شاهجهاني، بهوپال، 

 . م١٩٧٧آباد،   اسالم,ل، بخش اوالعارفين رياض :منشي, ي لكهنواياب رآفت .١٦

، تصحيح از اصغر )ه ١٢٢٤-٣٣: تأليف (نشتر عشق: آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظم .١٧
شناسي، آكادمي علوم جمهوري شوروي سوسياليستي، دوشنبه،  جانفدا، مؤسسة شرق
 . م١٩٨١-٨تاجيكستان، پنج جلد، 



  ١٥٠  قند پارسي

  

فتار گيشپفان ان متن و لغات و مؤلّگكنند ه تهي,نور عصر: حمد اسٰحقم ,ييشوكت بخارا .١٨
 .م ١٩٨٦ دانششنبه، و د,شايوف و اصغر جانفداي مردانوف، جابلقا داد عليمريزدان علا

 ,شنبهو د,رزا احمدوفيدهنده م بي ترت,اشعار منتخب :محمد اسٰحق ,ييشوكت بخارا .١٩
 . م١٩٦٨دانش 

، ٢ج ) م ١٨٠٣/ه ١٢١٨: تأليف (الغرايب مخزن: ي خانسنديلوي، شيخ احمد عل هاشمي .٢٠
 .م ١٩٧٠اهتمام محمد باقر، الهور،  به

سوم  ، كتابفروشي تأييد، اصفهان، چاپحزين تذكرة: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢١
 .شه  ١٣٤٢

 ١٣٣١  جلد چهارم، چاپ استانبول،االعالم قاموس : محمدالدين  شمسمير   رومي،سامي .٢٢
 .هجري

از  …ترجمة، شعرالعجم: ) م١٩١٤/ه ١٣٣٢ :م(العلما محمد شبلي  ي نعماني، شمسشبل .٢٣
، ۳ج  سينا، تهران، انتشارات كتابفروشي ابن گيالني،  فخر داعيسيد محمد تقي

 .ش ه ١٣٦٨

  


