
  ٢٣٢  قند پارسي

  »صحن چمن«معرفي مثنوي 

 يو .محمد عباس در دانش و ادب دست داشت يمفت صحن چمن ينده مثنويسرا
اوالد  هند آمد و به از وطن خود يريد نعمت اهللا جزايس و پدربزرگش ل بودسالن يرانيا

  .در جنوب هند و در شهر لکهنو سکونت گرفتند يو احفاد و
جهان  به م در شهر لکهنو چشم ۱۸۰۹/ه  ۱۲۲۴االول  عيمحمد عباس در ماه رب يمفت

مرد  يرياکبر جزا يد عليپدرش س. علم و دانش رغبت داشت به ياز بچگ. گشود
فقه، اصول، علم کالم و  و تخاز پدر خود آمو را يفارس اتيادب او. بود يدانشمند

عبدالقدوس و  يدر معقوالت مولو .گرفتفرا نيد حسيدالعلما سيدر تلمذ س را ثيحد
د يشاگرد رش ييناير ميبوده و ام يمعاصر غالب دهلو يو. ندبود ياستاد و يعبدالقو

آن  يخيتار نام نوشت که »اتيتجلّ«با نام اي  هناميز زندگيعز يرزا محمد هاديم .بود يو
  .است »ذکرالعباس«

نوشته شده  يات مفتيدست است در ح صحن چمن که در يمثنو نسخة خطّي
 شده اشاره ن اثر موالنايچند  به از پاکستان چاپ شدهاالنوار که  تذکره مطلع در .است

بهترين نقود هنري و علمي از  از جمله مفتي آثار .امده استيدر آن ن ين مثنوينام ا يول
ه نبود ولي آنان که طبع موزون اگرچه شاعري بين روحانيون مورد توج .گنجينة ما است

بوده ولي شهرت  يدست اعر چيرهمفتي هم ش و ودندسر مي زين داشتند از راه تفنن شعر
  .از حيث يک عالم و مفتي است شتريب وي

ل زمان يمسا يمحتو يشعر و را تجربه کرد و ييشعرگو يزده سالگياز سن س يو
 ها را يسياست انگلياخالق را ذکر کرده و گاه س يگاه مسئله جهل و پست. ز استين

  :ديگو مي کند و مي رافتخاآميز  مسالمت يستيبر همزوي  .است نقاب ساخته بي
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  ١يسـت سـاق  يهند است فرنگ ن  يسـت سـاق  يدر ما و تو جنـگ ن 
 نيد سجاد حسيخط س به ت است ويست و هفت بيهفت صد و ب ين نسخه دارايا

 تقريظيو در آخر کتاب  هديمرقوم گردآباد  مقام اله به يهجر ۱۲۹۹قعده  يذ ۸خ يتار  به
وجود دارد که  يد اصغر حسن چورويس به عباس موسوم يد مفتيمنظوم از شاگرد رش

صحن چمن در  يخ مثنويظ تاريتقر نيا در. ت مشتمل استيبر صد و پنجاه و چهار ب
  :است خيتار گرنايب تيهر دو ب يکه مصرعه ثان شده ت گفتهيدو ب

  نظم سـندي جمـال اعجـاز     شد لب سخن کالم عبـاس 
  هجري ۱۲۷۰  

   :است يت عربيسه ب يآغاز مثنو
ــد  ــاحلمـ ــر ريبلـ ــ   ميالکـ   ميالنعــ يوالشـکر لــه عل
ــ ــاترالع ةذوالنعمـ   وبيسـ

  
  ٢غـافر الـذنوب   ةذوالرمح

که همه  است عنوان مناجات به تيک بيو چهل و  در حمد يمثنو پنجاه و نه شعر  
  .ت که رنگ مناجات دارديجز چند ب ،مدح است

  گلـــزار  ز امـــا نبـــود جـــدا    ارخـ رسـد   نمـي  گل به هر چند
ـ م هسـت  يچون رسم قـد  ــه باشــد  ياري ــت ن ب ــبهش ــاري   يز خ

  ٣مـــن ينـــاتوان بـــه رحـــم آر  مـن  يچون صرف تو شد جـوان 
بعد از آن  .ت استيو دو ب يس يد کائنات است که دارايگر نعت سيعنوان د

اسم   به اپنج شعر با عنوان معم .ت استيست و نه بيبر ب ينمب مآب تيمنقبت جناب وال
 که .است“ سبب نظم و کساد بازار علم” رگر در ذکيعنوان د. الم استسله ايعل يعل

عذر و معذرت «گر هم وجود دارد مثل يد ن طور چند عنوانيهم .دارد هشتاد و دو شعر
ن معجز يان چنيب در بيو اظهار عجز شاعر و اد يپرور و نکته يگستر در باب سخن

 در آغاز .ک شعريست و يب شامل نامه يت و ساقيک بيمشتمل بر پنجاه و » بيغر

                                                   
 .۴۷صحن چمن، ص   .١

 .۱همان، ص   .٢

 .۱۰-۹همان، ص   .٣
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موضوع . ت استيهفتاد و دو ب ين دارايو ا »نيشروع قصه رنگ« :سدينو مي ستاندا
ظهور  بعد از آن. ت دارديچهل ب» فهيآن عف يفه و آه و زاريقتل شدن شوهر ضع«گر يد

 ده بختيخته شدن ظالمان شوريو آو المهم السين عليجناب امام حسن و امام حس
 شتن اهل دهگز يول و فاتگان بدين نورداعجاز آ  به زنده شدن مقتول« درخت، سپس  به
  .دارد تياست و پنجاه و دو ب »هر دو امام و شرف و سعادت اسالم زيارت  به

تهمت  به شان و حبس يزيزنش در محکمه انگر و احضار زرگر« يعنوان بعد
ظاهر شدن «ت با عنوان يت و چهل و پنج بيست و سه بيبر ب ياست مبن» يزيخونر
  .است» انينصران ةان از محکميل اسالم و برداشتن نعش افغانت اهيحما به عنيحسن

ــاغر طاليــ    ســيمتن کجــايي ياي ســاق ــاز آر دو س   ١يب
صالح  به بيغتر رداختتام مقال « شود و عنوان مي ن داستان اعجاز تماميبعد از

  .است تيدوازده ب شود که شامل يآغاز م »اعمال
 مند ان او را محزون و کسليانجه يهواپرست ،ک مرد عارف استيچون شاعر  يول

  :يبا مطلع .ديسرا مي لذت وصال غزل زويسازد و در آر مي
ــ  يا ــن کالم ــحر بک   ٢ياميـــبـــاد صـــبا ببـــر پ يو  يمــرغ س

ات آخر مضمون يدر اب يده ولييسرا يحصول شاد ين غزل را براياگر چه شاعر ا
  :ديگو مي او. شود مي دهيحسرت د

ــرد   اران همــه زود رخــت بســتنديــ ــر م ــ ه ــام يرس ــر مق   يد ب
ــا  ت تنـگ اسـت  وقـ ز يد بر خيس ــزن  م ــم ب ــام يه ــد گ   ٣يم چن

درگاه  به و انابت يه و زاريگر  به بيترغ«با عنوان  يدوباره مثنو ،غزل بعد از اتمام
 رسن ضمن دست تحيدر ا شاعر .ست و سه شعر استيب يکه دارا ابدي مي ادامه» يبار
سجود فرشتگان ساخته و مخدا «. چه کرد ن انسان چه بود ويد که ايگو مي مالد و مي

مافات و  رستح«در  يکيز يگر نيبعد از آن سه عنوان د »ننگ و نام کرده ين برباديا

                                                   
 .۴۷صحن چمن، ص   .١

 .۵۱، ص همان  .٢

 .۵۲همان، ص   .٣
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اشعاري که در : گذاري کرده پس چنين عنوان. داراي هفت بيت است، »تذکر مکافات
در « گرپس از شانزده بيت عنوان دي. در اينجا نقلش گرفته شد. قلم رفته  زمان سابق به

 يس يمناجات دارا آخرين عنوانو  و نه شعر يس» سف و حسرت و شوق عزلتأت
  .ت استيب

امکان دارد  .گردد يتمام م ي، مثنومافات و تذکر مکافات رستح تيپس از هفت ب
گذاشته شده  بيترت  به بعداً و بود سروده شده ات قبالًيهمه اب ينجا تا آخر مثنويا که از

 ت دارد ويشمول ين مثنويا ت که تحت عنوان مزبور هست دريا فقط شانزده بياست 
  .سروده باشد را در آخر شوق عزلت و مناجات يعنيگر يدو عنوان د

و  ستين است که در سال هزار و دوياست ا ودهسر يکه شاعر در مثنو يداستان
حسن و   به که کرد ي ميک زن زرگر هندو زندگيآباد  ک احمدينزد يشصت و نه در ده

خانه   به ن زن زرگريا يروز. برد مي گر بسريشوهرش در ده د. ر بودينظ يي بيبايز
منزل  به کمک پدر  به يو. شد شد و عاشقيک مرد افغان او را ديرفت که  مي ششوهر

چون خسته  ،رفت مي ييجا  به گر با شوهرشيبار د زن .د و فتنه فرو نشستيخود رس
در حالت . فغان و همراهش افتادنشست که ناگهان چشمش بر مرد ا ير درختيشد ز
و درباره همسرش سوال  آمدند يشان نزد ويا. پنهان کرد ييشوهرش را جا يمگيسراس

وادار  او را شانيا يول ديبگو يزيدرباره شوهرش چ خواست يماو ناگرچه  .کردند
 چ گزنديبخورند که ه عنيسوگند حس ديآنها گفت که آنها با به عاقبت زن .کردند

 .آنها نشان داد  به شوهر را يآنها سوگند خوردند و زن جا .خواهند رساندشوهرش ن  به
 ييو تنها يکس بي در حالت زن .دنديسر همسرش را بر ن سوگنديآنها با وجود ا يول

ضامن  يکرد که ا مي ادياد فرزندان رسول بود و فري  به ست وينگر مي هر چار سو
اد زن زرگر هندو يش ظاهر شدند و فرپو د که دو مرد نقابينکش يطول .ييکسان کجا يب

  .فاسقان از قتل انکار کردند. ار نمودندفسدند و از مرد افغان استيرا شن
 يوقت .شان ساطع بوديپوش ظاهر و نور از چهره ا از مردان نقاب يظمت و بزرگع
 يدادند که ا فرمان مردان نقاب پوش .دند درخت بلند شدير درخت برگد رسيکه ز

 خت ويگردن هر دو قاتل آو  به درخت دراز شد و يشه هاير .بندب ادرخت قاتالن ر
  .ده شديشان کش در فضا معلق شدند و گردن آنها
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تن همسرش ملحق شد و دوباره   به سر. برد نعش زن آن دو سرور را نزد بعداً
همه  ين مرگ و خون و قتل و زندگير بود که ايمات و متح مرد چارهيب. افتي يزندگ

داد را يزنش همه رو. بر صاحبان اعجاز افتاد ينگذشت که چشم و ياهرگيد. چه بود
و و فرزندان رسول تنقل کرد و صاحبان کرامت اظهار نمودند که ما هر دو ضامن 

  .اسالم شدند  به قت هر دو مشرفين حقيدن ايبا شن. ميهست
هر دو زن و  و سها در هند حکومت داشتنديانگل .داد ين واقعه رويکه ا يهنگام

 بي شان گفتند که مايهر چند ا .ساختند يکردند و زندان ريدستگ اتهام قتل به وهر راش
  .آن حاکم مستبد باور نکرد ميگناه

د که نعش بدون حامالن يشب د حاکم در. خانه گذاشته شد قصاص در نعش يش براعن
 يحيب آن مرد مسين عجايدن ايبا د و آور بود شگفت يليش خين برايا .پرد مي در فضا

  .ن رفتيب ن معامله ازيند و اهستجرم و خطا  بي احساس کرد که زن زرگر و همسرش
و نزد من  است ياه دارد و کاغذ باداميمرکب س ،اد خراب نشدهين نسخه زيا

  :اي از اشعار نمونه .موجود است
ــرمي   ــريب الکـــ ــد لـــ ــي النعـــ    احلمـــ ــه علـ ــکر لـ   ميوالشـ
ــاترالعيوب  ــة ســــ   ذوالنعمــــ

  
ــذنوب  ــافر الــ ــة غــ   ذوالرمحــ

  ايــــملنــــة واهــــب العطا اذو  
  

ــع البال  ــة دافـــ ــذواملنـــ   ايـــ
ــه خ   ــهيافراختـ ــردون مـ ــاي گـ ــکون   هـ ــع مسـ ــرش ربـ ــه فـ   انداختـ

ــد ــن يقنـ ــرده روشـ ــوم کـ ــک بغ   ل نجـ ــام فلـ ــر بـ ــبـ ــنيـ   ر روغـ
  آب بنگــر يديــن فــرش بــه رو    طنـــاب بنگـــر  يمـــة بـــ يآن خ

  محکم شده هـر دو تـا بـه حکمـت      مرمـــت  يل نکـــرده نـــ يتبـــد
ــش پ   هبــــه اللــــه داد  يداغ جگــــر ــون دلــ ــه دادهيوز خــ   الــ

ــه  ــد س ــرو ق ــر س ــرد يس ــا ک ــرد     عط ــوا ک ــرش ن ــر س ــه ب ــا فاخت   ت
ــ ــا زيرنگــ ــد گــــل حنــ   ش دهــــد صــــبا را يمشــــاطگ  ن بکنــ

ــم و   ــه موس ــن ب ــاخ که ــر ش ــت  يه ــب و    يدس ــه جان ــا ب ــه دع   يب
ــر درختـــ   ــار هـ ــل بهـ ــا    يدر فصـ ــو قب ــر چ ــعم يدر ب ــي   يد رخت

ــر م  هرچنـــد کـــه ســـرفراز گـــردد    ــپ ــاز   هوي ــرگ و س ــرددو ب   گ
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ــوان ن   سـت ياما بـه روش چـو سرکشـان ن    ــو آدم ج ــت چ ــتيسرمس   س
  اب اســت يــ در موقــف عجــز بار   ر در شـباب اسـت  يـ خم گشته چو پ

ــام    ــرده گ ــودش فش ــد خ ــر ح ــدا  يب ــوع  يـ ــه رکـ ــم بـ ــا قيـ   ياميـ
ــار  ــت درک ــون اوس ــق و جن ــار      در عش ــتر خ ــه نش ــل ب ــد رگ گ   فص

ــوا   او خموشــان  يســنبل بــر رضــا   ــه هـ ــل بـ ــان يبلبـ   او خروشـ
ــان اســت   صد برگ که سر به سر زبان اسـت    در مــدح و ثنــاش تــر زب
ــت   ــن هس ــه در چم ــا ن ــل تنه ــز  بلب ــت   ي ــه هس ــزار نغم ــه ه   ن گون

ــب ــو   ش ــر آن دران ک ــب ذک ــا ل   ف شــب بــويــچــون بــرگ گــل لط  ه
ــار     يبــار يهــر ســو مــژه مثــل جو    ــمه س ــر آب چش ــمان پ   يچش

  ک سويش است و نوش يک سو ني  زنبـــــور عســـــل ز قـــــدرت او
  هســت اي هدر چشــم خــرد کرشــم  هســت اي هجــا کــه ز آب چشــمهر

ــر  ــدف تـ ــب صـ ــدحت او لـ ــه   از مـ ــطر ز موج ــر س ــر يا ه ــت دفت   س
ــي ــاري   بـ ــت خـ ــي نگشـ ــي  منفعتـ ــاري   بـ ــرد کـ ــلحتي نکـ   مصـ

ــب   ــه معج ــارش هم ــا  ک ــت ام ــا   س ــب از مــ ــرو تعجــ ــرار بــ   تکــ
ــت   ــل ريخ ــي ز آب گ ــرح عجب   در قالب خـاک جـان و دل ريخـت     ط

  بنوشـته کـه بخـت او چنـين اســت      جبـين اسـت  بر لـوح جبـين کـه از    
ــي ــدرت  ب ــت ق ــه دس ــرده و خام ــت    گ ــان ظلمـ ــد ميـ ــوير کشـ   تصـ

ــاخت    چــون زيــب کنــار مــادرش ســاخت ــرارش س ــر ب ــت جگ ــا لخ   ب
ــرايش   ــبن بـ ــذا لـ ــد آب و غـ ــي   شـ ــان م ــرايش  ک ــن ب ــد از وط   رس
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