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 ديقول داده بود. ريخ  بهتان يا صبح بنارس ام,مياستاد هرچند شما را عصر مالقات کرد
  .يمکن  مين کتاب شروعي هميفد و از معرياوريکتاب صبح بنارس را با خودتان ب

م يان کتابهايم  چاپ شد و من دري دهلش دريها پ ست که سالا ي نام کتاب»بنارس صبح«
 از شاعران اردو زبان و يارين کتاب بسيدر ا. تان آوردميک جلد را داشتم که براين يهم

 آماده يرتپورِککوشش عشرت   بهن کتابيا. اند ه بنارس شعر گفتي زبان هند برايفارس
ز شاعران هند گر اي ديارين و غالب از بسي از حزيينشر شده و در آن عالوه بر شعرها

، راسخ يآباد حي فطرت، جوش ملي موسو,يرينش کشمي مثل بيشاعران. هم شعر هست
 ي، احسان دانش، هنديوهنز لکي، عزيون لکهي، شنکرنات نادر، صفيآباد ميعظ

  … ويس امروهوي، رئيرير کشمي، ظهيظ بنارسي، حفيپورهگورک

  ؟يا فارسياردوست   بهن کتابيشعر غالب در ا
د ي شاباًي وجود دارد و تقريزبان فارس  بهرزا غالبي م»ريد چراغ« ي مثنون کتابيدر ا

شتر ي نباشد و چون بيزبان فارس  بهشتري شعر حدود سه چهار شعر بيحدود س از
 در حال يعني. يست واقعا ي نسبتباًين نسبت تقرير هستند ايقرن اخ  بهقشاعران متعلّ

 يان حتّيسرا يند و فارسيگو  مياردو شعرزبان   بهش از نود در صد شاعران مايحاضر ب
  .کمتر از ده درصدند

                                                   
  .نو دهلي,  دانشگاه جواهرلعل نهرو,مرکز فارسي و آسياي مرکزي استاد زبان فارسي  ∗
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   کمتر باشدلکهنوا ير ينسبت شاعران کشم  بهرسد تعداد شاعران بنارس  مينظر به
 ين شهر تعدادين است و در اي حزيخ علين شاعر همان شي در بنارس بزرگتر,بله
عنوان مثال من االن   بهرن شهيا  به هم بودند که مهاجرت کرده بودنديريشاعران کشم از

. يفارس  بهگفت و هم  مياردو شعر  بهشان هميادم هست که اي را يرينام آقا منظر کشم
م ين را بگوي االبتّه . را االن در خاطر دارمي نام شوق بنارسا از شاعران خود بنارس مثالًي

 يز بزرگگاه و مرکي بود و هم پايگاه زبان و ادب فارسي هم پايکه بنارس در روزگار
  .يت و هندي سانسکرادبيات زبان و يبرا

رود که چند سال   نميادميد و ي زبان بنارس هستي شما خودتان هم شاعر فارسالبتّه
رش بودم شما يل شد و بنده هم دبيران تشکين جشنواره شعر فجر در ايلش که اويپ
اصفهان و  تهران و يم و در شهرهاي زبان هند دعوت کرديعنوان شاعر فارس  بهرا
  …دي داشتيس هم شعرخوانراز و مشهد مقديش

 و سمينو  مي و اردويفارس يي به من هم گاه شعرهاالبتّهن نظر لطف شما بود و يبله ا
  .ام م انتخاب کردهي شعرهاي را هم برا»حسن«ص تخلّ

  …ديي قدمت بنارس بگوةدربار
 است و ي کاشاسم بنارسن يتر مي قد,حال چند بار اسمش عوض شده  بهبنارس تا

ند و بنارس يگو  ميآن شهر شنکر  به است کهيسار مقدي بسي هندوان جاي برايکاش
 ن دو رودين است و ايالنهر ني قرارگرفته و ب»ياَس« و »ورونا« يها نام  بهن دو روديب در
 »يوروناس« و اند هديهم چسب  بهتين دو رود در زبان سانسکريشوند و ا  ميصلگنگ متّ به
  .نديگو  ميي بنارس را وارنسيسيانگل  به کهاند هل دادي را تشک»يوارنس« نيا همي

ب يز  خوانده بودم که در زمان اورنگيتيد هم در سايا شايدانم در کدام کتاب  ينم
  ؟ايد هديشما شن. آباد گذاشتمحمدن شهر عوض شد و نامش را ينام ا
ا در حدود  ام,اد ندارندي  به راين ناميام و مردم امروز بنارس چن دهين نام را نشنينه، ا

بنارس . آباد وجود داردمحمد با نام يينگر جا سمت اعظم  بهن شهر وي ايلومتريهشتاد ک
انه و ي ميايم آنها از طرف آسيدان  ميها که  هندوهاست و مخصوصا برهمنيميشهر قد
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ر يثأشه فرهنگ بنارس را تحت تينان هميآمدند و ا ريم و از سمت کشميران قديا
ز يشود و بنارس را شهر گاوها ن  ميعنوان شهر معبدها شناخته  بهبنارس. اند هداد قرار
 پرستش مورد  دارند و تا حدييد که گاوان در هند احترام بااليدان  ميشما. اند هگفت

 داشته و دارند و آنان هم ين شهر حضور جديز در اين مسلمانان نيهمچن. اند احترام
ن شهر ي ايتيب جمعي و در حال حاضر ترکاند هن شهر آمديا ه باطراف و اکناف از

ن شهر عالوه بر مزار يبراساس شصت در صد هندو چهل درصد مسلمان است و در ا
 هم وجود دارد و از جمله سه مسجد که در يدان مساجد متعديعين و قبرستان شيحز

گر ياز طرف دکطرف مسجد است و يو از ) معبد( مندر  بهصلوسط شهر است و و متّ
ن و همه ان است و هم مسجد اهل تسنّيعي هم مسجد ش, مسجد آنکه نمعبد و جالب آ

  .کنند  ميهم در آن عبادت  بهاحترام با

  ست؟يلش چيد دليکن  ميا فکر خوب است اميلين خيا
شان را   بودند که مسلکيکردند کسان  ميپادشاهان و سرداران مغول هند که حمله

کردند   ميمسجد  بهلي معبد را تبد خوشآمد دل حاکم مثالًياکردند و بر  ميعوض
آن   بهکردند و  ميدادند و همان سنگ را عوض  نمير آن مقاومت نشانييبرابر تغ در با

 يان هندوست و روي آن عکس خدايک روي هست که ي سنگ مثالً.گرداندند يرو برم
 و بازار است و مردم از يبک شهر مذهي بنارس که نيگر ايو نکته د. گر آن فرق دارديد
ان يم  درباًيتقر. نديآ  ميبنارس  به و مراسم ازدواجيل ضروريد وساي خريلومترها برايک

 ي بنارس را برايها  هم از جنسيکنند اجناس  ميي عروسيان رسم است که وقتيهند
ل يطور وسا نيد که پوشاک بنارس معروف است و هميدان  مي شما مثالً,خرند  ميکتبر
 دست مسلمانان ةنها ساختيکه ا  جالب آنةنکت.  آنيل بافتني و وساي و روتختيتدس

هم دارند  نها بايز ايآم  مسالمتينوع  بهاست و بازار فروشش در دست هندوهاست و
  .کنند  مييزندگ

  …دييح بفرماي آن هم توضةدر بنارس معبد سرنات هم معروف است دربار
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هم دارند با نام اي  سهو در آنجا آنها مؤسهاست  يي مخصوص بودايمين معبد قديا
 يت مالي حمايلينها بخصوص از طرف دولت ژاپن خي و ا» کالجي دگريماهابد«

 ارت و عبادتي زي مجاور برايها ني از آنجا و سرزمياديشوند و هر ساله تعداد ز مي
 يي بوداستيا تور ام,ستياد ني بنارس زيها ييکه تعداد بودا يند درحاليآ  ميبنارس به
  . هند هم هستيستيک شهر توريد و اصال بنارس يآ  ميبنارس  بهاديز

ل تقدس رود گنگ ينظر شما دل  بهنديآ  مينجايا  بهخاطر رود گنگ  به همياديعدة ز
  ست؟يدر چ

. تر است ن مقام را دارد و از همه مقدسي هندوستان باالتريان رودهايرود گنگ در م
 دانش است و يست که برهما خدا»برهما« ينگ موچون معتقدند سرچشمة رود گ

 وارد بهشت ماًي فوت کرد در بنارس سوزانده شود و مستقيهندو آرزو دارد که وقت هر
  .ن رودياورند و بپاشند در ايا خاکسترش را بيشود 

  …ديي بنارس هم بگويها هدر مورد راج
 راجه هنوز هم کند و قصر دارد و  ميي زندگراجهدر آن طرف رود گنگ در بنارس 

 او احترام  بهکند و مردم بنارس  ميي پادشاه بنارس آن طرف رود گنگ زندگيعني
کردن ي و شادزدن کف  د و مردم هم بايآ  ميان مردميم  بهبار کياو در سال . گذارند مي
 يخ علي بنارس که بعدها خودش شاه شد در دورة شةشاهزاد. نديگو  ميرمقدمياو خ به

  . بوده استنين شاگرد حزيحز

 که اصالً نيد و اييان مردم امروز بنارس بگوين در ميدر مورد مقام و منزلت حز
  شناسند؟  مين راي حزيخ علي بنارس االن شي هندومردم مثالً

ن ي چون حزي بزرگيها  انسانيد قبول کرد که با کم نور شدن چراغ زبان فارسي باالبتّه
ن است که مردم مسلمان بنارس و يت ايواقع. نديايچشم ب  به کمتريهم در نزد مردم عاد

م و مراسم  محريها شناسند و هر سال در ماه  مين رايان بنارس حزيعيبخصوص ش
سر قبر  ي بهخوان  فاتحهيگر هم برايام ديشوند و در ا  مي بر سر قبرش حاضريعزادار

ن ياالن حز. اند هن را فراموش کردي آنان حزباًيا مردم هندو کمتر و تقرروند ام  مينيحز
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  بنارس بوده که آن راي هم مال راجان محلّين مدفون است و ااينام فاطم ي بهدر محلّ
  .م کرده استين تقديحز بهفرزند راجه  دادن به قبال درس در

 نشيالغافل هيد نام خان آرزو هم با کتاب تنبيآ  ميانيم  بهني نام حزي هند وقتيدر نقد ادب
ن و ي از حزيجانبدار يي بهن تاکنون نقدهاين مورد از زمان حزيدر ا. ديآ  ميخاطر به
گر نوشته ي ديران و جاهاي زبانان هند و افغانستان و ايط فارسا خان آرزو توسي

  ست؟ين نقدها چي اة نظر شما دربار,شده است
ن رفته و يسراغ حز ي بهنيب د هم با تعصّيکنم که خان آرزو کم  ميراستش من فکر

ر نوشته و يک عارف و عالم بزرگ بوده تفسي و يعيک شاعر شين ي حزيخ عليش
متعصّب بوده و من اي   تا اندازهيک سنّيآمدند و خان آرزو   ميخدمتش  به هنديعلما
ب ر القائات افراد متعصّيثأد هم تحت تي کرده و شاين تندرويکنم در مورد حز  ميفکر

 يگرين نقدها از منظر ديا ي بهکدکن يعياستاد شفدانم که  اين را هم مي البتّهبوده، 
ن دو شاعر قضاوت کرده يان ايعدالت م  به جاهاياريت داده و بسيآن اهم  بهسته وينگر

ا در مجموع من هم با استاد  ام,نيحز  بهخان آرزو داده و گاه حق را  بهو گاه حق را
هند که در  منتقد بزرگ ي هادي جاها موافقم و هم با نگاه نبيلي در خي کدکنيعيشف
  مغول دانسته و حقةن شاعر بزرگ دورين را آخريزبان اردو نوشته حز  به کهيکتاب
  . او قائل شده استي براييار بااليبس

ن نوشته ي حزة درباري و کتابيم اختر مقاالتيان استادان بنارس هم خانم شميدر م
  .اند هقات را انجام دادين تحقيشان اي پدرم اييراهنما که با

شان در کدام يکه ا نيد و ايي هم بگوـ  د بدرالحسنياستاد س ـحوم پدرتان از مر
 دکتر خواجه يف پدرتان را از آقايمن تعر. کردند  ميسيبخش و کدام دانشگاه تدر

  .اند هرحمت خدا رفت  بهراًيشان اخيا ايگو. ام دهياد شني زيريپ
ل شده بود و در آن ي تشکي و عربيسه شعبه اردو و فارس بنارس يدر دانشگاه هندو

خواست   مين سه شعبهي اينام استاد ابوالحسن که وقت  بهک استاد داشتيزمان تنها 
ن يا  بهشان از مرحوم پدرم هم دعوت کردند و بعد از آمدن پدرميک شود ايهم تفک از
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 ةعهد  بهن سه شعبهي ايکنند و سرپرست  ميبخش استاد ابوالحسن بعد از چهار ماه فوت
  دعوتياس رضومان عبي تنها بود که بعدها از دکتر سليتشان تا مديا وپدرم بود 

 هگريست که االن در چندا ياس رضو سلطان عبين آقايشان پدر هميا ,کنند  مييهمکار به
داد و   مي درسين دهلي بود در کالج ذاکرحسيپدرشان استاد. ستا ياستاد زبان فارس

  .بنارس  بهدشان آمدنيشان دعوت کردند و ايپدرم از ا
   است؟ييها چه سال  بهن مربوطيا

 لکهنون پروفسور زبانها در بنارس بود و در دانشگاه يل و پدرم اويالدي م۱۹۵۷ا ي ۱۹۵۶
قات يشان تحقيرزا بود که ايد ميش هم پروفسور وحي گرفته بود و استاد راهنمايدکتر
ر و ي ند استاد حکمچن چونيبعد هم استادان. خسرو انجام داده است ري امة درباريخوب

 يس فارسي تدريراز درس خوانده بود برايمرت الل عشرت که در دانشگاه شاستاد ِا
 هگري درس اردو از دانشگاه علي برايف نقوي حنيآمدند و شدند چهار نفر و بعدها آقا

. نام قمر جهان  به دعوت شدندلکهنو هم از يک خانميبنارس و   بهدعوت شدند
 و ياس رضومان عبيسل  به راير سپردند و فارسي ندحکمچن  بهدو رات شعبه اريمسئول

اردو  ي به که پدرم از فارسيي از کتابهايکي. پدرم  به را هميمرت الل عشرت و عربِا
 ي حجازمحمد از »هما«نام  ي بهها هم گنجاندند کتاب ترجمه کرد و در دروس دانشگاه

ک کتاب هم ي. ن پارسال زنده بودنديو تا همف کردند يلأ کتاب ت۲۵ باًيشان تقريا. بود
  …»يري متضاد تصوي کيابوالحسن ندو«نام   بهنوشتند

  ست؟يموضوعش چ
 که ي است و در جواب ابوالحسن ندو)ره(ينيت و مقام امام خميدر دفاع از شخص

ران سفر يا  بهپدر چند بار هم.  ارائه کرده بوديني از امام خميرقابل قبوليت غيشخص
ن بود و يا از عالمان دمرحوم پدرم عمامه نداشت ام.  امام هم رفتنديدستبوس  بهوکردند 

 يعنوان استاد اعزام  بهها در دانشگاه دمشق کرد و سال  ميار خوب صحبتي را بسيعرب
 هم در يتهونگ کنگ رفتند و مد ي بهعنوان استاد اعزام  بهبار هم کيدرس داده بود و 

  .س کرده بودنديکا تدري امريها  و در دانشگاهاي استراليدانشگاه کامبرا
  د؟يا ها درس خوانده خودتان در کدام دانشگاه
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دانشگاه   بهسانسي فوق ليآباد گرفتم و برا  را در دانشگاه اهللايسانس زبان فارسيمن ل
 ةبار هم گرفتم و موضوع رسالة من درين دانشگاه دکتريجواهرلعل نهرو آمدم و از هم

  . بوده است»يرانير اي شهةروغ فرخزاد شاعرت فيشعر و شخص«

د؟ و از نگاه شما کدام کتاب فروغ نقطة اوج کار يچطور شد فروغ را انتخاب کرد
  اوست؟
 با آنها هم زبان مرا ينياد بود و همنشي زيرانيان اي آمدم تعداد دانشجويدهل ي بهمن وقت

ن شاعره يا نم و بايوغ را بب فري آنها کتابهايان کتابهايم کرد هم توانستم در  ميتيتقو
ام درخواست کردم که  يراني فروغ از دوستان اةن مجموعيبا خواندن نخست. آشنا شوم

ها و آثار فروغ را  لميارم بگذارند و من همه کتابها و فيشان را هم در اختي ايه کتابهايبق
 و يزبانکه با جرأت و جسارت اي  ر و نگاه تازهن تفکّيک چنيب کردم که دم و تعجيد

من هر پنج مجموعه . سمي بنويام را دربارة و  توأم است مرا وادار کرد که رسالهيهنر
ان يوار و عصير و دي اسيها ان مجموعهيم ام و از ت مطالعه کردهدقّ  بهن شاعر رايشعر ا

 ي درخشانآثار  بهکند  ميواريران گرفتار در ديه اسي که بر عليانيعص ن دفتر بايشاعر ا
 مياوريمان بيگذرد و در مجموعة ا  مين همي از ايرسد و حتّ  ميگري ديدچون تولّ

  :يادماندني يي بهبا شعرها .کند  ميش را ارئهين شعرهاين شاعر بهتريآغاز فصل سرد ا به
  کندي رابطه تاريها چراغ

   نخواهد کرديفآفتاب معر  به مرايکس
  روم و انگشتانم را   ميوانيا به

  کشم  ميبدة شيبر پوست کش
  خاطر بسپار  بهپرواز را

  …ست يپرنده مردن

ت و ي اشرافي که فروغ از فضاايد هدين موضوع با من هم عقيهرحال شما هم در ا به
 انيک عصيد و با يرون کشيها کم کم خود را ب اه حاکم بر آن سالي سياز فضا

ش را يرسد و گمشده خو ميآغاز فصل سرد   بهمياوريمان بي اين روشنيسرزم به



  ٥٦٦  قند پارسي

  

 شاخص زبان يها از چهره! استاد.  اگر چه عمرش وفا نکرد و جوان افتادبداي مي
  …دييتان بگو ني بنارس و از استادان و شاعران سرزميفارس

 که پژوهشگر ي و زبان فارسادبيات فرهنگ و ةق و پرکار در عرصاز دوستان محقّ
ارس و در همان شان در بنيبرد که ا د نامياس را با هم هست دکتر حسن عبيممتاز

توان   بايمحقّق و ي کاش استادي بنارس وجودشان مغتنم است و ايدانشگاه هندو
 ي از استادان زبان فارسيارياش از بس ي علمةاو درج. دياي بيدهل  بهتوانست يشان ميا

 در دانشگاه تهران و در محضر يدرست  به را و پژوهش راي باالتر است و فارسيدهل
  .ستبزرگان فرا گرفته ا

م اختر هم در دانشگاه بنارس هستند که من يدر حال حاضر خانم پروفسور شم
 و بخصوص ي زبان فارسة هم درباريقات خوبيشناسم و تحق  ميشان را هم خوبيا

 شوند  مي فرهنگ هرچه دورة و خانينها از دهليد از خاطر برد که اي نباالبتّه .ن دارنديحز
 بنارس هم ي دانشگاه هندويرانيان ايچرا که دانشجو. د از آنها داشتي بايانتظار کمتر

گذارد در فراموش کردن زبان   ميرين تأثيکم شده است و اتعدادشان در حال حاضر 
ها  ن برنامهيتوانند از ا  مي برنامه دارد و آنها هميزبان فارس  به االن ماهوارهالبتّه. يفارس

ةل ارتباط با خانيدل  بهگر هستندي و علي که در دهليهرحال استادان  بهااستفاده کنند ام 
ن ي االبتّه . جلوترنديلي زبانان خيط فارسي و محيرانيان ايران و دانشجويفرهنگ ا

ا همه متمرکز شده در مرکز و االن در  ام, بهتر شدهيلي خيت زبان فارسيها وضع سال
ادان مدعو و  ما شاهد حضور استةي ملّة و جواهرلعل نهرو و جامعي دهليها دانشگاه

نقاط دورافتاده توجه  بها  ام,مي فراوان هستي و ادبي و فرهنگي علمينارهاي و سميرانيا
از اي  کنم که نسل تازه  مينم و فکرينده خوشبيآ  بها در مجموع منام.  وجود دارديکمتر

  . هند در راه استياستادان زبان فارس
  


