
  بياِض کنتور  ٥١١

  ∗اِض کنتوريب

 و فضالي اعلم.  در شهر باره بنکي واقع استو پنجاه کيلومتر از لکهنةفاصل هکنتور ب
د مهدي علي کنتوري المداري نيز يکي سي. بزرگ و ناموري از اين خاک سر برآوردند

وي برحسب فرمايش بلرام داس ابن نَول داس ابن کاشي نات . از چنين ناموران بود
 ماه صفر، بروز جمعه آغاز ۱۸، بتاريخ )م ۱۸۶۵ (ه ۱۲۸۲ا در سال  اين بياض رتأليف

بلرام داس . پايان رساند  بهبروز شنبه) م ۱۸۶۶ (ه ۱۲۸۳الثّاني   ماه ربيع۱۸نمود و بتاريخ 
  .کلکتّه کارمند بودکمپاني هنِد شرقي در در 

 ةدستگل«و » ي خردها  گلدستهةسفين«، »هاي خرد گلدسته«مولّف نام اين بياض را 
مرکز ميکروفيلم  ةفرد آن در کتابخان ه منحصر بةخوشبختانه نسخ. ه استنهاد» بهارانگيز
اين نسخه حاوي مهر . نو موجود است  فرهنگ جمهورس اسالمي ايران، دهليةنور، خان

ذکر است   بهالزم. باشد  مي)م ۱۸۶۱-۶۲ (ه ۱۲۷۸د مهدي نيز است که داراي تاريخ سي
  .يي داردها که اين نسخه افتادگي

بزرگترين ويژگي .  و تفصيالت آن بيان شده استتأليفدر آغاز بياض فرق ترجمه و 
ست که عالوه بر اشعار شاعران شهير، اشعار زيادي از شاعران گمنام  ااين بياض اين

اغلب اين شاعران . شود  نمي يافتهها آوري شده است که ذکر آن هم در تذکره جمع
هرصورت، مولّف آن را در بياض  هب. شوند  مي معلومولکهنخصوص  ه و بهدواهالي اَ

 مزيد بر آن، اين بياض داراي موضوعاتي هست که.  جاويد ساخته استةخود زند
  :شود  ميهرحال، بياض چنين آغاز هب. فرهنگ و تمدن هند وابستگي دارند به

                                                   
مؤسسة غالب،  (نامه غالب«هاي  يکي از شمارهزبان اردو در  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي به  ∗

دانشجوي پيش دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه (چاپ شده و خانم زينت کيفي ) نو دهلي
  .فارسي برگردانده است آن را به) نو، هند رو، دهليجواهرلعل نه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم”
  اي فرين ز غم آزاد کـرده     اي حکمت آ    اي  نشاط خوش ايجـاد کـرده      ةگلدست

 نياز نثار بارگاه هميشه بهار گلشن آرائي، که رشحات ةچمن چمن گلدست
  “… انسان خاکي نهاد…پايانش از  بهسحاب صنعت کامله مکرمت

 اول ةگلدست. اين بياض داراي شش گلدسته است و هر گلدسته گلهايي را دارد
موضوع گل دوم عشق و . ي استگل نخست در حمد و ثناي ايزد تعال.  گل دارد۱۰۷

 يار موضوع ةاز گل سوم تا ششم درد، عاشق، حسن و نزاکت و جلو. محبت است
گل دهم داراي بيان اقسام زلف و کشادگي و وابستگي و درازي و سفيدي و . است

در گلهاي ديگر توصيف و تمجيد مژگان محبوب، . سياهي مو و آرايش و تمنّا است
 گوش، بنا ةنه، شانه، مشّاطه، عارض، رو و چهره و رخ، در و آويزابرو، چين جبين، آئي

گوش، بيني، عشق و غمزه و کرشمه، سرمه، مردمک چشم، عازه و گلگونه، خال، لب، 
دهان، لکنت، تبسم، خنده، ذقن و زنخ، غبغب، بر و دوش و شانه، بغل، بازو، دست 

ن، پستان، پهلو، آغوش و نگارين و کف رنگين و حنا، انگشت، انگشتري، سينه، ناخ
کنار، شکم، ناف، پشت، ميان و کمر، سرين، اندام نهان، ران، زانو، ساق، پا و پشت پا، 
خلخال، کفش پا، خرام و رفتار، قد و قامت محبوب، کاله و دستار، قبا و جامه و 
پيراهن، گوي گريبان و تکمه، کمربند، سنجاف و عطف دامان، مقنع و چادر، رومال، 

  .غيره بيان شده است ه، حمايل، جالل وگوشوار
در اين تمام گلها، گل هفدهم، چهل و سوم و پنجاه و هشتم بسيار مهم است که در 

اکنون در زير . شود  مي يافته١     آن ذکر قشقه و صندل، دندان و مسي و رنگ پان و 
  :کنيم که داراي توصيف چنين چيزهاي هندي است  ميابياتي را نقل
  : برهمندانا رام

  سر برکشيده ماهي از مطلع جبينش        مـدور، آن روي نـازنينش      ةآن قشق 
*  

  اي خـط بــر تجلّـي مــه انـور کــشيده     اي تا قـشقه بـر جبـين منـور کـشيده        

                                                   
  .النگو:        .1
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  اي  خنجـر کـشيده  ةاين قشقه را مشاب    يا بهر قتل عاشق دل خسته جان من       
* 

  :کنور لچهمي نراين نسيم
  بهر قتل عاشقان خنجر نمايان کرده است        که چيست داني    قشقه بر پيشاني دلدار مي    

  :عزيز
  دهان تو نهـان اسـت       يا لعل بدخشان به     دندان تو ياقوت پي خوردن پـان اسـت         

  :١الدين علي خان آرزو سراج
  ديد سرخ از رنگ پـان دنـدان جانـان را            اگر مي 

  گسستي شيخ همچون اشک ما تسبيح مرجـان را        
  :٢موالنا افضل ثابت

  ردد سراشـکم گـوهر شـب تـاب جـا دارد      اگر گ 
  دل صد عقده دارم از مـسي ماليـده دنـدانت           به

* 
  مگر المـاس را داده سـيه تـاب          مسي ماليده دنـدان گهـر تـاب       

  :احسن اهللا
  گــوهر دنــدان او را رونـــق از مــسي فـــزود   

  اختران را در شـب تاريـک نـوري ديگـر اسـت         
  :٣نعمت خان عالي

ــدان   ــوده دن ــسي آل ــائي م   چو انجم در شـب تيـره نمايـان      بزيب
  :خلق اهللا

  مسي ماليده بر دندان ايـشان خـط هويـدا شـد          
  بهــر تحريــر گويــا صــورت اهللا پيــدا شــد     

* 

                                                   
  .م ١٧٥٦/ه ١١٦٩: وفات  .1
 .م ١٧٣٨/ه ١١٥١: آبادي، مير محمد افضل ـ وفات ثابت اله  .2

 .م ١٧٠٩/ه ١١٢١: عالي شيرازي، ميرزا محمد نعمت خان ـ وفات  .3
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  مکن رنگين ز پان ظالم مسي ماليـده دنـدان را      
  ريـزد چـرا خـون شـهيدان را          بخاک تبـره مـي    

* 
  قافيه بر شام و شفق تنگ کـرد         پان و مسي را بدهن رنگ کـرد       

  :١دردمند
ــدانش    نمايد ز رنـگ پـان و مـسي         مي ــراغ دن ــب چ ــوهر ش   گ

  :گرامي
  بدندان تـا مـسي ماليـده و تاريـک شـد عـالم             
  شـود هرگـه سـيه کردنـد کوکبهـا           قيامت مـي  

  :عبدالجليل
ــدان  ــب و اطــراف دن ــر ل ــسي زي   تو گوئي ظلمت اسـت و آب حيـوان     م
  حـق تو گوئي شام شد بـا صـبح مل          بدنــدانش مــسي افــزوده رونــق   

* 
  انـد از نـار دنـدانش    مسي را پيش از اين ماليـده  

  رگ پا لعل چنـدانش   شب غم خون زد اکنون به     
  :لچهمي رام سرور

  گـويم بيـاد آن مـسي ماليـده دنـدانش       چو مـي  
  گـردد   خجل از هر سراشکم گوهر شب تاب مي       

  :٢موزون
  انـد  سرخي پان را نگر بـر لعـل او چـون بـسته            

  انـد  همـت خـون بـسته     اين تعجب بر مـسيحا ت     
* 

  مو گشتم   ز برگ پان چنان ممنون احسان مو به       
  بباطن قـوت دل شـد بظـاهر سـرخ رو گـشتم            

                                                   
 .م ١٧٦٢/ه ١١٧٦: دردمند اودگيري، محمد فقيه ـ وفات  .1

 .م ۱۷۷۳/ه ۱۱۸۷: آبادي، راجه رام نراين ـ وفات موزون عظيم  .2
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  :لچهمي رام سرور
  لب لعل تو از پـان جـان مـن رنـگ دگـر دارد              

  سخن بر غنچة گل خنـده بـر گلبـرگ تـر دارد        
* 

  وان يافـت   حمـرا نتـ    ةدر برگ گل و باد      رنگي که ز پان آن لب گلگـون تـو دارد       
* 

  ز حسرت چون نگردد خون دل يـاقوت رمـاني         
  لب لعل تـو از پـان کـرده پيـدا تـازه رنگـي را               

  :١غني کشميري
  هست ميـل پـان خـوردن گـل رخـان هنـد را             

  عاشقان گوئي کـه از خـون خـودش دادنـد آب        
  :بيدار

  ما همچو خاتم آتش لعل است شمع خانـه         ام چشم من روشن کند پان خوردن جانانه      
* 

  چون نسازد جان سپاري عاشق بيمـار تـو          رنگ چون گيرد ز برگ پان دهان نازکـت   
* 

  خورم خـون جگـر   غم ميخوش برنگ غنچه از   
  آيــد مــرا چــون خــوردن پــان کــسي  يــاد مــي

  :الدين علي خان آرزو سراج
  گزيـدي  ز حسرت لـب بدنـدان مـي      بدندان رنگ پانش خـر کـه ديـدي        

  تو گوئي پان رخـصت بـود جـان را           ن را کـشت پـانش عاشـقا       بجان مي 
  :نعمت خان عالي

  شـــده از رنـــگ پـــانش در شـــنجرف  لبي چون مصحف ياقوت خـوش حـرف      
  :خليل

  ي خون نشان است   ها  که عکس ديده    نه در لبهاي صاف آن رنگ پان است       

                                                   
 .م ١٦٦٨/ه ١٠٧٩: غني کشميري، محمد طاهر ـ وفات  .1
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  :بدخشي
  عکس رنگ پان نمايان است بـر پـشت لـبش           

  سـت اين بدخشي از کجا در سـبزه زار افتـاده ا          
ــد    ــاني ش ــو رم ــل ت ــب لع ــگ ل ــان رن ــا زي   ت

  ايــن عقيــق يمنــي لعــل بدخــشاني شـــد     
  :١شاعر نامعلوم

  بشاخ صندلين پيچيده ماري عنبرين ديدم        بدست آن نگـار نـازنين ديـدم             سيه  
  :عبدالجليل
  بصيد هوش چون چين کمند اسـت         بغايــت دل پــسند اســت     غــم 

ــار ســنبل      ســيه  ــود چــون ت    گـل ةپيچنـد بـر گلدسـت     ] يمـ [که     ب
* 

   سـياه       گفتمش بـر گـرد دسـتت چيـست          
  ام گفــت گــنج حــسن را بــا آن نگهبــان کــرده 

* 
  ام  جواله سال بـر خويـشتن پيچيـده        ةشعل  ام  گلگون بدست آن پري چون ديده           

* 
  خبر از خود ندارد چون سـيه مـست           در آن دسـت      دل از سير سـيه      

* 
ــائي    در خوش نمـائي         نگارين   ــتگاه دلربـ ــه دارد دسـ   کـ

                                                   
است که شيخ محمد علي حزين الهيجي ) م ۱۷۷۶/ه ۱۱۹۰ :م(اين بيت نورالعين واقف   .1

ر تمام واليت د«هاي آن چنين اعتراض و اظهار نمود  بر طوالت مصرعه) م ۱۷۶۶/ ه ۱۱۸۰ :م(
  :و سپس آن را چنين اصالح کرد» بگرديدم شعر دمدار اکنون شنيدم

ــيه  ــاري      س ــت آن نگ   بــشاخ صــندلين پيچيــده مــاري   بدس
  :رک به  

• “Shaikh Muhammad Ali Hazin: His Life, Time and Works”, Sararaz Khan Khatak, 
Lahore, 1944, pp.114-115. 

• An Oriental Biographical Dictionary, Thomas William Beale, Kitab Bhawan, New 
Delhi, 1996, p.414. 
)مترجم(  
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  :دانا رام برهمن
ــدن بدســت شــاهدان   ــارم نيلگــون دي        ني
       خواهم کنم از مهـر و مـاه آسـمان      که مي 

  پيچد خويش را چون ما بر عاصي بر آن ساعد به
       تهي کرده است قالب را مگـر از بهـر آن            

*  
  چـشمي  بيـرون در     ةاش چون حلق   بود هر حلقه  

ــان     ــت بت ــدن دس ــتياق دي ــه دارد اش        ک
  خويش) هاي(بناز اي ساعد سيمين بباال دستي    

        حـسن تـرا بـا خـود نهـان            ةکه دارد جلو  
  هرگـز ) آن(نيارد تاِب آب و رنگ سبز و سـرخ           

       کند لعل و زمرد را نهـان در بحـر و کـان       
  نگر اعجاز خاک هند را عيسي کـه در يـک دم          

       گلدسته دسـت گلرخـان را در خـزان          کند  
ــد   ــال باش ــه اش دام ب ــشي دل حلق ــراي وح   ب

       کمند تاب دار است اين بدست مهوشـان          

  باشند  مي دوم چهل و نه گل زيرةدر گلدست
يار در زيب و آرايش، شرم و حيا و ادب، نقاب و برقع، استغنا و ناز يار،   بهمخاطب

قدم يار، سالم و جواب، وصال، دست بوسي و هم شوق و نياز، عاشق و معشوق، م
 يار، بزم يار، شمع، رقص، ةارنظّ هآغوشي، قدم بوسي يار، عطر و گالب پاشي، محويت ب

غيره، توبه شکني،  سرود و مطرب، عشرت و نشاط، شکر نعمت، تهنيت عيد و نوروز و
نرد و چوسر، دور جام و مينا، شراب، بنگ، کوکنار، افيون، قليان، قهوه، گنجيفه، 

شطرنج، بستر و بالش، هم بستري، برهنگي، تن يار، بوسه، رشک و غيرت، رقيب، 
باغبانان و   بهخمار و خميازه، رخ شستن يار، بهار، سير باغ، در عالم وصال، خطاب

بگلشن زادگان در عالم وصال، حوض و فواره و آبشار، شناوري يار، کبوتر بازي، کاغذ 
  .غيره بادي و
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  اردسوم سي و هفت گل زير را د ةگلدست
نازک مزاجي معشوق، شکسته دلي، عتاب يار، دشنام، معذرت، رخصت و وداع 

 يار، ضعف و نقاهت و عجز، درازي شب ةمحبوب، سفر و خصر، رفتن يار، فراق، کوچ
يار، ناله و آه، گريه، اشک،   بهفراق، مهتاب شب فراق، فراموشي و تغافل يار، خطاب

جانب  هغيره، ترميم و ارسال نامه ب خالفي يار، اشعار اشتياقيه و مکتوبه وانتظار، وعده 
بلبل و قمري و  بهيار و عدم جواب، قاصد، رسيد نامه، صفت دل، شکايت دل، خطاب 
  .باد صبا و خوش نشينان چمن، چاک سينه و دل و گريبان، داغ عاشق

  چهارم پنجاه و دو گل زير را دارد ةگلدست
اعتباري، مدح ممدوح، فخر،  داري، بي کايت ياران زمانه، احتياج، قرضهام، ششقاوت اي

جويي،  پند و نصيحت، حقير شمردن کسي را، تواضع، راستي، ذم دروغ، مذمت عيب
پوشي، ايمن نبودن از شر دشمن، منافع صحبت اغيار و مضار محبت اشرار،  صفت عيب

بخل و امساک، ناقدرداني، مذمت لطف و مروت، جود و سخا، همت، منّت نه کشيدن، 
اغنيا، بزدلي، طعن اهل ريا و رجحان مشرب رندان، صفائي باطن، عزّ و آبرو، عينک، 
خضاب، حسرت، عصيان، اميدواري مغفرت، توبه از افعال قبيح، مناجات، راضي بودن 
برضا، مذمت حريص و طمع و طامع، توکّل، قناعت و صبر و قانع و صابر، ممات، 

  .ثباتي آن، مذمت اهل دنيا، معرفت و تصوف  مذمت دنيا و بيتعزيت،
   پنجم داراي گلهاي زير استةگلدست

مضامين نو، شکار، تيغ، زين، رکاب، بهله، کمان، تير و تفنگ، سپر، خنجر، پالکي، اشعار 
  .ال و جواب، اشعار صنايعؤمجلسي در صنعت ارسال مثال، اشعار س

  ير است ششم حاوي دوازده گل زةگلدست
قطعات، رباعيسات، لغز و چيستان، تاريخ، هزليات، مخمات، ستايش سخن، ات، غزلي

  .بضيلت خاموشي
 علّت آن  بهيي نيز است کهها اين بياض بسيار زيبا است و ضخيم و داراي افتادگي

 اکنون در زير ابياتي از شاعراني را نقل. توان تمام بياض را در اينجا اختصار کرد نمي
  :نم که شايد براي خوانندگان چيزي جديد باشدک مي



  بياِض کنتور  ٥١٩

  :شاه طهماسپ
  گويـد   زلف سـر بـرده بگـوش تـو سـخن مـي            

ــه ــو ب ــي   م ــن م ــشاني م ــال پري ــو ح ــد م   گوي
  :١ظلّ اهللا  بهقطب شاه متخلّص

  ست اين بنـازم صـنع يـزدان را         تعالي اهللا چه حسن   
  تو ديـدم صـورت جـان را       ) چون(که در آئينه روي     

  :٢همايون پادشاه
  بيـنم  ست که پهلوي ماه مـي   اي ستاره  بينم  دري که در بن گوش تو شاه مي       

  :٣جهانگير پادشاه
  ترا تا سبزه برگرد لـب جـان بخـش پيـدا شـد             

  مــسيحا بــود تنهــا خــضر همــراه مــسيحا شــد
  :٤نور جهان بيگم

  ت گريبـانگير   خـون منـ    ةست قطـر   هشد   لعل است بـر لبـاس حريـر        ةترا نه تکم  
* 

  در آتشم چو شمع ز دست زيان خـويش           و زدم آتـش بجـان خـويش   نام تو بردم  
  :٥قاضي نوراهللا

  گوئي که مگر صبح قيامت سخن اوست          بر مـا چـه دراز اسـت   … شب هجر  …
  :٦ابوالفضل

  اي فراموشـم   مباد که خوش کرده   ) غمت(  گـذرم هـيچ گـه بخـاطر او     چو غـم نمـي   
* 

ــژاد  ــزار مــروت گــوهر عــالي ن   غ فتـوت قـد او نخـل مـراد    سـروي از بـا    گــل ز گل
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  ٥٢٠  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  :١زيب اورنگ
  ما گدايانيم ما را عيش سلطاني کجاسـت         سلطنت را عزّتي در عالم فـاني کجاسـت       
  آري آري طفل را ميل سبق خواني کجاست         اين دل ديوانه را گفتم که غافل شو، نشد        

  :٢انظام الدين اولي
ــرا    انـست خـدا   يقـين کـه المک      دان بـه   مي  اي اصــل حقيقــت چتــري نيــست ت

  :خانان خاِن
ــي کــرديم      افسوس که عمر خويش را هـي کـرديم      ــستيم واه ــه زي ــه ن   مردان
ــظ    ــک لف ــاي ي ــد ج ــه مان ــه ن   کـه شـب و روز سـياهي کـرديم          از بس   در نام

خصوص لنو و با  فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهليةسرانجام سپاسگذارم از خان
 اين ةپيري که فرصت مطالع ي خواجهنور دکتر مهدمرکز ميکروفيلم  ةرئيس کتابخان

  . فراهم نمودنداينجاببياض را براي 
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