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  ديباچه

پاس خدمات ارزنده و  به ديگر عطا فرمود تا ينا و توانا را شاکرم که فرصتاخداوند د
بديل استادان و پژوهشگران و در راستاي ترويج زبان و ادبيات فارسي در  زحمات بي

فصلنامه اي از  گيرد تا شماره  در قالب چاپ و نشر شکل گريد تالش ،قاره شبه
ار خانم پروفسور سيده بلقيس فاطمه حسيني اختصاص مقاالت سرک  به »يقندپارس«

 يزبان و ادب فارس  ان و عالقمندان بهيپژوهشگران، دانشجو ،استادانو در اختيار  يافته
از است که مزيت اين هاي پيشين خود داراي  شماره  نامه نسبت به اين ويژه. رديقرار گ

در  .شدمنتشر خواهد  (ISSN) ي شاپابا شماره اختصاص» قندپارسي«فصلنامه پس اين 
  .معرفي سرکار خانم حسيني بپردازم ادامه بايد به

دختر مرحوم دكتر سيد شاهد حسين، در سال  ينيس فاطمه حسيده بلقيپروفسور س
او دروس ابتدايي  .جهان گشود الت اتراپرادش، چشم بهيا پور در  يم، در شهر غاز١٩٤٨

الت يارد دانشگاه گوركپور در اش آموخت و سپس ويو متوسطه را در زادگاه خو
  .ديسانس گرديم، موفّق به أخذ مدرك ل  ١٩٦٩اتراپرادش شد و در سال 

از  يا شد و از محضر استادان برجسته يم، وارد دانشگاه دهل١٩٧٢در سال  وي
، دکتر بگوت ي، پروفسور نورالحسن انصارير حسن عابديد اميجمله پروفسور س

ن و ي، پروفسور اسلم خان، دکتر محمد مرسلد مقبول احمديسروپ، پروفسور س
م، ١٩٧٧سانس و در سال يم، مدرک فوق ل١٩٧٢او در سال  .گران، كسب فيض نموديد

  .ي از همان دانشگاه اخذ کردات فارسيزبان و ادب ةدر رشترا  خود يمدرک دکتر
 بخش زبان  عنوان استاديار، به  م به١٩٧٧استاد سيده بلقيس فاطمه حسيني، در سال 

م، در آن   ١٩٨٨سال و ادبيات فارسي دانشگاه جواهر لعل نهرو، در دهلي پيوست و تا 
  .دانشگاه، مشغول تدريس بود
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م به عنوان استاديار زبان فارسي در دانشگاه دهلي انتخاب گرديد و   ١٩٨٩در سال  وي
 ن از سال؛ و همچنيم  ٢٠٠٦تا  ٢٠٠٣پروفسوري رسيد و از سال  ةم، به درج  ١٩٩٧سال  در

  .ان و ادبيات فارسي، دانشگاه دهلي را بر عهده داشتبرياست بخش زم   ٢٠١٣تا  ٢٠١٢
ج يترو درم، به پاس خدمات شايسته   ٢٠٠٨، در سال ينيده بلقيس فاطمه حسيس

در ، يو .دريافت نمود »افتخار يگواه«زبان و ادبيات فارسي، از رئيس جمهوري هند، 
بان و ادبيات فارسي در زپژوهش و پاسداري از  ،يسسال تدر ٤٦م پس از  ٢٠١٤سال 

  .درجه بازنشستگي نايل آمد  هند، به

  باشد شرح زير مي برخي از آثار ايشان به
 م؛ ١٩٩٨مطالعة انتقادي ادبيات هند و ايران،  .١
 ؛م ٢٠٠٢المعاني،  تصحيح مثنوي مرآت .٢
 .تصحيح لهجات سکندر شاهي .٣
 ؛م ٢٠٠٣مقاالت عابدي،  .٤
 ؛م ٢٠٠٤سيماي عابدي،  .٥
 ؛م ٢٠٠٦العين، ةحلم و مثنوي قر يکليات فارس .٦
 ؛م ٢٠١٠ ،اردو ،)مجموعة داستان( ترجمة سفر چشمة کوچک .٧
 م؛ ٢٠١١ ،اردو، )مجموعة داستان(ترجمة راز انار سرخ .٨
  ؛يسيف مجتبي مينوي، انگليكتاب اقبال الهوري، تأل ةترجم .٩

 يسي؛لف گوهر مراد، انگي، تأل»ديكته« ةنمايشنام ةترجم .١٠
 .ف گوهر مراد، انگليسييتأل» پرواز بندان« ةنمايشنام ي ترجمه .١١

با  که پروفسور سيده بلقيس فاطمه حسينيدانم از سرکار خانم  در پايان شايسته می
 هميشگی در طول ساليان خدمت خود داشتهنو ارتباط  ايران در دهلي. ا.خانة فرهنگ ج

برگزار ي فرهنگاين مرکز  يزبان فارسي كه از سوافزايي  دانشهاي  دوره يدر تمامو 
های با عزت و افتخار براي ايشان در نشر  ، تقدير نموده و سالشركت كرده است ،شده

  .ادب و فرهنگ ايران زمين آرزو نمايم
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  گرايي و اخوت جهاني مباني انسان
  در شعر فارسي

آفريدگار در . ست که در جهان فارسي زبان رواج داشت ادبيات فارسي مديون ادياني
 بثَّ منهما رِجاالً كَثرياً و خلَق منها زوجها و خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة و”: قرآن فرموده است

همة شما را از يک تن آفريد و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن : ترجمه .“١ًنِساء
فرمايد که نورالهي  مي زين خلقي بسيار در اطراف عالم از مرد و زن برانگيخت و, دو تن

مرز و  بهمحدود  دين اسالم. ٢گرداند پايبند شرق و غرب نيست و همه جا را روشن مي
ن جهت خداوند يهم به .يشه خواهد بوداز آغاز بوده و هم بلکه ،نيست يخاص بوم

انبيا و مرسلين را براي اصالح جامعه فرستاد و  و اخوت ديني بين مردم قرار داد متعال
را لقب فرمود و تزکية نفس و آموزش علم و حکمت  للعاملني رمحة را  )ص(خدا رسول

  .او سپرد  به
 ود را خواهر و برادرپيرو قانون الهي باشيم و خ انتظار دارد که ما پروردگار از

متاسفانه از همان . ميساز اخوت و برابري را در جامعه برقرار همواره بدانيم وگر يکدي
حسادت مبدل گرديد و برادرکشي صورت  آغاز و در نخستين ايام دين، باور اخوت به

 هاي هاي مختلف منقسم و تابع دين و آئين و فرهنگ گروه  به ها انسانعاقبت . گرفت
  .آمد ها پديد گون شدند و تنوع تمدنگونا

شيوة کشورداري داشت و بر  امياال مياز قد که است ايران از کشورهاي متمدني
فرهنگ خير و شر در زندگاني مردم باعث استحکام جامعه  ،باورهاي ديني استوار بود

                                                   
  .اي قرآن مجيد مترجم مهدي الهي قمشه. ۱سورة نساء، آيه   .١
  .۲۵سورة نور، آيه   .٢
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بعد از  .کرد کردار نيک گرداگرد افکار مردم تأللو مي و گفتار نيک ،پندار نيک و شد مي
 تيهدا فکران رسالت روشن و آييني کامل در اختيار مردم قرارگرفت ،اسالمظهور 

ها قرآن  بچه و آيين اسالمي شروع شد طبق درس و تدريس. جامعه را بر دوش گرفتند
نوشتند از اخالق اسالمي  و در نتيجه هرچه گفتند. فراگرفتند ها و احاديث را در مکتب

  .برخوردار بود
منصب خالفت الهيه بر غايت وجود انساني و مراتب  انيب ريم در ضمندر قرآن ک

آمده است که انسان عالم اکبر  زين کامل وي در اين دنيا بسيار بحث شده و در احاديث
عرفا و اوليا اين رمز . است و براي سالمتي اين عالم اکبر اتّحاد فکري الزم است

مسئله  ،با وجود افتراق مکاتب, ت عرفانيدر ادبيا ليدل همين  به دانستند و وحدت را مي
اين گونه آثار ماالمال از . وحدت وجود نقش مهمي در زندگي اجتماعي ايفا کرده است

صوفيان در گوشه و کنار هند . اخوت و همدلي و برادري همگاني است, پيام عشق الهي
ادبيات . کردند کيد ميداشتند و بر تنزيه نفس و اخالق باطني تا با مردم  يا روابط برادرانه

لحاظ  هيچ ادبي به م کهيابي يدرم ،جهان مقايسه کنيم گريد هاي فارسي را اگر با ادبيات
که ادبيات  م برديخواه ين نکته پيا به و وجود ندارد يچنين کيفيت و کميت بااخالقي 

  .بدل و خواستار صلح و همدلي ماست اي بي عرفاني و اخالقي يا تعليمي فارسي گنجينه
در  که در دست داريم يبهترين بيت ،شناخته شد يفارس شعر اتياز زماني که ادب

  :تالش مهتري و بزرگي است مورد
  ير بجــويشــو خطــر کــن ز کــام شــ  ر در اسـت يشـ  به کـام مهتري گر 

ــاه  ــز و نعمــت و ج ــا بزرگــي و ع ـاروي    ي ــرگ رويـ ــت م ــو مردان ـا چ   ١يـ
ن يهم به و ترين ادب است نه غنيادبيات فارسي در اين زمي ،چنانکه پيشتر ذکر شد

مهمترين آثار شاعران و نويسندگان که نمونه بارز انسان دوستي و اخوت جهاني  جهت
  .شود ين جا نقل مي، در ااست
شاهنامه اصالً داستان شاهان و . گردد اين زمينه سخن از شاهنامه آغاز مي در

ها فرصت پند و  داستان نياپهلوانان اساطيري و تاريخي ايران است ولي فردوسي در 

                                                   
 .۵۲تاريخ ادبيات ايران، ص  رضازاده شفق،  .١
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شکلي   سخن از دردهاي جنگ و آه مظلومان و يتيمان را به و اندرز را از دست نداده
اشعار عاطفي شاهنامه  .آيد نظر مي  کاري پوچ و بيهوده به ،و ستيزسروده است که اين جنگ 

  :پردازد مي اننکوهش ستمگر  کند و به امن و سالمتي را تغذيه مي روحية
ــدر کشــته را   ١نمانـد اسـتخوان   شکنون کز سياو  شــاه گيتــي مخــوان پ

∗  
ــا  خنک آن کسي کـو بـود پادشـا      ٢کفـــي راد دارد دلـــي پارسـ

ران بزرگ ايران است که در تمامي آثار وي بالعموم دانشوسعدي شيرازي يکي از 
بر نردبان بلند بشردوستي  يو اش بوده و قرآن در سينه ايگو. شود بحث اخالق ديده مي

  :سرايد چنين مينشسته 
ــد  ــک ديگرن ــي آدم اعضــاي ي ــد  بن   کــه در آفــرينش ز يــک گوهرن

ــرار   درد آورد روزگـار  چو عضـوي بـه     دگـــر عضـــوها را نمانـــد قـ
ــد آدمــي   غمـي  تو کز محنـت ديگـران بـي    ــه نامــت نهن   ٣نشــايد ک

ةً ماُوما كَانَ الناس إِالَّ اي نيست بلکه همان وحي الهي  کشف تازه ين شعر سعديا
مثَل املومنني يف توادّهم و تراحمهِم و تعاطُفهِم مثَلُ اجلَسد ”ترجمه حديث و ٤واحدةً

  .است “ر و احلُمٰيهاذاشتکٰي منه عضو تداعي له ساير اجلَسد بالس
ان شده يب بشريت احيايطور اعم درس   طور اخص و بوستان به در گلستان به

  :سرايد هان ميدر ضمن سيرت پادشا يسعد. است
  کـــه نيايـــد ز گـــرگ چوپـــاني     نکنـــد جــــور پيشـــه ســــلطاني  
ــد   ــم فکن ــرح ظل ــه ط ــاهي ک ــد     پادش ــويش را بکنـ ــوار خـ ــاي ديـ   پـ

*  
  با رعيت صلح کن و ز جنگ خصم ايمن نشين

  تـکر اسـادل را رعيت لشـاه عـاهنشـزانکه ش
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  ١٢  قند پارسي

 ُءزاهلْ جاست  در قرآن آمده و وجود دارد در فضيلت احسان يدر بوستان باب
قابل بحث  ياريموارد بس. و انسان عالمت همدلي و آشتي است ١الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ

  :کنم مياکتفا  بيت کي  فقط به ندارد را است که اين مقاله تاب آن
ــش   ــق ري ــواني دل خل ــا ت ــن ت   ٢کنـي بـيخ خـويش    کني مي وگر مي  مک

 هيتوص س و مراقبه و تحملتزکية نف ،سعي و عمل هاي خود به خاقاني در قصيده
  :گردد اي که با بيت زير آغاز مي وي در قصيده. نمايد مي

ــرت دان   بين از ديده نظر کن هـان  هان اي دل عبرت ــه عبـ ــداين را آيينـ ــوان مـ   ٣ايـ
او در . ٤“ليس لالنسان اال ما سعي”: کند که فقط نام نکو ماندگارست گيري مي نتيجه

تقْنطُوا  الَ”دهد و مايه اين نشاط آيه  ح را از دست نميفشار آالم و مصايب نيز نشاط رو
ةمحن راست که يکي از عوامل بشر دوستي نيز است ٥“اهللا م.  

 “او”همسايه و همنشين و همره همه را , جامي تحت تأثير فلسفة وحدت وجود
  :پس چون همه اوست محترم و اليق تمجيد است. پندارد مي

  در دلـق گـدا و اطلـس شـه همـه اوســت       همـه اوسـت   همسايه و همنشين و همره
  ٦کانــدر نظــر تــو آيــد آن صــورت اوســت  هــر معنـــي خـــوب و صـــورت پـــاکيزه 

 خواهد او نمي. اند خيال جامي يهاشناسي و پاس انفاس مهمترين محور بيني و حق حق
 :که دل خود را عالوه بر اين با چيز ديگري آشنا کند

ــاس اي دل  ــن پ ــويم نفســي دار ز م   کز شرط ره است پـاس انفـاس اي دل    گ
ــناس اي دل    بين باشـد  شناس و حق آن را که نه حق ــين و مش ــواني مب ــا بت   ٧ت

که من نويسد  جامي فقيهي است که خود را از مسايل افتراق دو فرقه جدا کرده مي
  :سرايد مي. آرزوي محبت و وفا استدر او مست اليزال و . ام نه خر شيعه سگ سني
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  گرايي و اخوت جهاني در شعر فارسي مباني انسان  ١٣

ــة د ــيم  اي مغبچـ ــام مـ ــده جـ ــر بـ ــيم    هـ ــيعه مـ ــني و شـ ــزاع سـ ــد ز نـ   کامـ
  ١صد شکر که سگ سنّي و خر شـيعه نـيم    گوينــد کــه جاميــا چــه مــذهب داري    

ين اانگارد و راضي نيست که کسي شاخ  ها را مانند درخت مي ناصر خسرو انسان
ارزش جان در اديان معلوم و کشت و کشتار مذموم است پس بر  .درخت را بر کند

  :کند م فرياد ميغلبه ظل
ــد    ٢ن نهال و نـه بشـکن  يهيچ نه بر کن تو ز  خلـــق همـــه يکســـره نهـــال خداينـ

انسانيت  يارتقا يستادل است که در را باک و مردي پاک رندي بي, حافظ شيرازي
. کند مي شکايتهاي جامعه  تمامي نارسايياز گويد و  عاشقانه و عارفانه سخن مي

  :کند ست که نفاق را نکوهش ميترين ويژگي شعر حافظ همين ا بزرگ
  ٣در حيرتم که تفرقه کفر و دين کجاسـت   از يک چراغ کعبه و بتخانـه روشـن اسـت   

  :ندارد انياداختالف به  ياعتقادي و
  ٤چون نديدند حقيقـت ره افسـانه زدنـد     جنگ هفتاد و دو ملت همه را عـذر بنـه  

∗  
  ٥شـمينه بينـداز و بـرو   حافظ ايـن خرقـة پ    آتش زرق و ريا خرمن دين خواهد سوخت

  .شمارد ها را مي تک تک فضيلت “گناه ياران شهر بي”در آرزوي  يو
  :سرايد شاعري مي

ــن  ــرون ک ــنج را از دل ب ــم  گ   مـــال را بفگـــن ز چشـ
  و گنجـــــت اژدهاســـــت  مال تو مار اسـت در معنـي  

دهند  نمي را آنهايي که زکات مال خود ديگو يکه م است يحديثن شعر ترجمه يا
 انهايش پيچيده لب انشود و در گردنش يم شکل مار موذي ممثل  به شانيامت مالروز ق

  .٦گويد که من مال توام را در دهن گرفته مي
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  ١٤  قند پارسي

قرآن و حديث را چنان در مثنوي  خود مولوي با قريحة عالي و روح و طبع لطيف
اند  سه نوع ها انسان که در کالم مجيد آمده. گويند و غزل گنجانده که مثنوي را قرآن مي

. گانسوم سبع يعني درند, جانوران دوم کاالنعام يعني, يکي زنده ولي الشئ يعني مرده
  :فرمايد مي نهين زميدر ا شيخ

ــولم و انســانم آرزو کــز دام و  دي شيخ با چراغ همي گشـت گـرد شـهر      ١ســتدد مل
ستي عرفي و صائب و کليم و ديگران همه در اين راه همگام بودند و شيپور بشر دو

. شود يان ميباز حزين  يمطلب هاي ارزنده ديگران صرف نظر از خدمت. ندنواخت را مي
 يستيهمز هند و انديشة عالقة خود به ،در بنارس است آرامگاهش حزين الهيجي که

  :ان کرده استين بيچن را در بيت زير زيآم مسالمت
  ٢اسـت اينجـا  هر برهمن پسر لچمن و رام   از بنــارس نــروم معبــد عــام اســت اينجــا

رسد که انسان فقط با  اين نتيجه مي آبادي در تالش انسان کامل به بيدل عظيم
هاي گوناگون ابراهيمي و موسوي و عيسوي و مصطفوي و مرتضوي  نوشيدن جام

او اصالً خالفت الهيه را در نظر داشته و آية قرآني . رسد مرتبه اعالي انسانيت مي  به
  :کند را تفسير مي “٣ولي االمرِ منكُماُعواْ الرسولَ وطياَطيعواْ اللّه واَ”

ــت   ــار نيس ــه ب ــن بزمگ ــي را دري ــت    دوي ــدار نيس ــي پدي ــوم و خصوص   عم
ــم  ــي گشــت سرشــار صــهباي عل   ي اوسـت دريـاي علـم    که يک جرعه  عل
ــور   ــت ظهـ ــون و واليـ ــوت بطـ   جمـــال و جـــالل دو عـــالم ظهـــور  نبـ
  است و بـس  ختم رستي درين دوکه م  نشــد بعــد او هــم چــو او هــيچ کــس
ــت   ــاني اس ــاالت انس ــا کم ــي اينج   ٤که سر جوش علم خـدا دانـي اسـت     م

دهد  سوي عالي همتي ترغيب مي بهمردم را  خود بيدل در غزليات عارفانه ناصحانه
  :سرايد مي نيچن در بيتي يو .دارد را از تمام کارهاي زشت دور نگه ميآنها  و
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  گرايي و اخوت جهاني در شعر فارسي مباني انسان  ١٥

  ١شــود ات چــاه مــي چشــم از بلنــدي مــژه  شـمع  ز آفت غرور حذر کـن کـه همچـو   
  :داند يم غالب دهلوي درد دل را ماية انسانيت
  ٢ن هر موي جـاني را ب اند اندر به خون آغشته  کمال درد دل اصل است در ترکيب انسـاني 

٢
∗  

  ت پيشه کنـش محبـرکـوس بـان بوالهزان ـفغ
  ٣نم ها کز من آشناييـربايد حرف و آموزد به دش

چنين , که هميشه ستم روزگار را کشيد القلب و حساس ، رقيقر برجستهاين شاع
م چون  ۱۸۵۷اي در دل داشت که پس از حمله انگليس در سال  احساس انسان گرايي

قلمش را  يخت و آه و فرياد مردم بلند بود،ر از گوشه و کنار دهلي فقط خون مي
هرچه نگاشت نياز نوشت ولي حق اين است که  گفت و هم مي هم شعر مي ،شکست

  .زندگي بود
ويژه در زبور   او به. کند مسلمانان را بيدار مي يو .اقبال الهوري تمام شعرش قيام است

که انسان بايد  ديگو کند و مي عشق الهي را توصيه مي ،جوانان است  عجم که خطاب به
  :امل باشدچه بايد بکند تا انسان کخودش را بشناسد و دريابد که مقام و منزلتش چيست؟ و 

  چه گنه اگر تراشم صـنمي ز سـنگ خـاره     اي که دارم همـه لـذّت نظـاره    دل و ديده
  سـنگ خـاره   نگهي بده که بيند شرري به  حجـاب در نسـازد   اي که داري به دل زنده

  صفت مه تمـامي کـه گذشـت بـر سـتاره       نيـازي ز خـدايگان گذشـتم    شـکوه بـي   به
∗  

ــده  ــو فروزن ــده   ت ــر آم ــر مني ــر از مه   هـر ذره رسـاني پرتـو    آنچنان زي که بـه   اي ت
  جبريــل امينـي نتــوان کـرد گــرو   هـم بـه    اي آن نگينـي کــه تــو بــا اهرمنــان باختــه 

دهد که جنگ چه تاثير  کشد و نشان مي الشعرا بهار در جغد جنگ فرياد مي ملک
  :گذارد اي بر جامعه مي منفي

  ي اوکه کس امـان نيابـد از بـال     تر چه باشد از بالي جنگ صعب
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  ١٦  قند پارسي

ــر  ــرد رنجب ــون م ــذاي او   شــراب او ز خ ــارگر غ ــتخوان ک   وز اس
  ١روسـتاي او  و شکار اوست شهر  چـو پــر بگسـترد عقــاب آهنــين  

در قالب , پروين اعتصامي در سراسر کالم خود براي برابري و علم و اخوت
  :ايستد کند و مقابل ستم شاهان مي جان مناظره مي هاي بي پديده

  ٢تا بنگري که روشني گوهر از کجاسـت   کــن همــان نگــابــر قطــرة سرشــک يتي
∗  

  ٣سـت  هيگـا  که جهان هرطـرف کمـين    تــو عســس بــاش و دزد خــود بشــناس
راستي هنرمند است و  به او .نکنم زاد فرخ حيف است اگر در اينجا يادي از فروغ

لطيف اگرچه در بعضي موارد پايبند آيين اسالمي  يقلبي چون شيشه دارد با احساس
  :دهد ود ولي انسانگرايي را نشان مينب

  زن پريشان شد و ناليد که واي
  واي اين حلقه که در چهره او

  باز هم تابش و رخشندگي است
  حلقه بردگي و بندگي است

  :سرايد يا جاي ديگر مي
  شايد هنوز هم
  ه شده، در عمق انجمادلهاي  در پشت چشم

  شوشغيک چيز نيم زندة م
  بر جاي مانده
  خواست رمقش مي بيکه در تالش 
  ها پاکي آواز آب ايمان بياورد به

  پاياني شايد ولي چه خالي بي
  خورشيد مرده بود
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  گرايي و اخوت جهاني در شعر فارسي مباني انسان  ١٧

  دانست و هيچ کس نمي
  که نام آن کبوتر غمگين

  ١ست ها گريخته ايمان کز قلب
  .اصطالح ايمان و کبوتر سمبل عمل و آشتي با زيردستان و مظلومان است

  :سرايد سهراب مي. کنم ميسخنم را با شعر سهراب سپهري تمام 
  من مسلمانم

  ام يک گل سرخ قبله
  مهرم نور, جا نمازم چشمه
  ,دشت سجاده

  گيرم  ها مي وضو با تپش پنجره
  جريان دارد طيف ،در نمازم جريان دارد ماه

  سنگ از پشت نمازم پيداست
  همه ذرات نمازم متبلور شده است

  ته باشد سر گلدسته سروخوانم که اذانش را باد، گف من نمازم را وقتي مي
  خوانم علف مي “االحرامةتکبير”من نمازم را پي 
  پي قدقامت موج

  “٢مسلماني”نام  سازد به غرض با کمک طبيعت گليمي مي
 طبيعت در را اش مسلماني که است قرآني واقعي مسلمان همان سپهري، مسلمان

  .جويد مي عيب بي
 ياريبس نويسندگان و شاعران .کم مجال و است دراز سخن که بگويم بايد پايان در
 مقاله نيا حجم ،کنم انتخاب را شعرشان بيت يک و آنها اسم تنها اگر که دارند وجود
 تذکره و قدر گران هاي نامه اخالق آن از کنم مي نظر صرف پس شد، خواهد اديز يليخ

  .اند داده انجام آدميت براي يشايان تاخدم زمينه اين در که بزرگ شاعران
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  سير انديشه در شعر فارسي

رشد و  به قدم  به قدم يو جامعة انسان يدر حيات فکر بشر که اي است ادبيات پديده
. وجود آمد  به خود  به دنياي متمدن گام نهاد، زبان و ادب خود به تکامل رسيد و چون

يک عصر  هاي همين دليل انديشه به .تاريخ دنياي متمدن بشري است ،پس تاريخ ادب
شود، تجدد و  ک تحول تازه مييدچار  که انسان يزمان. ر ديگر خيلي تفاوت داردبا عص

 احساسات خود را شوند روشنفکران مجبور مي و يابد ظهور مي يو نوگرايي در انديشه
جامعه بدهند و با رسالت  به اي شکل شعر ارمغان جاودانه  به عام و خاص برسانند و  به

  .خود بشريت را مرهون خويش سازند
است که با زحمت زيادي در  ياراد آيا فقط هنر است؟ آيا همان کار شعر چيست؟

آيد و يا کيفيت خاصّي است که  وجود مي قيد وزن و در چارچوب لفظ و دستور به
شعر اصالً . سازد يجاررا بر زبان وي  يشعر يغيب ةالهام کنند ماند تا يم شاعر منتظر

برد و باعث  دنياي احساس مي شعور انسان را به. بياني است عاطفي از زبان اهل شعور
  .دار اجتماع و روزگار خويش و هم آيينه استهنري که متعهد  .شود ميآفرينش هنر 

را از اپوي انسانيت گوي سبقت کايران قبل از اسالم خود يک دنيا بود و در ميدان ت
هنة وسيع وجود ين پا هاي رنگارنگ در ها و فرهنگ گويش, ها زبان. ربوده بودگران يد

 مهرپرستي و مانوي, هاي زردشتي مکتب قالب هاي خود را در مردم انديشه. داشت
 ولي ،کردند پهلوي و پارسيک بيان مي, فارسي باستان, يياوستا يها وسيلة زبان  به
يکباره تحول عظيمي روي داد و خورشيد درخشان مکتب اسالمي بر افق ايران   به

الشعاع زبان  هاي ايراني تحت ايران زبان به ها مدن عربدر نتيجه با آ. پديدار گشت
ظاهر   به گرچه زبان عربي. همين منوال گذشت  به عربي قرار گرفت و تا حدود دو قرن



  ٢٠  قند پارسي

 نخستين آثاري که از فارسي دري. هاي ايراني هرگز از ميان نرفت ؛ اما زبانافتي رواج
که از همان آغاز داراي  ل قرن سوم هجري قمري استياوا  به ما رسيده، مربوط  به

دانشمندان و پژوهشگران ادبيات شعر را طبق مضامين . مضامين و محتواي پرباري بود
  :اند بندي کرده زير دسته

  .(Epical Poetry) يشعر حماس. ۱
  (Lyrical Poetry)شعر غنايي . ۲
  (Allegorical Poetry)شعر تمثيلي . ۳
  (Ethical Poetry)شعر اخالقي . ۴

ين زمينه ا در. ست خاصّ ميدان جنگ و صحنة کارزار شعري يماسحشعر   .۱
هاي قهرمانان و افتخارات و  تاريخ باستاني و کارنامه, يهاي پهلواني اساطير داستان

جنب و  به طوري که عواطف انساني را به شود عظمت قومي يا فردي منظوم مي
هاي  ر زمان نسلشود که در ه آورد و مسايل خير و شر چنان مطرح مي ميدرجوش 

بهترين حماسه آن است که با توصيف پهلواني . ابندي آينده استرشاد ذهني و فکري
اخالقي , هاي مدني و تمام ويژگي ها نمايانگر عقايد و انديشه, و مردانگي يک ملّت

در شعر حماسي شاعر دخالت شخصي يا داوري فردي و . باشد  آن ملت و فرهنگي
  : وع استحماسه دو ن. حوادثي ندارد

  حماسة مصنوع: بو  حماسة طبيعي: الف
ين نوع شعر ا شاعر مستقيماً در. شعر غنايي شعر دنياي معنويت و روح است  .۲

  .شعر زبان عاطفه است ييغنا شعر. دخالت دارد
طوري که در  به دهد؛ هاي مختلف جامعه را نشان مي شعر تمثيلي زندگي و جنبه  .۳

در شعر تمثيلي يک حقيقت و واقعه از . شود وسايل خاص مجسم  به نظر بيننده
 ،هاي فلسفي هدف به شود و با خيالبافي شاعرانه حيات عادي بشري گرفته مي
 دايپ تجسم يشود و در سبک داستان طرازي طور اخالقي و اجتماعي نزديک مي

عموماً اينگونه شعرها از ديدگاه اصالحي . کند که با طبيعت مطابقت داشته باشد مي
تمثيل بوده که در سراسر جهان وضع  به اين خاطر احتياج به شايد. شوند ه ميسرود

. ترسيدند اجتماعي مردم با فرمانروايان هم سطح نبود و عوام از قدرت ايشان مي
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خواستند که زمامداران سياست يا صاحبان قدرت و زبردستان جامعه را  ها مي نابغه
هاي  پس مجبور شدند که حرف, دندنقد کنند؛ ولي از عواقب مجازات هراسان بو

  .ان کننديب تمثيل  در قالبخود را 
سازي در قالب شعر است و اين جنبة شعري  شعر اخالقي سرودن آيين انسان  .۴

است ولي در واقع همان قدر گسترش و عمق دارد محدود  ظاهر خيلي به اگرچه
ت فارسي توان گفت که در اين مورد ادبيا بدون ترديد مي. که خود انسانيت

  :ترين ادب جهان است غني
ــت     ــش اس ــه ک ــه دان ــوري ک ــازار م   که جان دارد و جان شيرين خـوش اسـت    مي

  ٭
ــدارا    آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرف اسـت  ــمنان م ــا دش ــروت ب ــتان م ــا دوس   ب

 خورد اين است که عواطف انساني چشم مي به بندي چيزي که در اين تقسيم
از ين ها بي يبند ادبيات از اين تقسيم قتيدر حق يول .شعر غنايي اختصاص يافته  به

توان بعضي از اين انواع را  خوريم که مي شاهکارهايي برمي  به در آثار ادبي ما و است
آيد، فقط داستان قهرمانان  مثالً شاهنامه که در گروه حماسه مي. ديددر آنها يکجا 

مطالب  نيست؛ بلکه يا صحنة بزم و رزم يا ستايش سالح و رخش, تاريخي ايران
هاي دقيق عاشقانه را  بطور مثال شاعر وقتي که داستان. در بردارد زين راي گريد

 هاي عاشقانه در غزل يحت کند که صورتي مجسم مي  به سرايد، تمام عوالم عشقي را مي
را  خود يا بر تباهي جنگ يا کشته شدن پادشاه ايراني درد دروني. شود ديده نمي زين

هاي  عزيز خود را از دست داده است و ناله ايکند که گويان ميب اساحسبا  چنان
. طور مثال بسياري از ابيات دربارة پند و نصايح گفته شده است  به آرد يا جانسوز برمي

  :نويسد سبب نيست که استاد فروزانفر دربارة فردوسي مي بي
ه فلسف. شاهنامه خود داراي معاني مختلف است و تنها کتاب قصه نيست”

غزل هست و باالخره تمام فنون سخن هست و فردوسي از عهدة تمام  ،هست
  .١“واجب ادا کرده به برآمده و حق هر يک را

                                                   
  .۴۶ ص ،سخن و سخنوران روزانفر،الزّمان ف بديع  .١
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 نابساماني فکري و بحران سياسي چنان ها چنانکه قبالً ذکر شد با آمدن عرب
هرحال وجود   به که زبان فارسي تا حدود دو قرن در پردة خفا افتاد ولي وجود آمد  به

حنظله بادغيسي شاعري صاحب  ،در پهناي ايران بود و در اواخر دورة طاهريانشعر 
در جاهاي مختلف زندگي  گريد ديوان بود و عالوه بر اين شعراء و نويسندگان

نويسي رواج داشت  اين مسلّم است که در آغاز ساده. کردند و کار خود را ادامه دادند مي
صدق و  .گرايي مطمح فکر بود ازي و ملّيمردم خيلي نزديک بود و کردارس  به و شعر

  .ريايي در آثار آن زمان منعکس است صفا و بي
  :گويد حنظله بادغيسي مي

  شو خطـر کـن ز کـام شـير بجـوي       کـام شـير در اسـت    بـه  مهتري گـر 
ــاه   ــت و ج ــاز و نعم ــي و ن ــا بزرگ ــا چــو مردانــت مــرگ رو   ي ــي   ١ارويي

ابوسليک که معاصر عمرو . يع استتأثّرات گوناگون طبا انگريب شعرهاي آن زمان
  : گويد ر خود مياشعادر يکي از  ،بود) ق ه  ۲۷۸/۲۶۵(بن ليث 

ــار     خون خـود را گـر بريـزي بـر زمـين      ــزي در کن ــه آب روي ري ــه ک   ب
ــوش دار    از مــردم پرســت بــه بــت پرســتيدن ــد و گ ــار بن ــر و ک ــد گي   پن

شاعران . دم استاين شعر پرآوازه هنر براي هنرمند نيست، بلکه هنر براي مر
ين مورد نام فردوسي همواره ا لغت و فرهنگ خيلي عالقه نشان دادند و در ياحيا  به

چه هزار سال قبل و چه هزار سال  و زنده خواهد بود؛ زيرا هرچه گفته براي مردم بوده
هاي  شکل حماسه گنجينه  به وي. دارد ييکسان بعد بين زبردستان و زيردستان محبوبيت

آيين فرهنگي و ذخائر لغت و بيان را از قالب , داستان باستاني, يفصاحت و معان
  .مردم عامه عرضه نموده است به ،محسوسات بيرون کشيده

هاي بعدي کم کم ادبيات در حصار شاهانه متحصن گرديد و يا در قلمرو  در قرن
عارفانه گسترش يافت و از عوام و جامعه آهسته آهسته دور شد و در ميدان هنر 

 ،اوج رسيد به زبان و بيان ،زندگي در ادب داخل شد مختلف موضوعات ،کرد رفتپيش
راه پيدا کرد و دنياي شعر دنياي احساسات و شعر  به تصنّع و غلو و دشوارپسندي

                                                   
  .۱۵ص  ،سخن و سخنوران  .١
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از نيمة قرن پنجم سالجقه در ايران ظهور کردند و دين و معارف را . عواطف گرديد
ادبيات نه فقط از لحاظ . ف دولت گرديدهاي داخلي باعث ضع تقويت کردند، ولي نزاع

اي براي تحوالت  بالغت و بيان و سبک قابل توجه است؛ بلکه انگيزه ،فکر و انديشه
قرن پنجم تا دهم يعني زمان سلجوقيان و مغوالن از . دروني و دگرگوني اجتماعي است

 هاي وحشتبار همراه بوده و از سوي ديگر تحوالت جديد و يک سوي با فاجعه
مضامين اخالقي و زهد و رياضت و  يفارس در نتيجه در شعر. غيرمنتظره متجلّي گرديد

ادبيات فارسي اين دوره از لحاظ کميت و کيفيت از . العاده يافت فوق رواج تصوف
اغتشاش در جامعه، در دو قرن اخير رکود ديده ل يدل  به .استاهميت خاصّي برخوردار 

علم و ادب و فن   به آن تباهي و هالکت مرهم نهاد و هاي عهد تيموري بر زخم. شود مي
  .دوباره توجه شد

وجود   به يک نهضت ديني, اولين بار مذهب رسمي شد يبرا در عهد صفويه تشيع
. احاديث و حکم نوشته شد ،هاي فقهي، تفسير کتاب. ادبيات مذهبي توسعه يافت, آمد

ي و موضوع جنگ کربال وغيره مرثيه يا حماسة موال عل ،منقبت  به شعرگويي محدود
هرحال در زمينة شعر و سخن تنوع  به .اوج رسانيد به محتشم کاشاني مرثيه را. گرديد

ابداع و معاني با  ،وجود آمد در بيان  به شعر اين دوره که در ايران. موضوعي پديدار شد
  .پيشينيان رابطه کمي داشت

ار آمد و ادبيات از جو قا بعد از زوال صفويه زمام حکومت در دست افشار و زند
. بيرون نهاد و بدون سرپرست و آواره گشت و در دست مردم افتاد  به قلعه شاهي پا

. شد روزانه عوض مي ها اي بود و سرنوشت انسان گونه به وضع سياسي ايران هر روز
هاي سنّتي  شاعران و نويسندگان در قالب. گرايي مايل شدند ساده  به در نتيجه هنرمندان

ار پلي جعهد قا. باشد الشعرا بهار آخرين شاعر کالسيک مي ملک. نوشتند گفتند و مي مي
زماني بود که ايرانيان از غالف پوستين کشور سر را . است بين ادبيات سنتي و معاصر

 از افشار و کمي دوره تا يشعر فارس از آغاز. باال کشيده تماشاگر جهان خارج بودند
فرهنگ و سنت شرق  ،عواطف ،شود، نمودار احساسات هرچه ديده مي ،اوائل قاجار

ين دوره ارتباط شاهان قاجار و ايرانيان مستقيماً با اروپا استوار گشت و ا ولي در. است
تجاوزات روسيه , قراردادهاي موهن, سفر اروپا. هاي استعماري شروع شد کشمکش
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نااهلي  .تزاري و نفوذ فرهنگي انقالب فرانسه وضعيت کشور را دگرگون ساخت
هاي زيانبار و  روشنفکران تاب تحمل آن وام. کردفرمانروايان اجتماع را مضطرب 

آور را نياوردند و احساس  هاي شکست و جنگ بيگانگاننظامي , دخالت سياسي
, دارالترجمه, از سوي ديگر تأسيس دارالفنون. کرد گرايي بروز پرستي و ملّي وطن

نشر مطبوعات و , اروپا به معلمين و محصلينچاپارخانه و رفت و آمد دانشجويان و 
و فرهنگ ايران را دگرگون ساخت و چنان  هشد که فکر و انديش ينگاري عوامل روزنامه

  .هاي سنّتي انديشه و زندگي را درهم شکست که همه قالب داد تحول عجيبي روي
قرن  بيداري و روشنفکري بويژه در آسيا تقريباً از اواخر, فکر آزادي و استقالل

نوزدهم آغاز شد و در قرن بيستم نه فقط کشورهاي مستعمرة آسيايي آزاد شدند بلکه 
تحوالت جديدي در . هاي تزييني محدود و گرانبار سبک گرديد هنر و ادب نيز از قالده

گرايي که  مردم رسانده شد و آن ساده به نحو جديد به مطالبي تازه, داد شعر و نثر روي
حالت . شد دوباره در شعر زمان انقالب مشروطه پديد آمد ه ميدر سبک خراساني ديد

جديد شورها و هيجانهاي واقعي  شاعران ي سبب شد که در شعريريا سادگي و بي
ناز و  ،دنياي ادب از هياهوي عشق و عاشقي. بداي اجتماعي و بحران سياسي مجال بيان

هاي خالف عقل و  غراقها و ا مبالغه, شکايت و آشتي عاشق, معشوق عتاب خشم و قهر
 يکبارگي با فکر نو  به ،بين شعراي اين دوره متداول بود وعادت که در مدح و هج

 شاعران, حکما و دانشمندان, علما و فضال. ايل گرديدمتم طرف علوم عقلي و فلسفي  به
تربيتي و , تعليمي, تجاري, اقتصادي, سياسي, طبيعي, نقلي, و نويسندگان علوم عقلي

 حنه ظهور کردند و اين سعي و عمل و جديت ايشان بود که مردمصنعتي در ص
اميدوار سعادت و  ه،علوم آشنا گرديد بااندازة فهم و شعور خود روشنفکر شدند و   به

 ادبيات. نددشر مغز هاي با معني و پ هها و سرود نتظر نوشتهم و يه خود شدهتصالح آ
با . امتزاج قديم و جديد دو آتشه شدعواملي رنگارنگ درآمد و از قالب در  يگيکبار  به

پرواز درآمدند و بر هر شاخه نشسته چهچهه   به برآمدن چنين صبحگاهي مرغان انديشه
در نتيجه روش زمزمه نويسندگان و لحن شاعران تغيير يافت و از هر در . کردند مي

هاي  ه کتابترجم, شنامهينما, داستان کوتاه, تأتر داستان بلند، مانند. سخني تازه پيدا شد
هاي اجتماعي و  نوشته, ادبيات استقاللي و بيداري, نو موج, شعرنو, شعرآزاد, اروپايي
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 بين روشنفکران مورد بحثچند موضوع مهم  در عهد مشروطه. فرهنگي بوجود آمد
  :، مثالًبود
  نقد و بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي کشور؛ .۱
  دانش؛  به گرايي و تشويق جوانان ملّي .۲
  و تربيت؛ ارزش تعليم .۳
  صنعتي شدن کشور؛ .۴
  گيري از حجاب؛ خرده .۵
  روحاني نما؛ افراد و کارانتقاد زاهدان ريا .۶
  مختلف؛  تبامک يها شهياند .۷

ا اگرچه نو شعر. شود گرايي چند مثال از شاعران معاصر آورده مي براي نمود تجدد
او  شعرهايي از ،نيما اختصاص دارد به چون يگردد ول قبل از نيما يوشيج آغاز مي

  :شود انتخاب مي
  !ها که بر ساحل بساط دلگشا داريد آي آدم

  تان بر تن سفره جامه به نان
  :خواند شما را يک نفر در آب مي

  ,کوبد دست خسته مي به موج سنگين را
  ,با چشم از وحشت دريده, دارد دهان باز مي

  ,هاي تان را ز راه دور ديده سايه
  ,تابيش افزون بيآب را بلعيده در گود کبود و هر زمان 

  ,ها بيرون کند زين آب مي
  .گه پا, گاه سر

  ,پايد او ز راه دور اين کهنه جهان را باز مي
  زند فرياد و اميد کمک دارد  مي

  !ها که روي ساحل آرام در تماشاييد آي آدم
∗  
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احمد شاملو دربارة . اند تا روح جامعه بيدار شود شاعران عهد مشروطه کوشيده
  :سرايد يوظيفة يک شاعر م

  :نويسد او شعر مي
  يعني

  جراحات شهر پير  به نهد او دست مي
  يعني

  از صبح دلپذير! شب  به کند او قصه مي
  :نويسد او شعر مي

  يعني
  او دردهاي شهر و ديارش را

  کند فرياد مي
  هاي خسته را روان, يعني او با سرود خويش

  .کند آباد مي
  :نويسد او شعر مي

  يعني
  هي مانده را ز شوقهاي سرد و ت او قلب

  کند سرشار مي
  چشمان خفته را, صبح طالع به يعني او رو

  کند بيدار مي
  :نويسد او شعر مي

  يعني
  ١او افتخار نامة انسان عصر را

  کند تفسير مي
∗  
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  :کند استاد شهريار هم عظمت و ارزش وجود انساني را در لحن سنتي عرضه مي
  »شاهد شعرم«

  شب در نماز پير مناجات به گاه
  راز و نيازم نثار شاهد يکتا
  گاه شوم شکوة اسير مظالم

  نجوا  به در دل شب با خداي خويش
  اشک يتيم من و تضرع تائب

  بذل کريمم من و گذشت توانا
  گاه عيان در اذان مسجد جامع
  گاه نهان در طنين زنگ کليسا
  بر لب ساز صهبا ترانة قدسم
  در سخن شهريار شيوة شيوا

∗  
سوي انديشة تسخير   به پروازکنان يکباره يوسياس و ماي مشيري در فضايفريدون 
  :گويد رود و مي اوج مي به جهان انساني

  …ها انسان رنجديدة محکوم قرن
  تا اوج آسمان خدا پر گشوده است…

  انگشت بر دريچة خورشيد سوده است
  تاج از سر فضا و زمان در ربوده است

  هاي ديگري جهان  به تا وا کند دري
∗  

بيند که گرداگرد وي  کند ولي چون مي خود ناله مي» ميراث«مهدي اخوان ثالث بر 
  :کند تر از پوستيني کهنه نيست، توصيه مي هيچ خلعتي پاک

  !اي دختر جان
  دار همچنانش پاک و دور از رقعه آلودگان مي
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کند  اين عاشق وطن بر شکوه ديرينه مباهات مي» آخر شاهنامه«همين طور در شعر 
  .باشد حال گريان و دردمند آرزومند آتية تابناک مي به و

ست  او غزلي. فروغ فرخزاد شاعرة عواطف با هنر زيبايي بر صحنة ادب ظهور کرد
 »جاودانه«و  »اسير« ،»تولّدي ديگر«چنانکه در . گر ست عشوه پر احساس و غزالي

  .آيد نظرمي  به
ن يماکند و با مض انتقاد مي رکاميرزاده عشقي با نيشخند تيز خود از زاهدان ريا

  :کند کميونيستي و بورژوائي مردم را خطاب مي
  صد زحمت به دهقان, چه انصاف است اين؟ اي دهخدا

  تو ارباب ثمر گردي؟, بپاشد تخم و در آخر
  چه نازي اي توانگر؟ بر خود و بر ضرب دست خود

  ارباب زر گردي, بزور بازوي مزدوريان
∗  

  اهم داداعالن زوال سيم و زر خو
  ر خواهم دادبنجر به دولت همه را

  يا افسر شاه را نگون خواهم کرد
  ١يا در سر اين عقيده سر خواهم داد

. تحول است به از لحاظ فکر هميشه رو ،شعر معاصر که تقريباً يک قرن عمر دارد
در شعر داخل شد و دامنة شاعري گسترش پيدا  يمختلف هاي در اين دهة اخير انگيزه

  :دو گروه تقسيم کرد  به توان راحتي مي به معاصر را رشع .کرد
  شعر معاصر قبل از انقالب اسالمي؛ .۱
  شعر معاصر بعد از انقالب اسالمي؛ .۲

 هاي غربي سرايان تحت تاثير انديشه قبل از انقالب اسالمي فکر شاعران و سخن
 که رسوم و آداب و شئون ايراني ه بودتجددخواهي موجب شد و و تجددگرايي بود

حجابي  بي, عاقبت فرهنگ ايراني لطمه خورد ،ترک شود و فرهنگ غربي تحميل گردد
                                                   

  .کليات عشقي  .١
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نما يا  هاي عالم ريا و تزوير انسان, ندباد انتقاد گرفت بهزنان با حجاب را  ،افتيرواج 
 استبداد, ي و تقواي عالم و فقيه ناگفته مانديو پارسا شد مردم زد نما زبان روحاني

 يا شکل تازه به انآمد، مسايل زن وجود  به ادبيات اختناق, رسيد ن حد خوديآخر  به
. رقم خورد يتضاد فکري بين دو نسل فراوان شد و عاقبت نابساماني اجتماع, ظاهر شد

حقوق انساني گاهي برباد و , دست و نيرومند نيز صيد اين تغافل شدند شاعران چيره
ام ن  به فحاشي, زنجير شدندها  و بچه» زندانبان«گاهي آباد بود و در نتيجه شوهران 

اوج رسيد و تمام سنن ديرينة ملّي و   به شراب عام شد و ماديت, فتآزادي محبوبيت يا
  .اسالمي واژگون شد و تاب تحمل از بين رفت

اگر دانست که  ميشاه ايران  .روحانيون بوده است تحت تأثيرفرهنگ ايران از آغاز 
 سيد حسن طباطبائي, ين اسدآباديالد جمالسيد , نياهللا آشتيا آيت, اي شيرازيزراهللا مي آيت

شوروي از انقالب مشروطه و اخراج انگليس و  ،ندنبودو ديگر روحانيون برجسته 
و  زد   فرهنگ ايراني لطمه  اولين کاري که انجام داد به اوپس . کشور ممکن نبود

  .روحانيون را سرکوب کرد
 بيات شد؛ چون زبان هر ملتيدگرگوني اوضاع سياسي ايران باعث دگرگوني اد

نماي آن  دارد و در واقع آيينة باطن آن ملت با کيفيت روحي و معنوي ميمستق ارتباط
ه؛ اگرچه چارچوب انديشه شعر بعد از انقالب در محتوي بسيار فرق کرد. ملّت است
  .ه استعوض نشد

واقعاً از بين شاعران اهميت خاصي داشت و  زين مسئله تعليم و تربيت اجتماع قبالً
بود  اساس غربي يها شهيافکار و اند نيست ولي در آن زمان يلحاظ موضوع هيچ تفاوت

ل ياز مسا ين خيليا عالوه بر .ت شده استيم و تربيه تعلياساس و پا و امروز اسالم
. گيري از حجاب است و اين طرف تشويق حجاب طرف خرده آن مثال. ضد يکديگراند

حضرت فاطمه و  ,حضرت خديجه ،هاجره, ايد پيرو مريماي ست که زن ب امروز غلغله
. در هر دو زمان خيلي فرق دارد زين روحية آزادي و پيشرفت زنان .زينب باشدحضرت 

  :گويد ايرج ميرزا مي
  کجاست دست حقيقت که فتح بـاب کنـد    نقاب بر رخ زن سـد بـاب معرفـت اسـت    

  :سرايد مي ياعتصام پروين



  ٣٠  قند پارسي

  ت و بسـده اسـانـوشز پـامه پرهيـها را ج بـعي
  ودــاني نبـريـتر ز عـوا بهــب و هـة عجــامـج

  سنگ است و پاک اري نبيند تا گرانـس زن سبک
  ودـــاني نبـــوده دامـــي از آلـيبـاک را آســپ

  :است و امروز بحث از اسوة فاطمي
  ١ترين زينت زن حفظ حجـاب اسـت   ارزنده  اي زن بتو از فاطمه اين گونه خطاب است

  ٭
ــاني   ــا باغبــ ــادري بــ ــا مــ ــي داغ نهـــاني     بگفتــ ــدل مانـــده يکـ   بـ
  پــاي او فشــاندم  بــه همــه جــانم   کـه مــن چــون تـو نهــالي را نشــاندم  
  يکـــي ســـرباز جانبـــاز وطـــن شـــد  نهــــالم ســــرو آزاد چمــــن شــــد
ــوانم ــانم    اميــــدم بــــود آن ســــرو جــ ــال مهربــ ــن نهــ ــز مــ   عزيــ
  م بــودبــه تــاريکي شــب او اختــر     همــي بعــد از خــدا او يــاورم بــود    
ــد   ــا شـ ــاني بپـ ــاه طوفـ ــي ناگـ ــد    ولـ ــا شـ ــاد فنـ ــر بـ ــد بـ ــه اميـ   همـ

ــد    هــا شــد چــو ســروم آگــه ازيــن فتنــه ــدا ش ــادر ج ــزم و جــزم از م ــه ع   ب
ــي   درخــت تــو کنــد خوشــبو هــوا را     ــهيد ب ــن ش ــت م ــد درخ ــن ش   کف

  ٭
ــا  ــو گــل زيب ــدامن ت ــواهرم اي پاک   هســتي يخ

  صبرت پشت دشـمن را شکسـتي   به زينب دوران
  بـرادر چـون نشسـتي   , شـوهر , پسـر بر سر نقش 

  پرســتي مســت و عاشــق گشــتي و عــالم يــزدان
  رشتة پيوند خود با هرچه جـز عشـقش گسسـتي   

ــون   بحــا ت مــواْ م ــي تنفقُ تح ــر ــالُواْ الْبِ نــن ت   لَ
  ٭

  در عرصــــة کــــارزار غريــــد  پشـت ابـر بـر شـد     به خورشيد

                                                   
خبر نيست که در کدام زمان اين شعر سروده شد ولي در يک  اسم شاعر معلوم نيست و دقيقاً  .١

  .مصاحبه که خانم ناصره شرما با اسراي ايراني داشت پسري شعر مزبور را خواند
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  شير نـر شـد   خصم به در حمله  بحـر و بـر شـد    به زن جلوه رو
ــر زد   خورشــيد رخـــان مــاه پيکـــر   ــدمش بهشــت س ــدر ق   ان

  تـر شـد   چون بهر کمـال شـاخ    ر شـد دپـرده   به اياز حجب و ح
  هـم ملهـم عشـق و راز گرديـد      با چادر خود چو چرمه افروخـت 

ــادر و مفخــر بشــر شــد   فر شـد  و عزم کر هچون کاوه ب   هــم م
ــ  ةچـون اسـو   ــمان ق  بخــود نمـود زين ــار آسـ ــددر تـ ــر شـ   مـ

شده سروده  يز اشعار نغزي، ندربارة قهرمانان انقالب اسالمي ايران که فقها هستند
عرفان و حکمت , چه رزم و بزم, اگر چه ادبيات فارسي همه چيزها را در بردارد. است

اشتباه نباشد اگر گفته شود که در ادبيات فارسي عشق و  ديشا و عشق و شهادت ولي
اين  باوجود دارد  يفارس عشقي که در ادبيات .افه شده استمعناي ديگر اض  به شهادت

حرف اين نيست که کدام عشق باالتر . عشق شهادت و شوق جبهه يکسر فرق دارد
چه , داردخود را  عشق است و هر يک آهنگ خاص هر دو است حق اين است که

نند ک بانگ دهل اعالم مي به عشق موالنا باشد چه شوق حافظ و چه عشق مجازي همه
  :خواهد جز فنا که عاشق چيزي نمي

  انـد  الفت گرفته با تو و از خـود رميـده    انـد  پيوستگان عشق خو از خود بريـده 
  انـد  واسطه کـالم تـو از تـو شـنيده     بي  پيغمبــران نينــد و لــيکن چــو جبرئيــل

  ٭
  کوشد عشق مي به ز سعي کيست که عالم  جوشـد  ز خون کيست که شور حماسه مـي 

  دوزد دامـن سـتاره مـي    بـه  فلک ز اشـک   سـوزد  کـه جـان زمانـه مـي    ز داغ کيست 
  ٭

ــق  غنچــه ــاي عش ــاد از طوب   سرزمين چـو اللـة حمـراي عشـق      اي افت
ــربال    بال و پر بگشود مرغـي خـوش نـوا    ــق ک ــوان از طري ــوي رض   س

  ٭
  خواننـد  عشـق مـي   بـه  بلند نام کسي را  بارند عرش ماليک سرشک مي به ببين

  بنام عشـق بسـي انقـالب خواهـد شـد       خـراب خواهـد شـد   زمانه بر سر ديـوان  
  ٭

ــاهد ــتي اي شـ ــي, کيسـ ــا اي بـ ــوم را   انتهـ   کــاين چنــين مجنــون نمــودي ق



  ٣٢  قند پارسي

  چـه کـردي کـاين چنيننـد و چنـين     و گ  فــوج فــوج ايــن خيــل عاشــق را ببــين
يابد  ز خون شهيدان کربال تغذيه مياست که  عشق اين سوداسران همان عشق الهي

آن عشق عشق راهبانه است و با ترک لذات و ترک دنيا و . فرق دارد و با عشق صوفيانه
يک آدم  تفکّر هيک ثانياين عشق در  در صورتي که ،آيد رياضت شاقّه بدست مي

. دهد يقرار م برد و در زمرة متّقين و صالحين دنياي رياضت مي  به معمولي و گنهگار را
فراق خانواده و , نمايد سان مياست که زندگاني سر سخت جبهه را آ ياين همان عشق

سينه , گيرد تشنگي و گرسنگي خو مي هب, کند هاي عزيز را با رضايت دل قبول مي بچه
مادر و , کند يم بمبهاي شيمياييآماجگاه کند و جان شيرين را  را براي گلوله آماده مي

ثبات او اندازد ولي پاي  درياي درد يتيمي مي  به ها را بچه, سازد همسر را سوگوار مي
در "کند و  اين است که آن عاشق زار هميشه ناله مي در دو عاشق نيافرق . لغزد نمي

کوئي که جاي  ،و براي اين کوي يار جبه است" خرد کوي دوست شکسته دلي مي
بلکه بازار خريد است ايشان عاشقان سرفروش و خريدار , فروش شکسته دلي نيست

ميرد و اين شادمان در حالت وصال  ار ميآن در آرزوي وصال ي. رضاي الهي هستند
  :کند دهد و بر مرگ خويش افتخار مي جان مي

  اين نشوة مـا ز مـي فـروش دگـر اسـت       سر مستي عاشقان ز جـوش دگـر اسـت   
  ١درياب که عهد خرقه پوش دگـر اسـت    مي نوش که دور باده نـوش دگـر اسـت   

  ٭
  ميـدان يـافتم   به تن با سر بي من در اينجا  شعر نابي را که در ديوان هستي کس نيافـت 

  هــاي ســرخ ســربداران يــافتم در حکايــت  نـي نامـة تـاريخ بـود     شور آدابـي کـه در  
ــودش آرزو  ــابي کـــه پيـــر روم بـ   جسـتجو آن يـافتم   اي ياران که من بي مژده  آن نايـ

  ٭
  ســوختيم و ســوختيم اغيــار را    خـود عشـقيم مـا   , آتش عشقيم

ــود   ــار ب ــتياق ي ــا از اش ــوز م   انک رو غـدار بـود   صم ازسوز خ  س
  :»من« به عدم توجه(وحدت دنياي اسالم است  ،خورد چشم مي  به نکتة ديگري که

                                                   
  .۵۰۲، سرود سپيده، ص حميد سبزواري  .١
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  خودي بشکن خدايي شو, هوايي شو, وـهوايي ش
  دـايـوا بـرها هـه در سـوايي را نـان هـه مرغـک

  اـر دنيـر سـا بـزن پـا بـا مـا بـذر بيـگـن بـز م
  ١ايدـا بـرت آب بقـگ, اکي راـم خـن جسـا کـفن

  ٭
  ٢بود شيطان يـافتم » من«در نهان هرکسي   ها تهي »من«شود دلهايي از  جاي رحمان مي

 ,حسن نيت, مثل مقام انسانيخورد  يم چشم  به در شعر امروز موضوعات ديگر نيز
تباهکاري جنگ که بعضي از , وضعيت مسلمانان, وضع سنگر, مناظر جبهه, جهاد, صبر

فارسي است ولي اين شعر نشانگر عدم اعتماد و سکون در جامعه اينها سنت شعر 
  :سرود و در جوالن بود همان شاعري که چند سال قبل شعرهاي انقالبي مي. است

  به قلب شکسته مادران
  …به خون چکيدة شهيدان

  به مادر که داده است
  جوان را در هفده شوم شهربوران

  به روح عزيزان
  بسازمبه خون شهيدان چنان انقالب 

  که تاريخ دنيا
  بساز خود را که خلقها بجويند حق را

  که ساختيم
  سازيم اکنون خدايا که داني و مي

  دشمن براندن نه آسان: که ويران کردن چه سخت است
  خدا را گواه

  ايم ها همه هست و ايستاده تا آخرين لحظه

                                                   
  .فاطمه راکعي  .١
 .۶۶ماه  نصراهللا مرداني، کيهان فرهنگي سال چهارم، آبان  .٢
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  که حق را بجويم
  صفاست چه شوري برپاست چقدر با

  ها نزديک ها نزديک و دست که دل
  ها يکي است و غم
  راه حقيقت قسم  به خدايا

  که اين مستضعفان
  که اين روشنگران

  اند چنان انقالبي بپا کرده
  که زنده نگهداشت تاريخ مان

  عزيزان مجوئيد حق
  بپوييد حق
  بگوييد حق

و بر  نگرد پشت سر مي  به شل شده باشد و از جنگ حاال مثل اينکه بازوش
  :گيرد کهن قرار ميهاي شکستة حيات  عالمت

  اگر بگويم آمد
  برايم اي مهربان يک کتاب بياور

  انتهاي مرز تا در کوي بي
  اي بگشايم و دور از اژدحام طبيعت دريچه

  برايم کتابي بياور
  برايمان نغمه ماندن سرايد

  ناني نيست گويد درد ما درد بي
  آشياني و رنجمان قصه بي

  رستمان را پروراند اما بدون سهراب
  درفش کاويانش کاوه

  هاي پيروزيش از عالمت
∗  
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  بگذار تا بگويد
  مزد کمان آرزوست

  ايم و وامانده ازين آب و رنگ خسته
  ايم؟ ايم بس پاش داده خم گشته

  گويي ما براي اويم
  ننگت باد مذهبم
  ات و ننگ بر قبيله

  از ندا دهنده هر مقلد
∗  

  تو اي خليفه مسلمين
  براي فرونشاندن تضاد قبيله ات

  زير سم ستوران له نکردي  به اما ر
  آري ننگ بر خود مان باد

∗  
  ر بر جهلمان بگريماپس بگذ

  بر آني که تا ابد خواهم گريست
∗  

  ناني نيست درد ما درد بي
  ١درد کج فهمي و کج انديشي است

طرف  يک طرف خيرگي دنياي غرب و. هستند ييک دو راه سر جوانان ايران بر
بهرحال . کنند حالت خود سپردگي و پافشاري زندگي ميدر  آنها .ديگر استقامت اسالم

سپيده : اند تعداد زيادي از شاعران جوان با فکر تازه بر صحنة شاعري ظهور کرده
حوري وش , زهرا رهنورد, صديقه وسمقي, فاطمه راکعي, نرگس گنجي, کاشاني

                                                   
. کند حوري وش اصفهاني، دانشجوي تاريخ در دانشگاه دهلي بود که حاال در لندن زندگي مي  .١

  )دستنويس(
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اي ه حميد سبزواري و ديگران که با سروده, حسين اسرافيل, سيف فرغاني, احمدي
وجود هزاران کمي و    دهند ولي با هاي تلخ و شيرين زندگي را ارائه مي خود تجربه
صورت تازه زنده است و از انجمن گل و مل بيرون آمده زبان کارزار و  به کاستي شعر
شعر امروز در قالب و فرم و بيان هيچ تکامل پيدا نکرده ولي در  .است رزمگاه شده

اي را  دروني فاجعه کربال شاعران برجسته بتّه سوزموضوع و معاني تنوع دارد، ال
در اين زمينه . کنند سرايي مي سوزناک کرد و ايشان پيروان محتشم کاشاني شده مرثيه

حق ناشناسي باشد . حسين طاهري، منصورا رضي و محمد رضاي رستگار شهرت دارند
  .اگر شاعر عاشورا عليرضا قزوه را فراموش کنم

، انسان بايد رهسپار وطن آنها بشود يهاي شاعران فارس شهيا اندق بيبراي آشنايي دق
تا  .بهره ببرد نشين عزلتهاي شاعران و سرايندگان واقعي و  ها و گفته صحبتو از 
را از عمق بحر بها  بي هايمرواريد و تواند صدف نمي ،باشدناص شناور و غو انسان

کار در  مشق و پخته م شاعران کهنههاي بيشتري از کال فانه نمونهسأمت. بيکران دريابد
ها اگر از همان سبوي  بهر حال اين شراب تازة انديشه. دست نيست که مقايسه شود

در آخر بايد بگويم که شعر . بود طراوتي تازه و حالوتي نو در دست مي ،تراويد کهنه مي
  .انگيزه کالسيک هنر است و شعرنو و معاصر شعر

  منابع
 .ش  ه  ۱۳۵۷ميرزادة عشقي کلّيات مصور، چاپخانة سپهر تهران، ، يعلي اکبر مشير سليم .۱
الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، شرکت سهامي انتشارات خوارزمي، چاپخانة  بديع .۲

 .ش  ه  ۱۳۵۸سپهر، تهران 
  .۲۵۳۶چاپخانة تصوير انتشارات جاويدان، ايران ، يزاده، زبان و ادبيات فارس علي اصغر خبره .۳
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  انديشة نشاط و عظمت انساني
  در رباعيات خيام

وي در عهد ملک شاه . آمد دنيا  نيمة اول سده پنجم هجري بهدر عمرخيام نيشابوري 
جايگاه ادبي و مقام شعري . کرد و تقويم جاللي را تهيه نمود سلجوقي زندگي مي

، ار خوداشعبا  ،المللي وي شخصيت بين. از ديدگاه صاحب نظران پنهان نيست عمرخيام
مترجمين . همين است که خيام محبوبيت جهاني دارد. کند فکر و روح بشر را تغذيه مي
شاعري که . خوار معرفي کردند عنوان شاعري بدبين و مي  اروپايي و ديگران خيام را به

شاعري است که تحت  وي. »چه آراست مرا نقاش ازل بهر« که راز آفرينش را نفهميده
شاعري است که زير قانون جبر زندگي . خود را پرورانيده استيوناني انديشة  ةفلسف
  .، وغيره»تبازلعبتکانيم و فلک لعبما « وي انديشيد که .کرد مي

اي از انديشة خيام مورد بررسي  در اين مقالة کوتاه سعي بر اين است که جنبه
خيام در . قرار داده شود که بر واقعيت مرگ، انديشة شادي و عظمت انساني است

ولي حق اين . زيست که سرزمين ايران در تاريخ علم و حکمت کم نظير بود زماني مي
سرايان با  وقتي که سخن. در جامعه مخاطب کم داشت عمرخيامين وجود ا بااست که 

ارزش فرد و وقت را  ،يم ارتباط داشتند، مردي فلسفي و حکيميهتخت و تاج و د
انتخاب قالب رباعي براي . ف و منزوياو مردي بوده کم حر. داد مردم عرضه مي به

خود و  انتخاب کردترين نوع هنري را  خيام ظريف. شعر بر کم حرفي وي دال است
غ و واعظ نبود ولي رسالت جامعه را اگرچه مبلّ وي .عنوان شاعر مقتدر نشان داد را به
  .عهده داشت به
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  عظمت انسان
الي وجود انساني و تجاهل ذات را پام ،با دل نرم و حساس ،روزگار را چشيده دخيام در
سرا نبود که دنبال چشم معشوق و محراب ابرو  شاعر غزلوي . کرد حيف مي ،ديده
کرد  روز و شب مردم را حساب مي ،با کمک علم نجوم دان بلکه اين مرد رياضي ،باشد
و  »فرد«ارزش  ،ديد که چه طور زندگي زودگذر است و انسان در اين جهان و مي

. دنبال نام و نشان و جاه و جالل سلطاني سرگردان است ،ز خود را ندانستهعزي »وقت«
د، کوس شو راه مي هاي فراوان چون کارهاي وي رو به عاقبت پس از تحمل زحمت

  :زند اجل طنين مي
  ا سيم و زر آيـد کـه مـنم   ببا نعمت و   هر يک چندي يکي برآيـد کـه مـنم   
  ز کمـين درآيـد کـه مـنم    ناگه اجـل ا   چــون کــارک او نظــام گيــرد چنــدي

  ٭
ــدي رو    آن قصر که بر چرخ همـي زد پهلـو   ــهان نهادن ــه او ش ــر درگ   ب

  بنشسته همي گفت که کوکو کوکـو   اي اش فاختـه  ديديم که بـر کنگـره  
بوده ولي اينگونه  هميشهنحو عالي  مسايل عرفاني در ابيات و متون فارسي به

  .قول استاد قزويني قبالً نبوده است  ن بهآميز با اين ابتکار و انديشة بيا مطالب عبرت
خيام حقيقت تلخ زندگي و نيستي را ديده . اي خاص دارد انگيزه هر رباعي اشاره به

کند و در دنياي تاريخ بشريت جوالن  يز ميمهمترس و هراس توسن فکر انساني را  بي
 »زم جمشيدهاب«و  »صبح و شامابلق آرامگه «برد که  مي »ه رباطهنک«دهد و در چنين  مي
همه در . ا آنجا هيچ احساس انس و وفا و بوي بقا نيستام. بوده است »ها قصر بهرام«و 

  :شوند چشم زدن در گرد نابودي گم مي
  و آرامگــه ابلـــق صــبح و شـــام اســـت    ه ربـاط را کـه عـالم نـام اسـت     هنـ اين ک

  صـد بهـرام اسـت    ةست کـه تکيـ   قصري  د جمشيد اسـت ص ةبزمي است که وا ماند
کند  سلسلة تداوم آمدن و رفتن را طوري بيان مي ،هاي موجز خود حکيم در حرف

  :سازد سامان عبرت فراهم مي ،که براي خوانندگان با فهم
  ک تـک بدونـد  تمراد خويش  هر يک به  آنها کـه کهـن شـدند و آنهـا کـه نونـد      

ــد     کـس نمانـد جاويـد    وين ملک جهان به ــد و رون ــر آين ــم و ديگ ــد و روي   رفتن
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رد، همه در اهيچ اختيار ند ،ين رفت و آمدان درست است که انسان در ضمن اي
هدف شاعر  .ولي انسان در اين جهان بيهوده آفريده نشده است دست نقّاش ازل است

  :دهد آفرينش را چنين مورد سؤال قرار مي
  چون الله رخ و چو سـرو باالسـت مـرا     هر چند که مـوي و روي زيباسـت مـرا   

ــه  ــد ک ــوم نش ــاک معل ــة خ   چـــه آراســـت مـــرا نقّــاش ازل بهـــر   در طربخان
هام آگاه فصورت است  بهوي ت و واماندگي شاعر است، يا حيرآيا اينگونه سوال، 

  .مظهر جمال است خود پي ببرد که ارزش بهکند که انسان بايد  مي
کند که اين  بازگو مي اي نحو جداگانه هجاي ديگر نيز همين انديشه را بشاعر در 

. بخشد دهر زيب و زينتي مي د و نه بهرسان آسمان مي  به يرفتن انسان نه سود آمدن و
  پس اين رفت و آمد براي چيست؟

  وز رفتن من جاه و جاللـش نفـزود    از آمــدنم نبــود گــردون را ســود   
  چه بسود کين آمدنم و رفتنم از بهر  وز هيچ کس نيز دو گوشـم نشـنود  

ارزش انساني و   هب اي يم که اين مرد فاضل عقيدهقبول کناگر رباعي باال   با توجه به
پس رباعي بعدي را  ،ي مادي بودزاندو ي دنيوي و لذّتيمعاد نداشت و مشغول کامجو
  :اي گويد که بيهوده نه ميچون  ؟چه طور معني خواهيم کرد

ــه  اي دل غم اين جهان فرسـوده مخـور   ــوده ن ــوده مخــور بيه ــان بيه   اي غم
  خوش باش و غم بوده و نـابوده مخـور    نابوده پديـد چون بوده گذشت و نيست 

  :گويد و سپس در رباعي زير فرياد ندامت خيام، نفس مطلب را آشکارا مي
ــوده    فريــاد کــه عمــر رفــت بــر بيهــوده ــس آل ــرام و نف ــة ح ــم لقم   ه

ــيه  ــاکرده س ــودة ن ــرد فرم ــم ک   ١هــاي نـــافرموده  فريــاد ز کــرده    روي
ين ماية ااهميت  بهقايل  ،چشم حکمت ديده و اصالً ماجراي زندگي انسان را از

  :گويد چون مي. حيات است که باعث وجود عالم امکان بود
  انــد از تمنــاي تــو دي   فــارغ شــده   دي اند سوداي تـو  خوش باش که پخته

  يرار کـــار فـــرداي تـــو دقـــدادنـــد   تقاضـاي تـو دي   قصه چه کنم که بـي 

                                                   
  .١٧١نة خيام، ص يآئ  .١
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من همان حديث  برد و اشاره به لو ميعطرف  رمزي و ترانه خيام انسان را به يم
  .است عرف نفسه فقد عرف ربه

  روزي ننشســـتم و شـــبي نغنـــودم  در جستن جام جـم جهـان پيمـودم   
  از جام جهان نماي جـم مـن بـودم     ز اسـتاد چـو راز جـام جـم بشـنودم     

جويي  گذراني و لذّت خيام همان فرد است که از خود بيگانه در تالش خوش» من«
نشانگر عالم و عمق معنايي دارد » جام جم«کاربرد اصطالح . ان استپروا و سرگرد بي

 :فرمايد مياميرالمؤمنين موالي کائنات  .است» وجود«و » ذات «علوي سفلي نيز نمايانگر 
  .١العامل االکرب يونطَا کيم صغري و فرک جِناَ مزعت أ

گرامي انسان خورد نگراني خيام براي حفظ ذات  چشم مي  مهمترين چيزي که به
  .بيند که فرصت کم، غم روزگار زياد و اجل در کمين است او مي. است

شه يبود که هم ياو مفکر بزرگ ،دان نبود اضييلسوف و منجم و ريفقط ف عمرخيام
 .بودند ختلف تقسيم شدهم يها گروه  بهها  انسان. کرد يدنبال وجود حضرت انسان تفحص م

 وي. آورد ينگونه احساسات خيام را به درد ميبود و ا يران از ازمنة قديم طبقاتيجامعة ا
  :رسد که همه برابراند يجه مين نتيا   بيند و به يم» نبودن«و » بودن«ان کار را در يپا

  پـاي  در پاية چرخ ديدم اسـتاد بـه    گـري کــردم راي  در کارگـه کـوزه  
  از کلّـة پادشـاه و از دسـت گــداي     کوزه را دسته و سر سبو وکرد  مي

سازد و گه گاه  خاطر نشان مي باالنحو جالبي در رباعي  ين نکته مساوات را بههم
خيزد  از دل مي که کند با ظرافت لطيف و شوخي و با چنان سادگي و رواني وصف مي

نشيند و اگر انسان واقعاً از اين سروده پند بگيرد جرأت ندارد که دوباره  و بر دل مي
انسان اينقدر عميق باشد که سوز دل ديگران را بايد احساس . کسي گزند برساند به

بشناسد و درک کند ولي افسوس پژوهشگران فقط نابودي حزن و نيستي را در نظر 
هاي شعري و فکري وي  هير آثارش گذاشتند و درون الببدبيني را  عالمتداشته 

در  ادر رباعي زير الابالي بودن حضرت انسان ر .ماند شناسارزش انسان و بزرگيش نا

                                                   
مقدمه . در تو دنياي بزرگ پنهان است) اگرچه(که بدن کوچک داري  يکن يآيا تو گمان م: ترجمه  .١

  .ير صافيتفس
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و  وجود خود سوي عدم تفکّر به به کند و اشارت بيان مي» دمبسرمست «جملة 
در ايجاد  عمرخيام .عقلي و سفاهت جواني است خبري است و اين عالمت کم بي

خواننده را که همين است  .ي و تربيتي، قدرت بسيار نشان داده استنزيهمضامين ت
  :کند متاثر و روح را تغذيه مي

ــنگ زدم دوش  ــر س ــبوب ــ يس ـ سرمست بدم چـو کـردم ا    يکاش   ين اوباشـ ي
  يمن چون تو بدم تو نيز چون من باشـ   يگفـت سـبو   يمن به زبان حـال مـ   با
 ،معاصرهشگران وپژافکار  تحت تأثير نم. بودر مطالعه يز عمرخيامات يرباع يروز

ها  شهيتحت همان اند و مپنداشت ميخوار و معتوب  ين، ميبدب يشاعررا ام يخ
 يعلشادروان که  يپس از مطالعه آن هفتاد رباع يول ،کردم يل ميش را تحليشعرها
ها با آن  تمام حقايق زندگي را که انسان ويدم که يجه رسياين نت  به ،انتخاب کرده يدشت

ن يا .کند يدار ميبمردم را شاعر . کند يبراي آنها بازگو م يطور علن مواجه هستند، به
جاندار و  يزهايکند، در چ يبو م اند، مرگ ريب يمتزلزل م ياتثب يم با بيا را دايلسوف دنيف
ن يدر چنپس  .کند يرا مطرح م ويشناسد و عاقبت  يجان خاک انسان را م يب

داند  يام ميخ يول. باشد ين چگونه ممکن بود که دنبال عشرت طلبياندوهگ يها شهياند
  :ريز يدر باع. او آفريده شده است يبراز يا نيکه دن

ــاســرار    و نـه مـن   يتو خوان هرف معما نحوين   و نــه مــن يازل را نــه تــو دان
  و نـه مـن   يتو مان هچون پرده برافتد ن  مـن و تـو   يهست از پس پرده گفتگو

تمام عمر اگر در تالش  .ستين يمعلوم کردن لداند که اسرار از يم عمرخيام
 انديشمندو  گردد و عاقبت هر مفکر يحاصل م يآگاه يکم ز همسرگردان باشد با

تالش همة عمر در  ياگر کس» چ معلوم نشديشد که هم ممعلو«رسد که  يجه مين نتيا  به
خورد حزن و مالل دارد و  يدستش نرسد غصه م به يا جهيباشد و در آخر نت و کوشش

ن يا. ت بودن اسرار ازل شادکام استينها يبر وقوف ب عمرخيام يگردد ول يمان ميپش
  :است يروح انبساطة يگردد ما يمنکشف م ياست که چون سر يعيطب

ــم محــروم نشــد  ــد کـــم   هرگــز دل مــن ز عل ــرار معلـــوم نشـ   مانـــد ز اسـ
ــ   هفتاد و دو سال فکر کردم شـب و روز  ــه ه ــومم شــد ک ــوم نشــديمعل   چ معل



  ٤٢  قند پارسي

ذات انسان را . نديب يا را کنجکاوانه ميقل داده دنياست که عقل را ص ياو مفکر
کند که از  يمجبور ماو را لطافت حس و ظرافت طبع  .کند يبرگزار م يبزم م. شناسد يم

و  ينين بدبيا. نجا ممنوع استيچرا ا يخدا بپرسد که تو هرچه در جنت روادار
پر از باده و ساغر و  يات فارسيادب .ست چون عقل دارد سوال الزم استين ييکامجو

 يگريمشام ديت عالوه بر مادام يگون خيط ميست که محين يشک ينا است وليو م يم
ام در يخ .نة کالمش قابل توجه استياست که طرح و زم يا ژهيدارد و ارمغان ونيز 
نداران در يد .نظر و فکر و چون و چرا نداشتند يمردم آزادکه ست يز يم يزمان
افتادند و  يگر ميکديجان   روا و ناروا به يها بهانه مختلف منقسم بودند و به يها گروه

درمان  يب يخبر از آغاز و انجام گرفتار بال يخوب ب يالش فرداکش در ت قشر زحمت
را  »خوش بودن در زمان حال«از از گذشته و فردا ين يب مايخ. شه ناآسودهيبود و هم

کند که  يدرست م يا شمارد و قاعده يرا م يلحظه لحظة زندگ .داند يم يشرط آسودگ
 يده را در قالب رباعيجق و سنيدق يها شهياند وي. شه شاد و شادکام باشديهم

  :ديسرا يده ميگنجان
ـ  ه است ازوکه گذشت يد ـ فراسـت  فردا که نيامـده    اد مکـن ي   اد مکـن ي

  خوش باش کنون و عمر برباد مکن  برنامــده و گذشــته بنيــاد مکـــن   
د و بند گذشته و حال يشه در قيهم يام نشان داده است که زندگيخ ين رباعيدر ا

  .باشد يزمان نگران و ناراحت م يرياس يبنا و استقبال است و انسان بر
» برباد مکنعمر خوش باش و  يحال«دهد که  يدرست کرده دستور م ينييپس آ
ست که ما در  يم زمانيکن يف ميحال را که بالعموم تعر .گر دارديد يا ام جلوهيحال خ
. بازدم فاصلة زماني بين دم و يعنيار کوتاه است يام بسيحال خ يم وليکن يم يآن زندگ

پس مدت  .رود ماضي است و نفسي که هنوز برنيامده مستقبل است نفسي که فرومي
دن علم و يگذران ين مدت را با شاديا. حال همان مدت دخول نفس در بدن است

کند و از  ياز مين يب يام را از تمام مجاهدات فلسفيخ ه،ن فلسفياست و ا يمعرفت زندگ
  .بخشد يم يين رهايدردآگ يز زندگد و ايگشا يرا م يگره ياسرار اله
ادم هست که تا چند روز حالت ي ،بودم  را خوانده ين رباعيها گذشته که ا سال

  .داد يقت اجازة چشم گشودن را نمينور حق يداشتم تأللو يف و سرشاريک
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زيست و   يقين و مرگ به  شک به يدم که در کالم ويجه رسين نتيا در آخر به
هر موقع که رباعي خيام را . شود گردد و زندگي با هدف مي ياميد مبدل م اميدي به نا
من شعور زيست اهدا  انگيزد و لذت شادي که به ميبرخوانم شور ديگري در دل  مي

  .سازد زند و زندگاني و زندگي را پربار مي نموده تا حال مثل جوانه سرمي

  منابع
  .۱۳۷۷، انتشارات اساطير، چاپ دوم، ، دمي با خياميدشت يعل

  .دکتر عبدالحسين زرين کوب، با کاروان حلّه
عمرخيام، رباعيات حکيم عمرخيام نيشابوري، انتخاب و اهتمام کامران کوهستاني، انتشارات 

  .ش  ه ۱۳۸۴انجمن ايراني 
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  .م ۱۹۸۵-۸۶ تيوت، راجستان، تونک يانست
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  بشريت اگرياح فردوسي

و  يهنرهاي  شهيندگان برجسته اندياز نما يکي يات جهانيخ ادبيدر تار يطوس يفردوس
ثر است ؤمقبول و م چنان يدگاه هنرياز د يت ويخالق. ران استيا يو اجتماع يخيتار

 ان رايبلکه جهان ها ايراني نه فقط ن اثر جاودانهي، اها قرن حال بعد از گذشت  به که تا
 يمطالب ،آشکار است آن نام در شاهنامه چنانکه از يفردوس. رساند مي شور و شوق  به
. روزگار است يها ن حماسهيبهتراز  يکيد و يسرا مي رانيا يخ باستانيرامون تاريپ
د يآ ميگرد  ايدر نيکه بر لب ا يکنار و هر طالب بي است ييايشاهنامه در يراستب

خوانند،  مي شاهنامه را ست که مردمها سال .برد مي بهره از آن خوداستعداد طبق 
 را که آنها ابدي مي در يشان گوهر نيژرف بهاي  دهيشه ديسند و همينو ي ميمطالب
که از وجود تا عدم  هزاران نکته است يدر مکتب فردوس. کنند مي ان عرضهدوست به
  :کشد مي دل را ندام

  نجاستيکشد که جا ا مي کرشمه دامن دل
ن مقاله يادر . ان کنديب انب راوتواند همه ج نمي کوتاه آدم ن فرصتيا در يول

 داشته يچه انتظارها  انسان از يم کنم که فردوسن است که مجسياحقير کوشش بنده 
 يشه خود چطور طراحياند يانسان و جامعه را در دورنما ينم که فردوسيد ببيبا ؟است

ار يبس يبا نظام شاهه اگرچ روشن است، يليبا اجتماع خ يو ةکرده است؟ رابط
  :است بوده خسرويک کيار و يک اسفنديک پادشاه و يشه در انتظار يآهنگ و هم هم

ــه ب    سر و تاج خسرو مباد جهان بي ــد مهميش ــاد و جاوي ــادان   ش
 يفردوس يبشر دوستاما  ستيموعظه ن و ند و حکمتکتاب پاگرچه  شاهنامه

راز و اجتناب از حت، ايکي، طلب نيگستر ، عدلياست که درباره خداشناس يا اندازه  به
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ک انسان ي يبرا يدگاه فردوسياز د. دهد مي اندرزو پند  ليقب نيگر از ايموارد د و يبد
  :کندآشنا ن خود يخوب الزم است که اول روح خود را با جان آفر

  شــه بـر نگــذرد ين برتـر اند يکـز   بنـــام خداونـــد جـــان و خـــرد
ــا   ــد ج ــام و خداون ــد ن ــد  يخداون ــا يروز خداونــ   يده رهنمــ

ــت    ز نام و نشان و گمـان برترسـت   ــده گوهرس ــر ش ــده ب   نگارن
ننده يد که آفريگو مي شمارد، گاه ميبر را يمختلف تمام صفات اله يدر جاها يو

رزق  ،قادر استاو گنجد،  نمي شهيدر وهم و گمان و اند اوسد که ينو مي است و گاه
  :ش و پرستش استيايو قابل نادرس يعادل و فر ،است يدنيناد ،دهنده است

ــم  ستودن نداند کس او را چو هست ــدگي ــرا ببا يان بن   دت بســتي
  :دهد مي ش قراريد را مورد ستارخ ،انسان با خدا ييبعد از آشنا يفردوس

  ور نامــــداران بــــوديــــخــــرد ز  اران بــود يــخــرد افســر شــهر   
  يچشم شادان جهـان نسـپر   بي تو  يست چـون بنگـر   خرد چشم جان

 را در ضمن خرد نشان يفردوس يدقت نظر» چشم جان«ب يت ترکين بيا در
در  يماد يايخرد نباشد نه دن اگر واقعاً .ق استيچه قدر عم يو ةشيدهد که اند مي

و شناخت  شيرا با شناخت خوها  انسان يو. يجهان معنو ما خواهد بود و نه دست
  :اندخو ميفرا يظاهرهاي  هيخدا در عالم معنا و فراغت از آرا
  شـــناس يه زنـــدگانيـــخـــرد ما  شـــناس يخـــرد زنـــده جـــاودان

ـ     يکس ـ ش ريدلش گردد از کرده خو  شيکـو نـدارد خـرد را ز پ   شي
دست علم و دانش  به ردخله يوس به دين دو مرحله انسان بايا از بعد از گذشتن

 شود  يحاصل نم ن گنجياست و بدون رنج و مشقت ا ياگرچه راه علم راه دشوار. ابدي
ر ببوده و  يتاً مرد مسلمانيکل يفردوس. نديعقل و دانش سرانجام خود را بب باد ياو ب

است  يا شود نمونه مي نجا آوردهيکه ا يشاهد و مثال. کند مي ديتأک يليخ ينداريلزوم د
  :يو يشه مسلمانياز اند

ــ ــار پ هب ــويگفت ــرت راه ج   ين آب شـو يها بد يرگيدل از ت  يغمب
  ير جـا يـ گ يو وصـ  ينزد نب هب  ياگـر سـر  يد به ياگر چشم دار
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  :ن و دانش استيو نجات انسان د يراه رستگار ،يوجود خداوند  به اقراربعد از  يعني
ـ ببا يره رستگار  ن و دانش رهاند درستيد اتر   دت جسـت ي

 ز آشکاراين انحراف از آن را جيم بوده بلکه نتاينه فقط نشانگر راه مستق يفردوس
  :سازد مي دل را محکوم ييو فرمانروا کند يان ميب

ــراه خطــا ما   ترا دشمن اندر جهان خود دل است  ل اســتيــدلــت گــر ب
  اي

  د ز هــر ســو هــراسيــبــدش انــدر آ  زدان هر آنکس که شد ناسـپاس ي هب
 ليکه امکان حل مسا يدر لحظات. شود نمي ميتسل ،ق تلخين حقايضمن درک ا يفردوس

 ديگو يم يو .کند نمي قبول يآسان  به را يو يت و فنايانسان موجود است، محکوم يزندگ
  .کند مي حفظگوناگون هاي  انسان را از وسوسه ،خداوند يکه سپاس و شکرگزار

ضحاک و داستان  يپادشاه  در بحث يو تفکر فردوس دراز انيسال تيريتجربه مد
 خوار و«اگرچه  که دشمند کن مي را ابراز ياجتماع يق زندگانيدقهاي  نکته ،کاوه آهنگر

ست ين يشخصمنافع  فه انسان فقط حفظيوظ. خطر باشد بي د انسان ازوينبا ،باشد» خرد
 ز ازو خدمت خلق و احترا ييگو انسان در راست يو بهبود يستگيشا ،يبلکه برتر

  :دشمن است
ــادان نبا  بـود خـوار و خـرد   اگرچه  که دشمن ــر او را بنـ ــمـ ــمرديـ   د شـ
ــ ــدارم هم ــوار  ين ــرد خ ــمن خ ــ   دش ــم همـ ــ يبترسـ ــاراز بـ   د روزگـ

که اي  هناممتن  و اجتماع را در يدرباره زندگ هاي پيشتاز خود انديشه يفردوس
دروغ هاي  پاره کردن آن نوشته  با ده ويگرداند، گنجان مي هيران خود تهيضحاک توسط دب

 آگاه شودت يل خوب بشريتا خواننده درباره تمام شما ،زخمه زده است جان يتارهابر 
 ان در مورد تالشيگونه ب نيا. طبقه مستضعف استه ت مردانأر جرو کاوه آهنگر نمودا

موثر  يليخ يگرفتن حقوق انسان ياران براکشوب و در بزم ستمآپر  يايدر دنها  انسان
 ، بلکهستيسپاه و مردم ن کثرت به يازين ،ه ظلميعل اميق در د کهيگو مي يفردوس .است
وان يو منقلب کننده ا يکار ک ضربيک ستون محکم و يفرد جامعه  نيتر يمعمول
  :است يشاه
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  شـم از پادشـاه  يدننـه هرگـز بـر ا     ن محضـر انـدر گـواه   ينباشم بـد 
ـ د و فريبر خروش يهم   داد خوانـد  يرا سراسر سو جهان  اد خوانـد ي

 ک پادشاهيح يد و نصا، پنپادشاهان يکشمکش ذهن انيب در ضمن يفردوس
و  يري، کشت و کشتار و اسي، جنگ و آشتيروزيز و پيمان، گريشاهزاده، پوزش و پ  به

که  يپادشاه يها يژگيون يعالوه بر ا .موفق بود اريبس عرضه پيام خود، در يدرماندگ
  :شده است ارائه داده کامل يره دستيبا چ ،ان انتظار دارنديمردم و جهان
ــه جو  ن را پســـنديد جهـــان آفـــريـــاين ــر بيک ــد ب ــدين ــان گزن   گناه

ـ نبا  مـن  يار يد هميهر آنکس که جو ـ د کــه وي   مــن يران کنــد جـا ي
∗  

ـ دان و ايـ از باغ و م پر  نگه کن کـه تـا چنـد شـهر فـراخ        وان و کـاخ ي
ــه ســـ   نه جستن خـراب ين کيشدست اندر ــيبهانـ   ابياووش و افراسـ

ــي ــدر ب يک ــزل ان ــد يمن ــان نمان ـ کشور جز از شـهر و  هب  اب   ران نمانـد ي
نه  يتخت پادشاه تاج و يبران است که يزودگذر ا ياين دنيا در يرسم جهاندار
 قتل و غارت، .نه جان پدر ارزش دارد و نه برادر و خانواده ،ماند مي مادر مورد احترام

ن مرد يچنها ست و بعدا نجا روايظلم ا نوع همه ،چشمکردن  و کور دن سريبر
د ررا مو يگمراه نگونهيا يفردوس .نديگو مي و صاحب امر يه خداونديرا سا يستمگر

  :دهد مي رارنکوهش ق
  اوش نمانـد اسـتخوان  يکنون کز س  مخـوان  يتـ يپدر کشـته را شـاه گ  

  نه خـواه ين کيچن يو گشت يديکش  هه بـــرادهمـــان مـــادرم را ز پـــر
∗  

  ز شــاهان و گــردان و مــردان مــرد  نکـرد  آن بدکس  يتيگ به که هرگز
ـ مـ انجمـن   که بـر  ــب  را کشـان  ير زن ــه اردي ــنزد ب ــان ي ــردم کش   ک م

ــدزننــــده همــــي ت ــد    ازيانــــه زنــ ــه را بفکن ــرش بچ ــا دخت ــه ت   ک
∗  

ــ يکســ  درد بـه  يمـه کـرد  يدو ن به انشيم ــرادر چن ــا ب ــد نکــرديب   ن ب



  ٤٨  قند پارسي

در حال  يو در بارگاه اله خداترسزگار، يندار، پرهيد ديشاه با يفردوس از منظر
. گناهان حذر داشته باشد ياز خون ب و شود ش باشد، باعث رشد کشور و فالح مردمياين
  :ده استيرا گنجانها  شهياند اين مهت هيک بيدر  يو

ــ  کو بود پادشا يکس خنک آن ــ يکفـ ــا يراد دارد دلـ   پارسـ

. مان و روشن روانان استيپادشاهان در صحبت حک يد که سرافرازيگو ي ميو
را  يزندگ تايجزئ يفردوس .دوب صاحب نظران يمان و همراهيدند در انتخاب يس باپ

 کنند، هشياد پد کهخواهد  ياز انسانها م او .داده استخود شرح  يبايزهاي  نغمه در
 و يمهر بي و ينظر تنگ و مردم مهر بورزند به ،پرست باشند قتيش و حقيآال بي
  :ن ببرنديب را از ييوفا بي

  ن کردگــار ســپهر؟يپســندد چنــ  گونـه مهـر   نيده بديتو از ما بر
∗  

  شـت نه يکـ يخنک آنکه جز نام ن  ن و خشـت يهمه خاک دادنـد بـال  
  يب گـو يب آورد بر تو بر عيکه ع  يگونه مجـو  چيب کسان هيتو ع

∗ 
ــنگ  يب جـو يبه پنجم سخن مردم ع ــه ردي ــرو  ب ــان آب ــزد کس   ين

∗ 
  ؟يازو آبـرو  يچه خـواه  ييچه جو  يســت آزرمجــويکــو تــرا ن يکســ

اعداد  قالب آمار و را در يو بد يخوب ،روانيانوش يدر ضمن پادشاه يفردوس
  :دهد مي نشان

ــ ــار باس ــوم ب ــار ي ــام ک   ک و هر بد گرفتن شـمار يز هر ن  دت هنگ
  :با دوستان و همرازان هم گفته شودد يکه راز باشد نبا يد که سخنيگو مي گريد جاييدر 

ـ ز انبـاز و  يـ که او را بود ن  رازدار بـا  يچ مسرايسخن ه   اري
در  يسکه فردو ياميپ. است يا هودهيکار ب ييگو د که مزخرفيگو مي گريد يجا  در

 توان يم يراحت به ن خاطريهم  به .مرز و بوم است يو ماورا يجهان ياميشاهنامه داده، پ
در  ينجکاوکانسان را با  يق زندگانيت بوده و حقايبشر اگرياح يفردوسگفت که 

  :پروراند مي نيموجز چن يها تيب



  بشريت اگرياحفردوسي   ٤٩

  ست ما را پسـند يزکان نيکه هر چ  خســرو هوشــمندين گفــت کيچنــ
  ينـه جـو  يدلـم ک  دگر چند باشـ و  يمـان بـد بـرو   کـس را ه  يمارين
و  يهنرهاي  يژگيخوب و بد را با و يها ن بار با تکرار، عادتيچند يفردوس

  .سازد مي در اثر خود مجسم يمضمون
است و بر  يپرست از جذبه وطنمملو دل شاعر . حساس و نازک دارد يدل يفردوس

ن يجه ايکند که نت مي ر گوشه دل حسد يول. کند مي ران افتخاريخ پادشاهان بزرگ ايتار
چارگان که يران و بيشوند، آن اس مي مثل گوسفند کشتهگناه  بي ست؟ هزارانيجنگ چ

و آنان که  کنند يم نرم  باشند و آنان که با مرگ دست و پنجه يممحتاج شفقت و رافت 
  چه بود؟ يمان برايتياد يآن مظلومان و فرآه ن فاجعه جنگ شدند، يشکار ا
اد ي  به دان رزمينالد و در م مي بزم يايدر دن يشود که فردوس مي باطناست يثار واز آ

  :غرد مي و قهرمانان نو شهامت پادشاها يريدل
ــنب  روزگـار  زن گفـت کـ  يشان چنـ يبد ــي ــد از   ينم هم ــز ب ــارزج   ارک

  ن انجمـن يجنـگ انـدر   به تبه شد  بسا نامـداران کـه بـر دسـت مـن     
ــجســت خــواهم ره ا يمــه  ير شـد دل ز جنـگ و بـد   يمرا س   يزدي

 يرقت قلب. ميکن مي برخوردوي  يق و نهانيدرد و غم عم به ما يدر آثار فردوس
 خردمندانه يخود استداللهاي  شهير انديتأث يشود و برا مي دهير ديت زيدر ب يفردوس

  :است يو مهرورز يع از زندگيوساي  هصاحب تجرب يو يراست. کند مي
ــم ــوري ــش ا  يازار م ــه ک ــه دان ــتک   ن خوش اسـت يريکه جان دارد و جان ش  س

ن مورد يا سازد و در مي آشنا يمقدس انسانهاي  فهيجامعه را با وظ يفردوس
. پردازد ي ميروشن کردن نقش زن در زندگ  به را تحت نظر قرار داده و جزئيات امور
ده ح دايتوض يرا که فردوس يليمسا يهستند، ول ييبايمظهر کمال زاگرچه  زنان شاهنامه

ست بلکه ين و عشوه حسن يجادوگر قرار داده، سنجش زن خوب يکه برارا  ياريو مع
  :ن آمدهيچنانکه در وصف رودابه چن ،کردار است يصدق و صفا

  باال چو سـاج  به به رخ چون بهشت و  کــردار عــاج بــه شيپــا بــه ز ســر تــا
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 شکوه ليها را با قدرت تخ ان، اسطورهياحساسات آدم تجسم يبرا يفردوس
که احياگر فرهنگ باستاني ايران و بشريت  دهد يوند ميپ چنان تيبخشد و با واقع يم

  .گردد جهان می

  منابع
  .۱۳۷۰کتاب  يايران باستان، انتشارات دنيخ ايرالدوله، تاريا مشيرنيحسن پ .۱
  .۱۳۷۱ رير کبيانتشارات ام ،)ران قبل از اسالميا(  رانيخ مردم اين کوب، تارين زريدکتر عبدالحس .۲
  .۱۳۶۰ رير کبيران، انتشارات اميدر ا ييسرا حماسه ح اهللا صفا،يدکتر ذب .۳
  .۱۹۶۶ات خاور، مسکو يجلد، انتشارات دانش، شعبه ادب ۹ ،يفردوس شاهنامه، يفردوس ابوالقاسم .۴
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  ر قرآن بر گلستانيتأث و يسعد

است که  يشاعر .نکوست يدوست و دوستدار رو جمال يعاشق يرازيش يسعد
است که  يمصلح ،زده يو رند ياست که دم از مست يدلنواز سروده، عارف يها غزل
حکمت را  يرازها ةنياست که گنج يميحک ،آموزنده داده ياخالق و پندها يها درس

د در سنجش آثار ين است که بايهم. خود نگهداشته است ةنيگشوده و قرآن را در س
درست و  يا هجيها در نظر باشد تا نت جهات مختلف و موارد الهام و شان نزول ،يسعد

  .نگردد ييتناقص گو به د و عارف واال مقام ما متهميدست آ به مطلوب
 يها از زمزمه ک سو پرياز  رانيا يفضا که ١جهان گشود  به چشم يزمان يسعد

 يو نابسامان يفيالطوا استبداد مغول و ملوک تماشاگرگر يد يو از سو ار بودو عطّ ييسنا
 ياگر مادر مهربان مونس و مبتال شد، يميتيدرد  به يکودک در يو. مردم هم بود

ات پرورش يدر مکتب الهاش  هيروح. شد يم ختهيش از هم گسيرازه زندگيبود ش ينم
در  و نهد ين عرب رويسرزم  به از عجم يو آشوب فارس باعث شد که. افته بودي

ه يصوف ، ازيروردهس نيالد صحبت شهاباز  خواند وبه درس ينظام ةبغداد در مدرس
محتسب  ،يه ابوالفرج بن جوزيخ فقيش از محضر يسعد .استفاده کند ،بزرگ آن زمان

در  ار خود ياده حج کرد و جوانيبار پ دو. ه استفتگر  تيدرس رشد و هدا زي، نبغداد
فرهنگ و رسوم و زبان و  به ان را مشاهده کرد ويعباس ةدور يو. ديبالد عرب گذران
  .مند شد ادب عرب عالقه

ن و يمتد يمرد يو. شعر سرود يزبان عرب به يترحو ب يبمتنر يتأث تحت يسعد
و علوم  يل عرفانيمسا ي بهو .است داشته ينه و روانش جايقرآن در س وع بوده شرتم

                                                   
  .١٠هاي اول سدة هفتم هجري، ص  فروغي، در سالکلّيات سعدي، تصحيح محمد علي   .١
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 .بود يم و معارف قرآنکَپرتو ح يو يها شهين بود که انديهم. داشت يهاآگ ينيد
. ث استياستنتاج از قرآن و حد عموماً ،را که او بر اهل خرد باز نموده يتفکر يها چهيدر

چ يه يبوده و سعد يمشعل يکالم ربان. ١استتر  و  تمام خشک ياست که دارا يقرآن کتاب
  .گر تالش کنديد يايت و اخالق را در دنيو ترب ينداشت که اصول کردارساز ياجياحت

نقل  ماًيقرآن را مستق اتيآ يگاه. است يمات قرآنيش تعليگلستان کم و ب يمحتوا
  :ن صورت استيا به که در گلستان نقل شده يها هيآ. مير مستقيغ يو گاه کرده
۱. كْراً وش وداولُوا آلَ دمقَ اعيلادبع نلٌ مكُور ي۱۳ة يسبا، آ ورةس، الش  
۲. مالْكَاظونيي الْغافالْعظَ واسِنينِ الن۱۳۴ة يآل عمران، آسورة ،  ع  
  ۶۰ة ي، آۤسٰيسورة ، طَانَين لَّا تعبدوا الشاَآدم  يا بنِيكُم يعهد إِلَاَلَم اَ .۳
۴.  لَكُم لَتولْ سراًاَقَالَ بأم كُم۸۳ة ي، آوسفيسورة ، نفُس  
۵. لَنوذَابِ الْيذالْع نم مهاَقَنن۲۱ة ي، آسجدهسورة ، يد  
  ۱ة ي، آفاتحهسورة  نيه رب الْعالَملّلْحمد لاَ .۶
  ۲۰۶ة ي، آبقره سورة، ثْمِخذَته الْعزةُ بِاالاَ .۷
۸.  نمو فِْسهنحاً فَلاللَ صمع نلَاَماء فَعايس۴۶ة يآ، فصلتسورة ، ه  
۹. و نحإِلَاَ ن برِيقْرلِ الْوبح نم يه۱۶ة ي، آق سورة، د  
۱۰.  نجالس بإِلَاَقَالَ ر با  يحمنِيمونعيإِلَ يد۳۳ة ي، آوسفيسورة  ،ه  
  ۶ة ي، آانشراحسورة ، سراًيإِنَّ مع الْعسرِ  .۱۱
  ۴۴ة ي، آبقرهسورة ، نفُسكُماَمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ اْتاَ .۱۲
  ۷۲ة ي، آفرقانسورة ، َإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراماً .۱۳
  ١٥ة يسورة لقمان، آ، أَن تشرِك يوإِن جاهداك عل .١٤
 ۳۱ة ي، آاعرافسورة  ،كُلُواْ واشربواْ والَ تسرِفُواْ .۱۵
  ۸، سورة عنکبوت، آية تطعهما بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا .۱۶
۱۷. ا فوغلَب هادبعل قزالر طَ اللَّهسب لَوضِ يو۲۷ة ي، آيشورسورة ، االَر.  
  ۲۶ة ي، آنورسورة ، نيثيثَات للْخبِيالْخبِ .۱۸

                                                   
  .٥٩، آية ٦ ورهس، قرآن مجيد  .١



  سعدي و تأثير قرآن بر گلستان  ٥٣

۱۹. تاَإِذَا  يحقرالْغ كَهر۹۰ة ي، آونسيسورة ، د  
۲۰. وا فبكيفَإِذَا ر صلخم ا اللَّهوعد الْفُلْكني الد لَه۶۵ة ي، آعنکبوتسورة ، ين  
  ۱۹ة ي، آلقمانسورة ، ريِصوات لَصوت الْحماَنكَر الْاَإِنَّ  .۲۱
  ۳۲ة ي، آوسفيسورة ، هيف يلُمتننِ يلكُن الَّذفَٰذ .۲۲
۲۳.  يفَلَم إِيك مهنفَعميا رلَم مهااَاننأْسا ب۸۵ة ي، آمومنسورة ، و  
  ۴۱ة يسورة صافات، آ، علُومولَئك لَهم رِزق ماُ .۲۴
  ۴۶ة ي، آميمرسورة ، رجمنكاَلَئن لَّم تنته لَ .۲۵
  ۳ة يسورة طالق، آ، اللَّه فَهو حسبه يتوكَّلْ علَيومن  .۲۶
نباتاً نبتها اَفَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ و :اصل آيه اين است) نباتاً حسناً م اهللانبتهاَ( .۲۷

  ۳۷ة يسورة آل عمران، آ، حسناً
 ۷۷ة ي، آقصصسورة ، كيحسن اللَّه إِلَاَحِسن كَما اَ .۲۸

اسالم  يو دورنما ين قرآنيخود مضام يها داستانماهرانه در  ،ين سعديعالوه بر ا
بر  يو ييگرا ن اسالميا .است دهيمردم رسان  به اميشکل پ به ،ينيب جهان يها را با تجربه

لطمه  يسينو داستان و قصه) کيتکن(ز فن ين ،کند يم مرتسم را ينقش مثبت هخوانند ذهن
باب  يها حکمت از ين مقاله کوتاه فقط چند داستان از گلستان و کميدر ا .خورد ينم

  .شود يم طور مثال نقل به دارد ين قرآنيو مضام يهشتم که بافت اسالم
 و کند يم استدالل يه قرآنيآ  هب ن داستان گلستان در ضمن عفو و کرميدر اول

ن در يهمچن ١است كُلُّ من علَيها فَانر يتفس اندهد که هم يم جهان را نشان يثبات يب
د انسان از حوادث يدهد که با يم بيترغ ،و فنا ينابود يادآوري ن داستان بايمدو

  :ديگو يم يو. ر انجام دهديخ يمت شمرده کارهايرد و فرصت را غنيگذشتگان عبرت بگ
  ٢د فـالن نمانـد  يشتر که بانگ برآيزان پ  مت شمار عمريفالن و غن يکن ا يريخ

د يگو يم رازيخ شيو هرچه ش» ٣مت استيفرصت غن«: ديفرما  يم صرسول اکرم

                                                   
 ٢٦ه ي، آ٥٥د، سوره يقرآن مج  .١

 ٣٨گلستان، ص   .٢

 .»اغتنام الفرص« ۲۱، حديث شماره ۳۱۷ص  ،بع والعشرون، الفصل الرا۱رضا حکيمي، الحيات ج   .٣



  ٥٤  قند پارسي

» ١فرصت کار بکن يقبل از مرگ در روزها« :است هفرمودناً همان يع عيحضرت عل
 بر اساس ،ديگو يم يهرچه سعد ،گريد يها داستانو در  ريز در شعر معروف ييجا
  :است يقرآن يها هيآ

ــد   ــاي يکديگرن ــي آدم اعض   ٢که در آفرينش ز يک جوهرنـد   بن
جفت او را خلق  ،د و هم از آنيافريب) تن(ک نفس يدر قرآن آمده همة شما را از 

  !ختيار را در اطراف از مرد و زن بر انگيبس يکرد و از آن خلق
 و مصرف کرد ،تمام پول خود را در مدت کوتاه يمسرفکه  ين طور در داستانيهم

ن ار را که چندشوخ مبذّ ين گدايا” :پادشاه گفت .ش شاه آمد و دوباره سوال کرديپ يزود  به
 ةنه طعم ،ن استيمساک ةالمال لقم تيد که خزانه بين مدت برانداخت برانيچند  به نعمت
 يقرآن لغاتکار برده   به را که يلغات يتح .استنباط از قرآن است ماًيمستق. “نياطيالش اخوان

  .٣ن استيفقرا و مساک  به است که مصرف صدقات منحصراً مختص آمده در قرآن است مثالً
 .٤طاننديا در سوره اسرا آمده که هرگز اسراف مکن که مبذّران و مسرفان برادر شي
ال يب خدهد که در قا يم ن نشانياطيالش ر و اخوانن و مبذّيمساک يها داستانپس 

  :ديگو يم يسعد .بوده است يات الهين آيسنده همينو
ــت   ــاي خداس ــب رض ــتي موج   ٥کس نديدم که گم شد از ره راسـت   راس

 مند خود بهره ياست که صادقان از صدق و راست ين روزيد که ايگو يم قرآنو 
 است که در آن ير درختانش نهرها جارياست که از ز ييها آنها بهشت يشوند برا يم
ن است يا ،و آنها هم از خدا خشنودند خدا از آنها خشنود ،اند عمنمت يعمت ابدن  به

  .٦بزرگ يروزيسعادت و ف

                                                   
 .، فليعمل العامل منکم في ايام قبل ارهاق۸۴البالغه خطبه  مفتي جعفر مرحوم، نهج مترجم  .١

 .۱، آيه ۴، سوره خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً ونِساء. ۴۶گلستان، ص   .٢

 .۶۰، آيه ۹، سوره إِنما الصدقَات للْفُقَراء والْمساكنيِ  .٣

 .۲۷، آيه ۱۷، سوره إِنَّ الْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ الشياطنيِ  .٤

 .۹۲کلّيات، ص   .٥

٦.  رِي مجت اتنج ملَه مقُهدص نيقادالص نفَعي موذَا يا هيهف يندالخ ارها االنهتحاَن ت مهنع اللّه يضداً رب
يمظالْع زالْفَو كذَل هنواْ عضر۱۱۹، آيه ۵، سوره و. 



  سعدي و تأثير قرآن بر گلستان  ٥٥

  :سدينو يم خيش ييجا
همان  يبدست آرد خداوند تعال يتا دل خلق ،ازارديب را عزوجل يهر که خدا”

  .١“از روزگارش برآرد تا دمار ،خلق را بر او گمارد
 يضمن انفاق مطرح شده که اگر شما رون موضوع در سوره محمد در يهم
  .٢د آرديشما پد يجا به ستنديل نير شما که مانند شما بخيغ يد خدا قوميبگردان

  :دهد که يم درباره ظلم و استبداد پند يسعد
  ش بکنـد يوار ملـک خـو  يد يپا  که طرح ظلـم افکنـد   يپادشاه
  :که ديفرما يم بزرگ يو در قرآن خدا

  .٣“ران شديشان که چون ظلم کردند همه وياحب اص يب يها ن است خانهيا”
 .نما است بينه غياست و گلستان آئ ياله و راز جوالنگاه رمز يسعد ةشياند يايدن
 يزيچ يجز زهره انساناش  هگرفتار شد و معالج يمرض مهلک  به يپادشاه يتيدر حکا
مادرش را با پادشاه پدر و . دا شديپ ييدر روستا يبا هزاران کوشش پسر کار نبود آخر

 سر يديعاقبت پسر در حالت نوم .شان از خون او گذشتنديکرد و ا يپول و ثروت غن
جز  به د؟ جواب داديجا را پرسيتبسم بن يات لّعپادشاه . آسمان کرد و لبخند زد  به

 يسعد. نم، پادشاه را خوش آمد و از خون او گذشتيب ينم يپناه وجلّ عزّ يخدا
در اينجا ک است و يش ذات وحده ال شريايه اصل بارگاه نک ديبگو مردم به خواهد يم

طر راضچارگان ميب يست که دعايا آن کيآ. ر کرده استيخوب تفس يليخرا  يانکالم رب 
  .٤سازد يم رساند و رنج و غم آنان را بر طرف يم اجابت  به

. د را دشنام داديالرش پسر هارون ،يا هسد که سرهنگزادينو يم يگريت ديدر حکا
هارون گفت که  يول .ز شديتجو ديزبان و تهددن يبر مثل قتل و يگوناگون يها ازاتمج

 يدستور اساس ينجا سعديا. بده تو هم دشنام ،ستير نيامر امکان پذ نيعفو کن و اگر ا
 يليخبراي سعدي  اختناق ين فضايدر چن .است را روشن نموده يمجازات اسالم

                                                   
 ٩٦ات، ص يکل  .١

٢.  ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرماً غَيلْ قَودبتسا يلَّووتإِن ت۳۸، آيه ۳۷، سوره و.. 

 .۵۲ آيه ،۲۷ ورهس، فَتلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا  .٣

 .۶۲ آيه، ۲۷ ورهس ،من يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَءاَ  .٤



  ٥٦  قند پارسي

 چشم و گوش يجا به چشم يعني يحکم اله ، لذامشکل بود که پادشاهان را نقد کند
  .١ارائه داده استدر قالب داستان زبان را  يجا به گوش و زبان يجا  به

 .گرفته استالهام  الهي يوحاز  ،از موارد ياريم در بسن طور در باب دويهم
ت يفقط چند ب .ان کرده استيتکرار ب به مذمت کرده و يليخ را يپرخور طور مثال  به

  :شود يم ذکر دادهنجا تيادر 
  تنگـي شـبي ز دل تنگـي    هشبي ز معد  اسير بند شکم را دو شب نگيـرد خـواب  

∗  
  تو معتقد که زيستن از بهر خوردن اسـت   خوردن براي زيستن و ذکر کـردن اسـت  

خورد حق  يم يبد است و خورنده هرچه اضاف يليخ ياز لحاظ اخالق يرخورپ
 جانوران از انسان ازيآن را باعث امت کند و يم شيرا ستا يخور کم يسعد. گران استيد
  :نشاند يم در صف فرشتگان ها را داند که انسان يم

  و جمـاد چگر خورد چو بهايم بيفتد او  و  کم خـوردن  به فرشته خوي شود آدمي
رامون آن يکه پ ها داستاناين نش يدر آفر يسعد يت درونيفيست که کين يشکّ

 آمده دو برادر هدربار يتيدر باب سوم حکا. ان توجه استيشا ،است يآسمان ةفيصح
ز مصر يمال اندوخت و عز يگريه شد و ديشان علم آموخت و فقياز ا يکياست که 

خداوند که  شکر: عالم گفتبرادر . ن کرديه توهير و فقيبرادر فق  به برادر پولدار. ديگرد
فرعون و هامان  ،يسعدنظر   به .راث فرعون و هامانيافتم و تو ميغمبران يراث پيمن م
با آنها است که  آمده غمبران علم و حکمت داشتند و در قرآنيا اندوختند و پيمال دن
و  براهينغمبران خود را با يما پ ل آمده کهيتفص  به ديدر سوره حد. ده شدنديعلم آفر

 را ميو البته ما نوح و ابراه …ميزان نازل کرديشان کتاب و ميا م و بريمعجزات فرستاد
  …ميقرار داد يم و در فرزندان شان نبوت و کتاب آسمانيخلق فرستاد  به

او  به م ويم را فرستاديمر يسيگر و سپس عيم باز رسوالن دينوح و ابراه يو از پ
  .٢ميل را عطا کرديانج يکتاب آسمان

                                                   
 ۴۵ه ي، آ۵سوره  اخل،... ني بالعنيها ان النفس بالنفس و العيهم فيو کتبنا عل  .١

 .۲۴-۲۷ آيه ،۵۷ ورهس  .٢



  سعدي و تأثير قرآن بر گلستان  ٥٧

  .کرده است عطا يو  به د که علم و حکمت و نوريفرما يم صو درباره رسول اکرم
ن يدر ا آنها تک تک انيب يول ،ادامه داردمختلف گلستان  در ابواب يقرآناثرات 

در باب . داده شود يا هن است که از هر باب نمونيکوشش ااما  .مقاله کوتاه مشکل است
  :است استفاده شده وسفيداستان حضرت از ناً ير عيت زيپنجم در ب

  يدنـد يهـا بر  خبر دسـت  يب  تـرنج در نظـرت   يجـا  به تا
رد که چون وآ يم وسف استنباط کرده و شاهديز از واقعه حضرت ير نيت زيا در بي
  :کرد ياحساس م ر نخورده بود درد گرسنگان رايس يسال خشک او در

  ش درمانـد ياحـوال خـو   به که  دانـد  يحال درمانـدگان کسـ  
قرآن و  در شهيرز ينهمدان  يت قاضيگر مثل حکايد يها داستانن باب يدر هم

 قالب ن توبه دريرا از دست نداده و موضوع سنگ يسينو داستان ث دارد و لطفيحد
خاصانش او را . و خواب بود يدر حالت مست يقاض يروز .است شده مطرح يشوخ

د از کدام طرف و چون آگاه شد که يپرس يقاض. د برآمديدار کردند و گفتند که خورشيب
تطلع الشمس من مغرا  حيت العباد يلق علفيال: غمبر را خوانديث پياز طرف مشرق حد

شه باز يدر توبه هم”ک مرد متعهد مسئله يث ياز ح يسعد. هياستغفرک اللهم واتوب ال
 با رو ين درست است که در توبه باز است وليکند که ا يم مطرح يالنظر قيبا دق “است
چنانکه در . است يقرآن ،يگونه استدالل سعد نيا .ده ندارديرو شدن مرگ توبه فا  به

خدا ايمان   به ما را ديدند گفتند فقط] عذاب[پس چون سختى  :است آمده مومن سوره
و هنگامى كه عذاب ما را مشاهده  .گردانيديم كافريم آورديم و بدانچه با او شريك مى

  .١ي ندادشان براى آنها سود كردند ديگر ايمان
ت و يهمانگر ايو نما يمات اسالميح تعليل و تشريگلستان عموماً تحل يها داستان
و  يتوانگر مثالً انتخاب کرده يسعد را که اتيموضوع .است ين الهيماعظمت فر

ت، حسن عبادت، يچارگان، خلوص نيخدمت ب ،فه پادشاهان و مالداراني، وظيشيدرو
 ،مذمت حرص ،احسان يب رم، صبر و تحمل، سخاوت و کيعشق اله معرفت و عرفان،

                                                   
 سنااْوا باَفَلَم يك ينفَعهم إِميانهم لَما ر )٨٤( ه وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِه مشرِكنيآمنا بِاللّ سنا قَالُوااْوا باَلَما رفَ  .١

 .۸۵-۸۴آيه ، ۴۰ ورهس



  ٥٨  قند پارسي

 ياخالق يها ره درسيو غ يستيهمز الل و حرام، عزت نفس، عفو و کرم وحشناخت 
  :کند ين نکوهش ميرا چن کبر و نخوت يسعد .ت استين مورد کتاب هداياست و قرآن در ا

  و بـاد  يکه در سر کند کبر و تند  آدم خـــاک زاد  يد بنـــ ينشـــا 
  :ديفرما يم بزرگ در قرآن درباره متکبر يو خدا

اه مرو كه خدا رخ برمتاب و در زمين خرامان ر] به نخوت[و از مردم ”
  .١“دارد زن را دوست نمى الف و خودپسند

ن است يحق ا. است گفته يا مانهيغ و حکيبل يها درباره عفو و کرم حرف يسعد
دن کرم يرا که بدون قدرت بخشيدر حالت قدرت باشد ز ديبا و عفو يکه بخشندگ

  .است يبلکه اجبار و ناچار ،ستين
  .نديب يسخت يتواننانکند در وقت  ييونک ييهر که در حال توانا گويد مي يسعد
مگر دوست نداريد كه خدا بر  ،بايد عفو كنند و گذشت نمايند و: ديگو يم قرآن

  .٢شما ببخشايد و خدا آمرزنده مهربان است
و  يد نه بر گناه و ستمکاريکمک کن يو تقو يکوکاريد در نيشما با: در قرآن آمده

  .٣ستار سخت ايد که عقاب خدا بسياز خدا بترس
  کند سر آزار دوستان دارد يم هر که با دشمنان صلحگويد  سعدي مي

  اي
  شانيجور است بر درو ،کان و عفو کردن بر ظالمانيرحم آوردن بر بدان ستم است بر ن

  اي
ــر پلنــگ ت ــتــرحم ب ــداني   بـود بـر گوسـفندان    يستمکار  ز دن

  :است يات الهين آيدرباره احسان و کرم ع يد سعديد
  يا و عقبياز دن يشومتمتع  يخواه

  با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد

                                                   
 .۱۸ آيه، ۳۱ ورهس ،ه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍاً إِنَّ اللّمرح ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في االَرضِ  .١

 .۲۲، آيه ۲۴سوره  ،ن يغفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحيماَلَا تحبونَ اَولْيعفُوا ولْيصفَحوا   .٢

 .۲، آيه ۵، سوره ي اِإلثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شديد الْعقَابِتعاونواْ علَي الْرب والتقْوي والَ تعاونواْ علَ  .٣



  سعدي و تأثير قرآن بر گلستان  ٥٩

  .١خدا با تو کرم کرد چونبا خلق کرم کن : ديگو يم خدا
پس صبر ”د که يگو يم د و پروردگاريصبر برآ  به کارها:ديگو يم درباره صبر يسعد

  “٢کن و عجله نکن
  .٣“و جاسوسى مكنيد و بعضى از شما غيبت بعضى نكند”: ديگو يقرآن م
  :دگوي يم داند و يم يعمل زشت را گرانيد بيع آشکار کردن يسعد

  .اعتماد يب و خود را يشان را رسوا کنيا رممکن که  دايپ يب نهانيمردمان را ع
  .٤“هستند دنيوي اتينت حيمال و فرزند ز” :ديگو يم يقيخالق حق

  .ش عمر استيمال از بهر آسا: درباره مال در گلستان آمده
 اديهمه شب ناله و فر يدر کاروان که کند يم را نقل يا هديورش  داستان يسعد

بلبالن، : دند گفتيرا پرس يخواب يب چون علت .چ کس را اجازه خواب نداديکرد و ه يم
ح بودند پس چطور ممکن بود که من در خواب يم همه در تسبيکبکان، غوکان و بها

  ٥.است سوره جمعه اخذ شدهاول  هين داستان از آيا .مانمب غلفت
  که کند يم يادآوري خواننده  به روشنفکرانه يسعداما  ساده است يليداستان خ

 دهد و يمت يهنرمندانه درس عبود يو .٦ستيچ نش انسان و جنيمقصود آفرهدف و 
 يسعد. اموزديرد و پند بين است که با مشاهده عبرت بگيت هميشرط آدم که ديگو يم

مورد بحث قرار داده و در هر مورد از  يکي يکيبشر را  يو اجتماع يشخص ليمسا
  .قرآن بهره جسته است

  :سدينو يم شهوت ةدربار يو
  زيــخــود بــر آتــش دوزخ مکــن ت هبــ  زيـ بپره ياز و اسـت  که شهوت آتش

ــدار  ــش ن ــوز  يدر آن آت ــت س ـ به صبر آ  طاق   ن آتـش زن امـروز  يبـر  يب

                                                   
 .۷۷، آيه ۲۸سوره  ،حسن اللَّه إِلَيكاَحِسن كَما اَ  .١
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٦.  وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خم۵۶، آيه ۵۱، سوره و. 



  ٦٠  قند پارسي

سازند و  يم است که شهوت را مغلوب يکسان يبرا يکيفالح و ن يد قرآنياز د
  .١کنند يم صبر

را  يگمراه يزود  هکردند ب يرويت نفس را پوم آمده که آنانکه شهيو در سوره مر
با بالغت  يگنهکاران و گمراهان روشن است و سعد يافت و آتش جهنم برايخواهند 

است که خود را از  يکس خردمند. ديگو يم شهوت را آتش خوانده و صبر را آب يادب
  .آب صبر خاموش گرداند بان آتش را ياک نگهدارد و ان عذاب وحشتنيا

ن آدر که  مردم است به و عشق يبر بشر دوست يمبتن يسعد ياجتماع يها شهياند
  .زند يموج م قرآن  به ن و عالقهيد  به محبت

اشعار معروف و  از ياريمنبع بس ،از خروار است يکه مشت ،ها ن نمونهيعالوه بر ا
  .بوده است اء اهللاياقوال اول ث ويقرآن و حد ،يل سعديبد يب يها تيحکا

  منابع
  .۱۳۶۳ج قرآن ، تهران، ياد نشر و تروي، بنيا قمشه ياله ير مهدي، ترجمه و تفسديقرآن مج .۱
  .۱۳۳۴، تهران، يعلم يچاپخانه محمد عل، يفروغي محمد عل حيتصح ،يخ سعديش اتيکل .۲
  .۱۹۸۴و، نهس، لکيپر يجعفر مرحوم، نظام يمفت مترجم البالغه، نهج .۳
  .۲۱ث شماره يحد ،۱، فصل الرابع و عشرون، ج يميات، رضا حکيالح .۴

                                                   
 .۹، آيه ۵۹، سوره ولَئك هم الْمفْلحونَاُيوق شح نفِْسه فَومن   .١



  حافظ شيراز و ناقدين فن  ٦١

  فن نيو ناقد رازيحافظ ش

  اسـت  صدا ز پر نوزهحافظ  ةنيس يفضا  عشق تو دوشـم در انـدرون دادنـد    يندا
 و هرفت رونيب رانيا مرز از اش  هوازآ هاست ک يرانيا انشاعر نيتر هاز برجست يکيحافظ 

 ،اند هحافظ بود ةفتيش شهيهم مردمش هاست ک ايدن مهم ياهاز کشور يکي ستانونده
نادر و هاي  سينو دست وجود .يرويپ از اوکردند و شاعران  مي  دعوت ار او انهشا
 نيا بر دهشا ،يو شخص يدولتهاي  هکتابخان و ها هخانقا ها، هحافظ در موز  وانيد ابيکم
هنوشت ندهگوناگون در هاي  زبان به وان حافظيد معتبر حوشرها و  ترجمه .عا استمد 
 هک ديرس چاپ  به ها شرح وها  هترجم نياز ا ياريبسها  هچاپخان جاديا از پس و شد
  :قرار است نيا  به اهنآاز  يضبع ياسام

 يلهد درم  ۱۹۰۷در سال که  يلوهد جانان جان رزايم منثور ةگلبن معرفت ترجم •
 .است همنتشر شد

 .است هچاپ شد يلهد در م  ۱۹۲۱ سال در عبد محمد غالم از عشاق هگلدست •
 .کرد هترجم اردو زبان  به م  ۱۹۴۹ سال در را افظح غزل هن و شتاده باقر محمد قاآ •
در سال  ياشمه مسلم از متن با همراهحافظ  اتيو شرح غزل هترجم :اتيعرفان •

 .شد چاپ ورهم در ال ۱۹۵۶
  ه ۱۳۵۷در سال  يلوهد الدين از محمد احتشام بيالغ ترجمان  •
 .چاپ شد يلهم در د  ۱۹۶۴داس در سال  چرن اميش تيپاند منثور هترجم  •
 بار راهسال چ هجديه تدر مد ينوهلک يحنف يرضو يصادق عل ديس شرح  •

 .شد چاپ  ديتجد
 يانوهت يعل اشرف محمد حافظ »عرفان« •
 يلوهد نياد حسسج يقاض ةترجم  •



  ٦٢  قند پارسي

 پسند مورد چقدر نرهشعر دوستان و عاشقان  نيب حافظ دهد که يامر نشان م نيا
 و گجرات ،سند ،پنجاب ،ريکشم .دارد گريد ييايدن هقار هشب در حافظ .است هبود
 ياهرهعاشقان شعر و سخن در ش يحتّ .داشت تيمرکز هو بنگال ندهشمال  هژيو  به

. دنودبخبر ن يحافظ بهاي  هدوردست از سرودهاي  هخانقا و اهروستا ها، هکوچک، قصب
 را شياهشعر ،کردند مي  مع شبستان سخن را از اخگر کالم حافظ منورش آنها

 هديحافظ شوري ها غزل زين اکنون .کردند مي  هو ترجم حيو تشر صيتلخخواندند،  مي 
 دگانيو شور نديسرا مي  االنقو .دارد يتو لذّ فيک نده ينگهو فر يعرفان هاي در بزم

 يرا بررس گريدکي ياهنقد و اند شهدر حال پژو سندگانيو نو نيناقد ،رقصند مي 
 هبود يجالب موضوع خود ندوستانهدر  يسشنا حافظ ،هکوتا همقال و دراز سخن .کنند مي 

 ازين ،ينعمان يمانند شبل ،يقو نيقدتمن دارد، هادام ينقد ادب ةوار سلسل هريزنج .است
 نيعبدالرحمن، محمد حس الدين صباح ،يرانيمحمود ش ع،يدکتر محمد شف ،يفتحپور

دو ناقد، هاي  هشياند همقال نيا در .دارند ينيريشهاي  بحث گرانيو د يبلگرام زادآ زاد،آ
  .است هشد هقرار داد يبررس دمور حافظ شعر ةدربار ريهاد ظو سج يانصار .ظ

  نيناقد يمعرف
. م ۱۹۲۵سال  هيفور ۶ خيدر تار يو. بود ينقو نيظل حس يو اسم کامل: يانصار .ظ
 تريم هدانشگا  در را يماتمقد التيتحص .گشود انهج  به چشم ارنپورهس رهش در

 مسکو از را يدکتر درکم ،ييعلوم متداول اروپا به  هعالق يانب و سپس بر گذراند
 او .استخدام شد يروس زبان استاد عنوان به يبمبئ هگرفت و در دانشگا يروس زبان  به
 »هنام يانصار« ةروزنام در در ابتدا .داشت هرهش مردم نيباي  هحرفنگار  روزنامه عنوان  به
 ريمد عنوان به »جنگ يمقو« به موسوم امهن هفته در نآکار کرد و پس از  يلهد  در
 .ظ .بود زمليو سوش ونزميکم تأثيرتحت  ياسيس عاوضا زمان نآ در .ت پرداختيفعال  به

 مترجم، عنوان به يو تيشخص .منتشر کرد را »اليخ« نام  به يادب ةمجل کي يانصار
 بزرگ رانشاع ةدربار او .شد هشناخت مردم  نيب يست و منتقد ادبيژورنال س،ينو نگهفر

بر کالم  يو يشهکار پژو نيتر مهم .انجام داده است يا هارزند ياهاردو کار و يفارس
 ثارآ .است زادآ نيو محمد حس يدهلو غالب ،ريم يتق رياقبال، معالمه ر خسرو، يام



  حافظ شيراز و ناقدين فن  ٦٣



  ٦٤  قند پارسي

 نيشاعر ا چيهاحساس در کالم  هگون نيل از حافظ اقب و داشت نفوذ کامل
  .١“نبود بايدلکش و ز قدر
  :است نقل کرده را ريز تيب ارهچ اثبات سخن خود يبرا و

  ستني همه ناي مکان و ونـک هکارگ لـحاص
  ستني همه ناي انهج اسباب هک رآ شيپ هباد
  ٭

  جو مترک رهراز د و وـگ مي  رب وـاز مط ثيدـح
  را معما ناي حکمت به ديکس نگشود و نگشا هک

  ٭
  کـن  رابـخـ  گلگـون  بـادة  امـجـ  به را ما  شــود خــراب فــاني عــالم هکــ شــتريپ زان

  ٭
ـ  دـهـ م نخواـغـ  امـاي هـک هادـب اريب   مانـد  نخواهـد  هم زين نينماند و چن چنان  دـمان

بودند  يو ثيرتأ تحت هک يبعد انيسرا غزل تمام و حافظ ةدربار يسپس انصار
  :است هکرد يريگ هجينتن يچن
 ندارد، دوام .و تار است هريخارج ت طيمح .آاندرون در يسو  به رونيب يايدن از”
گرفتار  يزندگ ،هديفا بي يسع و دهج .ستين هئلسم حل هفلسف .ستين رامشآ
 .ت شوو غرق لذّ ريبگ زور  به رحمش بي دستنشاط را از هاي  هلحظ پس .غم
خوب  ياه ساعت از پس چون هالبتّ .است تو مال هلحظ مانه اهتن هک رايز

  .٢“تمام هو قص ديآ مي  مهرسد، روزگار خوب  مي  بد ياه ساعت

  ريهاد ظسج پاسخ
واقعاً  ،است نميهبزرگ  شعراي پياماگر  ديگو مي  گردد و مي  مضطرب ريهسجاد ظ روح

 يشعرا اي و باشد نحطاطا شعر غزل هک رديپذ ينم صورت چيه  به يو .ست يمسترد کردن
و لذت  تيداخل ت،يفرار ،يعالفان فتصو را حافظ شعر .اند داده ياميپ نيبزرگ چن

                                                   
 .۱۷ذکر حافظ، ص  .١

  .۱۸، ص همان  .٢



  حافظ شيراز و ناقدين فن  ٦٥

 هيما بي اريبس زيحافظ را چ ايهب بي راثمي هاست ک نگفتن چنا) يکوش لذت( يپرست
را اي  هويش و است هکرد يبزرگ هاباشت انصاري .ظ .مياندازيب شغالا در ،هقرار داد يماض
  ١.است يعلم ريو غ يادب ريغ هردک نتخابا هک

 هاي رتصوي از سخن خلقت .است هفيطلاز فنون  يکي يسنج سخن ريهسجاد ظ به نظر
و  يعلم قيحقا ،يمهباهاي  ونديپ ،يزندگ رهمظا هلفظ است ک نيا هالبتّ .است يخارج

 با بلکه دکن مي  ياشنقّ هک نيا فقط هگوناگون را نهاي  و وجدان يو ادراک درون اتيفيک
  .٢نديفرآ مي  ممترنّهاي  هنغم

 يشعر ليو تما يمقاصد زندگ ،يقلب ياهداديرو ،يو فرد ياجتماع ياهرزوآ شاعر
 نشان او  به گريد يهو را دهد يقرار م تأثير تحت را هخوانند هکند ک مي  انيب يرا طور

 ةويو ش باشد تقيو حق يبر راست مبنيکالمش  هک است يکسشاعر ترين  موفق .دهد مي 
  .باشد هداشت بايو ز تأثيرپر 

 هبلک ،نکند هنگا همدردانهروزگار خود فقط هاي  ستم  به هک است يکسشاعر بزرگ 
 و رهم ونديپمختلف  يها انسان با که يطور به برپا کند جانيهها  دل در خود شعر با

 ينينو ةجامع يريضم روشن و هبا احساس و عاطف ف،يلط نحو  به و کند استوار محبت
  ٣.است نيمه رشع دفه نيتر بزرگ .باشد رامشآ باعث هک دهد ليتشکرا 

و  ديو عقا تايرواهاي  از بخش يارياز بس ديبا يفن کيکالس اتيادب همطالع هنگام
ارزش دارد  زينها  زيچ هگون نيا هالبت .ديکوش اميپ يسنت صرف نظر کرد و در جستجو

 ها، يزشت ها، ييبايز انگرينما حال ات و است خود ةاجتماع دور خيتار يچون تابلو
  .است هزنداي  هجامع حرارت و احساس
 نآ توسط  کند چرا که يم قيتشورا  هفلسف و علم هحافظ ترک را يانصار .ظ ديد از
 هک است ترهب زيهمه چ از قبل هک دهد مي  پاسخ ريهظ ادسج .گردد نمي  شکارآ حق هرا
 وا .نبود حکمت و علم مخالف حافظ .٤ديوگ مي  ناقص را علم کدام حافظ هک ميمهبف

                                                   
  .۲۰، ص ذکر حافظ  .١
 .۲۱همان، ص   .٢

 .۲۸ص  ،همان  .٣

 .۳۱ص  ،همان  .٤



  ٦٦  قند پارسي

 عالم هک است همدآ المحجوب کشف در .بود آنهاعلما و حکمت  از اي هژيو هگرو هيعل
  .است انيمعارف و ب يايخواند و عارف دن مي  را رهظا يمعنا

ــا ــ حافظـ ــر معنـ ــب يدار يا يگـ   ١و قـال  لياز ق ريغ ستين يدعو هورن  اريـ
علَم بر  اييهنآ هعلي او ،است هف علم و دانشمندان نبودلخام وقت چيه حافظ
 انيو لفظ و ب ترواي گرفتار هعلم و حکمت دور شد گستردگي زا هک بود هافراشت

 و دهمدرس، زا ن صورتيا به کس چيهقبل از حافظ  .کبر و غرور يبودند و مبتال
و  ينيخودب ،يخودپرست ا،ري از حافظ .است هرا مورد لعن قرار نداد خشي

  :بود زاريب يپرور شکم
ــر ــاد  اي ــام ب ــمارند و ج ــالل ش ــرام هح   ٢شيو کـ  عتيشر هيو ملت، ز قتيطر هيز  ح

و دور  ريبالعموم پر از تزو آنها ايه حرف هک ديگو مي  همدرس هفقي ةدربار حافظ
است  نيحق ا(است  مستي حالت در نآباشد  تياگر واقع ولي .است ياز راست
حافظ  انبي هگون نيا يشبل) ميشنو مي  ياز مستان واقع هشميه را قتيحق ايه حرف
 يعلم نيهذ هشعبد با را حق اسرار اختالط حافظ .داند مي  يبر بالغت شعر يرا مبن
  .کند نمي  قبول

  ٣منکنـي  ملحق هورق شعبد حق با سر  ميدانـش نکشـ   فتـر د بـر  هطلمغ قمر
  :کند نمي  قبول زيرا ن گرانيد يمداخلت در زندگ حافظ

  ٤کـنم  خـواره  شـراب  منـع  که کار هچ مرا  فقيه نه محتسب، نه مدرس، هن م،يقاض هن
شحنه و يدربار يعلما هک ديد مي  حافظ هک ديگو مي  هنيزم نيدر ا ريهظ ادسج ،
 نيا است، پس يشخص منفعت و هانهاقتدار شا ثبات يبرا نديگو مي  هرچه محتسب
  :است هبود ريتزو هيالعمل او عل عکس

ـ  همه يبنگر کين چون  و محتسب يو حافظ و مفت خشي هکخور  يم   ٥دنـ کن مـي   رتزوي
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  حافظ شيراز و ناقدين فن  ٦٧

  :ديسرا مي  گريد يجا
ـ  شحنه و ملک مهر چو هرش هدزا   ١شـود  هچـ  نميبگز نگاري هراگر م من  دگزي
 حل هرا گرننشا و است فرار عالمت زاهسبک طنز و است يانصار .ظ نظر طبق

 شدن گم کرامات و وجد در ن وگرفت هديناد را هجامعهاي  بيع يعني هرا دو ره .ستين
  .استنقص ب و يعغرق شدن  »يکوش لذت«و  »يپرست شيع« درا ي

 حافظ ليتما هک ديگو مي  رد ويپذ يرا نم يانصار .ظ يريگ هخرد ريهسجاد ظ
 سجاد سپس .ه استديمهف   يانصار .ظ هک ستين يمعن آن  به شيو ع تيداخل يسو  به
  :کند مي  هشارا مهم ةنکت چند به ريهظ
 رويپ ايپسند  او را شاعر رجعت ديدر کالم شاعر نبا هياصطالحات صوف دنيد با .۱

  .ميهبد رارق يافکار فرار
  ؟دارد يفرار هيو روح يمنف تأثير يکل طور  به کالمش ايآ هک مينيبب ديبا .۲
  ؟است قبول ناقابل د،يجد يعيطب و ياجتماع علوم در مختلف هاي هشياند وجود با هنکيا اي .۳
  .است هدميهو ف هددي احسن نحو  به را نآ قبح و حسن و هزمان قيشاعر تمام حقا ايآ .۴
 انسان هتوج له آنيوس  به و ديافزا يم يبعدهاي  نسل يهاگآ و شعور  به يا شعر ويآ .۵

 با اتيح در دهج جد و يسو به روح را ايو  گرداند مي  مبذول يزندگ يسو به را
  کند؟ مي  همادآ يتوان خاص

 پرتو در انه ويات صوفاصطالح کمک به حافظ هک مينيب مي  صورت نيا به پس
 يوهاي  هت با خلق و مخلوق و جلومحب نش،يفرآت علّ ،يعظمت انسان ،ينآقر اتيآ
 هکعب نيب يفرق يخاطر و نيمه به .دانست مي  يخوب به را ظلمت در هچ و نور در هچ
  :داند مي  نجانا بزم هگا هجلو را دو رهو  نديب نمي  هبتخان و

ــدا    در ــور خ ــان ن ــات مغ ــي خراب ــب م   ٢نميب مي ز کجا  نوري چه هک نيعجب ب نيو  نمي
  ٭

  ٣هست بيحب روي پرتو هست هجا کهر  سـت ني شـرط  خرابات و هعشق خانقا در
                                                   

  .۳۶، ص ذکر حافظ  .١
  .۴۱، ص همان  .٢
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  ٦٨  قند پارسي

 يبرا .داند مي  و انسان را امانتدار يشرفت انسانيعشق را اساس و محرک پ حافظ
خوش  و ها يخوب هاست ک يانسان فيلط رهعنصر مودت، گوترين  رارزشپ يو

عرفان را  يو سطح يعشق و محبت رسم ةديعق يو يول .ردوآ مي  وجود  به راها  يخلق
شدن رواج  هللا يفنا ف و يزگيحصول پاک يبرا »هدهامج« عنوان  به ايعلما و صوف نيب هک

  .ديگو مي  وکند  يم رد ،داشت
ـ دلـق ر  ن،نشي هدر گوش هورن  بـرقص  و برانـداز  هوز سر خرقـ  يسماع آ در   ١ريـ در برگ اي

  ٭
ـ  نـداز بي هخرقـ  نيا حافظ   ٢برخاست خرمن سالوس و کرامت از تشآ هک  ببـري  جـان  هگل
ها  نيا هناراحت و متنفر بود ک نيا يبرا هخانقاهاي  اضتير وها  از درس حافظ

 عقل، اساس بر را عشق رهگو او .ندنک مي  دور ياجتماع يزندگ قيرا از حقا يدمآ
  :گردد مي  نو مطمئ ابدي مي  در يزندگ تجارب و وجدان ادراک، وش،ه

  يجســتجو دار لميــ اگــر هبــرون نــ قــدم  عشـق  هرگـو  مجوي حافظ هکنج مدرس ز
 ،است نيگآ و انبساط زيسرورانگ هعاطف و اخالق لحاظ از هک ييرويحافظ ن نزد

عشق و ابراز  ،يقمغان، سا ريپ ،هخانيم شراب، مثل ييها هواژ .است »محبت و انس«
 از را انسان حافظ .است تايوجدان نشاط ح ختنيمحبت، احساس حسن و برانگ

انسان باشد و  گرانيبند ديپا وانيو مانند ح هگانيب يشناسدخو شعور نور از هک يا يزندگ
 رونيبگذراند، ب يو سطح فيک بي و هاکاراني، رهدف بيرا  يزندگان هکند ک مجبوررا 

  .برد مي  زادآپر مسرت و  و رنگ وارنگ طيمح کي به و وردآ مي 
 و سرور کالم حافظ فيک و تلذّ و نشاط آن تمام خود هپرشکو انيبا ب ريهظ سجاد

را رد  يانصار .نقد ظ يمنفهاي  هشياند احسن نحو به داند مي  يزندگان فيلط ةيما را
  :وردآ يم دهشا عنوان  به را ريز تيب ،هکرد

  اتـحي بآ دـيـظ چکــافــش حــم دلکـنظ ز
  ٣عارض از آن چکان جانان هشد خوي هک چنان
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  حافظ شيراز و ناقدين فن  ٦٩

 و دارد  انسان را يزندگان کردن جاودان استعداد شعرش هدانست ک مي  خود حافظ
  .دباشبخش  يزندگ دتوان مي  ،يتعل از نظر صرف

مردم در جام و  ،هياصطالحات صوف بناي بر هکند ک مي اظهار تاسف  ريهظ سجاد
و  يانفراد يحافظ زندگ يو نظر به .دنديد را يزندگ قتيحقحافظ فرار از  يسبو

اش  هنغم نگهآ .بخشد مي  ت سرورلذّ هاحساس و عاطف يرا با گرم ياجتماع
 يو ايه هنغم. کند مي  خبر با يگوناگون زندگ ايه نگهآو از  است نگيآ اتحي
 و يزيانگ طرب ،يکوش شيع ةواژ .است همدآ وجود به يمختلف زندگ ايه نگهآ با

مخالفت و احتجاج  ةويش ناي هاگرچ .اند همبتذل و پوچ گفت نارا نقاد ياندوز لذت
 حافظ .است نفس ارتهو ط يزگپاکي نشان ،عشق نشان حافظ کالم در .حافظ است

 ت،ينانسا ارتباط ،انسان دو عشق .را وسرانيهنه را دوست دارد و  افالطوني عشق هن
 جاي« اصخ خلوت هاست ک نميه ردآ مي  وجود به را يو دوست يخودسپردگ يفضا
  :گردد مي  »انس هتگاهنز«و  »امن

  انس هگا تهامن و نز ياـت و جـاص اسـخ خلوت
  ١خواب به اي اربيست  يداربي  به نميب مي  هک نيا

 .داند يم ارتهوضو و ط بدون  هکعب ةوصل بدون عشق را مثل طواف خان حافظ
  :است هرا نقل کرد نيريز اتياب ياندوز در رد لذت ريهظ سجاد

ـ عز نيچن يقدر شب   اسـت  هـوس تو تـا روز خفتـنم    با  فيو شـر  زي
ــ هو ــه هک ــاي  دردان ــازک نيچن   ٢اسـت  هـوس شب تار سـفتنم   در  ن
 قدر شب با ،هکرد لذات ترکعشوق خود با م يعاشق هک را يشب عظمت پس
  .گرا است پوچ عتيبا طب يگفتن کامالً مناف فيو شر ميظو ع دنيگردان يمساو

  يريگ هجينت
 تيواقع .برد پي ندهدر  يمتون فارس يادب ايهنقد خوبي به توان مي  بحث باال از
کرد  مي  يزندگ يزمان انصاري .ظ .دارد تمحبوبي ستانونده در حافظ هاست ک نيا
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  ٧٠  قند پارسي

 ديد قبلي ثارآ بر ضتهن ناي دوستداران و بود خود اوج در »پسند ترقي« ضتهن هک
 کالم يبلکه و برد نمي  تلذّ فظاز کالم حا وي هبود کطور نن يا ،داشتند   يخاص
 ثارآبر  دنکشي بطالن ، خطيهد خواتجد يژگيو ولي هگفت »و دلکش بايز«را  حافظ
  .بود قدما
 هخود را در ضمن دوام غزل نگاشتهاي  بحث هشياند نميه تأثيرتحت  انصاري .ظ
 يت نظربا دقّ ريهد ظاسج ولي .بود همحرک گفترغي و پسند رجعت را حافظ و بود،
 »حافظ ذکر« در هدکر انتخاب را ييها غزل محکم دهحافظ را خواند و با شوا راشعا
بر حافظ روا  نناقدي هک را ياتامهات يتمام ادبي امتهش با او .نمود يآور جمع
شعر  تاهمبا ةماي .نشاند مي  يغامبرپي منصب بر را او و هداد اييهدارند پاسخ ن يم

 حافظ ةسفر از خود استعداد طبق هخوانند هاست ک يو ريجادوگ نآحافظ 
 خود سحرگري مفتون را نره سنجان سخن و شعر عاشقان حافظ .کند مي  يخوار هزري

  .ردآ مي  رقص به سازد و مي 

  منابع
  .گرهياردو هند، عل يسجاد ظهير، ذکر حافظ، انجمن ترق .۱
  .نگيهفرامور مان ساز) ر احمدني و دکتر نذييدکتر نائ(الدين حافظ، ديوان حافظ،  شمس .۲
 .م ۱۹۸۴سيد سبط حسن و گروه، اردو انسائيکلوپيديا، فيروز سنز لميتيد، الهور جنوري  .۳



  ا از ديدگاه حافظيند  ٧١

  دنيا از ديدگاه حافظ

عت، نواگر بوستان ادب، سر حلقه رامشگران يطب ةدلباخت يمهد شاعر رازين شيسرزم
ره يچ يشاعر .است باک يب دل و رند ث حسن، صاحبيسرود عشق، واعظ و حافظ حد

ن از خود در چمنستان ادب چنيانگ ن و طربيريش يها نام حافظ که با نغمه  به دست
شدند و در مجلس » ان هند شکرشکنيهمه طوط« اشت کهد دين و تمجيتحس ةهلهل

  .آمدندرقص در به »چشمان هيس«نشاط 
، ضعف و جهان يثبات يب دوران، ييوفا يب آسمان، يمهر يب استيکه در دن يفرد

 يول. کند يم و ستم روزگار را مشاهده غم و يشاد ،، هجر و فراقي، مرگ و ناتوانيريپ
 و شوند يم اعتنا يب ين درد زندگانيا  به نسبت ايرند ادراک و دل حساس دا ةآنانکه قو

ت دارند و بعد از مرگ يخورند و از جهان شکا يم غوطه يوسيا در ورطة حرمان و ماي
. کنند يم هينده را تغذيآ يها نسلشه يفکر و اندپر شور خود  يها هو سرودها  با گفته
  .شناخت يم ا رايقت دنيشان بوده که حقياز ا يکيحافظ 
 يل گوناگونيو مسا ه استشد  يک علم بررسيث ياز ح ينيب ر جهانياخ يها قرن در

ت که در س ييجا. ات استيا منبع حيدن .قرار گرفته است پژوهش وردم نهيزمن يا در
ر و ييدر حال تغ وستهيپ ت کهيت و ماديمعنو يايدن. مطرح شده است مختلف انياد
ها  انسان ها، و وانيعت، حياست از طب يريا تصويدن يدگاه مجردياز د يول. است حولت

 د طبق آن رفتارننيب يم تينه واقعييآ رهرچه دها  انساند و شو يم که بر ذهن فرد مرتسم
 ينيب ، جهانآن نيتر چند نوع است که مهم يشناس از لحاظ جامعه ينيب جهان. دنينما يم

  .است يماد ينيب و جهان يمذهب



  ٧٢  قند پارسي

 ين نظام کسيا که با اراده خلق شده و در است ينظاما يدن يمذهب ينيب طبق جهان
خوب و بد وجود  اعمال يا و جزا براسز. نديب يم را همه افراد عمل و است رقها ناظر و

ار است و يصاحب اراده و اخت ،خلق شده است يک نظام فکريپس انسان طبق . دارد
  .ت دارديمرکز

 يستين يايدن. شعور نداردبر ماده است که ادراک و  يتياساس گ يماد ينيب در جهان
» چستانيه«ک ين جهان يا يعني. استهدف  يب و شکل يب يها دهيپد از يا مجموعه

ا يپس از لحاظ خلقت انسان با موجودات دن. مرد خودآگاه هست ياست که دارا
هرچه  که است يمثل عروسک انسان. ستين متصور يش هدفيندارد و برا يشاونديخو

وان حافظ يدر د يدشت يزبان استاد عل  به کند و يم اخواه قبولخواه و ن ،ديآ يم بر سرش
چشم  به ش کمترين امر که انسان فاعل مختار است و مسئول اعمال خويا از ياثر”
  :ديگو يم حافظ. “خورد يم

  ١نم از عهد ازل حاصـل فرجـام افتـاد   يا  خرابات نه خـود افتـادم   به من ز مسجد
∗ 

ـ  صـفتم داشـته   ينه طـوط ييدر پس آ   ٢ميگـو  يمـ  آنچه استاد ازل گفـت بگـو    دان
∗ 

  ٣اگر از خمر بهشت است وگر از بـاده مسـت    ميديمانـه مـا نوشــ  يپ بــه خـت يآنچـه او ر 
 يا جايو در هر دو مکتب دن رديگ يم ن جا سرچشمهيبا عالم از هم يتضاد آدم

مکتب  ست که درا نيفرق ااما  شمارند يم متيهر دو فرصت را غن. ستين يگدلبست
 اضت نفسير لةيوس به رد وزگ يم اعتنا يب عالقه و يب ،ن گذرگاهيا انسان از ينيد
مت شمرده غرق يفرصت را غن انسان ييگرا و در ماده کند يپرواز م يان علوجه  به

چون در . کوشد يم شين است که چرا حافظ در عيسوال ا. شود يم ييجو تنشاط و لذّ
انسان  يجهان برا شه،يهم خيدر طول تار م که اصالًينيب يم ميرو يم ن مسئلهيعمق ا
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  ا از ديدگاه حافظيند  ٧٣

 يآزاد يسو  به کند که يم احساس يو ک مرحلهي يبعد از ط ،است بوده »زندان«
ندان همانطور زر يند که زنجيب يم ديآ يم رونيب يواريچون از آن چهار د يرود ول يم
ن يا به رد ويگ يم را در نظر يا همسئله تاز يست و در تالش آرامش روحوبند ا يپا

سم ياليسم، جبر سوسياليترماجبر  ،خيجبر تار مثالً. کند يم يصورت تحت جبرها زندگ
در تالش  ،ابدي يم يزندان هنوز چون خود راها  همه ازم  به بردن ياز پ  بعد يلو .رهيو غ
  :نديب يم »من« يحافظ خود را زندان .شود يم من نگران يآزاد

  ١کـه آموختـه بـود   ز يشناسـ  ن قلبيب ار اي  رقه بسوزان حـافظ خگفت و خوش گفت برو 

∗ 
  ٢شـود کـارت اگـر نخواهـد شـد      به يدال ک  يار مهربـان سـاق  يامن و  يشراب لعل و جا

∗ 
ــرد يســت در شــهر نگــارين ــا بب   ٣ببــرد جــا نيــا خـتم از ر دشــو اريــ رم اتبخـ   کــه دل م

∗ 
ــا ــگ  يپ ــا لن ــس دراز   م ــزل ب ــت و من   ليـــخندســـت مـــا کوتـــاه و خرمـــا بـــر   س

∗ 
ـ  ين معنيک نکته ازي  ن باشـد يزد خـاطر کـه حـز   يانگتر   شعر يک   ن باشـد يم و همـ يگفت

  :ديگو يم کند يم يگران را بررسيد ،حافظ چون در تالش من آزاد
  ناسـره بفروختـه بـود    زر به وسفيآنکه   دسـود نکـر   يا که بسيدن به ار مفروشي
ن مسئله از ت فراواياهم. ک زندان استيند که هر قشر جامعه گرفتار يب يم يو

که از  يريتصو يعني ،کند يم و مشاهده خود عمل ينيب نجاست که هرکس طبق جهانيا
 ياو و در زندگان ياو، رفتار اجتماع ةدينقش بسته است در عمل او، عق يدر ذهن و يهست

قاعده  نياساس همبر د يباز يشعر حافظ ن .م دارديمستقر يتأث او يو فرد ياجتماع
 ،نيبدبها  انسان به شهياست که هم يينايره ميدا سجن نظر حافظ  به ايدن. شود يبررس

                                                   
  .۲۱۸ص  تصحيح نذير احمد، ،ديوان حافظ  .١
 .۲۴۹همان، ص   .٢

  .۱۹۶همان، ص   .٣



  ٧٤  قند پارسي

ذات   به و فتنه است، ييوفا يا، بير ور کم يجاا يدن. آزار دهنده و ناقدرشناس است
  :هزارداماد و زودگذر است عروس ،عروس ، خوشگر لهيراسرار، سست نهاد، حپخود 

ـ غا بـه  يدر دلبر  از چشم زخم دهر مبادت گزند از آنـک    يا دهيرسـ  يخـوب ت ي
∗ 

  کـر زمانـه  ممن گشـتم از  يکه ا  داد يا هفروشـم عشـو   يم نگار
∗ 

  ن عجوزه عروس هزار داماد استيکه ا  ست نهـاد سعهد از جهان  يمجو درست
ن يحامل هم زين اياهل دن حتماً ،ح استين شکل قبيا به ا در نگاه حافظيدن يوقت
کشش  ياين دنيا ز دريخواهد که خود را ن يم ن است که حافظيهم ،باشند يمها  صفت

  .و کوشش گم بکند

  ش کوشيدر نقد ع
اما  .رديا تمتع بگيدن نيا ه بر جهان، ازيبدون تک و خود يايدن از ازين يب خواهد يم حافظ

سم يالينشانگر ماتر يو يشخص ينيب جهان ين و مذهب دارد وليست که د يمرد يو
ارتباط که افکار حافظ با مردم  ، چرايکل به نه يد ولندار يکه با انسان ربط ييايدن ،است
نگاه  .کسر تازه باشديخواهد که  يم يجهان ،روح يآزاد ين شخص دانشمند برايا. دارد
  :نديب مي شاه و گدا هر دو راي ن ويدورب
  ١کين کيمياي هستي قـارون کنـد گـدا را     گام تنگدستي در عيش کوش و مسـتي نه

 ينيقرا يوان ويدر د .خواهد يم ييشخص فکور چه نوع خدان يم که اينيب يم ما
جبر  به ذکر شده حافظ معتقد چنانکه قبالً. ت دارديز شکايخدا ن از افت که اويتوان  يم

 يو. ستين يراض يو از جبر و کند يم خدا گله از او) نه همه جا يول(قدرت است 
انسان امکان ندارد  يگناه يد که بيگو يم يو .ار باشديآرزو دارد که انسان صاحب اخت

  .برده است ارث  به را گناه يچرا که او از آدم صف
ـ رو يدهنـد مـ   يکه پرورشم م چنان  ييخـودرو  به ن چمنم سرزنشيمکن در   ٢مي

                                                   
  .۶، ص ۵تصحيح نذير احمد، غزل شماره  ،ديوان حافظ  .١
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  ا از ديدگاه حافظيند  ٧٥

ن جنگ هفتاد و يان ديند که مدعيب يم ن پناه ببرد،يد  به خواهد يم که يحافظ وقت
ن يبا وجود ا. قت دور هستنديجنگند از حق يم که داند که آنان يم حافظ. دو ملت دارند

بر  جنگ و جدل نيکه ا ن نکته آگاه استيا ازو  داند يم را ين و زندگيکه حافظ رمز د
 ات تبرئهي، چرا از منهکند يم يپافشار چرا بر گناه ، پست استقياز حق يردو يبنا
و  يقمتّ ،دع باشد آدم متشريبا ،ن استيد که زاهد مورد تحسيگو ينم چرا ،کند ينم

 ياو خود عارف و صوفاگرچه  ؟ن ابزار نجات بشر استينکه هميا يزگار باشد برايپره
 و يبلکه حافظ واقع گريد نه مثل حافظان ،و حافظ قرآن بود» بيالغ لسان«و  دل پاک

 »هوالغفور«و » ميخلق کر«روح او را  يحافظ با طنازن خاطر يهم  به ،يآشنا با رمز قرآن
  د؟يفرما يم اچروي . ديگو يم

  ١سـت يو رحمت پروردگار چ عفو يمعن  رنـد اعتبـار  يو گچـ بنده  يسهو و خطا
∗ 

  ٢خانـه فـراوان کـردم   يم يگرچه دربان  ز لطف ازل جنت فردوس طمـع ادارم 
ست ا نيبر ا ين ويقيخواه است و  يک مرد آزادين باشد که حافظ يد اصل ايشا
از وسعت خرابه آزاد است، و انقاه خ يوارياو از چار د .هست جاهمه  يو يکه خدا
تواند  چگونه مياو پس اگر جنت بر مکافات عمل است  ،ناستغبارگاه است يبارگاه و

 يکش و روزه و نفس زنمااز يد معبد و نياز در قين يب آزاد و يخدا يعني نا باشد؟غاست يب
  :ديگو يم د بکند ويخواهد که خدا را مق ينم حافظ. و ترک لذات است

  ار بـــــاده کـــــه در بارگـاه اســـتغـنابيــــ
  ٣چه پاسبان و چه سلطان چه هوشيار و چه مست

دهد که آن  يم را نشان يتعال يذات بار يآزاد ،اض گفتهياول خدا را مبداء ف يو
  :ديسرا ين ميچن ست و بعدينها  انسان يها ينيبض مطلق گرفتار خورده يف

  ٤قـت ره افسـانه زدنـد   يدند حقيچون ند  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عـذر بنـه  
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  ٧٦  قند پارسي

ن عدم استقالل يحافظ ا. دهد يم ين و فرقه و ملت آزاديد و بند ديانسان را از قو 
 يند که حتبي يم کند و يم جامعه مشاهده افراد و بحران جامعه را در تک تک يانسان
  :نه دارنديبغض و نفاق و ک زين زانيشان و عزيخو

  ١ميبکنـ  ييم و دوايش بسر آربيبتا ط  يقان مـدد يمار شد از دست رفيدل ب
 يجا به انسان .باشد يگريط دتحت تسلّ ،خواهد ينم شه همان است که آدمير
ان يسمبل بزرگان و راهنما نظر حافظ زاهد و محتسب که به .آزاد است يايک دنيخود 

و  ياجتماع يحافظ از نابرابر .ستنديف خود آگاه نيها و وظا تيمسئول از ،جامعه هستند
ا در ي، تکبر، نفرت، دغل و ريعجب، خودپسند. ستني يضاگران ريتجاوز بر حقوق د

 عالمت يو رندبرود  يرند فطر  به که کند يم جامعه دل حساس حافظ را وادار
 ،د باشديق يب که يعشق. نديب يم ل را در عشقيمسا نيا حافظ حل تمام .است يديق يب

ور باشد  که نور عشق شعله يوقت. باشد يوت و فضولنخ و ايکه آزاد از مکر و ر يعشق
  :رود يم نيب من و تو از فرق

  ٢پادشاه حسن سـخن بـا گـدا بگـو     يا  سـت يب نيو غر يغندر راه عشق فرق 
بدون عشق هرچه  .ا عشق است و عشق نور استيخلقت دن ةنظر حافظ دربار

 .نش و خرداد علم و عالمت ييل است و روشناجهسمبل  يرگيت است و يرگيهست ت
 يايدن. برد يم علو يسو به او را شقع رد ووآ يم نييت پايجهل انسان را از انسان

  :هاست يحامل انواع بد يعنيجهل است  يايدنحافظ،  يشرويپ
ـ همـه تزو  يک بنگـر يچون ن  محتسـب  و يخ و حافظ و مفتيخور که ش يم   دنـ کن يمـ  ري

 يو جلوه معشوق را در م ديقل عشق بزدايص با را ياهين سيخواهد که ا يم يو
  :نور مودت بشناسد

ـ  ره آن دل کـه درو يـ ت  عشـق  ةيده که آبش نبرد گريره آن ديخ   ٣ور مـودت نبــود ن
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  ا از ديدگاه حافظيند  ٧٧

ا را ياست که دن ياسالم نيوانشئون و مظاهر ق ةيحافظ بر کل ين برداشت فکريا
  :ن عشق استيا هميق دنيعلت تخل. ديگو يم نه جمال محبوبييآ

ـ ن آتش شد ازيع  د ملک عشق نداشتيکرد رخش د يا جلوه   ١رت و بـر آدم زد يـ ن غي
شراب مجاز و  يکي ،ن عشق دو نوع شراب در دست دارديا درک يبراحافظ 

ن يت اد علّيشا. خواهد يم الهيا را در پيچرا حافظ هر دو دن .قتيشراب حق يگريد
حافظ  دنز. کند و شراب مجاز حمله بر نفس يم مله بر خردحقت يباشد که شراب حق

در جهان  ين است که بدين را آدم قبول بکند بلکه مهم ايست که کدامين نيمهم ا
 يکه در کارها يردخ .د مورد پسند مردم باشديبا ،داردي کمتر هرچه ضرر. نباشد
که  يوقت يخودفراموش يعني يمست. سست باشد يفعال است در حالت مست يبيتخر

ا يدن يا و کارهايطرف دن  به شته باشد کهمجال دا يکند ک يم انسان خود را فراموش
  :ملتفت باشد

  ٢کردم روانـه  ش يز شهر هست  يمـ  نهادم عقل را ره توشـه از 
 نفس چون و ندارد ياب سرکشته ياگر انسان شارب باده عرفان باشد نفس فروما

رد در خباشد حکومت فرد همه جا مسلم است و حرف  يخوار و ييحالت رسوا رد
  :افگند مين يوش مردم طنحافظ در گ يصال

ــ  ن دو حرف استير ايتفس يتيش دو گيآسا ــا دوســتان تلطّ ــداراب ــا دشــمنان م   ٣ف ب
ت و است که با نور مود يت و بشر دوستيدهد راه انسان يم که حافظ نشان يراه

ان يکه با جهان يرو جبر وقتين راه است که حافظ پين چنيا .شود يم مودهيشور عشق پ
، يرفتار اجتماع ةمنزل به يپرخاشگر يشعر و علناً .گردد يم اريحب اختارتباط دارد صا
 نظر  به ک مبارز جامعهيث يح به حافظ .شود يم محسوب يط انسانيدر سنن و شرا

  :دارد يا هجهان تاز ين است که آرزويهم. ديآ يم
  ٤يد ساخت از نـو آدمـ  يگر ببايد يعالم  دسـت  به ديآ ينم ن عالميبد يآدم خاک
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  ٧٨  قند پارسي

و  يميا دانشمند علم شيلسوف يک فيد در نظر داشت که حافظ يخر بادر آ
ک يبند  يشه پايفرمول نشان بدهد و هم صورت  به ز راينبوده که همه چ ياويميک

پس . داشت يقيهنرمند با احساس بوده که قلب رق فرد کي يو بلکه ،حرف باشد
  .ستيژه ممکن نيو روشک يشناختن حافظ بر 

  منابع
  .تصحيح نذير احمد هديوان حافظ، ب

  .ديوان حافظ، دکتر حسين علي يوسفي



  در شعر حافظه رندپ  ٧٩

  رنده در شعر حافظپ

ين الد نام شمس به در قرن هشتم هجري قمري شاعري ،ي و آب رکنابادگلگشت مصلّ
 شاعري که سرزمين شعر فارسي مانند او را. في کردجهانيان معر به حافظ شيرازي را

  .خود نديده است  به
ين م پرندگان در اشعار اوبررسي نقش و مفه  به در اين مقاله نگارنده سعي دارد تا

  .سراي بزرگ بپردازد غزل
خوان که در سراسر ادبيات فارسي  آواز و غزل اي است خوش بلبل پرنده: بلبل

. باشدامده يآن ن دربلبل  نشده که نام پارسي نگاشته به هيچ ديواني. سيمايي روشن دارد
آوا، هاي ديگري از قبيل عندليب، هزار دستان، هزار  غير از نام بلبل، با اسم به اين پرنده

حافظ گاه واژه مرغ و طاير را هم . ١شود مي زندباف، زندالف و زندخوان نيز شناخته
سبب چهچهه  به اين پرنده رنگ جالبي دارد و. کار برده است  به درباره اين پرنده

بلبل در ادبيات . همواره مورد عالقه آدميان بوده است ،انگيز و نغمات موزون خود دل
 ابراز عشق و گاه شکوه و گاليه به که در پيشگاه معشوقتمثيل عاشقي است  ،فارسي

حافظ در نقش . حق اين است که بلبل نماد شخصيت و انديشه حافظ است ٢.پردازد مي
  :کند که هر چه دارد از سر دولت عشق است مي بلبل اقرار

  اين همه قول و غـزل تعبيـه در منقـارش     بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبـود 
 داند و مي گويد و خود را از ديگران برتر مي سان سخن ديگر حافظ بلبلدر جايي 

  :دارد که دوست را از دشمن باز نشناختن کاري عاقالنه نيست مي معشوق اظهار  به

                                                   
  .فرهنگ ده هزار واژه: ، دکتر ابوالفضليمصفّ  .١
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  ٨٠  قند پارسي

ــد   ــند افت ــا پس ــل کج ــت اي گ ــواي بلبل   گـو داري  مرغان هرزه که چشم و گوش به  ن
رد که ديگران را تحت آواز او چنان سوزي دا. صميمي است بلبل حافظ، عاشقي

  :سازد مي برد و آتش عشق را شعله ورتر مي بين از را تحمل. دهد مي تأثير قرار
ــدليب  ــم اثــر آواز عن   گشتم چنان که هـيچ نمانـدم تحملـي     چــون کــرد در دل

  :دار است بلبل بر حسن گل غزلخوان و شب زنده
  ب همه شب دعاي توکند ش کز سر صدق مي  اي گل خوش نسيم من بلبل خويش را مسوز

  :بلبل سمبل وفاداري است و دلي حساس دارد
  منال بلبل عاشق چه جاي فرياد اسـت   نشان عهد و وفا نيست در تبسـم گـل  

  :بلبل حافظ در طريق عشق ورزي حليم و صبور است
  تا سرا پردة گـل نعـره زنـان خواهـد شـد       اين تطاول که کشيد از غم هجـران بلبـل  

  ٭
  بر جفاي خار هجران صـبر بلبـل بايـدش     ج روزي صحبت گل بايـدش باغبان گر پن

عبور هاي بسيار و  حافظ مسئله عرفاني وادي حيرت را که سالکان بعد از رياضت
مانند، ماهرانه در  مي رسند و با ديدار حسن معشوق ساکت مي آن به هاي سخت راه از

کي است که در وادي حيرت نظم آورده و در آن بلبل نماد وجود انسان خا به بيت زير
  :کند مي سکوت پيشه

ــيم     حافظ اين حال عجب با که توان گفت که ما ــل خاموش ــم گ ــه در موس ــيم ک   بلبالن
  :داند مي حافظ در غزلخواني نيز خود را همچون بلبل

  با اين لسان عذب که خامش چـو سوسـنم    ست بلبلي چو من اکنون در ايـن قفـس   حيف
  :شود مي وسيله معشوق گوشزد به عاشقيگاه خطاهاي بلبل در راه 

  ناز کم کن که درين باغ بسي چون تو شگفت  صبحدم مرغ چمن با گـل نوخاسـته گفـت   
  معشوق نگفت هيچ عاشق سخن سخت به  گـل بخنديــد کــه از راسـت نــرنجيم ولــي  

  :منزوي، متين و اندوهناک است ،بلبل حافظ
  آمد برون ز بيت حـزن  به بوي وصل گل  صــفير بلبــل شــوريده و نفيــر هــزار    

اهل نظر و صاحبدل است و حافظ عقيده دارد  ،بلبل در سخن حافظ حاکميت دارد
  :خوانند مي ور عشقباين مرحله کار آنهايي است که ز به که رسيدن

  بيا و نوگـل ايـن بلبـل غزلخـوان بـاش       سـت  ور عشق نوازي نه کار هر مرغـي بز
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  :داند مي را ات معنوي رسيده است و اسرار الهيمقام  به بلبل در کالم حافظ
  خواند دوش درس مقامات معنـوي  مي  گلبانـگ پهلـوي   بلبل ز شاخ سرو بـه 

  :يا
  گه سر عشـق بـازي از بلـبالن شـنيدن      گه چون نسيم بـا گـل راز نهفتـه گفـتن    

 االذکار گفته هاي تصوف سلطان ذکري که در فرقه. فغان بلبل مظهر ذکر است
شود و  مي نواخت شنيده حد و بسيط که با آهنگ و شدتي يک يعني صدايي بي شود؛ مي
چنين صدايي را . اين آواز است از يابد و همه عالم مملو نمي ير و تبدل در آن راهيتغ

  :شنوند مي فقط اهل دل
  به مجلس آي کز حافظ غزل گفتن بيـاموزي   به بستان شو که از بلبل رموز عشق گيري ياد

  :بل صالي سالمتي استصداي بل
  عــالج کــي کنمــت آخرالــدوا، الکـــي      به صوت بلبل و قمـري اگـر ننوشـي مـي    

عالوه بر بلبل از طاير، مرغ، تذرو، کبوتر، شاهين، هما، سيمرغ و عنقا هم در شعر 
  :ميان آمده است  به حافظ سخن

  اي کبوتر نگران باش که شـاهين آمـد    سـت  مرغ دل باز هوادار کمـان ابرويـي  
  :طور کلي پرندگان در کالم حافظ، آسماني هستند به

ــاهي   ار چه گاه گاهي بر سر نهد کالهـي  باز ــين پادش ــد آي ــاف دانن ــان ق   مرغ
طمع  به علت آن است که روزگاري  به برند، مي سر  به و اگر اکنون در جهان خاکي

  :اند دام افتاده  به خوردن دانه
  دام انـدازد  غ خرد را که بـه اي بسا مر  ور چنين زير خم زلف نهد دانـه خـال  

∗  
  آيــد صــفيرم   ز بــام عــرش مــي     من آن مرغم که هر شام و سحرگاه

  :هواي آسمان دارند ن خاطر مرغان حافظيبه هم
  به هوايي که مگر صـيد کنـد شـهبازم     سان از قفس خاک هوايي گشـتم  غمر

  :يا
  رغ آن چمـنم گلشن رضوان کـه مـ   روم به  ست الحاني خوش من چو سزاي نه قفس چنين

∗  
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ــدش در دام    مرغ روحم که همي زد ز سر سدره صـفير  ــو فکن ــال ت ــة خ ــت دان   عاقب
∗  

  کــه در ايــن دامگــه حادثــه چــون افتــادم  طاير گلشن قدسم چـه دهـم شـرح فـراق    
∗  

  طاير قدسـم و از دام جهـان بـر خيـزم      مژده وصل تو کو کز سر جان برخيـزم 
 که بلبل و ديگر مرغان همچون هما، شاهين توان گفت مي عنوان نتيجه  به در پايان

  .عالم علوي تعلق دارند و مظهر تجلي انوار احديت هستند  به کبوتر در اشعار حافظ و

  منابع
 ها، ، سازمان امور فرهنگي و کتابخانه۳ديوان حافظ، شماره : جاللي نائيني و استاد نذير احمد .۱

 .ش  ه۲۴/۱۱/۱۳۵۰تاريخ ثبت کتابخانه ملي، 
 .۱۳۷۲ل سه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اوسؤلغتنامه دهخدا، م: علي اکبردهخدا،  .۲
 .۱۳۶۷در جستجوي حافظ، انتشارات زوار، چاپ دوم : ذوالنور .۳
۴. ؤکوچه رندان، م: نيکوب، عبدالحس ينزرسه انتشارات اميرکبيرس. 
 .۱۳۶۶رکبير، تهران، سه انتشارات اميسؤنامه حافظ، م فرهنگ واژه: صديقيان، دکتر مهيندخت .۵
 .فرهنگ ده هزار واژه: مصفّا، دکتر ابوالفضل .۶
  .ش  ه ۱۳۷۰حافظ شيرين سخن، چاپخانه مهارت، تهران، چاپ دوم : معين، دکتر معين .۷
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  ان هنديار و صوفعطّ ياصطالحات عرفان

دارد و  يفراوان يفکرهاي  قان، جاذبهمحقّ پژوهشگران و يعطار برا يت وااليشخص
هاست که  سال. ر نوشته نشده باشدينمانده باشد که بر آن شرح و تفس يباق يا د نکتهيشا

. نديجو مي سندگان پر قدرت از عرفان و عشق عطار بهره وافريز فکر و نويشاعران ت
ل ابعاد گوناگون عطار سخن يو فروزانفرها در تحلها  يديها، حم ن کوبيها، زر يسينف
نظران  ن نقطه پرگار عرفان از شرق تا غرب، صاحبيا يراست به .و خواهند گفت هگفت
 يدر واد يقت گاهيسالکان طر يها کاروان نار زمرت افگنده است و در هيح به را

 از مراحل اسارت مقامات يشوند و گاه مي گم عشق و عرفان مات و مبهوت و
 يآزاد يزنند و در آرزو مي کبود رنگ دست و پا ياين دنياز ا ييرها يگذرند و برا مي

  .از عالم کون و فساد در تکاپو هستند
از هزار  يکيهنوز  يول اند هار گفتين باره بسيست؟ عرفا و دانشمندان در ايعرفان چ

جه شناخت يو در نت يتوان گفت عرفان شناخت نفس انسان مي ک کالميدر اند اما  هنگفت
 ين راهيتوان گفت که د مي ديست و شاين نياز د ييعرفان جدا. حضرت حق است

را بر  ياد عرفان اسالميعرفا و دانشوران بن. شود مي عرفان راهبر  به را ياست که آدم
  .١کنند مي تواراس يت باطنيو مراحل ترب يکشف و شهود، دانش معنو ،وحدت وجود
 ييايو عوامل جغراف يعد مکانو ب نداران دو کشور هم نژاد و هم فکريهند و ا
گسترة سند در هند   به يفالت يقلمرو را که از يجوشان فکر ن چشمهينتوانست ا

. افت با خاک آن منطقه همرنگ شد، بخشکانديکه راه  يا گوشه هر ر شد و دريسراز
هاي  يصوف. بوده استها  شيو دروها  ن راهبيو سرزم يميار قديبس ينتمد يهند دارا

                                                   
 .۲۲تاريخ عرفان و عارفان ايراني، ص  ،عبدالرفيع حقيقت  .١
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خت و يسازگار بود، با آن درآم ينجا آمدند و چون افکارشان با فلسفه هنديا به ياريبس
  .و عرفان را گسترش داد تصوف يايزش فلسفه و افکار هند مرز دنيآم

ن دو کشور پل زده ياست که ب ين صوفيلالمحجوب، او صاحب کشف ،يريهجو
پرواز درآمد که  به پر و بال گرفت و يعطار هنگام تصوفر يطا يايمنطق گو .تاس

راه  يغزال يشه عرفانيو عشق رابعه و اند يابوهاشم کوفهاي  با فلسفه يعرفان اسالم
  .شرفت و کمال بوديموده و در حال پيرا پ يدراز

فکر خود  ياند و مبيانه دميصوفهاي  شهاندي   به اي هروح تاز ،با تنوع موضوع عطار
لسوفان و يفلسفه و آراء و افکار فهاي  و با تجربه کرد ث استواريرا بر قرآن و حد

 يگر مکاتب برايز همچون دينها  يصوف. ساخت يغنآن را گر يدهاي  مان مکتبيحک
. مخصوص داشتند اتاصطالح به ازين طيبس هاي عنوانن يبا چن يرمزهاي  شهه انديارائ

قت يسالکان طراما  بود يکيان در هر دو کشور يب يه و ابزارهاعارفان يارهاياگرچه مع
شه و يان و انديزبان و ب يگوناگون ،اند هدينورددرچون از طرق جداگانه راه معرفت را 

  .دار استيآنان پدهاي  و سخنها  اصطالحات در عبارت
رده دا کيشرح و بسط پ يدر معان يکه گاه ين مقاله کوتاه، چند اصطالح عرفانيدر ا
 زين ين خصوص شواهديشده و در اي از لحاظ موضوع فرق دارد، بررس يو گاه
  .ره آورده شده استيو غ يسودراز، جماليژه از آثار گيو  به

سبک  .مطرح نموده است يليزبان تمث به ست که راه سلوک راين ين کسيعطار اول
 له و دمنه شهرتيم کلنا  به اش هپنجتنترا که ترجم ياخالق يها داستان  به يليخ يو يليتمث

  .١باشد يم نيز ينا و احمد غزاليابن س ريالط ةلرسار يثأعطار تحت ت. ه استيدارد، شب
 هاي يعشق و فنا را در وادهاي  سروده و مرحله ييبايز  به د رايل توحيالبته او مسا

  .م کرده استيترس يخوب  به رت و فنايد، حيهفتگانه طلب، عشق، معرفت، استغنا، توح
  :عشق، پنج مرحله داردگيسودراز د ياز د
 دن صفت جمال محبوبيشن يعني: عتيشر .۱
 طلب کردن محبوب يعني: قتيطر .۲

                                                   
 .۱۵۲عمت اهللا قاضي شکيب، بسوي سيمرغ، ص ن  .١



  ار و صوفيان هنداصطالحات عرفاني عطّ  ٨٥

 حضور دائم در حسن محبوب يعني: قتيحق .۳
خود را در  يمحو کردن مراد خود را در مراد محبوب و وجود فان: معرفت .۴

 .ظاهر و باطنشکستن 
 .زيهمه چدانستن محبوب را در همه جا و در  يکي يعني: وحدت .۵

وجود  يو “١اتمام رسد به ن پنج مرتبه تمام شود کاريچو ا”: سدينو مي سپس
  .اول، اوسط، اسفل: ت داده استيرا در سه مقام ترب يانسان
  .باشد مي لوح و قلم و نور و مظهر حق يجا و ياعل يدل، که مقام: اول

و مقام  يخداوند يها حور و قصور و نعمت يبا بهشت سروکار دارد و جا: اوسط
  .ب استآم پادشاه عشق، رسالت

  .ها، مار، کژدم است جن يس است و با دوزخ ارتباط دارد و جايمقام ابل: مقام اسفل
وک، وجود لالس ه، در رساله معرفتيسلسله سهرورد ياياز صوف يکيخ محمود، يش
ره را در وجود خود يد سالک چهار دايسد که باينو يم ره قسمت کرده ويپنج دا به را

  .٢برسد يوجود ذات حق تعال به بشناسد تا
 الوجود واجب .۱
 لوجود ا کنمم  .۲
 الوجود ممتنع  .۳
 الوجود عارف  .۴
 واحدالوجود .۵

انجام دادن آن  با است که يط خاصيشرا يعطار دارا يها يره همچون واديهر دا
 کند، چنانکه مي تر صعوداالمرتبه ب به گذرد و مي ک مرحلهيانسان از  ،نيلوازم متع
ان يران سلسله در اصطالح بيپ ياست ول يتعال يجزو ذات بار وجود، اصالًال واجب

 يروح را ظهور ،يکه بدون آن جسم عنصر. نديگو مي را يانسان يعارفانه، جسم خاک
ل فرشته آب يکائين وجود ميباشد و موکل ا ي ميپس جسم واجب وجود انسان. ستين

                                                   
 .۳۰از مجموعه يازده رسايل، ص  ،وجودالعاشقين ،گيسودراز  .١

 .۶السلوک، ص  رساله معرفت ،شيخ محمود  .٢



  ٨٦  قند پارسي

ه در ارتقا يندارد و چون روح نام و رزق است و کار نمو و رشد، بدون آب و غذا امکان
د نفس اماره ياول باگرداند پس  يرا قو يجسمان  تاو لذ يشهوان ياقو ،باشد نفس اماره
ع خود ير و مطيا نفس اماره انسان را زيکند  مي ا انسان بر اماره حکومتيند که آيرا بشناسد و بب

 يچ خبريب هيدم از عالم غن نکته است که مريجه ان فقط سالک است که متويا. است ساخته
ج يتدر به سالک چون. ها است وانيح يجا که هستند ييايا دنيعالم ناسوت   به ندارند و محدود

 دور يطانيدور نگهدارد از مقام ش يويق دني، خود را از عالياضت، عبادت و مراقبه شرعيبا ر
  .گردد مي داريشود و شوق عشق پد مي

و  اند هکرد يگزار کمال را عالمتهاي  حلههر حال عارفان در راه سلوک مر  به
ن طور هر مرحله، يهم .کند ين پنج منزل را طيرسد که ا مي مقام ذات  به يسالک هنگام

آن   به تنها و ستيمورد آن ن در بحث ين مقاله جايدر ا دارد که يمقام، نگهبان و منزل
  .١شود يمي ا اشاره

  جام منزل  منزل  نگهبان  مقام  
  عتيشر  ناسوت  ليکائيم  اماره نفس  الوجود واجب
  قتيطر  ملکوت  لياسراف  نفس لوامه  الوجود ممکن
  قتيحق  جبروت  ليائرعز  نفس مطمئنه  الوجود ممتنع
 يعنيالهوت   ليجبرئ  ذات آنحضرت  الوجود عارف

  مقام عرفان
  معرفت

منزل حجاب   سيابل  يذات خداوند  الوجود حدوا
  اينقاب کبر يعني

  ديتوح )معرفت(

ها  رهيو گردش در قلمرو داها  ين واديآنکه، عرفا ضمن گشت در اکوتاه سخن 
اند که در آثار شعرا و   که باعث اظهار اسرار و رموز عرفان اند هرا بکار برد ياصطالحات

ان يکه صوف اتاصطالح نيا ازمورد  چند  به نجايدر ا .افتيز راه ين يسندگان ادوار بعدينو
شود تا  مي هاشار ،در آن دخل و تصرف کردند يو کمارث بردند   به شگامان خوديهند از پ

  .شود مي چه صورت مجسم  به ن عرفايگاه ذات حق است ب يعاشق که تجل که مينيبب
                                                   

  .۶۴و  ۶، ص السلوک معرفترساله  ،شيخ محمود  .١
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چ يکند و راه پر پ مي هيک عارف، از فرط اندوه گري يان احوال واقعيب يعطار برا
  :رديگ مي شيهجران را پ

  ١سـت يمانـا سـوز ن  شمع گردون را ه  ســتيا رب امشــبم را روز نيــگفــت 
  يها کسـ  ن شبيخود نشان ندهد چن  يهـا بسـ   ام شـب  اضت بـوده يخود ر

 توان او را ربوده است چنانکه ر وجودش رخنه کرده و تاب ودآتش فراق 
  :زدير نمي فرو يده و اشکيآب چشمش خشک يحت: ديگو مي

  بر جگر جز خون دل، آبـم نمانـد    همچو شمع از سوختن تابم نماند
  :يدارد و هم سوز درون يعاشقانه عطار هم آهنگ حماس يشعرها

  ٢ام تا سر غرق در خـون مانـده   يپا  ام خـون مانـده   يجمله شب در شب
ــا چــون بگــذرد يمــ  خون بگذرد يمردم از شب صد شب ــدانم روز ت   ٣ن

∗  
ــ    دندياران نکشـ يفرقت  ياران که شبي ــن ب ــبان م ــدوه ش ــ يان ــدي   ار ندانن

  درمــان دل خســـتة عطــار نداننـــد    ن درد گرفتـار نگشـتند  يکه بد يجمع
انگر اضطراب و يب ينوع به و» ا جان ناآراميمن «از  يواژه عاشق نزد عطار، نماد

  .جهاد بالنفس است
  .٤در معشوق باشد يد فانيد که عاشق بايگو گيسودراز مي

 نه غذا، خواب دارد ونه  شود، مي خود يگردد از خود ب مي ر عشقيچون اس يو جمال
  :کند که مي قرار، رسوا و خوار، برخود مباهات ينه محزون و دل بيف و زار، با سيضع

ــد ــه  ي ــالش دوخت ــن جم ــر حس   مهـرش داده و جـان ســوخته   بـه  دل  ده ب
ــردم فر   ــاتوان زان نــرگس م   بيصبر و شک يخواب و ن يخور و ن ين  بيــن

ــد ــزاريضــع يدمش روزي ــن ن   دار گـــل ماننـــد خـــاريـــدر غـــم د  ف و ت

                                                   
 ،الطير منطق ؛۱۶۰ص  ،يا مگر شمع فلک را سوز نيست ،الطير، تصحيح دکتر احمد رنجبر عطار، منطق  .١

 .۸۰ص  ،تصحيح جواد مشکور

 .۱۶۰ص  ،الطير، تصحيح دکتر احمد رنجبر عطار، منطق  .٢

 .، حماسههمان  .٣

 .۱۵، ص ۶۶صوفيه، سمر ال اصطالحات  .٤



  ٨٨  قند پارسي

  در دلت چون گل هـزاران داغ حسـن    ب بــاغ حســنيعنــدل يگفــتمش کــا
ــوا  ــدم رس ــردم يدمب ــي م ــو م   يشـو  مـي  چون دهـان دلبـران گـم     يش

  ١يا ق درد و غــم همــره نــهيــدر طر  يگفت چون ز احـوال مـا آگـه نـه ا    
  :ديگو مي وضوح به گريد يو در جا

ـ اگر عاشق نهد نقـش دو  ـ  يي   ٢شيبر صـورت خـو   يبود عاشق ول  شيپ
ـ چو عاشق را بود    ده باطــليــبــود نقــش و گهــر در د  ک نقـش در دل ي
  نظــر کــن يدو عــالم را در آن معنــ  ک گذر کـن ي يمعن يز صورت سو

  :سدينو مي ر خود کردهيفته، سرگردان و اسيعاشق را ش يچراغ دهل
ر تو شدم يو اس يو سرگردان خود ساخت يفته خود کرديکجا باز گردم ش”

  .٣“اکنون کجا روم
  معشوق
گوناگون  يها ر و خفا است با صفتواز ظه يرا که مستغن يقيان معشوق حقيصوف
  :دمنا مي ه و معشوق را آفتابيعطار عاشق را سا. کنند مي مجسم

ــاباي  يهســا   ٤چ بـاب يدر هـ  يد خـدمت يآ يزو ک  کــو گــم شــود در آفت
∗  

ـ ش او خود را هويپ  و او آفتــاب يه باشــيچــون تــو ســا   ٥يدا چـون کنـ  ي
∗ 

ـ   يسا   ٦کســـان بـــوديآشـــکارا و نهـــان   ش آفتـاب يه از گـل دان کـه پ
∗ 
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  ار و صوفيان هنداصطالحات عرفاني عطّ  ٨٩

ـ جو مـي  ديه از خورشيسا ـ اين يم  د وصـال ي   ١محـال  ينـت سـودا  يت اي
کند، که در  مي ه ماهتاب فرضيسا يز معشوق را آفتاب و عاشق را بجاينگيسودراز 

  :ديگو مي چنانکه قرآن .اند يکيفرق هر دو  يجه با کمينت
دهد که  مي حيه، توضيالصوف در اصطالحات ينياکبر حس يعل» ٢ذَا تالهاوالْقَمرِ إِ«
نامد و  مي ل او را آفتابين دليهم  به کسان است پسيضان معشوق بر همه يچون ف

 .ره، مثل رقاص هستنديک داير شده است که هر دو در ن ماهتاب تصويا يعاشق برا
  .٣گرداند يم ياست که او را نورانض يبلکه اکتساب ف ،دهد نمي ماً نوريماهتاب مستق

در  يداند و طبق گفته و مي را خالف شرعي قيصورت حق يليان تمثيب ،سو درازيگ
ن عالم، اتحاد يدر ا«شان را يقول خودش، ا  به عرفا است که يآتش فراق سوختن، نظرباز

اما  گردند يرسند کامل و مجذوب م مي ن حالتيا  به چون سالکان» ندينما ي ميوصول
. ن راه استيعت مهمترين است که راه وصال راه اتباع رسول است و راه شريااش  هديعق

عالم   به صور و اشکال« يايگوناگون داخل شد و از دن يدرها  به توان مي ن راهيپس از ا
  .ن ذات اويدگار است نه عيآفر ياه يها مظهر تجل شيتمام ستا» ٤کرد يترق يماورائ

  عشق
 يها است که بر تمام حواس يعشق احساس. شق استث عيبدون شک عرفان، حد

جز ند يب ينم ليچشم دارد و .دارد مي باز يعاد يد و او را از کارهايآ مي غالب يانسان
د يگو ي نميمطلوب، زبان دارد ول يجز صدا شنود ي نميمحبوب، گوش دارد ول يور

 يررسب  به حاال. ز است و بسيوسف عزي يابد که بوي مي جز نام جانان و در
  .ميپرداز يم انين صوفيعشق ب يها يژگيو

 .خواند ي مياله يو آن را موهبت داند يم دگاريده و آفرين آفريباي  هعطار عشق را رابط
 يتن و يند، اگر چه هر مويب مي استعداد يک طفل گنگ و بياو خود را در شرح عشق 
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  ٩٠  قند پارسي

  :شود نمي ش اداين باور است که حق ستايزبان گردد باز هم بر ا
  ١همچو طفالن مهر دارم بر زبـان   انيـ د سـر عشـقت در ب  يايون نچ

∗ 
  ٢يزبـان  ددرتـن گـ   ياگر هر مـو   ارم داد شـــرح ذوق عشـــقتيـــن

  :وانه کردن استيا ساختن و عقل را ديدگاه عطار، قطره را دريعشق از د
  ٣عقل نعـل کفـش سـودا سـاختن      ا سـاختن يست از قطره دريعشق چ

  :بوجود آمده و در اصل همه اوستها  قطره ايد که از دريگو ي ميجمال
  درياي عشـقت مـوج زد، احمـد عيان شـد از احـد
 وييـت ٤آمد عدد از روي اصل اينها هاش اين قطره

  :ديگو مي انتها دانسته، يژرف و ب ييايدرعطار عشق را 
ـ ست قعـرش ناپد  ييايعشق در   ٥ا آتــش و مــوجش گهــريــآب در  دي

  :کردن است» تبرا« عطار از دو جهان يعشق برا
  ٦عشـق  ياراست بود آن زمان از تو تولّ  يکـون پـاک تبـرا کنـ     دو ز خود و هر گر

  :باشد مي راز عشق را دانستن، جان دادن در راه جانان
ــر ــق او دار  گـ ــر عشـ ــر يز سـ   ٧جان بده در عشـق و در جانـان نگـر     خبـ
  :داند مي تيهو يايعشق را در يجمال

  ٨ن، عقل کل زان مـوج سـر زد  ينخست  ت مــوج بـــر زد يـــهو يايــ چــو در 
گردد و تمام  مي پروا ياست که عارف از خوف و رجا باي  هنزد او عشق مرحل

  :در حالت سکون و آرامش است ،ين واديسالک در چن. شود مي گاه يتجلّ يوجود و
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  ار و صوفيان هنداصطالحات عرفاني عطّ  ٩١

ــور عشــق از هــر دو جــا   پــاک گــردد جانــت از خــوف و رجــا    ١برفــروزد ن
دهد و  مي ش را از دستيگردد آرامش خو مي داخل عشق يکه در واد يعطار زمان

  :ديزند، چنانکه گو مي شعله عشق در وجودش جوانه
ــد از ا ــبع ــق آ ين وادي ــعش ــد پدي   ٢ديکانجــا رســ يغــرق آتــش شــد کســ  دي

ـ در ا يکس   شش خوش مباديست عينکس آتش نآ و  جـز آتـش مبـاد    بـه  ين وادي
ــوزنده   عاشــق آن باشــد کــه چــون آتــش بــود ــرم رو، سـ ــود گـ ــرکش بـ   و سـ

  :ديسرا يان کرده مياظهار ب ةليداند و قلم را وس ي ميعطار عشق را ناگفتن
ــان   سـت يچ نيچون زبان در عشق تو بر ه ــردم زب ــم ک ــرو بســتم قل ــب ف   ٣ل
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  ٩٢  قند پارسي

  نفوذ فرهنگ دو کشور در دنياي موسيقي هند

ــد  ــک ديگرن ــي آدم اعضــاي ي ــد  بن   کــه در آفــرينش ز يــک گوهرن
 ،است يکيکه هست چه در مشرق و چه در مغرب  ييانسان هرجا که ستا نيحق ا

انگشت اثر مثل  يکرنگين همه يبا وجود ا يول. کند يم کار سانکيشد و ياند يم سانکي
داستان  و مانند ران از همه جدايو ا ن فرزندان آدم داستان هندوستانين ايب. ع داردتنو

ن دو کشور يا دربارة يتپه برهسيآچار. جوار است هم هم زبان و ،دو خواهر هم نژاد
  .١اند ک سکهي يوران دو ريسد که هند و اينو يم

و ا ه شهياند ، باز همهم ارتباط نداشته باشندبا ماًًيمستق چهه اگريهمسا يکشورها
م گلزارها و سلسله يم ماليبارها و نسيجو با نغمه هديزده و خيدزد آنهاآداب و رسوم 

ران يکه هند و ا! خوشا. کند ينفوذ م گريک ديزبان و فرهنگ و اجتماع   به کوهسارها
و بر  دارد ما جا يها نهيدر س يهاست که زبان فارس قرن. بودند يميشه دوست صميهم
 يها گفرهن ريدر طول هشت قرن سا يزبان فارس .کند يم ما حکومت يها دل

 يرير پذيبدون تاث م کهياشتباه نباشد اگر بگوئ .است قرار دادهر يتأث تحهندوستان را ت
 بارور نخواهد شددر عالم  يچ فن و صنعت مهميه گر،ياز هنرمندان و صناعان مناطق د

 ،ينقاش ،يبافندگ فه،يلط فنون مانند يهنر يها در تمام شاخهر يتأث نيا لين دليهم به و
  .ره قابل مشاهده استيو غ يقيموس ،يمعمار ،اتيادب

مهاجرت کاسبان  يول رفتهينپذ ريتأث آن صورت  به ياسيت سيموقع يران بر بناياگرچه ا
ن يدر ا .د را گرم کردتآن کشور بازار داد و س  به تمدن ياين دنيو هنرمندان و دانشوران از ا

  .ميکن يم يبررس يقيموس ياين دو ملت را در دنيا ونديمقاله کوتاه آثار پ

                                                   
 .۱۸۴چاند خان، موسيقي حضرت امير خسرو، ص   .١



  نفوذ فرهنگ دو کشور در دنياي موسيقي هند  ٩٣

 يرانيسندگان ايه نوقيز با ذوق و سلين يعلم يها کتاب ،يداستان يعالوه بر متون ادب
مان کتوهل و  ،نپراگ در ،هينمالةيغنال ثبطور م. گردانده شدبر يفارس  به يو افغان

 .شدترجمه  يفارس  به ت است کهيسانسکر ونمتاز جمله ره يو غ يات سکندر شاهجله
نشده  يمعرف حال به م که تايدار يخط يها نسخه از يمهم يها رهينه ما ذخين زميدر ا

 ،وجود نداشت يفارس ن است که چون معادل و مترادفيا ها کتابن يا يژگيو. اند
 .کردند يم را شرحآن متن  يرا همان طور نقل کردند و در البال ياصطالحات هند

  .شدرنگارنگ  يقيپر از اصطالحات موس يارسات فين صورت ادبيا  به
نوشته شده در ي ها کتاب يتمام در صورت چاپ م کهيياگر بگو خواهد بودجا نيب

از يما ن ،رانيصورت تازه در ا به يقيآثار بزرگان و فرهنگ هند و علم موس ينه معرفيزم
  .ميه کنيرا در هر دو زبان ته يقيد موسيجد يها لغتنامهتا م يدار

 ميدهيقرار م بحث مورد را يت و فارسيمقاله کوتاه چند واژه زبان سانسکر نيدر ا
 دو کشور را نشان يوند ناگسستنيپ و هر دو کشور داخل شده يقيکه در جهان موس

نکه يا يبرا ،شده، با مشکل مواجه هستيمن متون ترجمه يا تلفظدر اگرچه  .دهد يم
و  تلفظست پس هم يفظ کلمات توانا نم در ضبط تليدان يم چنانکه يزبان فارس يالفبا
  :ديسرا يم در شاهنامه يفردوس .گردد يم ت دشواريلغات سانسکر فهم هم

  ١يآ در يپور و هنـد يهمان سنج و ش  يدند نــــايبفرمــــود تــــا برکشــــ
ند و مد يم است که در آن باد يلزونحصدف  هـشنک. است   هـاصل کلمه شنک نجس

آن را  دان جنگ قبل از آغاز نبرديدر مهندويان و  دواز آن خارج ش ممتد يبوق يصدا
قه يسل يبر بنا يبستند ول يم ند که در طبليگو يم را يا هسنج در لغت زنگول. دنديدم يم

هند  يموريشاهان ت يها در نقارخانه. ستيزنگوله ن يصدا يت فردوسيبدر  يشعر
  .شود يم دهيا سنج دي هـشنکدن يدم هاي آن دوران، يشوجود داشت و در نقا ٢سنج

  :ديسرا يم رخسرويام
ــه  ــان بنواختــ   رود انداختـه  بـه  وان رايـ کاب ح  او االون را چنــ

 ٭
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  ٩٤  قند پارسي

  نـوازد  يمـ  نه ظاهر بلکه در سر  نـوازد  يمـ  جانم چه کنگـر  گر
شود که نوشتن و تلفظ کردن  پس معلوم مي .است يهند ياالون و کنگر نام سازها

  .يکي نيست
 شن واژه اصليامکان دارد که ا .است       يه هندواژ هيشب يلينقاره که خ يعنيدهل 

  .گردد يدهل م ،ست دهوليط نيغل يصدا      يصدا يفارس  در چون يباشد ول يهند
 يقيموس يها از واژه يبعض يقيموس ونسندگان متينو ،ميو مفاه ين معانيعالوه بر ا

تداول مورد قبول و م يقين دانشمندان موسيب کهکردند  يم نحو مخصوص تلفظ به را
گفتند  يم نکهاده نشاده را و رکهبرا رشب ، و کهرج را طور مثال شرج به .بوده است

ا يدنبال است  يها که مقدانث تشر ين است برايهم. ستا يقيموس يصداهاکه نام 
  .نديگو يم ثابت يارهات يبرا يقيموس به دهروکه نام قطب ستاره است و يدهووه برا
  .است داخل شده يات فارسياست که در ادب يقيوسو نام مقام م يهند ةواژ ١مارو

 بلکه با امتزاج ،کار برد  به را در شعر خود يهند يها ر خسرو نه تنها واژهيام
 در از آن مورد چند  به وجود آورد که به را يا تازه يها راگ يرانيو ا يعرب يها راگ

  :وند فکر دو ملت استيانگر پيشود که نما يماشاره  نجايا
  يـ گورا ـ گن کل يوربپ ،رکباتم ،ريسازگ

  سيـ د يغارا ـ کاف ،مرکبات ،ريا مجيب يمج
  ـ سارنگ ينيلف ـ حسيز ،مرکبات ،توافق
  سارنگ ـ بسنت ـ نوا ،مرکبات ،عشاق
  يـ ذوگاه ـ کاف ينيحس ،مرکبات ،نوروز

  من ـ هندول ـ نجميا ،مرکبات ،شابورين
  ـ درگاه يـ مولسر ينور ،مرکبات ،موافق

  ينکهت ـ شهناز ـ حس ،باتمرک ،لفيز
  ـ نوروز ـ عجم ينيحس ،مرکبات ،ذوگاه
  يـ کهـ ـ کاف يدهناسر ،مرکبات ،غزال

                                                   
 .آنند راج  .١



  نفوذ فرهنگ دو کشور در دنياي موسيقي هند  ٩٥

  هرون ـ زابليلف ـ يز ،مرکبات ،اصفهان
  گرده ـ برگل ـ بانگ ،مرکبات ،زنگوله

 کهيي ها واژه .م کرديچند نوع تقس به توان يرا م هند يقيموس مصطلح در يها واژه
  :مانند شوند يم کار برده به ييو معنا ير و تبدل لفظييبدون تغ

است  يسور کلمه پهلو. دينواخته آ يکه در هنگام جشن و شاد ييسورنا ـ نا/رناس
  .توان اخذ کرد يم ميان قديرانيشن سور اجچنانکه از 

  يخوان فروداشت ـ اصطالح نوبت= فرودست 
 .جنگال که اصال زنگله استهند  يقيموس به زنگوله که يها شعبه از يکيال ـ زّغ
  .زنگوله :رک

  .برد يباال م پرده را ربع يعيطب يکه صدا يرانيا يقياست در موس يعالمت: يسر
ال دو گروه ادارنگ و سدارنگ که يدر عهد محمد شاه رنگ) ايا دهيندو ب(ادارنگ 

  .دن بود تا حال ادامه داريريش يليسرودند و چون خ يم را »اليخ برا«مخصوص  يها گرا
  ش دادنيش مردم نمايپرقص و سرود را  :يگيادا

  .د که خو گرفته باشدشاد بايقدر ز نيا يقيمشق موس :عادت
ن يکردند و ا يم عبادت ش رايخود گن يهندو خدا نوازندگان قبل از رقص :آمد

  .نديگو يم يگونه طرز عبادت و حالت آغاز رقص را آمد و سالم
  .نديگو يم را يمني گالت بنگال رايدر ا ،مني: منيا

  ماهر موسيقي: استاد
  .دف، رباب چنگ و طبل و مضراب ،ر و نقارهينف

  :طور مثال به دارد يير معناينفکه  ييها واژه
 که با دو چوب يطرف جلو و عقب ـ طبل جنگ  به ستار يها دن نتيلغزان: زمزمه

  .نوازند يم
  باشد مثل نُم نُمداشته  يو عرب يفارس يک هندوستان که صدايکالس يقيموس: ترانه
لُّلّيه لّلّيتا ـ نا رِدنا رِم دگر يد يبدر هند اسلو يران است وليا يملّ ةنغم اصالً. ميدت

  )يارفع طهران. ا مف ( يمحل يها يتيدوباند  هن نام داديرا ا
  يقيمدت زمان نوازش آلت موس: فقره



  ٩٦  قند پارسي

  کوچک ين: يطوط
  در سه نت سرائيدن يديالوگ مانند محاورة هم معن: بابت سوال و جواب

  طبل  به ممتد متعلق يصدا: دميب
  يقيهنرمند و فنکار ماهر موس: نينمک

  طبله ةنيشيپ يها نغمه: شکاريپ
  ياست مثل سارنگ يساز: دلربا

  دست ةن ضربياول: يخال
  )ضرب(تلفظ نام تال  يليسول فاخته با بند: اصول فاخته

  ال راکيخ  به متعلق: بندش
  تال وا: قاعده

  شيستا: داد
  گها گها ته ت و گها گها تت

 باشد خمسه گفته يو فارس يعرب يها واژه يکه دارا يسرود هند  به: خمسه
تال که در عدد هشت  مقدار. است دهين شکل رسيا  به از خمسه يالفن قو. شود يم

  .شود يم است خمسه گفته
ال در يفکر و خ يکه خواننده آزاد يحلق يها سرود مخصوص نغمه  به: اليخ

  .شود يم ال گفتهيداشته باشد خ يدگنوازن
  ضرب تال: خَلط

  .شود يم گفته يفوت تال که بر دست چپ نباشد خال: يخال
ند که تا حال در ادب ا هآمد وجود به يشوند فارسيکه با کمک پسوند و پ ييها واژه

  :آن نام موسوم هستند  به يقيموس
  يقيموس يسازها ختندر نوا يباز سبک مخصوص اهل دهل يدل
  يقيموس يسازها ختنرب باز سبک مخصوص اهل بنارس در نواوپ

  يقيموس يسازها ختندر نواآباد  ار سبک مخصوص اهل فرخيفرخ 
  يب هنديغلط آکا ترک= بد جزا 

  آهنگ يب ييگلو= سرا  يب



  نفوذ فرهنگ دو کشور در دنياي موسيقي هند  ٩٧

  يدفال=  يدف وال
  سازد يم ن رايساز ب که يکس=  يو پسوند کار واژه فارس ين هنديب= نکار يب
  آرد يم بر يممتد آهنگ يه صداک يکس= اکار يل

  که پر باشد و از حلق باشد ييصدا ـ صدا يمعن  به يبول واژه هند= حلق بول 
  .که از عمق حلق باشد ييصدا= حلق تان 

ن مقدار دوباره از يل ايمقدار تال که دوازده در عدد است بعد از تکم= حلقه تال 
  .شود يم هدک تا دوازيک حلقه از يشمارند و  يم کي

که از مضراب مخصوص ) گت( ينوازروه مخصوص ستايش=  يخوان ضهور
  شد نواخته می

  اليآهنگ خ يبرا =ز يچ
  دتکندانهيعق يها نغمه= سنگت  يليحو

  عشق هرزه= امن ير
  :طور مثال هب .است درست شده يبا عالمت مصدرها  از واژه يبعض

  وه خاصيش يبرا يا هژياحساس و= بوباس 
  ياصطالح قوالخلبانا ـ = آنا + قلب 

  .ييـ هنر نما يچنک دار ،ن متداوم چهل روزهيچله چرهانا تمر
  .شود ياستفاده م يهند ين طور در فرهنگهايو سماع و قوال بچه هم يواژه قوال و قوال

  :طور مثال  به در صدا و لهجه عوض شده استها  از واژه يالبته بعض
  .زنگوله که قبال ذکر شده است: جنگله
  باز: باج

د که شهنشاه اکبر يگو يم نواختند يم سر ييسرا را که در نوحهيز=  ينا شاه=  شهنا
  .گفتن آغاز کرد ينا را شاه يداشت سرنا يد طولي ينواز نقاره  به که

  يريگ جهينت
 يخوب و متالش يها دارد و عاشق جلوه  ليتما آن به است که انسان يهنر يقيموس
 آرامش يقيموس يها دن آهنگيشن يانشادم تدر حال. جسم و روح است يبرا ييغذا



  ٩٨  قند پارسي

. بودند يقيخود مرهون موس يها عبادت يم برايقد يها ران از زمانيهند و ا. دهد يم
در . خ وجود دارديدر هندوستان قبل از تار يقيهنر موس. دارد  ينيبه دناغلب جها  جشن

ن يمترا مهيباربد، بامشاد و نک. ده بودياوج رس به يدر دوره ساسان يقيران موسيا
  .دانان بودند يقيموس

چون هر دو . از آن است يا هنمون و يقير موسيدلپذ يها از موضوع يکيسماع 
  .گر هم لذت بردند و هم استفاده کردنديکدي يبودند از هنرها ينه غنين زميکشور در ا

  منابع
  ، سنگيت مارکند،ر خسرويام يقيچاند خان، موس .۱
  ۱۳۷۰، بهار يهنامه، قند پارسدر شا يهند يها واژه ،يونس جعفريدکتر  .۲
  آنند راج، لغتنامه آنند راج .۳



  ان ايرانيشاهان هند و صفو  ٩٩

  رانيان ايشاهان هند و صفو

 وابطصرف نظر از تمام ر من. آغاز روابط دو کشور است ةران نقطيهند و ا يجوار مه
ران يان ايصفو و ان هنديگورکان بطارو به با اشاره ، مقاله خود رايو ادب يکهن فرهنگ

  .کنم مي شروع
 در هند ينمدت طوال يبرا ينان ويجانش و ،ان هنديگورکان سلسله انگذاريبن ،بابر

 ،مير مستقيغ يم و گاهيمستق يگاهشاهان دو کشور در مواقع مختلف،  .حکومت کردند
ها  يلچيسفرا و ا ،کردند مي مالقات و مذاکرهگر يکدي با ،شدند مي گريکديار يرهسپار د

 يگاه آنها .شد يرد و بدل م تيت و تهنيتسلهاي  نامه ا ويبودند، هدا رفت و آمددر 
 ياريو  يهمدل ن کهيخالصه ا .کردند ياز آن ابا م يو گاه شتافتند يگر ميکدي کمک  به

  .نه ادامه داشتيدر هر زم
در سال . داشتند ياسيروابط س گريکديبا  محمد بابر الدينريل اول و ظهيشاه اسمع

 يگر يلچيا به يل صفويعراق نزد شاه اسمع  به اسد که از کابل يخواجگ”.ق  ه  ٩٣٣
ت تعلق ينها بي بودند که پادشاه را …زيرد از آن جمله دو کنآوها  سوغات …رفته بود

  .١“ديخاطر بهم رس
عنوان  الدين صفوي از علماي وقت بود که به در زمان شير شاه سوري ميرزا رفيع

  .کرد و در امور سياست دست داشت مفتي سکونت مي
مک ران کيرم خان از شاه ايب شنهاديپ به مجبور شد يام سختيون شاه در ايهما

 باسمطهشاه   ي بها ، نامه ستانيس به دنيو بعد از رس شد خراسان عازم يو .رديبگ

                                                   
 .۳۸۰، ص ۱ج  ،فرشتهتاريخ قاسم،   .١



  ١٠٠  قند پارسي

حاکم آنجا بود با  يب صفواحمد شاملو که از جانب شاه طهماس .١نوشت يصفو
و زان برجسته يکن ،ر بانوانيت اميمع به همسر خود را و از او استقبال کرد امتت يرضا

بختان مالزمت کرد  کين نييآ ي بهو .م فرستادگيده بانو بيخدمت حم  به خاص هداياي
  .٢اقدام نمود يزبانيداب مآو  يف خدمتگاريوظا به و

 يسو  به رم خانيب. دين رسيمشهد و قزو  به جانب هرات رفت و  به ون از آنجايهما
رزا، يسه برادر خود بهرام م ،با چشم روشن و دل شاد بشاه طهماس. ٣ديشاه روان گرد

آب  به استقبال وي به از اشراف و اکابر را يريرزا و جمع کثيمرزا و سام يالقاس م
ن يا .نمودند يو ون شاه، همسر و همرکابانيهما از استقبال شايانيآنها . هلمند فرستاد

ن يا .رفت آنها استقبال به شخصاًران يشاه ا د،يتخت رسيپا يکينزد به چونکاروان 
شاه  ،ون شاه آنجا بوديهماکه  يدتطول م در ده بود کهيرس يحد به يگانگياخالص و 

دن شاه يد به ونيآمد هما يکه او نم يرفت و روز مي يو اقامتگاه  به هر روز رانيا
  .٤رفت يطهماسب م

و احترام او  يزبانيدر م ،داشت يکه از قدرت شاهان مغول آگاه يسلطان صفو
 مدنظر داشترا  ييها حتما هدف ييراين همه پذيا يازا در يو اگرچه. غ نکرديچ دريه
 او نشان داد و هم به هم اقتدار خود ران اقدام خود، يبا ا يو ست کهين يشک يول
 را يم شاه صفويم و تعظيع مالقات و تکرين وقايمورخ .اذعان کرد او مقتدر بودن  به
 ،احترام ،يجاز نوشته و مهمانيا به ع رايگم تمام وقايگلبدن ب. اند هان کرديل بيتفص  به

ان يب ييبايتر و طاق را با زچام و يو خها  خرگاه و شهرها يبند نيذآ ،گردش و شکار
ها  محبت آن يو تمام ،يخواهرشاه صفو ،گميخانزاده ب يداستان مهمان يو .است کرده

  :کند مي خالصه ک جملهيده بود در يون ديرا که هما يهاي يو دلگرم
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  ان ايرانيشاهان هند و صفو  ١٠١

ف يتکل آمد و مي شيو مروت پ يار مهربانيحضرت بس به قصه مختصر شاه”
  .١“نمود مي مادرانه و خواهرانه يکرده مهربان
شاه  يروز. وجود آمد  به يانقباض روح ک باري يت باريمين همه صميبا وجود ا

ان کرد يبرادران را ب يشياند او عناد و ناعاقبت. ديون را پرسيعلت شکست هما يصفو
رزا يبهرام م. کردندرا پهن  غذا حضور داشت، سفره زين رزايدر آن موقع برادرش بهرام م

د مثل من يبا برادر با: برجسته گفت يشاه صفو. ستش مي طشت و آفتابه گرفته دستش را
د و از همان ين سخن ناراحت گرديااز رزا يبهرام م. ديا که شما کرده يد نه طوريرفتار کن

ن دوران يغرض در قزو. رديون در هند استحکام نپذين فکر بود که حکومت همايزمان در ا
  .٢وجود آمد  به يون شاه شکرنجيو هما ين شاه صفويب د ويچ يا وطئهت شکار

ز خس در ين ،ونيمالزمان وفادار هما ،ين روشن کوکه و خواجه غازيعالوه بر ا
ش يپ ار غربتيدگم را که آنها در يده بانو بيحم يبها بي شان جواهراتيا. آتش گذاشتند

کمک برادر خود  به گميده بانو بيحم. ددنيداشتند، دزد مي وقت ضرورت نگه يخود برا
خاطرش را از  و رفته ش شاه طهماسبيا پيح بي ن دزدانيا. دست آورد  به آن را دوباره

گم، يرم خان و سلطانه بيب. شد يياعتنا  ين بيمتوجه اون يهما. شان مکدر ساختنديا
 گريکدي با الدينم نوريو حک ،وانيناظر د ،ينيجهان قزو يو قاض ،يخواهر شاه صفو
 يخواهر شاه در محضر برادرش رباع يبيشان در تقريا يغرض با مساع .مشورت کردند

  :ر را خوانديز
ــت ــ يهس ــده اوالد عل ــان بن ـ شـه شـاد بـا    يم هميهست  يم ز ج ـ ي   ياد عل

ـ شه ورد خـود  يم هميکرد  ظـاهر شـد   يت از عليچون سر وال ـ  داي   يعل
که از منابر  ن امر کرديبر ا د و کمک خود را مشروطيشادکام گرد يشاه صفو

در خاطرات  ن داستان راياگم يگلبدن ب يول. ٣شود انيب صل محمد و آل محمديفضا
ن تکدر يون شاه ايهما. است اشاره نموده يکدورت موقت  به البته ،ذکر نکرده است خود
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  ١٠٢  قند پارسي

گفت  يشاه صفو. شاه اهدا نمود به را شده دهيدزد اتجواهر يخاطر را زدود و تمام
 گانهيرا  اال ما شما گانه کرده بودند ويا را از شما بمو روشن کوکه  يازکه خواجه غ

  .١کدل شدنديباز هر دو پادشاه . ميدانست مي
اهدا شده  يشاه صفو به ونيکه از طرف هما يلعل و الماس عدد ست و پنجاهيدو

 يتا برگشت و رانيا به ون از زمان وروديهما يمخارج مهمان ن برابريچند متشيق ،بود
  .٢بودهند   به

هنگام  .گذشت ار خوشيبس يو بر ران بود،يدر اون يکه هما يتغرض تمام مد
ب رسامان ح به ن و امرا مجهزيران فرزندان خود را با خواتيشاه ا ،ونيهمامت يعز

  .٣همراه کرد
 ،سندگانينو ،بلکه شاعران ،انيفقط امرا و سپاه ، نههند به ونيهماهنگام بازگشت 

  .بودند يو همراه زيگر نيد برجستهي ها شخصيتو ان نقاش ،انمعمار ،هنرمندان
ي ا ت نامهيت نامه و تهنيتسل رانيشاه ا ،ق. ه ۹۶۲ون در سال يپس از درگذشت هما

در سراسر عهد مغول  دو جانبه ن روابطيا. فرستاد شهنشاه اکبر  يبرا يريدست سف  به
 ياز آن خبر اکبر شاه ون بود در عهديکه در زمان هما يتيميصم يول. ادامه داشت

ن يسلطان حس ،بقال مشغول جنگ بود ومياکبر با هکه ي زمان .ق ۹۷۲در سال . ستين
 سفرا ولي با وجود اين تصرف خود درآورد به قندهار را بحکم شاه طهماس به رزايم

  .ندرفت و آمد داشت يتجارت يوفدها و آوردند مي فيا و تحايهدا ،آمدند مي
قدر گرفتار آنز ين يل بوميدر مسا يو .داشت ياسيز روابط سيها ن اکبرشاه با ازبک

ران در ير ايجه سفيدر نت .ماند مي التوا معرض در ياسيل سيموارد مسا يبود که در بعض
 ميشاهزاده سل  به يا شاه عباس نامه. ک سال مانديران ير هند در ايپنج سال و سف هند

بود که هر دو مملکت  يشهر قندهار .ها کمک کند ع ازبکفشهنشاه اکبر در د تا نوشت
تصرف خود  به اکبر قندهار را. دهندباز دست  خواستند آن را ينمبر آن نظر داشتند و 
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  ان ايرانيشاهان هند و صفو  ١٠٣

گ ولد يد بيق س  ه ۹۶۹در سال . ن رفتيت سابق از بيميصم جه آنيدر نتدر آورد و 
آورد و خود از  اکبرشاه يبرا يفياتحي شاه صفو ريعنوان سف به يگ صفويمعصوم ب

  .١انعام گرفت ،ه که برابر پنج هزار تومان عراق بوديکبرشاه دو لک روپا
رزا رستم بن يهمان سال م حمله کرد و در دکن به پادشاه اکبر  ه ۱۰۰۲در سال 
از  ،که حاکم قندهار بود يل صفويرزا ابن شاه اسمعيرزا بن بهرام مين ميسلطان حس

پنج  يشکش کرد و در سلک امرايرا پ قلعه قندهار ،تنگ آمده  به ها برادر خود و ازبک
  .شامل گشته حاکم ملتان شد يهزار

ران برقرار ين هند و ايب يکه از زمان شاهزادگ يا ر روابط دوستانهيعهد جهانگدر 
نه ين زمير در ايجهانگ و بود يميصم دو پادشاه ظاهراً نيا يدوست. تر شد حکمستم بود،

و ها  نامه ،يخياز اسناد تار ياريبس .د که قندهار را از دست داديمطمئن گرد آنقدر
  .آن زمان است ياسيمنعکس کننده وضع س  آن دوران، يها ينقاش

م ععنوان  به شاهجهان شاه عباس را. ن منوال بوديهم  به زيعهد شاهجهان ن
 که يا ت نامهيتسلرا با گ يب يبحر ،ريپس از رحلت جهانگ شاه عباس .٢شناخت يم

ت دزود معاووي حضور شاهجهان فرستاد و قرار بود که   به ،ت هم بوديتهن شامل
 .بر تخت نشست ين جهان چشم بربست و شاه صفياثنا شاه عباس از ا نيهم در. دينما

مراسم  يادا يبرا شاه صفي .فرستاددربار ايران   به تعزيت و تهنيت ةشاهجهان نام
 ز اسب و شتر ويبها ن گران يبا ارمغان ،ودد دولت بياز عما يکيگ را که يب يمحمد عل

شاهجهان . فرستاد هند به ،ه بوديش در حدود سه لک روپيران که بهايا يگر کاالهايد
 ،ش از چهار لک بوديمتش بيمت و نوادر که قيش قيب يايبا هدا هم صفدرخان را

 يه برايوپک لک و پنجاه هزار رين يعالوه بر ا. دربار ايران فرستاد  بهرسم ارمغان   به
  .٣اهدا نمود يلچيا به ليغة مرصع و اسپ و فيخرج راه و خلعت با ج
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  ١٠٤  قند پارسي

گران  يايران با هداير ايگ سفيبوداق ب زيب اورنگپس از وفات شاهجهان در عهد 
 د غلطان آبداريمروار عدد کي، يقشش راس اسپ عرا”س عالوه بر يبها و امتعه نف

ي وز در احترام و اکرام ين زيب اورنگ. وارد هندوستان شد “راطيو هفت ق يوزن س  به
 و ١ت کرديره عناير و غير و همراهانش را خلعت فاخره و شمشيو سف نکرد فروگذاشت

زمان زوال  تا ياسيگونه روابط س نيا .ش بها ارسال نموديف بيران تحايشاه ا يراب
  .ادامه داشت يحکومت گورکان

زبان  مروجان از يکيظام شاه برهان ن. داشتند يشتريدر جنوب هند نفوذ بان يصفو
 شاه وسف عادلي. داشت» روابط حسنه«با شاه طهماسب  که در جنوب هند بود يفارس

 عربستان و روم را ،عراق ،رانينقاط مختلف ا شعرا و مشاهير هنرمندان ،فضال زين
  .دربار خود فرا خواند  به

 ير روزهاکه د قرار داشت يشاهان صفو ريتحت تاثي حد  به ل عادل شاهياسماع
با تا يتقر امر نيشد و ا مي خوانده يل صفويشاه اسماع يسالمت يدعا د،يع اميجمعه و ا

 .گذاشتند مي کاله سرخ بر سرها  مانند قزلباش يان ويسپاه .دا کرديهفتاد سال ادامه پ
نه يبلکه در زم ،نبود ياسيارتباط دو جانبه فقط س نيکه ا نيغرض ا .سخن دراز است
  .وجود داشت زين فرهنگ و ادب

 شاهزادگان را در دربار خود ،يان با شاهان صفويگورکان ياسيعالوه بر ارتباط س
چشم  به که يزين چيمهمتر. دادند مي ريو حاکم منصب و جاگ ير و واليعنوان ام  به
عروس  يبرا. بود يصفو يبا فرزندان امرا يهند خورد ازدواج شاهزادگان يم

  .ا انتخاب شدرزين ميشاهجهان، دختر مظفر حس
 .بود يل صفويرزا بن شاه اسمعيرزا ابن بهرام مين مين پسر سلطان حسيمظفر حس

رزا و سنجر يد ميابوسع ،رزايرزا، رستم مين ميمظفر حس. ن چهار برادر بودنديمظفر حس
حسن  ،رزايرزا، شاهرخ ميمراد م(رزا و چهار پسر خود يسنجر م رزا بايرستم م .رزايم
غرض  .وارد هند شد يو هشتم جلوس اکبر يدر ماه مهر سال س) رزايم ميرزا و ابراهيم

منصب  يدر امور دولت از آنها يهند آمدند و بعض به آهسته آهسته تمام افراد خانواده
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  ان ايرانيشاهان هند و صفو  ١٠٥

ستان و ياز س يو حکومت صوبه ملتان و برخ ي، هفت هزاريپنج، پنج هزار يپنج هزار
  .١افتندي ر سنبهليجاگ

برابر هفدهم آبان سنه پنج جلوس  يار و نوزده هجردر ماه رجب المرجب سنه هز
ن مراسم يده بود، با دختر مظفر حسيت رسسيب به رمخر که سن شهزاده يجهانگ

 کرد ازدواج يرزا صفويطور شاه شجاع با دختر رستم م نيهم. رفتيانجام پذ خواستگار
 يفوبا دختران شاهنواز خان ص زيب اورنگو ازدواج شاهزاده محمد مراد بخش و 

النسا و مهرالنسا از بطن دلرس بانو  ةزبد ،النسا نتيز ،يالنسا مخف بيز. ٢رفتيصورت پذ
ن دو کشور يب يشاونديوند خوينمونه از پچند  هانيا. ندبود يفرزند شاهنواز خان صفو

  .است داشته يکه در فرهنگ هند سهم بزرگ ران و هند استيا
پادشاهان و امرا . کردندر يدا يدبو ا يدر هندوستان مراکز علم يشاهزادگان صفو

با ذوق را از افراد  ر صدها نفريهر ام لذا به مواجه بودندين با فرهنگ غرين سرزميدر ا
 ،اقطاع ،مرکب ،خلعت ،زهيجا ،انعام رانين اميآنها از طرف ا. داشت  ت خوديدر مع
 شاهي ردربا در ن افرادياز ا بعضي. کردند يافت ميدر ييالشعرا ملکر و منصب يجاگ

  .داشتند ينفوذ فراوان
شان هم ياز ا ياريبس. کردند مي ت و پرورشيان مذکور ادبا و شعرا را تربيرزايم

سندگان عرب و عجم از داد و دهش شاهان هند يشعرا و نو .سندهيشاعر بودند و هم نو
نقاشان و معماران و هنرمندان و اهل تجارت در تالش . گذراندند مي را يروزگار خوش

متوطن  ن جايآنها در هم از ياريبس ر شدند ويسراز هند يسو  به يت و خوشبختسعاد
  .ادگار گذاشتندي  به نين سرزميخود را در ا يها شدند و نسل

هزار تنکه  يا دهيقص يبرا يران در عهد سلطان محمود شاه بهمنيا ياز شعرا يکي
 ليماتمردم شتر يب لين دليهم  به .افت کردي، درطال لويصد ک باًيتقربا  برابر طال که
دکن سفر   به خواست يم يقدرشناس نيا دنيز با شنيحافظ ن. هند سفر کنند  به داشتند

 مسافرت يبرا خبر تمايل خواجه شيرازعد از استماع ب يرازير فضل اهللا انجو شيم .کند
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  ١٠٦  قند پارسي

 ف رايا و تحايعطا آن د و تماميتر گرد خواجه مشتاق. ش زاد راه فرستاديبرا ،هند  به
از  هند وجود بخت سازگار نبود و نيبا ا يول. ديازمندان بخشيهرزادگان و نخوا  به
که عازم  يا يخواجه از کشت. گشت محروم بيغال منت لزوم صاحب لسانيض قدم ميف

  :فرستاد يرازيش ير فضل اهللا انجويم  يراب ريبا مطلع ز يغزل و اده شدهيهند بود پ
  ١ارزد بفروش دلق ما کزين بهتر نمي ه ميب  ارزد دمي با غم بسر بردن جهان يکسر نمي

و  يدر قدردان يلکرد و يالمال اسراف نم تيبود که در ب يسلطان محمود پادشاه
واقعه مسافرت  دنيبعد از شن يو .کرد ينمز ين اهل فضل و هنرمندان بخل يسرپرست
 يزهايمامور کرد که انواع چ و او را هزار تنکه طال داد يمال قاسم مشهد  به ،خواجه
  .ه ببرديهد عنوان به خواجه  يراب دهيرخهند را 

مردم . شد مي ه شمردهيعنوان شاعر و فق  به در هندوستان يمال عبدالرحمن جام
 امين هند نام و پيبا امرا و سالط يو. حج بروند به مال ييآرزو داشتند که در راهنما

 يوفراوان از آثار  نهيه گنجن است که در شبه قاريفرستاد هم مي ها و غزل. ٢داشت 
  .٣وجود دارد

  منابع
، ي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگيريح محمد رضا نصيمحمد قاسم هندوشاه، تاريخ فرشته، تصح

  .ش  ه  ۱۳۸۸ايران 
  .م ۱۹۶۷ادب، الهور  ي، مجلس ترقيشيمحمد صالح کنبو، عمل صالح، تصحيح وحيد قر
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  سرايي هند تأثير موالنا بر مثنوي  ١٠٧

  هند ييسرا ير موالنا بر مثنويثأت

 يايدن يعارف و عاشق، آلودگ يمرد يو روم ين بلخيبن حس محمدبن  محمد الدين جالل
سخن عشق را  ،رت نشاندهيح ياهل ظلمت را در کو ،رنگ و بو را با نور عرفان زدوده

ت علّن است که يبر ا ين مقاله کوتاه سعيدر ا. که غلغله معرفت برخاست ودهسر يرطو
 يپس برا .رديقرار گ يمورد بررس يريرپذيثأن تيزان ايم شاعران هند از موالنا و يريرپذيتأث

  .شده است يبررس يراگيغم بياشعار ب ،گرانيبر آثار د يم نگاهينمونه بعد از ن
اساس  بافت جامعه بر و ن دارديين و آيم دياست که از ازمنة قد يهند کشور

و فلسفه،  يپر مغز معانهاي  شهيت از انديون سانسکرمت. حکمت و عرفان و ادب است
با  يمعنو يمثنودر هند  جهيدر نت. پر است يو معارف اله يل اجتماعيپند و اندرز، مسا

ر يرشته تحر  به کثرت  به آنو شروح  يمثنو خطّيهاي  نسخه .روبرو شد ياستقبال خوب
 يعني يام اصل مولوين هند پيمفکر. موجود هستند ها و موزهها  که در کتابخانه در آمدند

ت قبول يميبا صم ج بود،يان آنها رايز در مياز آن ن قبل را که» از اسارت نفس ييرها«
ن اثر يتوسط دانشوران و اهل ادب در مورد ا يشترين فراز، مشخصات بيدر ا. کردند
شود عالوه بر  مي ن ضمن نگاشتهينجا در ايا هرچهشده است و  يموالنا بررس يعرفان

 سخن گفتن و يافکار و رهر حال بدون مرو  به .بود نخواهد يگريد زيچ کرارت
  .دن امکان ندارديمقصود رس  به

 يفت را در کالم خود معريامبر و راه عبوديست که موالنا راه خدا، راه پين يشکّ
را بنا افگنده که عاطفه را تحت فشار  يموالنا طرح يقه شخصيه سلالبتّ. کرده است

  :ديجو مي ق ادبيبزرگ توف يحصول لطف از خدا ياو برا. دهد مي ونديدگار پيرآف  به آورده



  ١٠٨  قند پارسي

  ١ادب محروم شـد از لطـف رب   يب  ق ادبيــــم توفيياز خــــدا جــــو
ا و يع انبيروزمره مردم و وقا يها ر خود با داستاناشعارا در  يمات قرآنيموالنا تعل

خواهد  مي يو .داردد يتاک ه نفسيتزک بر ل مطرح کرده ويصورت تمث به اء اهللاياول
گر  ينجو و دل ن سالک فقرآشنا، سوختهيخدا داشته باشد ا  به را ن حالتيتر کينزد

اءاهللا، ياول يامبر، رهبريعظمت پ ت خدا،يوحداندر کالم معارف نشان خود ار، ي خلوت
. است قرار دادهبحث  مورد قتين طرييرا در آ ينيدرد فراق، لذت وصال و واجبات د

د يرس مي ييجا  به ديگرد مي مواجه ياله يها نعمت  اب د واافت مي اد خداي به هر وقت يو
را ها  رابطه انسان با پروردگار فاصله تيتقو ياو برا. ممکن نبود يرا درک و يگريکه د

د، يکه حافظ را دوام بخش يعشق. است قرار داده لهيکاهش داده و محبت و عشق را وس
هوش برد  زا را يرا بر فلک و موس يسيع که يشقع ،رقص درآورد به که کوه را يعشق

ب ذات و ينفس و ع يهوا يکه باعث دور يعشق ،معراج رساند هرا ب )ص(و رسول اکرم
  :٢»نخوت و ناموس ما يورا يا«: نخوت و ناموس است يدوا

  پـاک شـد   يبياو ز حرص و جمله ع  چـاک شـد   يهرکرا خامـه ز عشـق  
ــتيــبط يا  مـا  يعشق خود سودا يشاد باش ا ــه عل ــا يهــا ب جمل   ٣م

 يهاي ناله. سرود يآتشناک نم يشعرها يزبان ن به ي، مولوبود ينم ين عشقياگر چن
 يفارس. م محبت در چمن جهان پراگنده شديبرخاسته بود با وزش نس يمولو يکه از ن

. دنپرورا مي است که اهل دل را ييو هندوستان جا است زبان دل و زبان عشق و اخالق
همنوا و  ، با آنديگوش عارفان و سالکان رس به يمولوهاي  پرسوز نالهچون آهنگ 
نمونه  نيبارزتر. بودند يينگاران الگو يمثنو يبرا يعطار و نظام ،يمولو. همگام شدند

 .خمسه سرود ،يگنجو ينظامتأثير  است که تحت ير خسرو دهلويام ،يرگزاريثأن تيا
 ،آن ياصطالحات و معان به بردن يو پ يمتون عرفان تمشکالحل  يبرا ها بعضي
در  يو يالمعانةمرأ. دارد يشتريب شهرت يدهلو ين آنها جماليسرودند که ب ييها مثنوي

 ،در مورد اصطالحات ين اشعاريچن ن بار در هندياول ير است و براينظ ينوع خود ب
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  سرايي هند تأثير موالنا بر مثنوي  ١٠٩

ه يتوص هز بياست که در تبر» مهر و ماه« وي گريد يعرفان يمثنو .ه استسروده شد
  .داشت مي را دوست ياو سبک نظام. دوستان سردو

 يو وانيد. استميالدي از شاعران قرن هفدهم  يکيي آباد اجمل اهللا مدشاه مح
و » جگر خراش« ،»ناله عشاق« ،»عاشق و معشوق«  يها نام به ين مثنويچند يدارا
 يوي ها مثنوي يمامت. است يشکل مثنو به زيا نيمناقب اول .است »بوستان اجمل«

وه يش الًوکه اص ،ست از تملق امرا و روسا ا يخال وعشق و عرفان  يها جنبه يوحا
  :است يمخصوص مولو

ــالم خو  يچونکه خوش گفته است حضرت مولـو  ــويدر کـــ ــتن در مثنـــ   يشـــ
ــم با ــنظـ ــو يـ ــرد درد خـ ــ  ش رايد کـ ــبا يمرهمــ ــر ريــ ــد دل پــ   ش رايــ

ــ ــاق را   يمـ ــه عشـ ــر نالـ ــم سـ ــا  زنـ ــه تــ ــاق را بــ ــوزش آورم عشــ   ســ
ــالم و آ ــنم نــ ــاالن کــ ــاق را نــ ــ  فــ ــنم   يادي ــاالن ک ــوش ح ــوال خ   ١از اح

 يشان را مولويموالنا بودند که اهل ذوق اتأثير  تحت آنقدران يسرا ياز مثنو يبعض
 .بود زيب اورنگاز شاعران مشهور عهد  يکي يشوق يمل را يمنش. گفتند مي زمان
  :کند مي خطاب» زمانه يمولو«او را مراد در نامه منظوم خود  محمد

  بيــــت کــــالم را زيــــاز مثنو  بيـــر بـــي زمانـــه يمولـــو يا
ــرما ــيسـ ــتان حـــق بـ ــي  نيه راسـ ــتان رنگــ  يعن ــه دو داس   نيک
  ٢نقـل  ياز پ يخواهم دو سه روز  ده عقــليــد يســت بــرا يکحلــ

  غميب يت راپبهو
 زيفا ييگو الت پنجاب در قصبه پنهان بر منصب قانونياجدادش در ا. بود ياز قوم کهتر

خود را  يه و نقديشد و تمام سرما يا عاشق هندو بچه يند که بهوپت رايگو مي .بودند
شان و مرتاضان يدرو[ان يراگيب مرةترک لباس کرده در ز«باد دارد،  به در محبت آن پسر

افضل سرخوش بر اشعار  محمد ازدر همان حال . ٣هنوداند درآمد يکه از فقرا ]هندو
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  ١١٠  قند پارسي

ت و يبر شش هزار ب يمبن که وانياست صاحب د يشاعر يو .گرفت مي خود اصالح
در وي . نظم آورده است به شان هندو را هميدروهاي  در آن قصه است و ين مثنويچند

  .١چشم از جهان بست يقمر يهجر ۱۱۳۲سال 
ره را يم و طلب عشق و غيتصوف، عرفان، فنا، تسل يل اساسيمسا يموالنا در مثنو

 يز مبانيغم نيب. سروده است يوبث و سنن نيو احاد يات قرآنين و آيطبق شرع مب
  :ديسرا مي يمولو. سروده است يمانيرا با همان جذبه ا يعرفان

ــا  ــقان را ک ــود ر عاش ــا وج ــود ب   ه سـود يسـرما  بي عاشقان را هست  نب
  :ديگو مي غميب

ــخ  خـود نظـر کـن    يسـو  بـه  غميا بيب ــدي   کــن راالت دو کــون از دل ب
با همان است که يتقر نامه ساقي مناجات و ،غم عالوه بر حمديب يساختار مثنو

 دهياءاهللا و پاکبازان ديامبر و اوليخدا و پ  به گذاشته و همان عشق و عالقه انيموالنا بن
  :ديگو مي يمولو .وجود دارد يمولو يشود که در مثنو مي

ـ    ســـت راين ينمـــود يلـــذت هســـت  ش و پـس يمن چگونه هوش دارم پ
ـ چون نباشـد نـور    ـ ي   ســت راين يکــرده بـود عاشـق خـود     ش و پـس يارم پ

  :ديسرا مي بهوپت
  سـت  ن و آسمان موج سـراب يزم  سـت  جان، بزم خـراب  تو بي ياله
ــو ــ ييت ــ ي ــر اله   يک مطلــع انــوار شــاهيــ ييتــو  يک نســخة س

 .مينيب مي يرا دارد که ما در شعر مولو يميهمان مفاه موارد ياريشعر بهوپت در بس
که  يشورش: است يمعنو يالشعور مثنو در تحتنباشد،  ماً آن مفهوميمستق هم اگر

  :کند که تمام وجودش ناله باشد مي ش آرزويغم برايب ،نديب مي ينهاي  موالنا در ناله
ــ ــدا دل ــورش يخداون ــانگ ده ش ـ ده همچون از نالـه لـب ر   يدل  زي   زي

جرعه  يتمنا داند و در مي ياست که هر دو جهان را جلوة مستانه و يبهوپت عارف
  :عا استد  به حق نوش دست

ــب   مانـه عشـق  يپ مـي  لبالب کن ز  خمخانــه عشــق يســاق يا اي
  مانـــه اويدل و جـــان جرعـــه پ  دو عـــالم جلـــوه مســـتانه او  

                                                   
 .۵۸، ص الشعراة، تذکريموالنا محمد عبدالغن  .١



  سرايي هند تأثير موالنا بر مثنوي  ١١١

الت يتها و تمثياز داستانها و حکا يو استنساخ معان يبافت مثنو ،يعالوه بر محتو
  . است يمعنو يمثنو يبر مبناز ين

س يدرس و تدر يبرا ،جهان است يها تمدن نيتر يميقد از که هندوستانن تمد در
ن روش يجه هميتنترا نت پنج .ز رواج داشتين ييسرا داستان ،ديمات ويعالوه بر تعل

مان هند بهره يحک يريگ جهيو نت ييگو تين گونه حکاياز ا يرانيدانشوران ا. بود يسيتدر
که در  يوقت غميب. بوده است ين سبکيچناز  انگر استقبالينما يعطار و مولو يمثنو. بردند
ل يدر آخر داستان عصاره مسا يمعنو يمانند مثنو پردازد، يم ييگو هقصّ  به خود يمثنو
د ير خود پرسياز پ يديد که مريگو يم يطور مثال در داستان  به .کند يمرا مطرح  يعرفان
ر يپ. د مات و مبهوت گشتيمر .است اي هدر پاسخ گفت که گرب يو ست؟ير شما کيکه پ

سوراخ موش  کينزد ،يموششکار  يبرا اي هدم گربيد يروز. نگران نباش که جواب داد
احساس کردم که  همان لحظه. معطوف کرده است ه خود را بر شکارتوج تمام و نشسته

  .١الزم است يکدليو  ييکسوين و اعتماد و يقي ،هدف  به دنيرس يبرا
عابد  فالن  به وگفت که بر يموس  به خدا يروز که کند يان ميبگر يدر داستان د يو

م و يم و کريداند که من رح يا نميکند آ مي چرا از گناه توبه يو و بگو که عبادت نکند
  :٢غفور هستم

  کنـد  مـي  انيزبن نفس سرکش را  کنـد  يهر عبادت را که او خود مـ 
  فـــورنت دارد ياو چـــرا از معصـــ  مم من غفـور يمم من کريحمن ر

ـ توبه از خود با ـ ي ــاه مــي را برخــاکاو چــ  هاز گنـا  يدش ن ــد جب   مال
است  يبندگ کار من و ام بگو که من بنده يدرگاه عال به عابد گفت تو از طرف من

 يو مهر او راض من بر قهر .کند آن هم خوب اگر او قبول کند آن هم خوب و اگر رد
که  اي هبند که آمد يوح. ان کرديهرچه گذشته بود ب تيدر درگاه احد يموس. هستم
 هرچهپروردگار است، بگو  يبر رضا يباشد و راض کساني من غضبش مهر و يبرا

  :خواهد بکند مي دلش
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  ١١٢  قند پارسي

ــز  ريـ کفر گ ير و خواهيمان گيا يخواه ــا نف ي ــه آنج ــد هم ــم باش ــر و ب   ري
ــوش ن ــود  ين ــان ب ــرا آس ــر ک ــم ه   حــل هــر مشــکل بــر او آســان بــود   ش

از  يکيغم يب .دارد ياميبا چهل داستان است و هر داستان پيتقر يدارا ين مثنويا
  :کند ميآغاز  تين بيبا ارا  خود يها مثنوي

ـ هـا حکا  دنيپدل ت   کنـد  مـي  تيباران روا چشم خون  کنـد  مـي  تي
ــاده  ــدا افت ــا زاصــل خــود ج ــابيداد ب  ام ت ــمل داده  يت ــو بس   ١ام چ

 دراستفاده و  ية قرآنياز آ ،ن که هندو مسلک بوديموارد با وجود ا يدر برخبيغم 
  :است کار برده  به را موالنا اسلوب يابيمضمون 

ـ امر قرآن فهم کـن ا  ــل شــ   ن مسـوده ي   ههــهالــک اال وج يک
ا، صبر، ياست مانند مذمت دن يو معنو يز همان مطالب عرفانين يموضوعات اخالق

 ياثر گفتارها نيا در يو .رهيو غ يخودساز به دي، تاکيانت، خودفراموشي، خکشي نفس
  :کرده است ياخذ معان و ت را جا دادههر ملّ يدلنواز عرفا

ــ ــمس تبريپـ ــي يزيـــش شـ   يشــک بــي يگفــت ذات پــاک حقــ  يکـ
ــالم خو  ــک در ک ــت نان ــتنيگف   د تـن يـ چون کنـد پـرواز جـان از ق     ش

ــايگفــت در گ ــه ت ــد ب   ويست در آن مرد گيگر نيچون تو د  ويارجــن باش
 نفوذ ،شود مي دهيعالوه بر سبک موالنا د يراگيغم بيکه در کالم ب يزيچ نيمهمتر

  :نديب مي را در ذات انسان ياو جلوه اله. ن هندو استيد اتيو نظر افکار
ـ   به دارمها  جلوه  من که باشم ذات پاک کردگـار    شـمار  يعـالم ب

ها  مسلکو ها  دگان ارتباط داشت و از بند فرقهيدگار و آفريغم مرد آزاد بود و فقط با آفريب
  :کرد مي ز احتراميجانوران را ن يحت يو .ش محترم بودنديهمه برا ،بود آزاد ها و گروه

ــو   ش خـوب دار يجـا  به قدر هرکس را ــا ش ــار  يت ــر کردگ ــرم ز س   مح

  يغالب دهلو
 .هم در سبک خاص خود سروده است يخوب يها مثنوي يشاعر معروف غزل است ول

  :است يو خواندن يدنيکوتاه غالب د يها مثنوياز  يکينفوذ افکار موالنا در 
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  سرايي هند تأثير موالنا بر مثنوي  ١١٣

ـ م کز خـود حکا يمن ن   کـــنم مـــي تيـــروا ياز دم مـــرد  کـنم  مـي  تي
  اد آورميــفر بــه يه را چــون نــمــخا  کـــز اســـتاد آورم  يضـــياز دم ف

ــوا  ــر ن ــ  يب ــر دل نه ــق گ   يهـ تز خود بـودن   يدت چون نيبا  يراز ح
  در دل درد عشـق  و زيـ لب تـرنم خ   د کـه باشـد مـرد عشـق    يمرد ره با

  ١بـر دهـد   يبلکه شـ  يشود نخل ين  نـوا را سـر دهـد    يآن که چون در ن

  ياقبال الهور محمد
شود تا آشکار  مي از عالمه اقبال نقل طور نمونه به تين مقاله کوتاه فقط چند بيدر ا

در با افکار قبود و او چ يروم يمولو ،ن شاعر تجدد گراين اياز معلم يکيگردد که 
  :موالنا هماهنگ بود

  ريـ را ام يکاروان عشـق و مسـت    ريمرشـد روشـن ضـم    يمر رويپ
ــاب   ــاه و آفت ــر ز م ــزلش برت   مه را از کهکشان سازد طنابيخ  من

ــرآن در م ــور ق ــن ــي ــهييجــام جــم شــرمنده از آ  اش نهيان س   اش ن
ــاز شــور  زاد نــواز پــاک  يآن نــ ينــ از   در نهــاد مــن فتــاد يب

  ٢دار شـد يـ خاور از خواب گران ب  ها محـرم اسـرار شـد    گفت جان
. است يمانند مولو يريگ جهيو نت ييگو تيز سبک حکاين »ياسرار خود« يدر مثنو

 يول. امکان ندارد يفارس ييسرا يک مثنويبارهاي  نکته يتمامذکر  کوتاه ن مقالهيدر ا
 را يگنجو يو نظام يمولو ،يفردوسما  اگر خواهد بود يو ناسپاس يحق ناشناس

 اي هن دو آتشيفرهنگ هندوستان چن يالبته رنگ و بو. ميعنوان راهبر قبول نکن  به
  .دارد يشتريدرست کرده که خمار ب
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  تصوير زن در مثنوي معنوي  ١١٥

  تصوير زن در مثنوي معنوي

روح  ياعتال  به پردازد و يم يل عرفانيمسا به اثر موالنا است کهن يتر مهم يمعنو يمثنو
از  يات انسانيح يو ماد يروشن ساختن ابعاد معنو يموالنا برا. معطوف است يآدم
  .زن است ةالت دربارين تمثياز ا يکي. ه استبردالت گوناگون بهره يتمث

مورد بحث و در مثنوي معنوي  يمختلف و يها ل زن و چهرهيتمثن مقاله يدر ا
 کمي موالنا عصرحاکم بر  يق ساختار فکرين طريو از ا است قرار گرفته يبررس

  .گردد ميمعلوم 
و  يماد يازهاياست که بر حسب برآورده نشدن ن ياجتماع يانسان موجود

 يها ازها و خواستهيمعه و ندرد جا ،اساس درک خود او بر. ندينش يم درد دل  به شيمعنو
اند که شناخت  يان، آنانين آدميان يتر شاخص. دهد يم صيرا تشخه جامع به وابسته
ا يامبران و انبيد پيشان را با نيان، ارجمندترين ميکنند و در ا يم گران منتقليد  به خود را

 ييها و اندازه در حداما  .اند تهگرفپروردگار بر دوش  يرا از سو يا هفين وظيدانست که چن
  .اند ن راه گام نهادهيم که در هميابي يم را يرانز متفکّيدگان نين برگزياز اتر  کوچک

در  ،افتيشهرت  يو روم يروم، مولو ينام مال به که يبلخ نيالد موالنا جالل
پدرش بهاء ولد . جهان گشود به در بلخ چشم يقمر يهجر ۶۰۴االول سال  عيششم رب

د تا بهاء ولد يسبب گرد نابسامان آن زمان ياسيت سيوضع. ه بودياز اکابر صوف يکي
ارت يز  به داد برسد و سپسغب  به دهيگر کوچيد يشهرها  به ترک بلخ کند و از آنجا

 .ه دعوت کرديقون به را بهاء ولدقباد يک نيالدام بود که عالءيدر همان ا. پردازدخانه خدا 
سرد و  ،ن زمانيموالنا در طول ا. ر شده ماندگايرفت و در قونيدعوت را پذاين  وي

و  يزي، شمس تبريمحقق ترمذ نيالد برهانسيد  د و در معاشرت بايگرم زمانه را چش



  ١١٦  قند پارسي

عمر خود  ياو تمام. ديخود رس يسر و آشفته يدگياوج شور به ن کوبيزر نيالد صالح
 يقمر ۶۷۲سال  يالثان يب نفس گذراند و در پنجم جماديرا در کسب معرفت و تهذ

  .١ه درگذشتيدر قون
ن متفکر يا زمان يل اجتماعيمسا  به اثر موالنا است کهن يتر مهم يمعنو يمثنو

موده نطي ت را ير معنوي، سيده و با دولت فقر و وارستگيا روگردانياو که از دن. پردازد يم
 نييرا همچون آ ين کار مهم، مثنويا يا سازد و برايمه يتا کاروان بوددنبال آن   به ،بود
ن يا رد که شاگردانيگ يم عهده  به را ياو نقش معلم. گذارد ميه يهد  به ما يبرا يعرفان يا هنام

  .کند يم و عشق دعوتمحبت  ت، معرفت،ي، نورانيکمال انسان مراتب  يمکتب را سو
موالنا . م رواج داشته استيند که از ازمنه قديگز يمرا بر ييگو وه داستانياو همان ش

 شعر داشت  به ازين ،رن تفکّيو ابعاد ا يده عرفانيچين و پيمطالب سنگروشن کردن  يبرا
ن مورد از تک تک ياو در ا. ان کنديب يسادگ  به را يل غامض عرفانيبتواند مسا تا

اگر  .يکي از اين عناصر است» زن«رد و يگ يم حاضر در جامعة خود بهره يواحدها
رد، يل قرار گيت مورد تحلبا دقّ و يدرست ، بهآمده است» زن« دربارة يآنچه در مثنو

  .نماياند يرخ مام يزن در آن جامعه و آن ا سيماي از ير کامليتصو
را کاه  يو کوه را کوه يکاه يراحت  به او. رگذار استيثأار تيموالنا بس ييگرا ليتمث
د مورد لطف و يچ گاه نبايه» زن«چون  زده فلک يانگار موجود يول. دهد يم جلوه
  .دت شاعر باشيعنا

نفس . گويد که مرد و زن را از نفس واحده آفريده است يخداوند متعال در قرآن م
کار رفته  به يمختلف يز در معانين يدر مثنو. برخوردار است ين معنيدر قرآن از چند
 ياست که سعادت و جاودانن باور يموالنا بر ا. حادثگاه  و است مياست که گاه قد

در قالب روح و جان نفس  ن نفسيهم. است يو عمل ي، نظريبر قوه عقالن ينفس مبتن
و انسان چه زن و چه مرد  و نفس اماره مطرح شده است ي، نفس ملکوتواحدهناطقه، نفس 

موالنا خود در ابيات زير اين مسئله را بحث کرده ولي در نفس  .داراي چنين صفاتي است
در نفس واحده . کار برده است که خود موالنا است  ملکوتي ضمير اول شخص را به
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  .شود اند که بر هر دو جنس اطالق مي نفس ناطقه آدمياند، البتّه در  مومنان

  ينفس ملکوت
  :ابدي يم عالم باال امکان طرح به صعود يبرا ،از انسان يلينجا نفس در قالب تمثيدر ا

ـ      از بـدنم  انـد  ساخته يقفس يدو سه روز  م از عـالم خـاک  يمرغ بـاغ ملکـوتم ن
  .اند بينيم مرد و زن يعني آدم و حوا هر دو مرغ باغ ملکوت يدر واقع م

  نفس واحده
اهللا را در نظر  ير اليس ،آن سخن گفته استر يتأث نفس و دربارةدنبال آنچه   به موالنا
انوس ياق يسو به شکار کرده، روح تشنگان راآرا  يذات انسان يارزش معنو و داشته

  :برد يم يات جاودانيح
  هـا  صـحن خانـه   به صد بود نسبت  د سـما يخورشـ ک نـور  يهمچو آن 

ـ تو د يريچون که برگ  ک باشــد همــه انوارشــانيــک يــل   انيـ وار از مي
ــه  ــد خان ــون نمان ــا  چ ــدهه   ١مومنـــان ماننـــد نفـــس واحـــده  را قاع

  :ديسرا يم گريد يجا
  ٢بود ينفس واحد روح انسان  بـود  يوانيـ تفرقه در روح ح

  اطقهننفس 
  :رديگ يم جهينت ،جدا کرده حيوانيان ن جان را از جيا يمولو

ــ  ر فهم و جان که در گاو و خر اسـت يغ ــان يآدم ــل و ج ــتيد يرا عق   گــر اس
ــاز غ ــبـ ــ يـ ــان آدمـ ــل و جـ ــان  ير عقـ ــدر ن يهســـت جـ ــ يبـ   يو در ولـ

ــان ح ــجــ ــاد  يوانيــ ــدارد اتحــ   ن اتحـــاد از روح بـــاديـــتــو مجـــو ا   نــ
ــدا   ــم ج ــگان از ه ــان و س ــان گرگ   ٣ران خـــدايشـــ يهـــا متحـــد جـــان  ج
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 يگريز ديدا کند چين است که روح چون با عقل سروکار پيا يمنظور مولو
 اگر. و فجور را دارد يز بدينو  يکيو ن يفکر و اراده، تقو يينفس توانا. گردد يم
واژة آدمي نشانگر  .شود يم کيسجود مالمابد و ي يم يرستگار ،پردازدب هيتزک  به

  .دو جنس استفرزندان آدم است و اين لفظ داراي معناي هر 

  نفس اماره
آفريدگار  .رود يم انيو طغ يبغ يسو به تياست سرکش و از راه عبودت و عبد ينفس

رساند، وگرنه مرد ساالري  تکميل مي  زن را در زمره انسان آفريده و او انسانيت را به
 .اجازه نداده که تصوير زن در اين نفوس متذکره جز نفس اماره شموليت داشته باشد

  .بهره گرفته است» زن«ل ياز تمث ينفسان يگونه عواطف و هواها نياظهار ا يراب يمولو
. باياست ز يا هصحن» ١يشيسبب قلت و درو  به زن او يو ماجرا ياعراب«قصة 
 .ان کرده استيل زن و مرد بيعرفا و مشکالت روزانه را با تمث يل زندگانيموالنا مسا

زندگی  يتنگدستفقر و چاره، در  يباو عاجز و  .کند يم هياز شوهر خود گال يزن
او . بودها و کمبودها ناآشنا به ه است و شوهرش نسبتنتن برهنه و شکم گرس. دکن يم

ل يمسا ،ازيف ناز و نيلط ين فضايموالنا در چن. دده يم ر نشانيخودش را عارف و فق
رده را بحث ک ييکبر و خودنما و ينقصان الف زن ،لتوکّ و قناعت ي مانندپربار يحکم

 با سخنان انکند که چگونه مرد يم اشارهو سالوس نفس  يگستر دام  بهاست و 
اين در حالي است که  .دنشو يم زن شکار يو هو يها  ه و عشوه ويز و گريآم محبت

نه تنها عيب خود مردان عنوان نماينده عقل مطرح شده، اما  سيماي مردان در مثنوي به
همان موجودي که پيوسته ظلم ديده و  ،شوند تسليم مي د بلکه در برابر زناننبين را نمي

  .چشيده است يهرم يب
 يول ،داند يملزوم مث را الزم و يو اخبار و احاد يات الهيآ ،با ظرافتاگرچه  موالنا

ل نفس اماره يو تمث استده تااف ينفسان يدر قعر مذلت هوابيچاره زن  از منظر وي
دار و يبرند که دل بب يپسر اين وجود  توانند به يآنهايي م. کردمحبت بايد  زن به. است
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و  يانکمال رب يولتأل. نجا زن جمال نهفته استيدر ا. مملو از عشق داشته باشند
اين  ،ه نباشدشتباااگر  .گويد يم» مرغ هوا«ولي موالنا او را  است يجمال رحمان يقلمرو

است که تحت تأثير آنها  سرنوشت هبوط آدم و حوا و گندم خوردن اشاره به تعبير وي
  :است تو يهودي تمسيحيخيالبافي 
  خبر کآن عکس آن مرغ هواسـت  يب

 
  ه کجاسـت ياصل آن سـا  هخبر ک يب

  ابيـــــرا ب يه آفتــــاب يرو ز ســــا  
  

ــدامــن شــه شــمس تبر ــاب يزي   ١بت
و راحت،  شيع يعيانسان با وجود اسباب طب. کند يم موالنا طول امل را نکوهش  

 ش است کهين حرص و آرزوهايا. ن جهان رنگ و بوستيه اخود ساخت يزهايدنبال چ
سه يزن و مرد را با شب و روز مقا يدر داستانموالنا . کشد يم فساد و فنا يسو بهاو را 

، عالمت کار و يهاعالمت علم و آگ ،روز .زن شب است و مرد روز. کرده است
  .ازيم ناز و ن، نشانه جهل، مقايرگيه تيما ،شباست و  ه نور و درخششيما ،کوشش
بايست  فانه با وجود اين که موالنا مسلمان بود و بنابر اعتقادات ديني خود ميسأمت

» زن«هاي مثنوي  در نظر بگيرد، در مجموعه وسيعي از حکايت» زن«منزلتي واال براي 
هاي  نمونه توان به براي تاييد اين ادعا مي. خرد معرفي شده است بي و وفا موجودي بي

شاره کرددي امتعد.  

  د و ابلهوزن حس
شه ين عايالمؤمن ام نقل حکايت يکيچهرة زن آشکار است  از جمله حکايتي که در آن

 خوانند نماز مي مکانيهر در کند که ايشان  اعتراض مي )ص(پيامبر اکرم است که بر
  :اد کرده استينام صديقه هم   المؤمنين را به امديگر  ياگرچه در جاها

ــه  ــه روزي ب ــت پي عايش ــر بگف ــو   غمب ــول اهللا ت ــا رس ــداپ ي ــت ي   و نهف
ــي  کنــي هــر کجــا يــابي نمــازي مــي ــي   م ــاک و دن ــه ناپ   دود در خان

ــد  ــودة پلي ــل و آل   هرجـا کـه رسـيد    کرده مستعمل به  مستحاضــه و طف
ــر   ــه از به ــر ک ــت پيغمب ــانمگف   حـق نجـس را پــاک گردانـد بــدان     ه
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ــا هفــ     ن رو لطف حـق آ سجده گاهم را از ــد ت ــاک گرداني ــقپ   تم طب
  ١ورنــه ابليســي شــوي انــدر جهــان  شهان هان و هان ترک حسد کن با

المومنين  کند که ام اين تمثيل خاطر نشان مي  به ضمن اشارتمولوي به هر حال 
  .است» ابليسي« صفاتيکي از » حسد«کردند و اين  حسد مي
 اي ياد نهگو  زن به ،داستان هديه فرستادن بلقيس ملکة صبا براي سليمان پيغمبر در

  :بيش نيست» ابلهي«کند و در نهايت  انگار اين زن خردمند، کاري نابخردانه مي که شود مي
  دسـت  بار آنها جمله خشـت زر بـه    دسـت  هدية بلقيس چـل اسـتر بـه   

  ديــدبفــرش آن را جملــه زر پختــه   صـحراي سـليماني رسـيد    چون به
ــد  ــا چهــل منــزل بران ــا کــه زر را در نظــر آب  بــر ســر زر ت   نمانــد ديــدت
  سوي مخزن مـا چـه بيکـار انـدريم      بارهــــا گفتنــــد زر را وابــــريم  

  ٢ن آنجا ابلهي سـت دهديه بر زر به  سـت  کش خاک، زرِ ده دهي هعرص
. نظم کرده استرا س يمان و بلقياز سل يداستان ،يج فلسفة اسالميترو يبرا يمولو

اگرچه در بعضي  ،ودش يس کاسته ميعظمت بلقاز  است که يطور بياننجا روش يدر ا
  :ابيات سيماي بلقيس را بسيار روشن نشان داده و تدبر وي را ستايش کرده است

ــر  ملک جسمت را چو بلقيس اي غبي ــن ب کت ــک ــي ه ــليمان نب   ٣ر س
* 

  ش عقـل صـد مـرده بـداد    يکه خدا  رحمت صد تـو بـر آن بلقـيس بـاد    

  شياند زن کوته
نگاه . خورد يم درود و مانند خوره يم را مانند داس يف آدميروح لط ،ياز مادين

جامعه بر سر  يغ نابرابريت يت را در نظر دارد ولين موالنا مسئله عرفان و معنويب ژرف
  :داند ينم عاقل و آگاه زمانيچ ين زن است که او را هيهم

  ٤ديـ اعتم يعقل نـاقص و انگهـان    ديـ نه يمـ  بر زن و بر فعل زن دل
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 يو يه دل نگرانياز کمال، ما ماندن رومنفس و عقل و مح ينامرئ يها کشمکش
گفته او  به .دآور مثال می يروزانه خانوادگ ياز زندگان يلين مسايحل چن يبراوي . بود

از  ،يت فکريترب يپدر برا و کند يم و آرامش فرزند کوشش شيآسا يشه برايمادر هم
. کند ينم ولرا قب يو فداکارمحبت  زيپسر ن. کند يم بيگذرد و تأد يممحبت  مهر و

مسايل  ها اينگونه تمثيل .شياند شه مرد عاقل و فرزانه است و مادر جاهل و کوتهيهم
  .کند رواني جامعه را بيان مي
اختالف  يآمده است که دو فرزندش را بر بنا يداستان زن ،يدر ضمن قصه نصار

د بود يردزن در ت. فگننديبدر آتش ز ين را نيتند و خواستند که سومانداخدر آتش  ينيد
از اين کار ا شد و مادرش را يرخوارش گويش طفل ين خود برگردد؟ وليا از ديکه آ

و  ينياز شهامت د اصالً يزن را باال برده ول يمادر مقام ين داستان مولويدر ا. بازداشت
  .١آورد ينم انيم  به يسخن ينيزن در امور د يهمت واال

  اکاريزن ر
از  ييارپذيگوشت براي  يکه مرد خانه مقدارآمده  يهاي مثنو از داستان ييکدر 
و  ٢با شراب خورد ييتنها بهرا  ها رش تمام گوشتگ لهيهمسر ح. منزل آورد به يهمانيم

ن يدر ا. است هرا خورد غذا يها که گربه گوشتاظهار نمود شوهر   به ييرايوقت پذ
اگرچه  م کهينيب يم ما زينجا نياست و ا نمايانطور کامل  به مکالمه زن و شوهر داستان

 يعنوان موجود به از زن تنها يکشد ول يم انيم به روح و جسم را دربارةموالنا بحث 
  .برد يم ر ناميحق

 و يکند و قصد دارد مسئله زهد درون يم نقلرا  يا هعجوزه قص يمولو ييجا در
 د کهيآ يمبرن يشود و چن يم ل آوردهيعنوان تمث به زن عجوزه. را مطرح کند يياير يب

 يبرا و کند يم بزک د، چهرهدار يمبرابرو  زير ،خودصورت  ييبايش زينما يبرا پيرزن
 خود خساررا بر ر يب قرآنن و مذهيصفحات مزصورت، پنهان کردن چروک 
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مان و يا يباطن، جوان يزگي، پاکيقل درونيداستان، ص ةليوس به يمولو. چسپاند يم
اکار ير نعنوا  بهو  تام ياهانت  وجود زن را با يول. دهد يم ده را مورد بحث قراريعق

  :کند يم مطرح
  فيابــرو پــاک کــرد آن مســتخ يومــ  فيرخخواست رفتن آن  يچون عروس

ــ مصــحف از جــا يعشــرها ــبر يم ــ  دي ــان يمـ ــر رو آن پليبچفسـ ــد بـ   ديـ
  س بــاديت بــر آن ابلــنــعلگفــت صــد   فتـاد  يمـ  کرد فن و آن يم يسچون ب

ــق يگفـــت ا  ودس زيشــد مصــور آن زمــان ابلــ    ــقد هحبـ ــ ديـ   ورود يبـ
ــر ا  ــه عم ــن هم ــم ــيندين ني   ١ام دهيــن ديــا اي هحبـ قنـه ز جــز تــو    ده اميش

ش يشود که مشغول آرا يم مشاهده يا هنود سال پيرزنت يگر در حکايد يا هنمون
خواهد  يم موالنا .است يميرمز داستان تعل. دورز يممحبت  شوهر خود هب و است
ا رغبت يت دنالذ به وقتچ ي، هداشته باشدرا در نظر  يفر اخروسان سند که اگر ايبگو

دن ياو عشق ورز  هنت کردن و بيشوهر ز يبرا ينيد ديرا که از لحاظ عقايز. نخواهد کرد
د و يگو يم سخن مالمت  با ،جانيدر ا» زن«ل يدر کاربرد تمث يمولو يول باعث ثواب است

  .٢ران است شهوترد و خکم  آورد که صرفاً يمتجسم در  به را يزن
درخت امرود  يباال يب داد و روزيفاسق است که شوهرش را فر يزن ،گريد يمثال

 .تنها بود شويشکه  يدر حال ؟کند يم با تو لواط يسکچه رفته بر شوهرش داد زد که 
ن ييزن اصرار کرد و پا يول. د تعجب کرديمزخرف زن را شن يها حرف شوهر چون

 مرد هن زن بيا ،او باال رفت شوهرچون . رود فرستاددرخت ام يآمده شوهر را باال
کند  باورکرد که  ا واداراو ر ؟ زنيکن يم شوهر گفت که تو چه. دنزديک ش يگريد

، همان گونه که گردد يم توهمن يد دچار اور يم درختباالي  به که يهر کسکه 
تان ن داسيخواهد در ا يم يمولو .اين توهم را داشتو خودش باالي درخت بود 

ن را زن هوس ،در تار و پود داستان يد ولبزنبنده مثال يفر يايدن هدرخت امرود را ب
  .٣شده است يمعرف
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  تصوير زن در مثنوي معنوي  ١٢٣

  انتخاب همسر
 يخياز ش وي. بودخوب  يهمسربراي يافتن در تالش  ين قصه، شخصيدر ا
توصيف خ سه گونه زن را يش. کند ييراهنمارا  اوخوب  يکه در انتخاب زن هدخوا مي
چش از آن تو يه«سوم » از آن توست يمين«دوم » ل از آن توستک« :که يکيد کن يم
 ياديچ ياست که جز تو ه ن، زن بکريکه اول گويد يمن سه جمله ير ايو در تفس» ستين

 ،نيسوم و دارد ياز شوهر قبل ييادهايکه است وه يبزن، زن ن يدوم. گران نداردياز د
  .١دارد فرزندن يشيشوهر پاز است که  يزن

  اي مادرسيم
سازد که  يم ندارد و خاطر نشان يديچ شک و ترديمادر همحبت  موالنا در مهر و

ل کرده که يتمث يمادر  هنفس را ب ييجادر  يمولو يول. اند مادر فرزندان مرکز عطوفت
  :کشد يبدکار است و پسرش او را م يزن

  زخم خنجر و هم زخم مشت هم به  آن يکــي از خشــم مــادر را بکشــت
  يــاد نــاوردي تــو حــق مــادري      گفـتش کـه از بــدگوهري   آن يکـي 

  او چه کرد آخر بگـو اي زشـت خـو     هـي تــو مـادر را چــرا کشـتي بگــو   
  ي اسـت ر وکشتمش کان خاک ستا  گفت کاري کرد کان عار وي اسـت 

  گفت پس هـر روز مـردي را کشـم     مگفت آن کس را بکش اي محتشـ 
  هسـت از نـاي خلـق    رم بهناي او ب  هاي خلـق  ستم از خونرکشتم او را 

  ٢کــه فســاد اوســت در هــر ناحيــت  نفس تسـت آن مـادر بـد خاصـيت    

  ليلي سيماي
که  گويد ، مياي که خليفه با ليلي دارد در مکالمه. است در مثنوي نماد سالک راه يليل

  :ستبيش از ديگران نيتو اي اگرچه حسن و زيبايي  نه کردهاي که مجنون را ديوياين تو
  ويو غــکــز تــو مجنــون شــد پريشــان   ييوتـــفـــه کـــان يا خلر يلـــيگفـــت ل
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  ١٢٤  قند پارسي

  ١گفت خامش چون تـو مجنـون نيسـتي     از دگــر خوبـــان تــو افـــزون نيســـتي  
 يليل ،و بقال يدر داستان طوط. ستيند نيچندان خوشا يگفتگوي مولوسبک 
  :کمال و مقصود است  دن بهيموالنا سمبل رس يدر مثنو يليل .است يعالمت آزاد

ــبا ينســـبت ــرا د مـــيـ ــيا حيـ ــ يشــه راســت شــد بــيچ پيهــ  يلتـ   يآلت
ــيل کــه مــرض آمــد بــه  يکيد از يهمچون آن مجنون که بشن   يانــدک يل

ــت آوه بــ  ــه چــون روم  يگف ــانم از ع رو  بهان ــبم ــوم داي ــون ش   ت چ
ــن امشــ   بــــاً حاذقــــاًيکنــــت طب يتنـــ يل ــو ل يک ــينح ــابقاً يل   ٢س

وي پاسخ . کثيف است ند که اينفتگاو  بهمردم  .بوسيد روزي مجنون سگي را مي
داد که پاسبان کوچه ليلي است يعني همجواري معشوق اينقدر مهم است که اهل 

  :گيرند ها را هم ناديده مي سلوک پليدي
ــن   کين طلسم بسته مـولي اسـت ايـن    ــي اســت اي   ٣پاســبان کوچــة ليل

و  يليت و سلوک از عشق مادي ليمنزل عبود  دن بهيرس يبرا يدر سراسر مثنو
 ياز قلم حکمت زا يليچاره ليب يبا است وليان زيب. ستشده اال آورده مجنون مث

  .ستا يدوست داشتن غير قابل و »کور و کبود«زشت و  يمولو
ـ ش او يملک عالم پ  کـــور و کبـــود يلـــيعاشـــق آن ل   ٤ک تـره بـود  ي

  ميمر يسيما
نحو   ر بهيات زيدر اب ،که سيدة نساء زمان خود بودرا م ياسم حضرت مر يمولو
  :است يو مرکز اعجاز اله يزگيمريم عالمت پاک. کار برده است اگون بهگون

  ٥ز جيــب آن دهــد کــو داد مــريم را  حجيـب  يبانگ حق اندر حجاب و ب
  :گردد  يمعجزنما م يادراک روح يمريم پراسرار موالنا بر بنا
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  تصوير زن در مثنوي معنوي  ١٢٥

ــاي  مشـک  ييا به فر دسـت مـريم بـو    ــرب   ١و ميــوه شــاخ خشــک يد ت
 يم ملکوتيحضرت انسان از آن اقل آمدنو  يوجود انسان يان اعتاليب يبرامولوي 

ن ب دن بهيالمقدس و رس تيم از بياحوال دور شدن حضرت مر ،ياين ملک سفل  به
ل ارائه داده است و يتمث هرا ب يدن ويو درد کشش يت آزمايخشک و حکا يخرما

د بچشد و را تحمل کند، در يو تنگ يد سختيافت هدف بايدر يبراانسان د که يگو يم
  :دور باشد ياز مرکز نور مدت

ــر  ديتـو رسـ   يکـو  ن طلب بند بـه يز ــهيدرد م ــيد م را ب ــابن کش   ٢خرم
کند که حکمت  در ضمن شادي و غم نيز از اصطالح مريم و مسيح خاطر نشان مي

  :در اينجا است
ــرد     جان کـل بـا جـان جـزو آسـيب کـرد       ــب ک ــتد در جي ــان ازو دري س   ج

ــيح دلفريـــب     يب جيـب همچو مريم جـان از آن آسـ   ــه شـــد از مسـ   حاملـ
ــان   س ز جان جان چو حاصل گشت جانپ ــين جــاني شــود حامــل جه   ٣از جب

  :دهد مريم عالمت زن پاکيزه است که خود را هميشه در پناه ايزد قرار مي
ــزدي   خـودي  م و در بـي يخود مر گشت بي ــاه ايـ ــم در پنـ   ٤گفـــت بجهـ

  ):همه اوست(مريم رمز تماميت او است 
ــويي   بينــي روي زشــت آنهــم تــوييور ب ــريم ت ــي عيســي و م   ٥ور ببين

  :سازد يگردد و ناممکن را ممکن م يباعث علو نفس م يزگيپاک
ـ    حيآب اسـت از مسـ   يشو يم آن بيمر   ٦فصــيح يالف و گفتـار  يخامشـان ب

* 
ــق ع ــينط ــر  يس ــر م ــودياز ف   ٧دم بــــود ننطــــق آدم پرتــــو آ  م ب
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  ١٢٦  قند پارسي

ش يشه ستايم است و هميمر يمت و بزرگر عظيتحت تاث ين که مولويبا وجود ا
  :قت ناشناس گفته استيز حقيم را نيمر ييجا يکند ول يم

ــه   نمـــودار کـــرم زد يبانـــگ بـــر و ــاک ــرم  نيم ــن م   حضــرتم از م
* 

ــ ــناخت  يآفتـ ــر از ناشـ ــود بتـ ـ تو بـر    نبـ   ١عشـق باخـت   يار و نـدان ي
* 

ــکلم   ــش مش ــه نق ــر ک ــا بنگ   ٢هم هاللـم هـم خيـال انـدر دلـم       مريم

  بد و کاهلزن عا
زن  .استآورده شده  يو زن يبين هاتف غيب يگفتگو مثنوي، هاي داستان يکي ازدر 

ست فرزند يب يکند که زحمت باردار يم تيست فرزند را از دست داده و شکايمتعبد ب
  :ندش از چند ماه زنده نمانديب هااز آن کدامچ يه اماا آورد يدن  به راو آنها را کشيد 

  ٣در جــان شــان افتــاد تفــت يآتشــ  ن در گور رفتين چنيا ست فرزنديب
داخل وي . است شده ند که بر سر درش نام او نوشتهيب يمرا  يزن در خواب قصر

رحمت و  نشان دهندهن قصه يا. کنند يم يفرزندانش آنجا زندگ که دبين يو م هقصر شد
 ربانمه يو پاکباز و هم مادر است هم عابد ي است کهزن به تبسنبخشش پروردگار 

 يکاهل خاطر  هنگونه صدمات را فقط بياآن زن رد که يگ يم جهيت نتين حکاياز ا يمولو اما
  :تحمل کرده است

  ٤ها عوض دادت خـدا  بتيآن مص  انـدر التجـا   يچون تو کاهل بـود 

  خايعذرا و زل
  :ل کرده استيخا را تمثيعذرا و زل ،عشق ينشان دادن انتها يبرا

  ٥شه وامق اسـت يا همردر دل عذ  در دل معشوق جمله عاشق است
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  تصوير زن در مثنوي معنوي  ١٢٧

  :را بحث کرده است يو شجاعت و ييبايخا زيدر ضمن حضرت زل
ــف ســرو قــد     ــز زليخــاي لطي   ١همچو شيران خويشتن را وا کشـد   ک

  سيماي زن عارف
. کشد يم وصال او رنج يدر حدود هشت سال در آرزوو بندد  يم دل يزن به يجوان
 انيخود را ب ياتمنّ ،که زن آنجا بود رفته يدر باغ يشب. رسد يم دستش  به يفرصت

جز باد  گويد باغ کامالً خلوت است يو مد کن يم اصرار جوان .شود يم زن مانع. کند يم
 دبا ،يستيد که تو در عشق راسخ نيگو يمزن  ؟يکن ينم چرا قبول، ستين يدر باغ کس

زن  يآبروداستان  در اينکه موالنا سپاس را خدا . يشناس ينم را نو بادرا ينيب يم را
  .عارف را حفظ کرده است

بر ناقدين فن . است يا هفقط نمون و آنچه گفته شد ندادايز ها داستانو  بسيارها  هقصّ
در  ريپست و حقو چه بسا گوناگون  يها با استفاده از تمثيل که موالنا اين باوراند

اخالقي و عرفاني بيان معاني   به يل و مستهجن در مثنوذمبتهاي  قصهآوردن و  جامعه
  .رانديز در شمار اين اشياء پست و حقيان نزنسوال اينجا است که آيا . ٢پردازد مي

 يل جنسيان مسايدر ب ،ثيط بر قرآن و حدل عارفانه و تسلّيبا وجود تما يمولو
 يمولو يبا سبک و مذاق فکرها  ليف و تمثينگونه لطايا اگرچهباک است  يب اريبس

ن است که آن جک و مستهيچنان رک يسخنان و ،اتياز اب يدر برخ. ستيسازگار ن
ن ياز اکه  يمطلب. ندده يمقرار  کيات رکيادب شماررا در  يمثنو ،پراکنده يها پاره
ن ييار پايبس يل جنسيدر مسا در آن زمان ن است که فکر جامعهيد ايآ يم نظر بهها  قصه
روح و  ياعتال يبرا يکه کتاب هوداز بين بنابراين دا بودهيناپ يعام و علو نفسها  يو بد

  .ه استاز زمان بودين گوي همان پاسخ يست که مثنوين يشکّ. جان نوشته شود
 يايدن به که يدهد که هرکس يم نشان ،بيان کردهنه ين زميدر امولوي چه آن هر

يحس و  يدرون يتواند صفا ينم و حالش زبون و زار است ،تمايل پيدا کند يو ماد
  .ابديب يقلب
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  ١٢٨  قند پارسي

جنبة  دربارة زنان ،يدر قرآن زبان پهلو يم که مولويرس يجه مين نتيا در آخر به
ز ينستارة زهره  يحت. گردد يبالعموم خوار م يچاره از قلم ويزن بمثبت هم دارد ولي 

ا لطف يش باشد يمورد ستا يا قلم مولوين است که آيرت بر ايح .مسخ شده است يزن
  :ديگو يم يمولو. ١زن را مسخ کرد ،به و ندامتت که پس از تويپروردگار باعث شکا

  ٢ايــن دو ظلمــاني و منکــر عقــل شــمع   دان و زن را حـرص و طمـع   عقل را شو
ارتباط  يروشنفکر ن بايمعرفت باشد و ا يدارا يد جامعه در هر مقطع زمانيبا
انتظار از  پس داردعالقه ت يگسترش معنو بهاز روشنفکران است و  يکيموالنا . دارد
  .تر استيشب او

  منابع
 .قرآن .۱
  .۱۳۷۴ ،ن کوب، بحر در کوزه، چاپخانه مهارتين زريدکتر عبدالحس .۲
دفتر اول،  ،يمعنو يشرح جامع مثنو ،يل حاکميدکتر اسماع يا هبا مقدم يم زمانيکر .۳

  .۱۳۷۲ انتشارات اطالعات،
  .۱۳۵۰ر ير کبيام انتشارات ،يمعنو يمثنو تصحيح رينولد الين نيکلسون، ،يروم نيالد موالنا جالل .۴
 ،ات دفتر اولقيمتن و تعل ،يمحمد بلخ نيالد جالل يمثنو ،يدکتر محمد استعالم .۵

  .۱۳۶۰زوار  يکتابفروش
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  ها در کشمير همداني  ١٢٩

  ريکشم درها  يمدانه

 ،سخن و شعر هو چ يو مدن ياسيس ،ييايرافغج ،يخيتار هچ هنيزم رهدر  رانيا و نده
 ،النيگ ،مدانهمانند  رانيمناطق مختلف ا يالها .گر دارنديکديبا  يتنسناگس ونديپ

 سکونت ن جايو در هم مدندآ نده  به گريد يشهرها و جانيذرباآ ،انهاصف ،خراسان
 نده  نگهفرهاي  هينمااز  يکي که جذب شدند يطور نده خاک در راداف نيا .دنديگز

 هجرت کردند نده  به که را يمدانه ةبرجست ايه تياز شخص بعضي همقال ناي در .شدند
  .ميده يقرار م يمورد بحث و بررس اند، ن بودهيهند نقش آفر يات فارسيخ ادبيو در تار

 با .دارد يمعن هس مدانه هواژ هک سديون مي  »هيمدانه« هدر رسال يمدانه سيد علي
 ممي ضمن در يو .است در عراق يموضع ميو با فتح م منياست در  يموضع: ممي سکون

  :صورت است ناي  به آن تبي دو هک هوردآ را يراز نيچند از امام فخرالد ياتيمفتوح اب
  هانـد از دسـت ضـاللت بر   شتنياو خو  ندانــد کـه  بدانـد  و بدانــد هکـ  نکـس آ
  نداند چهي او و خوانند »همدان«را  کو  معظم تـس شهري اندر عراق به نکيا
ذات فقط مدانه يعرفان يمعن .يعرفان مهاست و  يولغ مه مدانه يمعن نيمسو 

 ياگر کس: ديفرما مي  يو .است قتيفاقد حق گرانيد يمدانه ياست و دعو ٰيتعال يبار
دارد  يم ابراز را بودن مدانهعلم و  يودع و هاطالعات جمع کرد يکم اي هگرفت اديالفبا 

 هبرداشت او حمق و لهج از هو امتحان پرد صحبتحماقت است و در وقت  يرو از نيا
 نآ اتيکنار او فنا سازد و در انوار تجلّ دايناپ بحردر  را خود وجودکسي که  .گردد مي 

  .است مدانه ،گردد محو متعال ذات
 چيه ييبايز تمام وجود با باشد هداشت يعيبط ياهمرز فقط اگر رهش هک ستين يشک

است  نيا حق .نباشد نيزم نآدر  يو ادب يعلمهاي  يسرگرم هک يتا وقت ،ندارد يکمال



  ١٣٠  قند پارسي

 ارد و درد يباستان خيتار و هبود ينگهفر مرکز هک نستيا يبرا مدانه تيمها هک
  .است داشته يسهم مهم اتيو ادب ياسالم نگهگسترش فر

 را آن غازآ خيتار هاست ک ميقدر قد آن ندهو  رانيا نهروابط کهاي  هشير
 مهمراکز م با هژيو به اسالم ورود از پس .از روزگار بداوت است ديشا ،ميدان نمي 

  .ديگرد تر يقو ونديپ نيا ينگهفر
از زمان محمد  يالديم تمشه قرن از ندوستانهدر  يرانيو ا ياسالم نگهورود فر

بر  يول ،بود يعرب نيمب نيد زبان و بودندحاکم ها  عرب هاگرچ .ديگرد غازآبن قاسم 
 نگهفر گسترش در ندوستانهدر  شانيا ،زبانان يو فارس يرانيا انيهسپا تيمع يبنا
 در را هسپا پرچم هبود ک ياعشج انيهاز سپا يکي يمدانه ابوصابر .شدند شقدميپ يرانيا

 هک ستين در دست يقيدق اطالع هاگرچ ،ستاديا و ١مدآ يجنگ النيف يجلو هگرفت دست
 ابوصابر حال ره به .بودند او با مدانهاز  زين يگريدافراد  اي و بود يمدانه اهاو تن ايآ

 رانيا و عرب از مردم کاروان در کاروان نآ از پس .است هبوداي  هژيو نگهفر پرچمدار
 دوم ةخان ن راين سرزميا ها يبعض و رفتند و مدندآها  يبعض ،مدندآ نده به رهالن و ماوراء

 رازِيش را يکز علمامر ،کردند مي  منسوب يرانيا نام با را نده ياهرهش آنها .ساختند خود
  .دندينام مي  ريصغ رانيرا اکشمير سرسبز  ياه يواد هگا گفتند و مي  نده

  مسعود سعد سلمان
 ،مسعود سعد سلمان ،رانيا و نده يفارس اتيادب سمانآ ينو  هو ما يفارس يتوانا شاعر

 انيغزنو دهع در يو اکانين .ديگرد طلوع هقار هشب افق بر .ه  ۴۴۰قرن پنجم در سال  در
صاحب امالک  و داشت يدولت تيمورأم ورهال در پدرش .رفتند نيغزن  به مدانهاز 
  :ديسرا مي  يو. ديدربار شامل گرد يبا پدر در امرا فيدر زمان س زين مسعود .بود

  پســـر هـــوايو دختـــر  يـــةبو  مـرا  هـوش  ديمولـد کشـ   يسو
ــر  سـاکن  شدم هندوستان به چون ــ ب ــار پ اعيض ــو عق ــدر ري   پ
ــد ــرا  هبن ــت م ــر برگماش   ٢دگـر  انبـ ناي همچـو عمـل   هب  بونص
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  ها در کشمير همداني  ١٣١

 حسود دوستان ،ديد اريبس هصدم شانياز دست ا ،اتيلطف و عنا نيوجود ا  با يو
سخت سو،  اريبس ياه را در زندان يجوان ياهروز نيترهب يو و شدند جان  دشمن

احساسات  يدارا هدارد ک يسبک خاص مسعود ياهشعر .دو حصار گذران ينا ک،هد
 اهردد نيوجود ا با يناک حبس است ول وحشت و دردپرهاي  تيتلخ و سوزناک و حکا

  :ديسرا مي  يو. رفتيپذ نمي  را گرانيد منت و بود ممه لها يو
ــآ ــت ابفت ــتم س ــر هم   تـنم  سـايه  همچـو گشت  يضرع  چنــد گ

  ر چمــنمبــ مــن از کبــر ســرو هکـ   ان فــرو نــارمســخ شپــي بــه ســر
ــد  انـک  از همنخـوا  کـس  چهي منت ــنم  هبنــ ــار ذوالمنــ   ١کردگــ

  مدانيه سيد علي ريم
مرد  نيا .بود هفاطم هديس و مدانه ريام الدين ابهشسيد  فرزند ييعال  به متخلّص

 يثان يلع مدان،ه هشا يو لقبترين  ورهمش يکنند ول مي  يادعارف را با القاب مختلف 
 ٢گشود انهج به چشم .ق.ه  ۷۱۳ رجب ۱۲ خيتار به مدانهدر  يو. است ريکب ريام و

  :ديسرا مي  خودش
ـ  توالي به گفتم  کجايي هلا علي هک يزيعز ديپرس   ٣همـدانم کـز   يعل

 رسد و مي  عنيالعابد نيز امام به نسبش ةسلسل همدآالمناقب ةصدر خال هچنانک
 اريبس مدانهدر  يمدانه يعل ةخانواد .٤وندديپ مي  عيعل حضرت  به هواسط هپانزد  اب

کوشان  اريبس يو تيدر ترب زين هداشت و خانواداي  هالعاد استعداد فوق يو .محترم بود
. داد داي او  به را همروج هعلوم متداول و همو خال او بود يسمنان هولالد عالءسيد  .بود

خدمت ابوالبرکات   به يده سالگرا در سن دواز يو ،يسلوک باطن ميتعل يبرا يسمنان
 خيش خدمت در سپس .شد »ذکر« مشغول يو زمان مانهفرستاد و از  الدين يتق

 هدهمجا يو يسرپرست و تحت کرد عتيبر دست او ب ،رفت يمحمود نردقان الدين شرف
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  ١٣٢  قند پارسي

 شيبرا هما هس .داد مي  انجام انيهخانقا يبرا را خدماتترين  پست يو .شد غازآ نفس
 نيا .داشت ريزنج به ماند و پا مي  هگرسن يو و کم بود اريبس مهغذا  ،بودسخت  اريبس
 مدانه به .ه ۷۳۱ سال در يو. است هگفت »زندان هچا« مدانه هرا شا شيزماآ هگون

 .١کرد مي  يزن ليب يو شد  جدامس وها  هخانقا ساخت و ييناب کار مشغول نجاآ و رفت
 اسرار يو .شد يدقاننر خيش ديمر ها اضتير و ها دتهمجا نيا در تيموفق از سپوي 

 ياديز مدت يو .داشت مي  خود همراه  به هشيمه داد و او را ادي او به را يعرفان رموز و
 روز هد و رفت مدانه به گريدبار  يدوست يعل خيش وفات از پس و گذراند  دقاننردر 

  .گشتبر دقاننر به و کرد اقامت
 امنيابوالم خيفتوت او ش ريپ .سته تمشهاز بزرگان فتوت قرن  يمدانه يعل”

 دانياز مر يکي مه او و هبود ياذکان) احمد اي(محمد ابن محمد  الدين نجم
  .٢“باشد مي  يسمنان هالدولؤعال خيش
  .٣“است هيکبرو هگرو در مهسيد  فتوت ةسلسل”

 را خود مسافرت خود مرشد ةبا اجاز يسالگ ۲۰ از .بود انگردهج يمرد مدانه هشا
 عالم تمام بار هس و بود مسافرت حال در مداوم ۷۵۳٤ تا ه  ۷۳۳از سال  يو .کرد غازآ

سفر کرد  هريوغ پيو سراند نيچ نيمغرب، سرزم هياسالم بالد به يو .گشت را اسالم
را مالقات  يول صد ارهچ” .کرد يد خود ميمر مردم را خود حيو نصا عظو با جامه هو 

  .“گرفت هخرق نفر ارهو چ يکرد و از س
 هيقر دوم هدفع و رهش  به رهش اول ةدفع در” :هک همدآ يو مسافرت احوال در ضمن

 از بعد و مدآ ريکشم  به ه ۷۴۰سال  در يو .٥“رفت هخان  به هخان سوم هو دفع هيقر  به
 ينگهفر تيفعال ريکشم در هبرجست تيشخص دو ه ۷۶۰ سال در .برگشت روز چند

براي بار  مدانه هشا .يسمنان الدين تاجسيد  يگريو د يسمنان نيحسسيد  يکي ،داشتند
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  ها در کشمير همداني  ١٣٣

 ارهشد و چ ريکشم وارد نفر فتصدهبا  الدين ابهش سلطان دهع در ه  ۷۷۴ سال در دوم
سلطان  نيب جنگ تشآ شدن خاموش، مسافرت نياجه مهم ينت .داشت اقامت هما
ز و پس ا فتر جنگ دانيم  به خود يو .بود تغلق هشا روزيو سلطان ف الدين ابهش

  .رفت نيحرم يسو به سپس و استوار کرد يشاونديخو ونديپ دو ره نيب ،يشتآصلح و 
 .مدآ ريکشم به الدين قطب سلطان ةدور در ه  ۷۸۱بار سوم در سن  يبرا يو

 يبلکه و ،نبود ديعقا به محدود ياسالم نگهفر گسترش نهيزم در مدانه هشا خدمات
 .داشت نظر در زين را گريت و موارد ديم و تربي، تعلياقتصاد ليمسا ،ينگهفر رسومات

 هک سدينو مي  يو .خورد کسب معاش است مي  چشم  به هک يزيچ نياول مثال طور  به
 يعني هيفتوح کرد و يآن عمل م  به زين خود يو .باشد رزق حالل دنبال  به ديبا انسان

معاش کرد و  مي  صرف نيبر فقرا و مساک ديرس مي  هک هرچهو رفت يپذ نمي  را ايداه
  .نمود مي  هيهت يباف هخود را از کال

 يکاروان هفتصد نفر. نمود اريو تالش بس يسع يرانيا نگهدر گسترش فر يمدانه
 ها، باف شميبرا ، شاملاهبردار هخرق وها  شيدرو هند آمد، عالوه بر  به رانياز ا که
 آنها يکه همگ ودز بيهنرمندان مختلف ن وها  نقاش ها، معمار ها، تراش سنگ ،ها باف يقال
 يرانيو ا يانهاصف خاص نرهو  بخشيدند رونقرا  ريکشم يميع قديو صنا اقتصاد ،نره

نوشتند  مي  را ينآقر اتيآو  يفارس اشعارها  هخانقا و مساجد برها  معمار .نددرا رواج دا
  .رسوخ کرد يزندگ نؤش تمام در هستهآ هستهآ يرانيا نرهو 

از  يکي نآالقرةسمدر .کرد سيسأت را يمتعدد يها هقاخان و مساجد ها، هکتابخان يو
 .دادند مي  ميتعلرا  يو فارس يو عرب ياسالم علوم رسامد نيا در .اوست يهاادگاري

را از  باسواد افراد نمود و يآور جمع را يو فارس يعرب ثارآ خود هکتابخان در مدانه هشا
  .وردآ نجايا  به ختالن ةکتابخان

 شمع علم و دانش را يو وفات از بعد اه قرن يمدانه يعل ارانيفرزندان و 
در  رشيخ ذکر هبود ک يمدانه محمد يفرزندان و از يکي .داشتند نگاه فروزان همچنان

عارف بزرگ  نيا ،ديآ مي  بر مدانه هشاسيد  احوال از هچنانک .خواهد آمد همقال نيمه
 .و شاعر بود فيتصن حبصا و داشت ه دهبر ع را نيمب نيد غيرسالت تبل عصر خود



  ١٣٤  قند پارسي

 هعارفان و هعاشقان اشعار بارز هنمون سته هرچه يکم است ول اريبس يو اشعار تعداد
  :شود مي  درج نجايادر  تيب چند هنمون طور  به .اوست
  هاسـت ب منـي  جهان دو هر ناز آ يمو کسري  ماسـت  ةديدل شـور  دواي هعشقت ک درد
ـ  هغمـت سـاخت   رتيـ  سـپر  ها جان هجمل   بخت کراست نيدولت و ا نيرسد ا مي تا کرا   ماي
  هاسـت  هممر غم دل مجروحِ مرا نزي نکهز آ  مراد چهي هانمرا در دو ج ستيغمت ن جز
  :است يدنيکمال غم، د يرزوآ يو يها غزل در

  اوسـت  يکمال لطف در بـازو  نيک  هـان در ج نميـ غمش درمـان نب  جز
  :است انسان يفکر يتگخو غم بودن عالمت ناپ يفکر شاد در

  سـت يو غم ن يو شاد هشيدر او اند  بـا خبـر شـد    يکز ملـک معنـ   يدل
  :است شده حيتشر بايز اريبس ريز تيغم در ب

ـ  غمش کز دل نآ هر ــد  سـت يرقـم ن  وي رب ــم ن   در مشين ــز ال ــالم ج ــتيدو ع   س
حتماً نظم  تيموضوع عشق و غم در چند ب ،ياز و هماند يباق اتيغزل شتريدر ب

 .است انينما يو استعداد عرفان و تحمل غم ،استغنا هنيزم نيا در و است هشد
 احسن نحو  به يدر اشعار و زيو اندرز ن پند .است نيشدلن و روان ،هعارفان يو ياهشعر

  :شود يده ميد
ـ  يرزيـ چو ن يتن و جان چند باز بر   يتنـ  مـردار  ةبست يچون زغن تا چند باش  يارزن

  ١شـو  پرواز در هلحظ کي جان ريس هواير د  شـو  هبازبا ارزن گذار و بر درش شـ  هصعو
 طبق نگارش سبک .است وجودم يو عرب يفارس زبان دو رهدر  يمنثور و ثارآ
 نيا  به يوهاي  کتاب ياسام .مصنوع مهو  سدينو مي  مرسل نثر مه ،است زمان نآ روال

  :صورت است
 مربوط :نيالتائب تآمر. ۲؛ يمدن استيس و اخالق علم  به مربوط :الملوکةريذخ .۱

 بحث هاست ک يارض مصرف نبا هديقص شرح :االذواق مشارب. ۳؛ هتوب و هگنا  به
و سلوک  ريموضوع س :نيرالطالبيس. ۵؛ )است هچاپ شد( .هيفتح اوراد. ۴؛ دارد يعرفان
؛ اذکار فوائد موضوع :)هچاپ شد( هيذکر. ۶؛ )دانياز مر يکي يورآگرد(نفس  هيو تزک
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 تيبرگ و وص ۳( هيداوود. ۹؛ هيعقل. ۸؛ )است هاپ شدچ( هيصلوات/هيريام مکتوبات. ۷
 واردات. ۱۲؛ )همچلک( هموچلک هرسال. ۱۱؛ ايو وصا حينصا: هيهرامشاهب. ۱۰؛ )است هنام
؛ هياعتقاد. ۱۷؛ هيمدانه. ۱۶؛ هيمنام. ۱۵؛ هيصوف مقام لهچ. ۱۴؛ هقاعد در. ۱۳؛ هيريام
 قتيحق. ۲۱؛ تيمش هرسال. ۲۰؛ هيقدوس اي عقبات هرسال. ۱۹؛ هيصوف اصطالحات  .۱۸
 نسبت. ۲۵؛ الفصوص حل. ۲۴؛ )نيقيال حق( و سلوک  ريس. ۲۳؛ حل مشکل. ۲۲؛ مانيا

؛ هينور. ۲۹؛ هنام انسان. ۲۸؛ نيديالمر دابآ. ۲۷؛ هيشيدرو. ۲۶؛ )هيفقر( يشيدرو ةخرق
؛ هسفر دابآ. ۳۴؛ مناجات ةرسال. ۳۳؛ هيفتح اوراد اسناد. ۳۲؛ هيوجود. ۳۱؛ هينيتلق. ۳۰
 اسناد. ۳۸؛ ريالط منطق اراتياخت. ۳۷؛ انوار لينور و تفاص قتيحق. ۳۶؛ مردم هطائف. ۳۵
 يف. ۴۱؛ يةالثنو کتاب/هنام فتوت/هيفتوت. ۴۰؛ قيالطر اقرب. ۳۹؛ )ص(حضرت رسول ةيحل

 وانيد مرادات. ۴۴؛ نيالسالک معاش. ۴۳؛ )يکالم( سواالت ةرسال. ۴۱؛ ليللالسواد ا
  .ايميک و طب علم در اقوال. ۴۶؛ نيعارفال اجهمن. ۴۵؛ حافظ

  .دارد زين يعرب زبان به اثر ۲۱ نيا بر هعالو

  يهمدان هشا فرزند مدانيهمحمد  رمي
دوستان  تن از ششصد تيدر مع يو دو سالگ ستيب سن در .ق ه  ۷۹۶در سال  يو
لواحق و  با«سلطان سکندر  ريش تهب ههس ملک .شد ريو خدام وارد کشم اليخ مه

 الدين فينام ملک س به و ديگرد اسالم به فو مشر کرد عتيخود بر دست او ب »توابع
سيد  و با دختر دياقامت گز ريکشم در سال هدوازد يمدانهد محم ريم .شد ورهمش

 هک الدين فيبا دختر ملک س سپس .پس از پنج سال فوت شد که حسن ازدواج کرد
  .١کرد نکاح ،داشت نام يب بي هبارغ

 هدور نآ يعلما با يو .دراد يبزرگ مهاسالم س نيد جيترو در يدانمهسيد 
 يبرا تصوف علم  به مربوطاي  هرسال يو .بود فيناصاحب تص و داشت يعلم اتمباحث
بنا  يهخانقا شيبرا ونهب ةچشم بر هپادشا .اوست از زيمنطق ن هيشمس شرح .نوشت هشا

 کنار هک ه شدادهبنا نه  ۷۹۶ر سال د گريد هخانقا .داشت وجود هشا اکبر زمان تا هکرد ک
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 سکندر سلطان به يلعل بدخش ،يمدانه محمد .ديرس انجام  به ه  ۷۹۹در سال  هتب رود
 او  به خدام و همخارج خانقا يبرا را مختلفهاي  هپرگن از روستا هس او و کرد داها

 نيتر مهم .شد نيمتع زين يگريد ياهروستا يشپزهاي آ هنيزه يبرا نيا بر هعالو .سپرد
  .شد سيسأت يمسجد جامع .ق  .ه  ۸۰۱ سال در هکاست  نيا است ذکر قابل هک يزيچ

اسالم  نيد غيو تبل جيترو در شهيهم مدانه هبرجستهاي  تيشخص هگون نيا
 رويپ را نفر زارانه نمودند، جرته نده يسو به هگرو در هگرو اهنآ ،کوشان بودند

 .کردند هاديپ نيسرزم نيرا در ا يمو سنن اسال يرانيا رسوم و دابآ و کردنداسالم 
 هخواج مثال طور  به .دادند هادام ندهدر  زيخود را ن ةشيپ و هحرف شانيا انيهمراه

 يا هو عالم برجست عارفو  يو يرفقا هک يمحمود لورستانسيد  و يخراسان الدين صدر
 فايا يمهمسجد مذکور نقش م يمعمار در و داشتند ارتهمنيز  يمعمار فن در ،بودند
  .ديرس انيپا به گريد ارانيکمک   به سال هت سدر مد که کردند

 در هرا ذکر کنم ک يو انيهمراه ن ازچند ت ينباشد اگر اسام هاشتبا نجايدر ا
احمد سيد  ،يمحمد حصارسيد  .نمودند يمکاره نيمب نيو د ياسالم نگهفر گسترش

 ،هشا الدين عالءسيد  نيواصلالةقدو ،يمحمد خاورسيد  ،يرازيش نيحس يقاض ،يسامان
سيد  ،الدين ابهشسيد  ،الدين نورسيد  اکبر، عليسيد  ،يبخار الدين جاللسيد  خيش

سيد  ،يخراسان الدين صدر هخواج ،يمحمود لورستانسيد  ن،يحسسيد  ،هللاحضور ا
 سيد فرزند پوش همحمد ژندسيد  ،يمحمد مدنسيد  اداتالسسيد ،يخوارزم نيحس
 ياهرهش از هاگرچ هريغ و) يقهيب( يمنطق  به حسن المعروفسيد  ،يبخار الدين عالء

 و محمد بودند ريو تبار م شيخو ازها از آن  يبعض يبودند ولآمده  نجايا به مختلف
 اقامت ريکشم نيسرزم در آنها .بودند زين شاعر و قلم لها اهنيا .بودند اوالدشانها  يبعض

کار  انيرهلنءاراومسلمانان و ما شانيا از قبل هاگرچ ،ادندهن انيبن ار ريصغ رانيو ا کردند
 دايپ هادام وخيش وها  ديس اجرتهم  هسلسل و بعد از آن بودند هکرد وعشر را ينگهفر

  .شد اضتير و دهمقام ز ريکرد و کشم
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  مدانيه يهاٰل ريم
محمود  ينالد عماد ريم دگردي مستقر ندوستانه در هک هشاعر برجست نياسم کامل ا

 .ق ه ۱۰۴۲ سال در و مدآ نده  به هشا رانگيهج زمان در يو .بود هللا حجت ينيحس
 .داشت ونديپ ريصغ رانيا فضاي با خرآ دم تا و رفت رکشمي  به انهجهشا دهع در
 بادآاسد سادات از يو .را بدرود گفت فاني انهن جاي .ق  ه ۱۰۶۳ سال در يو
بود  ياريچار ينيد ديدر عقا او. گرفت انجام رازيدر ش يو التتحصي .بود مدانه

  .ديسرا مي  خودش
  کـرم يدو پ معنـي  عالم به من هک ايگو  خلـق  ينمـا  يعيدل و زبانم شـ  يسن

از  يمسافرت و نياول نيرفت و ا رازيش به علم ليتحص يباد براآاز اسد يهال
 .شتچند سال اقامت دا زين انهمختلف رفت، در اصف ياهجا  به سپس يو .باد بودآاسد
  :ديسرا مي  .بود هرفت مه عراق  به يو. حج رفت يبرا همعظم همکّ به نجاآ از

  يمســلمان نــتزي دهــد کعبــه طــوف هکــ  حجـاز  بـه  کنان حج آهنگ روم هاناصف ز
اد ياز  يهاٰل يول .بود نده يو يماوا نيخرآو  ديرس ارهقند به ريانگهج دهع در يو

  :سرود  ن شعر راياقامت داشت، ا کابل در ارانهب فصل درکه  يزمان .وطن غافل نبود
ــا ــاررا از ب م ــل ه ــد کاب   ١الونــد کــوه و همــدان اديــ  آم

 يعنوان شاعر دربار  به و ديرس هگرآ  به از کابل يهاٰل هک ديآ مي بر نيچن نيقرا از
 يهاٰل .بود دکن فتح مشغول .ق  ه  ۱۰۴۰ سال در انهجهشا .درآمد انهجهشا خدمت  به

  :دارد اي هديقص هنيزم نيدر ا
  ٢فـتح دکـن   غتيـ  و اقبـال  به کرد هشا هک  خـتن  و روم و هنـد  به کوس بشارت زدند

 قول نيا يبود ول ريکشم در هشا ريانگهج با ۱۰۳۶ سال در يو هک نديگو مي  هاگرچ
  .رسد نمي  صحت  به

رفت و پس از وفات  ريکشم  به احسن خان ظفر همراه به .ق ه  ۱۰۴۲در سال  ياله
 يسرپرست ريز يو .بود انهجهخاص شا ميند يو .٣ديگرد ريشمک دار هپدرش صوب
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بند و  عيبند، ترج بيترک ،ها هديقص زيدر مدح ظفر خان احسن ن يهاٰل .بود زين خان ابتهم
بر  يمبن هدارد ک تيب زارهشش  باًيتقر است دست در هک يوانيد .ستا هسرود يقطعات

 زمان در .بود توانا دو ره ينگهرو ف يادب گسترشزمينة در  يهاٰل .اصناف مختلف است
  :دارد رتهباغ ش يهاٰل نام  به هبنا کرد ک يباغ) هوريهبچ( هوريدر باش يانهجهشا

ــاغ اٰل هشــتب   اسـت  هيپادشا ،يباغبان يدر و هک  اســت هــيجــاودان ب
 اشعار .است زمان نآ ادگاري هک دارد وجود چنار درخت چند فقط باغ نآدر  حاال

 است هثبت کرد هشيمه يبرا يفارس اتيرا در ادب يهاٰل باغ هوشان و شک يريکشم ايجو
در  يعل هسرود خيتار ةطبق قطع يمدانه .است يرانيا خاص نگهفر ةکنند شکارآ که

  :شد فوت .ق  ه  ۱۰۶۴سال 
ــت ــار گف ــا  خيت ــاتش ط   سـخن  گـوي  هانز ج هياٰل برد  هروف

 يصوف(بخش  جگن الدين اءهحضرت ب مزار نگر در جوار يدر سر يهاٰل هرامگاآ
 از آن ينشان چيهن اآل يول داشت وجود) هشا نيالعابد نيز دهبزرگ زمان خود در ع

 شده هکند يا هبيکت نآ بر هاست ک يسنگ بخش گنج ةجنوب روض واريد بر هالبتّ ،ستين
 »نيفرآبود سخن « بگو گفت :صورت است نيا به خيتار هماد تيب نيخرآ در .است

  .شود مي  معلوم ۱۰۶۳ سال وفات يابجد مناسبت  به
 غالم .بودند شقدميپ سلوک هدر را شهيهم از فرزندانش يبعد ياه و نسل يهاٰل

 او نسب ةسلسل نيشتمه هک است نيذکرالصالح ةتذکر ةسندينو يقادر الدين يمح
 هاز عرفا بود يکي هک است هرا اسم برد ديسع احمد يبعد نسل در .رسد مي  يهاٰل  به

 .اند هداشت يمهم نقش هعارفان گنهفر گسترش در شان ةمه هک دشو يم معلوم پس .است
  :هاي زير محفوظ است آثار وي در کتابخانه

  .است ايتانيبر هدر موز Add, 253300 هشمار  به يو وانياز داي  هنسخ .۱
 در اصالً  هنسخ نيا. شود  مي  داريهنگ برلن هدر کتابخان گريد ۱۴۱۷ شماره  بهاي  هنسخ .۲

 .برد خود با آن را اسپرنگر هک بود هاود هکتابخان
 .هيصفآ هکتابخان دراي  هنسخ .۳
 .هميترق با رامپور رضا هکتابخان در ۳۴۸۷ هشمار  به اي هنسخ .۴
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متر و  يسانت ۹× ۶ و با اندازه قينستعل خط به نگريسر ريجامو کشم حکومتنسخه  .۵
 اتيمجموع اب ،تيب ۱۵ يمحتو برگ ره ،۱۶ برگ تعداد، ۲/۱۶×۳۱۲ برگ ةانداز
  .است ۴۲۵

 سازمان هدر کتابخان است و تيب ۹۹ يدارا ريکشم فيدر تعر يهاٰل ريم يثان يمثنو .۶
 ، گون گندم يريکشم آن کاغذ موجود است که نگريسر ،مواو اشاعت ج قيتحق

  .است ۵تعداد برگ  و قيخط نستعل
با وجود اين تعداد ابيات آنها  است هکتابت شد يو اتيدر ح يخطّهاي  هتمام نسخ

  .فرق دارد

  )ه  ۱۰۶۱ يمتوف( مدانيه ميطالب کلابو
 نيا به دهشوا يبر بنا .ستيمعلوم ن ً اقيدق يو دتولّ سال .بود انهجهشا يالشعرا ملک

 همطالع از .است متولد شدههجري  مهد قرن اواخر در ً  احتماال هک ميرس مي  هجينت
و  ينيحس ةتذکر ،قنشتر عش ،االفکارةصخال ،الشعرا اضيمختلف مانند رهاي  هتذکر
 .بود سبک صاحب عصر و يشعرا نيتر از بزرگ يکي مکلي هک ديآ مي برن يچن گريد منابع

 معلوم رزي شعر از هچنانک بود مدانه لها يو .درسي نده  به رانگيهحکومت ج ليدر اوا يو
  :گردد مي 

  سـت ني همـدان از  ميکل دييمگو هارزن  گـل  شـود  هدامن الوند دگر غنچـ  در
 يسو به را ميکل يگورکان انهشا شهد داد و يول هبود دوم منأکاشان م ميلک يبرا

بود و مردم در  يرانيا نگهدوم فر هگايجا زمان نآدر  ندوستانهکشور  .ديکش نده
 نيخود در سرزم يناقدر بر هک بود اهنآاز  يکي ميکل .رفتند يم هند به خوب ةيتآتالش 
 هيتشب رهگ  به گر خود رايو در موارد د نامد يم هنفروخت وسفينالد و خود را  مي  خود
  :است هکرد هاستعار و هداد

ـ اي  آبله هروطن خود گ در   هنفروختـ  وسـف يرسـد   يزعزي به يک  سـت ين شيب
 ريز تيو ب ديرس او به ييالشعرا ملک عنوان به ملک سخن افتخار هک ستا نيحق ا

  :ستا نده نياز دربار سالط يو يمند هرهخاطر و ب يسودگآ دهشا
  شـود  مي  بانيصبح خاطر روشن از شام غر  شـود  مي  وانحي بغربت در مزاجم آ حالت
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  :ديسرا مي  ندوستانه هدربار
  اسـت  ارزان گشـاده  طبع و هدل شکفت  ستان اسـت  دور عشرت بد ةددي هند ز

ـ  سواد   است وانحي بز آ رابيس نجايسراب ا  اسـت  هنـد  تيـ عاف مياعظم اقل
 شادروان .مدآ نده به هدوبار بعدها يلبرگشت و رانيا به ه ۱۰۸۲در سال  ميکل

و  هکرد مطالعه تدقّ  و قتحقي به وي احوال ةدربار يحسن عابد ريامسيد  فسوروپر
 شاعر ورود خيرا تار خيتار ناي و هکرد هاشتبا هنيزم نيا در خداهد هک سدينو مي 

  .داند مي  نده به
 را يو يجاسوس امهات به پاسبانان ،هرا در هرفت ک مي  پورجايب  به هگرآاز  ميکل
 خان نوازهشا  به معروف هللا تيعنا الدين سعد خدمت  به اي هقطع ميکل .کردندر يدستگ

  :افتي نجات عاقبت و فرستاد
ــ ــ  هب ــزم س ــايب ريع ــتمج   مـا يخوش دشـت پ  يبا اختر هير  پور گش
  مـا  بـر  کردنـد  هـا تـا چ  ميگو هچ  ماوفتــادي هــدرانچنــگ را هبــ

 يبعض يگذاشتند ول مي  احترام او به انيدربار و بود انهجهشا ةديد نور هاگرچ ميکل
  :ديسرا مي  خود يو. دادند يقرار م نقداشعار او را مورد  کردند و ياو حسد م به از شعرا
ـ آ مـي   سـخنم  در جـا  همـه  جـا يب دخل   ١گفتار مـن اسـت   ينيريمگس الزم ش نيا  دي

  ٭
  دارم دانــمي هــمهن در ـکـم شـخص عـالـط

  نشدم بانگري و دست کس  به هک نبي نره نيا
اختالف  مورد نيا در ٢رفت ريکشم به ،هنامهنظم کردن شا يبرا عمر خرآدر  ميکل

  :خواست هاجاز انهجهشد و از شا ضيمر او هک ديگو مي  يبادآنصر .نظر وجود دارد
ـ با  نداشت هرا دگري من جز که بزم هماناز    ٣دباشــ جــا دگـران  بهــر هرفــت کـ  دمي

شعرا و علما بود  انياز مرب يکي يو .بود احسن خان ظفر موقع نآ ريکشم حاکم
  .کرد يسرپرست زيرا ن ميوکل

                                                   
  .۱۱۴ص  م،يکل واندي  .١
  .۱۸۷ ص ،۳ ج شعرالعجم،  .٢
   .۱۶۶، ص کليم واندي  .٣



  ها در کشمير همداني  ١٤١

است  يعيطب ک امري اتيادب در هتاز افکار ورود و استتحول  در حال هشيمه ايدن
 يرانيا يشعرا امتزاج با .ديآ مي  وجود  به ديسبک جدو  هشياند و فکر صورت نيا  به و

 يشعرا نيتر مهم ميو کل بيصا .مدآ وجود به ينده سبک نام  به ينينو سبک يدنهو 
  .زمان خود بودند

 متعلي با هک است امهو ال وحي ةاست و شعر نمون يکار مشکل يپرداز سخن ميکل به نظر
  :بودن شاعر از است تر سانآافالطون و ارسطو بودن  ١کسب کرد آن را توان نمي  و تعلّم

  است هواسط انيم کس در نيتلق هن  اسـت  هواسـط  قوم بـي  ناي هامال هک
  ٢کـس  امـداد  بـه  دو مصـرع  يينگو  کـس  ارشـاد  بـه  توان شد فالطون

  يشعر محاسن
 هکالمش پخت .است ميسبک کلهاي  يژگوي ندوستانه ريو تصو يزيانگ اليخ ،تکار مضمونبا

 هو لطافت عاشقان ينيرشي .است کليمشعر  خاصّة فيلطهاي  هو استعار يالخي نازک است،
  .هند وجود داردهاي  هموز وها  هدر کتابخان يو وانيد يخطّ ةنسخ .است وار يسعد

  )۱۸۶۳( مدانيه يبابا ظفر
 اضتيصاحب ر يمرداست که  )۱۸۶۴( حقاني اسم هشا ةرنبيو  يحقان الدين ابن بابا قطب

  .است يو انوادگيخ گورستان در شهرامگاآ .ديکوچ دارفاني  به ه  ۱۱۱۹در سال  يو. بود

  مدانيه هللانعمت ا ديس
 غيتبل در يو .بودند يو تأثيرتحت  ياديز ةعد و بود حال لهجمال اسيد  پدرش

 يو ذکر قبالً هک يمدانه الدين تاجسيد  پدربزرگش .کوشان بود هشيمه ياسالم نگهفر
لت اوط يبنا بر .بودند ادب و عرفان مبلغان ةزمر در دو ره و داشت فرزند دو گذشت،

  .شود مي  اکتفاذکر  نيمه بر همقال

                                                   
  ۲۷۲، ص يعابد يماي، سعابدي پروفسور  .١
  .۱۶ص  ،کليم واندي  .٢



  ١٤٢  قند پارسي

  مدانيه ويبا هالل
از  ريکث يجماعت هک همدآ خيتار در .بود فکر و ذکر شغلش .بود هاره هچند يروستا لها
 در و کرد رحلت م  ۱۷۴۳/ه ۱۱۲۲ سال در .برد مي  هرهب يو ينيمنشهو برکات  وضيف

  .١ديگرد مدفون خود ةخان

  يريگ هجينت
در  ها يمدانه ينگهو فر يادب خدمات همقال نيا ياساس محور هک نيحاصل سخن ا

 حکومتها  دل بر مردم، بر جبر بدون ،هوارد شد نيسرزم نيدر ا شانيا .است ريکشم
آنها  .انجام دادند غيبل يسع يدوست و تمحب و عرفان و نور نگهفر جاديا در و کردند

 .باشد يو استحصال خال ينابرابر ،يکامگ خود و غرور از هدرست کردند ک يطيمح
 هيهرا ت ينگهو فر ييايجغراف يخيتار مهگذار اسناد مريثٔتا يکالم با بزرگ شاعران
و  شين با هنرمندانه را مردم احساس هک ستا نيا يادب ثارهاي آ هاز جاذب يکي .نمودند
هاي  هعرص يفراموش شدن يهاو فراز بينش هک اند هداد هارائ يو طور هختيمآنوش 
 هگايجا هنيزم نيا رد ها  يمدانه و است هشد هجاودان يقيو کشش عم يياريا گب يزندگ
  .دارند يخاص

  منابع
 يفارس قاتيتحق مرکز، مدانيه سيد علي رمي اشعار و ثارآو  احوال، اضيمحمد ر دکتر .۱

  .م  ۱۹۹۱ ،و پاکستان رانيا
 ران،اي .ا .ج نگيهفر يزنيرا يفارس قاتيتحق مرکز ،نداتهم ،يعبدالرضا موسو ديس .۲

  .م  ۲۰۰۹ ،نو، جلد اول ليهد
  .م  ۱۹۹۱ ،نگريسر شريپبل گلشن، مدانيه عليسيد  ،اشرف ظفر هديس دکتر .۳
 .ش سرپروفي از هاردو ترجم( ريکشم واقعات، يريکشم يمحمد اعظم دومر هخواج .۴

  .م  ۲۰۰۱ ،نگريسر نتريس سرچياسالمک ر ريکشم نديا مواج، )احمد
 و يعلوم انسان هشگاهپژو، ج اول و دوم ،در پاکستان يفارسادب  خيتار، الدين ورهظ دکتر .۵

  .م  ۲۰۰۶ ،رانهت نگيهمطالعات فر
                                                   

  .۳۴۶ص  ر،کشمي واقعات  .١



  ها در کشمير همداني  ١٤٣

  .ش  ۱۳۳۸ ،رانيا يانتشار کتب درس اميهس شرکت، رانيا اتيادب خيتار، شفق هزاد رضا .۶
پبلشنگ  شنليجوکيا، نهآب اخالق احمد مرتّ ي،عرش موالنا مقاالت ،يعرش يعل ازيامت .۷

  .م  ۲۰۰۷ ،ليهد س،ؤاه
  .ق .ش  ۱۳۴۲ ،ارژنگ چاپ، افشار ديهم ي،کاشان ميکامل کل وانيد ،يکاشان ميکل .۸
، ۱۳۴۳ ،يانجمن فارس انتشارات، يطالب کاشانابو ،يحسن عابد ريامسيد  فسوروپر .۹

  .ليهد ،مارانيبلّ
 هيملّ هجامع، دکتري ةرسال ،مدانيه يهال ريم وانيد نيو تدو ديتنق، ريارشدم شاداب .۱۰

  .نو ليهد ،يبخش فارس ،هياسالم
  .هگر معارف، اعظم مطبع، العجمشعر، ينعمان يشبل .۱۱
  .هکلکت چاپ، نخريأالمتريس، ييطباطبا نيحس غالم .۱۲
 ياکادم، جانفدا اصغر هو مقدم حيبا تصح ،نشتر عشق ةتذکر ،باديآ ميخان عشق عظ يقل نيحس .۱۳

  .م  ۱۹۸۱دانش،  اتينشر ،يشناس شرق يتويانست کستانيتاج يتياليسوس يشورو وريهعلوم جم
 نگيهفر يزنيرا يفارس قاتينو، مرکز تحق ليهد ،هياسالم هيملّ هجامع ةکتابخان رستهف .۱۴

  .م ۱۹۹۹ ،نو ليهد ران،يا ياسالم وريهجم



  ١٤٤  قند پارسي

  شيراز هند جونپور در عهد ابراهيم شاه شرقي

ــذري   ــاد بگ ــر اي ب ــور گ ــاک جونپ ــر خ   بـري  اي هزين آب چشم و آتش دل تحفـ   ب
ــري   بر فيض جونپـور شـد از آب رشـک غـرق       ١يونــان زمــين کــه داد بــر آفــاق برت

 تحوالت بستر، ين دهلياز زمان سالط است که يکوچک در شرق دهل يجونپور شهر
 يپرثمر اجتماع يباعث رواج و رونق روندها ياسيس تحوالت .ه استبود يخيمهم تار
 يريکث ةعد و وجود آورد  به را يوضع نابسامان ،يدهل به موريحملة ت .ديگرد يو فرهنگ

ز ين يشاهان شرق يو علم دوست يسرپرست. شدند جونپورروانه  يدهل ياز علما و فضال
م شاه يخ آمده که چون ابراهيدر تار. ديکش شانيدربار ا  به دانشوران و شعرا را ،هنرمندان

ضياءالدين ابونصر . سرودندها  دهيشاعران قص ،ديمتمکن گرد يبر تخت شاه يشرق
و  انعامات و خلعت سرفراز شدند  به خين و مشاياکابر .شان بودياز ا يکي يفراه
  .ديگرد» دارالسرور«و شهر جونپور  ت قرار گرفتنديتحت حما ها قاهنو خا رسامد

از  ين دهليقبل از حکومت سالط ،واقع است آندر  که شهر جونپور يا منطقه
در  بهر  به موسوم يو قوم ينشهوبگُر ةاز خانواداي  هليقب. نبود برخوردار يخيتار تياهم

  .٢کردند ي ميزندگآن جا 
ن منطقه در يا. ان بوديبابر حکومت ليان و اوايحکومت جونپور مقارن با سلطنت لود

 ينام عمو  به يآنجا شهردر  .م  ۱۳۶۰در سال  يو .گرفتاي  هوزشاه تغلق شکل تازريعهد ف
. افتي اسم جونپور شهرت  به زمان رمرو  به ، کهدينام جوناپور بنا کرد و آن را خود جوناشاه

ع يکه در توس ،جهان ةر خود ملک سرور خواجيوز  به محمود تغلق يالديم ۱۳۹۴در سال 

                                                   
 .۷۴۲ص  تاريخ سالطين جونپور،  .١

 .۵۹ص  تاريخ سالطين شرقي اور صوفياي جونپور،اقبال احمد،   .٢



  شيراز هند جونپور در عهد ابراهيم شاه شرقي  ١٤٥

و جوناپور را  ١الشرق عطا کرد خطاب ملک ،داده بودانجام  يانيت شااحکومت خدم
با استعداد  يمرد يو .ک سال و چند ماه حکومت کردي يو .قرار داد يو  ٢هفدارالخال

 يو. گرفت کرده شاه شرق هند شد و اتابک اعظم لقب يه ترقنشح درجه از که بود
ن شهر جمع از علما و فضال را در آ يريکث ةعد يت کوتاهدر مد و علم دوست بود

تازه واردان  .ا بوديز مرکز عرفا و صوفين، ميست قد يوج که شهربود که قنّ يزمان. کرد
 .ديخاص بر مطلع جونپور نمودار گرد يک فضايشان ارتباط داشتند و ين شهر با ايا

 يان جهان گشت که در گسترش فرهنگ اسالميجهانسيد  مخدوم ،يبخار الدين جاللسيد 
  .ف داشتيجونپور تشر در الشرق در زمان ملک يو .انجام داده است يانينما يهاکار

 يپس از وفات و ،يعل ٣رجبسيد  مبارک شاه پسرسيد  الشرق، پسر خوانده ملک
خ ينگارنده تار ياختالف است ول يوت يدر ولد. ديبر تخت مشرق متمکن گرد

بودند و با ملک  يدينها از سادات زآرسد که  مي جهين نتيا  به يخيجونپور با شواهد تار
مدت حکومتش دو . شدند يهند آمدند و وارد دهل  به )رانيا( ٤زايا هويسرور از بخارا 

وزرا زمام  نظر م با اتفاقيابراهسيد  برادر کوچکشهجري  ۸۰۳در سال . سال بود
. ل و شکوه برگزار شديبا تجل يپوش مراسم جشن تاج. سلطنت را در دست گرفت

ها  و خانقاه ها در مدرسه. شهر چراغان شد .ف فرستادنديا و تحايشاهان و راجگان هدا
 يفراه. م شدين فقرا و علما و شعرا خلعت و انعام تقسيب. نظام لنگرخانه برگزار شد

  :ر گرفتيانعام کث ريزه قطع يبرا و گفت يديقصاها  يشرق يشاعر دربار
  من شد مسـلّ يبه او تاج و تخت و نگ  عـدل گسـتر   شـاه بحـر سـخا    يزه

ــرون آر ــوس همــا   ب   ٥»سلطان اهـل صـفا شـاه عـالم    «ز   ونيســال جل
  هجري ٨٠٤  

                                                   
ق والي جونپور گرديد ولي مطيع پادشاه   ه ۷۷۶يعني  ةئتاريخ فرشته در سال ست و سبعين و سبعما  .١

 .۵۹۱ص  ،حکومت مستقل در دست گرفت ،هاي آخر زندگي دهلي بود و در سال

 .۲۰۹ص  ،واقعات دارالحکومت دهلي  .٢

 .۵۹۱پسر ملک قرنفل، ص : فرشتهيخ تار  .٣

هويزا واليت ايران پدرش در هويزا  ةاصلش از بلد«مير کاظم علي، احوال جونپور، نسخه خطي   .٤
 .۸۵شيراز هند، ص » حاکم بود

 .۱۳۸، ص جونپور تاريخ سالطين  .٥



  ١٤٦  قند پارسي

 يپوش پس از مراسم تاج يو. با استعداد، با فهم و پرکار بود يم شاه مرديابراه
 يبعض. ام عمل کردتامرا و وزرا با ذهانت  د و در انتخابکره توج يامور کشوردار  به

گر يد مشاغل  به ايو  ابقا شدند نيشيان پيفرمانروا خود در زمان يدر مناصب قبل از افراد
 ١ريعنوان مش به بود يقاض که قبالً يگنبد الدينرينص يطور مثال قاض به منصوب شدند،

  .شد منصوب دولت
را  يکالنيک الدين نظام يقاض ،ديبرگز ريوز عنوان به مخلص راسيد  برادر خود يو
الملک،  ملک شجاع. ديالقضات گردان يقاضرا  يآباد دولت الدين شهاب يو قاض يقاض

 يفتح علسيد  صدر جهان اجمل،سيد  ، حضرتيرازيحضرت عثمان ش ،ايض ريملک م
 يوانيعهده د  به انتيد ينندالل بر بنا. خاص بودند ينديعمااز جمله فيروز شاه و شاه 

  .دين گرديمتع
و دو سال هشتاد  در حدود يعني. م ۱۴۷۶تا سال  ۱۳۹۴از سال  يشاهان شرق
. شکست داد يلول لودهبرا  جونپور،ن تاجدار يآخر ،ين شاه شرقيحس .حکومت کردند

  .فوت کرد .م ۱۴۹۹همانجا در سال  در بنگال رفت و به .م ۱۴۷۶در سال  يو
ن يوجود ا باولي  ٢ديجنگ را د يها يان، جونپور نابسامانيشرق يدر طول زمامدار

م شاه که دوره حکومتش چهل سال و ي، ابراهيد شاهمتعدهاي  دورههاي  يرنگيهمه ن
گويي که جونپور  ديار زحمت کشيجونپور بس يالشرق در آبادان بسان ملک ،چند ماه بود
از عرفا و شعرا و  ياريکرد و بس مي خ را دعوتيعلما و مشا يو .بود ٣دهلي ثاني

رضا و جونپور با  يسو به صاحبان فضل يو سرپرست يدن ذوق ادبيسندگان با شنيون
  .٤گفتند مي »راز هنديش« آن به رفتند و مردم مي رغبت

صد و هشتاد و هن به علماهاي  يا روز جمعه فقط پالکيد يخ آمده که روز عيدر تار
هزار و ها  يمجموع پالک. شد مي طرف مسجد روان  به نماز يکه برا ديرس مي عدد ارهچ

                                                   
 .۱۴۰ ،جونپور تاريخ سالطين  .١

 .۲۰۹، ص ين احمدبشيرالد حصه اول، ،واقعات دارالحکومت دهلي  .٢

 .۲۷۴ان راي بهنداري، ص جس التواريخ،صةخال  .٣

4. Jan Rypka: Persian Literature in India Jan Marck, p. 720. 



  شيراز هند جونپور در عهد ابراهيم شاه شرقي  ١٤٧

ها  يشرق. بود يتا چه حد دحام مردمژم که ايزنبد حدس يپس با. ١بود عدد صد ارهچ
 ينه کارهاين زميدر ا س را الزم دانستند ويدرس و تدر ،خود يت افراد نظاميترب يبرا
  .انجام دادند يانينما

و  القلب و صاحب خلق و مروت بود قيرق ،يم شاه با وجود جالل شاهيابراه
اقوام  نايم يده داشت و فرقيعق يجمهورنظام   به يو .کرد مي ت محبتيمردم و رع  به

. ت داشتيمحبوب ن مردميدر ب جهيدر نت .گذاشت ينم روان مذاهب مختلفيو پ
 .رنديپادشاه برسند و حق خود را بگ به ماًيتوانستند مستق يم يچ مانعيبدون ه دادخواهان

قدر  نيا يو. شان را از محضر پادشاه محروم نکننديکه ا موظف بودند ها پاسبان
ت ق مذهب و ملّيبالتفر ،مردم هعامهاي  يو عروسها  بود که در جشن شکسته نفس

 ،ياسيرفت و از احوال س مي کوچه و بازار  به مبدل،  لباسبا ها  شب يو .کرد مي شرکت
 را ييزهايچ يها نگاه دوررس و وقت يبعض .شد مي شهر باخبر يو اجتماع ياقتصاد

و امداد  يهرير خامو يبراوي . انداخت يرت ميح به د که جاسوسان رايفهم مي د ويد مي
 و مخارج مساجد. داد مي هيان بورسيدانشجو به و ن کرده بوديمتع ين، مبلغيمساک

عالوه بر  ها مهمان يبرا .همه مجهز بود هاسرا و مهمانها  خانقاه .مدارس جداگانه بود
از طرف  ،شد مي ضيمر ياگر راهوار .ا بوديز مهيله حمل و نقل ني، وسسکونت و طعام

 يبرا شاه ميابراه. معالجه اطبا هم بودند يدادند و برا مي او  به تازه نفس بسرا اس مهمان
. فرستاد مي دستدور طقامن به علما و فضال را از يگروه ،ن و فرهنگيگسترش د

شان  يجسد خاک يشدند ول مي س فوتيتدرغ و يتبل حلدر همان م ن افرادياز ا  يبعض
شان لوح مزار، قبه، ساختمان  بر آرامگاه ها،پاس خدمات آن  به شد و مي نيپور تدفندر جو

  .٢ساختند يره ميوغ) داشت دوازده در( يدر هربا
ش پادشاه يپ ييمرد هندو يخ آمده که باريدر تار .عادل بود يپادشاه ،م شاهيابراه

آن  يقاض  به ،کنند، پادشاه مي بنا يمسجد ين ويه بر زمياد کرد که مسلمانان آن قريفر
طرفانه عمل کرد و در  بي زين يقاض. که بر عدل و انصاف عمل کندداد  دستور منطقه
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  ١٤٨  قند پارسي

نحو   به نيت زمياول اجازه مالک د کهيدستور رس د ويل گرديعطت مسجد يجه کار بناينت
  .١مسجد بنا شود رند بعداًيز بگيجا

را هت ترحاکم پدرشان سلم، ت کردند که ملک اياو شکا  به ن طور چند نفر هندويهم
و بعد  آنجا رفته  به سينفس نف  به م شاهيابراه. ه استبر آن منطقه حاکم شد دهيقتل رسان  به
  .٢رنديپس بگ باز ش رايجاه و حشمت خو داد تا شانيا  به را يلشکر ،يبررس از

ت يد که امن و امنيرسان ييجا به خود جونپور رارفتار و عدل  م شاه از حسنيابراه
 ،راز هنديش ،ن شهر را دارالسرورين ايمورخ خاطر نيهم به و شد حاکمدر دارالسلطنت 

درگاه ” داشت که مثل  ييجاه و شکوه و فضا ناو چناند  هداراالمن و دارالعلم نوشت
  .٣“دين گرديران رنگين ايسالط

  يمعمار
 يم، شاعر، منجم، عالم، عارف و صوفين فن، دانشور، حکيماهر م شاهيابراه در دربار

از بخشد و در سراسر هند تنها ينپور را امتخواست که شهر جو مي يو. حاضر بودند
مسجد و مدرسه  ،سرا مهمان ،ابان و خانقاهيجه شهر و خيدر نت ،ر باشديجنت نظ مکان

. شد مي از طرف حکومت اداره ينحو عال به شد و ميتأسيس  ه خاصز با توجيهمه چ
معمار ر نظارت محمد خان يخوب ز يقصرها. کرد ران را آباديو و يخالهاي  تپه يو

بر در . کنار حوض بود عموماًها  يشرق يقصرها. از آنها بود يکيجنت محل . ديبنا گرد
 ييروشنا شعاعشد و  مي ٤روشن خود به خود که بود يچراغ ،قصر جنت محل يورود

  .کرد مي ده تار تاريتا دور چادر ظلمت را در
سند ينو ين ميمورخ. مردانه و زنانه جدا جدا بود) گهات( ، محل استحمامبر حوض

ن تونل درست کرده بودند که شاه بانوان از آن ير زميز. بوداي  هژيزنان اهتمام و يکه برا
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در  آهسته آهسته است که ياز فرهنگ اسالماي  هن نمونيا. ١رفتند مي حوض به راه
ترين قصرها بود که با سنگ  قصر لعل دروازه نيز يکي از مهم .کرد نفوذ فرهنگ هند 

ن يدرب ا. بود شده کنده يات قرآنيآ يدوبر محراب در ور .ن بوديمز سرخ بيش قيمت
  .دشوار بود ييتنها به ک نفري يآن برا نباز و بسته کرد ن بود کهيار سنگيقصر بس

بود که از  يچراغ يبر سر ورود. جنوب حوض خاص روشن محل بود سمت
ن ية ايوجه تسم ييانن روشيمه. کرد ي ميط را نورانيشد و تا دور مح مي خود روشن
نسوان  ةمدرس ،ع منزليگر مانند بديدهاي  ساختمان ،ن قصرهايعالوه بر ا. ديقصر گرد

  .روند مي شمار  به آن زمان يخوب معمارهاي  ره بودند که نمونهيو غ يدر هربا

  مساجد
اهللا  معماران مهم آن دوره اکرام. جونپور در سراسر هند منفرد است يهنر معمار

ر و بسنت يگ ، رامياسمبخش، پورن  ينب، واحد خان، چراغن، يم عل، قاسالدين شمس
  .٣است يو اسالم يهند ،٢يجونپور امتزاج هنر مصر يمعمار. بودند
 يم شرقيابراه آغاز کرده بود، در زمان روز شاه تغلقيف را شياله مسجد که بناتا

  .در سراسر جهان مثل ندارد يند که از لحاظ هنريگو مي د ويل رسيتکم  به
 يشد و از طرف پادشاه برا بنا ييبايز يو مسجدهاها  ها، مدرسه خانقاه يدر عهد و

  .گرفتند مي ن حقوقيمأمور کارمندان و يشاه ةبود و از خزان يموقوفات شاه يادارهاي  نهيهز
 يبرا و ناظم جونپور بود يو .بود يم شرقياز خواص دربار ابراه يکيملک خالص 

 و جدامس ،شدند مي جونپور عازم يسو  به بودند و يکه عارف و عالم و صوف ييآنها
  .نا کردب را ياديز يها خانقاه

خ عثمان يش يز متصل مسجد براين يبنا شد و خانقاه يمسجد ۱۴۱۷در سال 
 يرا دارد ول يشرق يمعمار يها يژگيتمام و ياز لحاظ هنر که شدتأسيس  يرازيش

مسجد طرف  يرجههنج. است يعال ه از نظر استحکامالبتّ .استاز نقش و نگار  يخال
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  ١٥٠  قند پارسي

 ،گذاشته بود نايم شاه بنيز ابراهيالشرق را ن جامع مسجد .واقع است يشمال رود گومت
ث کسا يو حد يات قرآنيبا آها  مسجد .ديانجام رسان به آن را ين شاه شرقيحس يول
 .بود يدنيد زيمسجد نهاي  هشبک .رفت مي شمار به ينمونه خطاط نيبهتر بود که نيمز
ي ن جا زندگيکه علما و فضال هم چرا ندمرکز علم و فضل بود ها تعمارگونه  نيا

 يکردند که جونپور مانند مراکز علم ي ميشاهان شرق آرزو داشتند و سع. کردند مي
ش از صد و پنجاه بود و يب ن جايدر ا رساتعداد مد. ران و بغداد و بخارا باشديا

 ن هايهم اکنون همه ا افسوس که .خواندند يدرس م در آنها رانيا عرب وان يدانشجو
  .ب داستان استيفقط ز

که مناره  اند سندگان مورد بحث قرار داده شدهياز شاعران و نو ين مقاله بعضيدر ا
  .جونپور بودند يو فرهنگ اسالم يات فارسيادب بلند شهر

  يدالجور الديند عالءيس
مهارت داشت و  ١يقيدر فن موس و و عارفان برجسته بودشمندان ياز اند يکي يو

 يدورجالسيد  تيسو دراز در تربينقش خواجه گ .جاد نموديرا ا يقين آلت موسيچند
ن شاه فوت شد و در محله يدر عهد حس ۱۴۸۰در سال  يو .ر استيذانکارناپ

و در  لپاک د يعنوان صوف به غبار خاطردر  .ه چاند مدفون استيارکوت تکرگ
 شعرش يم شاه شرقيخر عهد ابراهاوادر  .شده است يمعرف يار شاعر بزرگخاخباراال

  .دياوج رس  به
  :شعر ةنمون

ــه  ندانم آن گل خندان چـه رنـگ و بـو دارد    ــرغ  ک ــو  م ــن گفتگ ــر چم   او دارد يه
ـ نه آ يجهت جو به   ابــد کــه جســتجو دارد  يمــراد ب يکســ  افـت ين شيد، مـراد خـو  ي
  داردن گونـه گفتگـو   يکه هر که هست از ا  ميگـو  يث عشق تو تنها نه مـن همـ  يحد

ــه ا  بــده تــو عــال يکــف دلبــر بــه متــاع دل ــک ــاع گرانماي ــن مت ــه را ني   ٢و داردک
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  يروز جونپوريخ فيش
ن يدارد که موضوعش جنگ حس ييمثنو. گانه روزگار بودي يو شاعر يگر هپدر فن س

  .است يودلشاه و بهلول 
ــا ــهر دهلــ  ي ــابض ش ــنو يا ق   ن جـا بـرو  ياز ا يخواه اتت چويح  ش
  ١خدا داد مـا را خـدا راسـت ملـک      راسـت ملـک   م قابض ملک مامن

  يجونپور يفراه تحضر
شاعر  .الشعرا بود ملک .داشت يص فراهو تخلّ بود ابونصر الديناءياسم مبارکش ض

  .بود» اليگفتار و نازک خ و ن مقاليريه شيبلندپا«
ــدار چــون کــنم   نازکش اظهار چون کنم يخو ترسم ز  اظهــار درد بــر دل دل

∗ 
  سـت يار آورنـده ک يخاطر  به کن مرايل  ناله مانـد در دل و نـه آه در جگـر    ين

∗ 
  ٢يکـ يست از هزار يمن ن يزار به يول  يکـ ي ن چمـن از بلـبالن زار  يمنم در ا
  .ستاواز آثار  يکيمنظوم  يان کتابينصاب صب

  يخ محمد حسن جونپوريش
سند که ينو مي نيمورخ .بود يحسن بن طاهر جونپور خيپسر ش و يهجر ۹۴۴ يمتوف
نه منوره يدر مد ها سال .ادگار استين رساله و مکتوب از او يچند .پاک نفس بود يمرد

  .٣است يز اقامت داشت مزارش در دهليدر آگره ن. در حرم رسول مجاورت کرد

  يجونپور يسيخ محمد عيش
 .جونپور رفت  به مور پدرشير تيام در زمان حمله .بود يدهلو يسيخ احمد عيفرزند ش

 يش قاضيپ او را خيش. شد يهدوخ فتح اهللا اَيد شيمر يخ محمد در صغر سنيش
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از  يکيت علما و عرفا ير تربيدر همان شهر زسپس . فرستاد يبادآ دولت الدين شهاب
  .آرامگاهش در جونپور است. خ بزرگ شمرده شديمشا

  تاج يسيحضرت مخدوم خواجه ع
 يو فارس يبر زبان عرب .مزارش در محله ارزن است .بزرگ آن دوره بود يايصوفاز  يکي

 .بود يمستغن يشاه يايو هدا تحايف از .گفت مي در هر دو زبان شعر و تسلط داشت
  :س دادپ آن را ريمخدوم با قطعه ز .ه فرستادياو هد  يراب يم شاه شرقيابراه يروز

  دهـم  ملک سليمان نمي به قر خودمن ف  دهم اطلس شاهان نمي به خود لقمن د
  ١دهـم  راحت شاهان نمـي  به اين رنج را  از رنــج فقــر در دل گنجــي کــه يــافتم

  يجونپور يباسط
قطعه . تخلص بود ياسمش عبدالقادر قلندر و باسط .بود يم شرقيشاعر دربار ابراه

  :است يفکر و ةجيغوث الدهر قلندر نت الدين نجمسيد  خ حضرتيتار
ــدارد ا  چو خواندم ز امـام  ا هواوالنجم اذ ــآغــاز ن   ن کــالم و انجــامي

ــام د ــر ام ــاز به ــدهري   ٢خ وفـات فهـم کردنـد کـرام    يتار  ن غــوث ال
 يم شرقيابراه دربار به بارز آن دوره کههاي  تيشخصاگر خالصه شرح حال 

حضرت . شود يشان ذکر م يخواهد شد پس فقط اسام ينگاشته شود کتاب ،وابسته بودند
سيد  شانياز ا يکي .بزرگ آن دوره بود ياياز صوف يکيد يجمش يخخ ايشمخدوم 

با  يخلج الدينعالء. آمد يدهل به و از ترمذکهال يدر زمان غارتگر يکمال ترمذ
  .دت داشتياو عق به الشرق ملک .هل مسکن کرديتک ةاحترام در قصب

  ير اشرف سمنانيجهانگسيد  حضرت مخدوم
رفتند و  مي مختلف يشهرها به ان آن زمانيصوف .بود جهانگردو  ش صفتيدرو يمرد

در  حضرت مخدوم .اند داشته يسهم بزرگ يو فارس يدر گسترش زبان و فرهنگ اسالم
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ش يم سکونت گرفت و برايدر مسجد ابراه آمد و جونپور  به يم شرقيعهد ابراه
شه يهم او خواست که مي م شاهيابراه. ه استکه حاال منهدم شدکردند  خانه درست هلّچ

د يشاه را رد نما ميابراه خواست خواهش ينم يو. او قبول نکرد يول ،در جونپور بماند
  .ف رفتيهه شرچوچکه  به نآ س ازپروم و  نمي رونيگفت من از قلمرو تو ب لذا

  آبادي شيخ عمر دولت يالعلما قاض ملک
ثار سنده آيمفسر قرآن و نو يو .ن دوره بوديا يبرجسته و قاض ياز علما يکي

  .بود يگرانقدر
، يدولوخ احمد عبدالحق ريش ،يراج حامد شاه مانکپور، يخ ابوالوفا خوارزميش

، شيخ سعد يلکهنو يخ اعظم ثانيش، يخ عبدالصمد جونپوريش، يعبدالقدوس گنگوه
الملک  لک شجاعز، مسه درايخ سعداهللا کيحضرت ش، يخ فتح اهللا اودهيش، ياهللا لکهنو

، اجت يسيمحمد ع، د خالصيس، سنبرابوالفتح سو، المدار شاه قطب الدين عيبد، ايض مهر
شاه ، اشرف الدين هيخ وجيش، اريخ بختيش، يکالنيک الدين نظام يقاض، خ عثمان صالحيش

و  يگنبد الدينرينص، خ محمديمخدوم ش، يرازيد عثمان شيس، يسهرورد الدين رکن
 يننوشتن، ناحق شناس يزيچا هستند که درباره آنه ييها تيگران از جمله شخصيد

  .توان در مورد همه آنها نوشت ينمن مقاله يا در ياست ول

  يريجه گينت
 يرانيو فرهنگ ا يوجود آمدند که مراکز معارف اسالم  به ياريبس يشهرها در هند
از علما و  يريکث ةعد يدهل  به موريپس از حمله ت. از آنها بود يکيجونپور . بودند
 هم طراز خواستند که جونپور مي پادشاهان .جونپور رخ کردند يسو به يدهل يفضال

دوره   به مقاله محدود نيا. ز بودندين نه فعالين زميونان و بخارا و بغداد باشد و در اي
ک چشم انداز يه فرهنگ و ادب در يکه نما کردم يمن سع است و يم شاه شرقيابراه

در عهد شهنشاه . ند آشکار گرددراز هيشهر ش عظمت ه ويارائه داده شود تا وجه تسم



  ١٥٤  قند پارسي

ان يب ق شاعر خوشير محمد مراد اليم. ١افتياکبر جونپور دوباره رونق باز رفته را در
  .٢اده پا آمد و در جونپور سکونت گرفتيپ ياز اصفهان تا دهل ياصفهان
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  بحرالمعاني سيد محمد حسيني به اهينگ  ١٥٥

  حسيني محمدسيد  بحرالمعاني به نگاهي
  )اوايل سدة نهم هجري(

  ١ثبــت اســت بــر جريــدة عــالم دوام مــا  عشق  به هرگز نميرد آن که دلش زنده شد
چندين نسخه از اين اثر گرانقدر در . بحرالمعاني کتابي است درباره تصوف و عرفان

است از کتابخانة موالنا که در دست  خطّينسخه . شود مي هاي هند نگهداري کتابخانه
کتاب داراي سي و شش مکتوب و صد و هشتاد و . آزاد دانشگاه اسالمي عليگره است

ابراهيم  محمددست  به کتابت اين نسخه. يک ورق است و هر صفحه نوزده سطر دارد
است که در ماه شوال  انجام گرفته د پسر شيخ عبدالملک مفتي کلحپسر شيخ عبدالوا

 ۸۲۴تاريخ دهم ماه صفر سال  به لين نامهاو. پايان رسيد  به قمريهجري  ۱۰۷۸سال 
بيست و چهارم ماه محرم سال  آخرين نامه اتماماتمام رسيد و تاريخ  به هجري قمري

  .هجري قمري است ۸۲۵
ن يتوصيه ملک محمود عرف شيخ  بهين جعفر حسيني مکّي بن نصيرالد محمدسيد 

  :کند مي اين امر چنين اشاره به مه کتابمقد وي در .است اين اثر بارز را نوشته
 ين جعفر مکي الحسيني بصربن نصيرالد محمدالمفتقر الي اهللا الغني  اما بعد”
المثاني حقايق انوار و دقايق  ر سبعماعيوب نفسه نکات اسرار معاني از طو  به

ترم عز محابا التماس و درخواست برادر  عليه السالم مختارسيد  اسرار پادشاه
 ملک محمود عرف شيخين ارشده اهللا تعالي در قلم آوردم و اين کتاب را

  .٢“مسمي کردم ان اهللا بالغ امره» بحرالمعاني«عون سبحاني   به
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  ١٥٦  قند پارسي

 حسيني مکّي از نويسندگان برجسته، شاعر و عارف کامل قرن هشتم و نهم محمد
ين اثر چندين بار در هم. ين محمود بودالعالم شيخ نصيرالد و مريد قطب هجري قمري

ه ين در مکّنصيرالدسيد  حسيني اميرکبير محمدپدر . نوشته است» پير اين فقير« ايشان را
 محمدعجالن ابن  ٢بود و برادرش شريف ١هاو آنجا هفت سال امير مکّ. کرد مي زندگي

 را محمدسيد  خواست که ٣هند آمد و از برادرش به که نيز يکي از امراي عرب بود
 اقامت گزيد ٤شان در سرهند دهادر هند خانو .وردآدهلي  به اميرکبير او را. دورند بياه  به
سپس در هند مستقر شد و مير کنبهايت  محمدسيد  پدر ٥.شهر بهکّر را تاسيس نمود و

اي بود که همه اهل  از خانواده محمدسيد  .هزار و سي صد سوار داشت يو .٦گرديد
او همسر عارف مشهور شيخ عبداهللا  .اشت که در مکه مانداي د عمهوي . بصيرت بودند

 گويد که مي نيز .نوشته است» ه و وليهمعال«مذکور اين زن محترم را سيد  .عفوي بود
ش سپيد انداشت و در فراق برادرش اين قدر گريه کرد که چشمعالقه  پدرش بسيار  به
  .مکه با او مالقات داشت به در زمان مسافرت خودسيد  .شد

ين محمود مامور خدمت شيخ نصيرالد به رااو  محمدپدر  ،تغلق محمددر زمان 
زندگاني و  چهار سال و سه ماه و يازده روز در خدمت اين شيخ بود يو .گردانيد

نوزده سال  و بيش از صد سال زندگي کردوي  .آغاز گرديداز همان زمان عرفاني وي 
وضع  ٧از دوره تغلق تا زمان لوديان يو. در صحو و بيست و يک سال در سکر بود

  .خوب و بد هند را مشاهده کرده بود
با مشايخ و صوفيان همنشين گرديد،  ،حال و هواي ديگري پيدا کردخاطر همين   به

در بحرالمعاني در اين مورد اطالع دقيق . ربي اندوخت و جهانگردي را آغاز کرداتج
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  بحرالمعاني سيد محمد حسيني به اهينگ  ١٥٧

  :داده است
ين يعني قدس اهللا سره پاي الد ي شيخ نجمره بهرام غزني با قطب حقيقخطّيدر ”

ت نوزده سال و يازده ماه مد .بوس کردم و با حضرت ايشان در مسافرت شدم
تمام زواياي کوه قاف  به ب استآبا ايشان تمام ربع مسکون و آنچه در ميان 

  .١“در طير در سير
د و هشتاد ها وي با سيص در اين مسافرت. کرد ميگاهي با او و گاهي تنها سفر وي 
 .که اسامي همه اين اولياءاهللا را در بحرالمعاني گنجانيده است مالقات کرد و دو ولي

 شيخ ،الدين منور در سمنان شيخ قطب ،طور مثال شيخ صدرالدين تهيکره، در هانسي  به
  .چون در تبوک رسيد آنجا چهار روز در خدمت شيخ احمد بلوکي بود .اوحدالدين سمناني

چون . آمد و يک ماه در خدمت شيخ مجدالدين حمويه گذرانيد فلسطين به سپس
از . دمشق رفت و محضر شيخ ناصر دمشقي کسب فيض نمود  به ،از آنجا رخصت يافت

آنجا با شصت و هفت ولي و . مصر رفت به مکه و سپس به مدينه و از آنجا  به دمشق
شيخ مرغوب را . که اسامي تمامي آنها را در اين کتاب آورده است قطب ديدار داشت

درباره  و ين نيلي نيز ديدار داشتالد با شيخ زينوي . قطب اقليم پنجم نوشته است
  .آيد نمي نويسد که در تحرير مي اش بزرگي
آنجا صد و پنجاه  .شهر جماليه رسيد  بهو  سوي مغرب زمين رفت به از مصر يو
شيخ سليمان  :ن استکه اسامي برخي از آنها چني قطب و افراد بزرگ را دريافت ،ولي

فغاني که در آن عصر قطب عالم بود، شيخ خضر ابن احمد  محمدشماري، شيخ وکيل 
 سليمان که مردي بزرگ بوده و قطب اقليم ششم شمردهسيد  حسين بنسيد  ،مستوري

  .که در شهر ريان سکونت داشت و دو ماه در صحبتش بود محمدسيد  ذکر ابنسيد  شد، مي
از . پس از آن وارد سرانديپ شد. جزاير محيط رفت به قاف سپس از کوه يو
. در سراسر هند با صد و سي و هشت ولي و قطب ديدار کرد آمد و هند به سرانديپ

ين ملتاني و موالنا الد فرصت مالقات با دو نفر ديگر، موالنا حسام ،در همين مدت
اديان مختلف را  يو .دست آورد و از آنها تحصيل علم کرد به ين يحيي راالد شمس
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نويسد که اگر آن  مي يو. اديان مباحثه داشت آن مطالعه کرده و با علما و فضالي
 جايي. مشغول نوشتن بود ها سال يو ١.بحرالمعاني بار شتران باشد ،مباحث نوشته شود

  :نويسد که مي
”دت پنجاه سال است که قلم در نکات اسرار مدي که با حضرت احدي محم

  .٢“رانم مي ار حضرت احدي که با احمدي استاست و اسر
باري با حضرت خضر . چنان عارف کاملي بود که با اولياءاهللا و انبيا مالقات داشت

ي از ايشان سوال کرد و ايشان محمددرباره نور  .در درياي فرات در کشتي سوار بود
در . بود نشين اقامت خود در مصر با حضرت خضر و الياس همدر زمان  .٣پاسخ دادند

  :کند ياشاره م امر نيا  به مکتوب بيست و دوم
تحقيق بداني که اين . آيد مي نويسم اشکال بيش در پيش مي هر چند که بيش”

السالم از اين فقير در هر مالقات در سفر  خضر عليه ها سالکلمات بحرالمعاني 
گويم  نمي واهللا که ،پرسد مي گفتم و تااکنون نمي در حضر سواالت کردي با او

چون . از سبب آنکه در مبدأ حال چند سال اين فقير را تمناي مالقات او بود
پرسيدي مرا شفا حاصل  مي مالقات شدي از اين کلمات از خضر محترم چيزي

از سبب آن که او در حفظ . امروز او را تمنّا بسيار است و من محترزم. نشدي
تا . ک جان منتظرمتر به دهند جان اگر در هر دمي هزار …جان خود است

علماي امت : يادم آمد که حضرت فرمودند صاينجا که رسيدم حديث رسول
روحش پاک و باطنش چنان صاف بود که . اند من از انبياي بني اسرائيل افضل

  .٤“کردند مي هدايت صمآب در عالم رويا رسالت
  :اي بود عاشق و شوريده ،حسين از اهل ظاهر نبود محمد

 ترتيب مکتوب کتابت کنم احوال شوريده دارم، به که خواهم مي هر چند”
اي بيرون دهم آسمان و  توانم، چنان مستغرق در معرفت اويم، اگر ذره نمي
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  .١“زمين نيست گردد
ن را در اکتساب عرفان يين محمود شيخنصيرالد ،در زمان نگارش اين اثر بارزوي 

 .فاني را تشنه گذاشته استهمين بود که در بعضي موارد مسايل عر ،دانست نمي کامل
  :نويسد مي طور مثال جايي  به

خدمت اما در اين وقت خدمت اخوي را طالب شراب خاص يافتم بر حوصله ”
گردند و  نويسم و هرگاه که آن برادر نهايت حال مي اند چيزي اخوي که مبدأ حال

  .٢“تر از اين نکات نبشته آيد خواهند گشت ان شاءاهللا تعالي کامل
پنج نکات و   به ي در بيان روح نوشته است مسميا سالهه بر بحرالمعاني رعالو يو

 يا المعاني و رساله المعاني، حقايق در بحرالمعاني اشاره کرده که دقايقوي  .٣بحراالنساب
شکل سي و  به چنان که قبال تذکر داده شده است اين کتاب .در سماع خواهد نوشت

  .دارد شش نامه است و هر نامه موضوع خاصي
  .درباره ايمان است: مکتوب اول

تا آهسته آهسته احوال آخرت  ،مبتديان اين راه بايد متوجه اوامر و نواهي باشند
اليقين برسند و نتيجه اين  جايگاه حق به ،کشف گردد و از منزل تشبه و شک گذشته

گردد و  مي حصول عصمت ظاهري از اين آغاز. است» قتل و غارت مال«گونه احساس 
» جمال کلمه«گويند و اين حرف باعث مشاهده  مي »وجه ذوق«مين فکر را اهل کمال ه

جمال کلمه بحثي است طوالني که در آن توبه، لطف و قهر الهي و تفسير آيه . است
و . من عرف نفسه فقد عرف ربه، عو قول اميرالمومنين حضرت علي …عرضنا المانت

 محمدغواص بحرالمعاني . گنجانيده است ،تمعني آن را که اينجا مراد از نفس رسول اس
جمال ذات جز ”رسد که  مي اين نتيجه به غرق شده اهللاحسيني در درياي بيکران الاله اال

 و اين شناور بحر معرفت در نفي افشاي راز “نتواني ديدن صدر آيينه صفات رسول اهللا
  .جنبان می ان راديوانگ  به سخن ،ها باشد نويسد که اگر در اين زمينه زياد حرف مي
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اين بيت در . رسد مي پايان به هجري قمري با بيت زير ۸۲۴تاريخ دهم صفر   به نامه
  :ها تکرار شده است بعضي از نامه

  گنجد حديث حال مشـتاقي  به صد دفتر نمي  به پايان آمد اين دفتر حکايت هم چنان باقي
در نماز نيت . دين استنمازي که ستون . يعني نماز است ةدرباره صال: مکتوب دوم

نيت کننده بايد مانند پروانه نفي . است و نيت نفي همه چيز است که غيراهللا باشد شرط
رازدارانه و محرمانه سخن گفتن  نماز .ذات خود کرده در آتش عشق معشوق بسوزد

ف قحسيني مسايل عبد و معبود در واقعه معراج و نداي تو .»المصلي يناجي ربه« ،است
آورده  شاهد از قرآن و حديث و نحو عالي مطرح کرده  به و سوال رسول راالعزت  رب
قرآن و احاديث آيات براي فهميدن مطالب کتاب الزم است که بر نظريات عرفا و . است

ما عبدتک  ياهل«: صراحت گفته  به عاميرالمومنين حضرت علي. وقوف کامل داشته باشد
نه از حرص  يعني من عبادت ترا» ١اهالً للعبادهاً باجلنة و الخوفاً من نارک بل وجدتک عطم

  .يابم اليق عبادت مي من ترا ، بلکهرم و نه از خوف آتشوآ مي و طمع جنت بجا
طور  به ،است قرار گرفته بحث مورد الحکم نيز در فصوص اتاين گونه موضوع

گيري کرده که هوالظاهر  مثال مسئله صفات و ذات را با مثال بيان و سپس نتيجه
ولي اينجا چون سخن بين دو عارف است گاهي بحث بسيار عالمانه است و  ٢لباطنوا

گويند و در نه فلک احمد  محمدنويسد که در زمين حبيب را  مي او. گاهي رمزي
خوانند و ماوراي آن شش جهت ميم را نيز حذف کنند که عينا تشريح هوالظاهر 

سنده گاهي در حالت ترس جان است که نوي ديآ ين بر ميچن ها از عبارت .والباطن است
  :هايش مبهم نباشد و گاهي در شک که حرف

زيرا که . اهللا تعالي خدمت اخوي را بينا گرداند تا مکتوبات اين فقير را دريابد”
زينهار نپنداري که کس از اين . کماالت کلمات اين فقير نه کار هر کسي است

  .٣“عصر و در عوض کلمات اين فقير رسد
                                                   

 .الفقها، بحث نيت ةعالمه حلي، تذکر  .١

ل مسگرنژاد، چاپ مرکز نشر يح دکتر جليالحکم، تصح خواجه محمد پارسا، شرح فصوص  .٢
  .۳۸و  ۳۹ش، ص .  ه  ۱۳۶۶ يدانشگاه

  .۴، ورق يبحرالمعان  .٣
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  :ويسدن مي جايي
  .“ريزند مي اگر زياد بنويسم مردم خون مرا”

. است قرار گرفته نقد و بررسي مورد روزه و حج ،در اين نامه زکات:مکتوب ثالث
زکات عبادت از گنج کنت کنزاً . زکاتي که اينجا بحث شده با زکات ظاهر فرق دارد

. برادران مقسوم کنند  به را داند که از اين گنج قسمتي مي اهللا الزم  مخفياً است و بر اولياء
صوم ظاهري همان است که ما با ترک . صوم ظاهري و صوم معنوي. صوم دو نوع است
  .ديگر نباشد زيچ جز لقاءاهللا صوم معنوي. دهيم مي خورد و نوش انجام

نشانگر اطاعت خداوندي با قلب و جان است و بوسيدن سنگ  و حج پنجمين رکن
ترين  در حج مهم. آوري و تصديق ميثاق ارواح استاديمعمولي نيست بلکه  يامر اسود

قلب املؤمن بني اي است که مقام الهي است يعني  اهللا است و قلب مؤمن خانه شئ بيت
 .استهم اهللا است بلکه حج قلب  پس حج نه فقط حج بيت. االصبعني من اصابع الرمحت

 مهغرض اين نا. همين است که حج هم عالمت جمال و هم عالمت جالل است
 را اينجا ذکر مورد ولي بر بناي طوالت فقط چند دربرداردرا  ياريبس اي مهمهچيز
برادرش هم همه چيز را  به يو. حسيني مانند سبو پر از عرفان است محمد. کنم مي

  :نويسد که مي در همين نامه .دهد نمي توضيح
ي و گذارد که مطلق کعبه ربوبيت را بيان کنم اما رمز نمي بشريت و شريعت”

  .“رموزي خواهم نمود
من عرف نفسه فقد  عقول اميرالمومنين حضرت علي با اين مکتوب: مکتوب رابع

اي است  پله آنترين موضوع معرفت نفس رسول است و  مهم. گردد مي آغاز عرف ربه
اين معرفت نيز راز سربسته . معرفت رب قدير برسيم  به آن قيطر از ميتوان يما م که

 رسد شناختن عارف و معروف دشوار مي الهي است و مقامي است که چون عارفي آنجا
م کت عليمو امت ١لکم دينکمپس از حصول معرفت نفس، مفهوم بيت و معناي  .گردد مي

آيينه صفات  رسول. شود مي خداوند مضاعف  به گردد و ادراک انسان مي آشکار ٢نعميت

                                                   
  .۶، آيه ۱۰۹قرآن، سوره   .١
  .۳، آيه ۵قرآن، سوره   .٢
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پس هر که  انا من ظهور ذاته و خملوقه من ظهور ذايت :اند فرموده صرسول اکرم .ذات است
 داند و مي نويسنده دشواري معرفت را. ور گرديد او را شناخت از ميوه لقاءاهللا بهره

. “اما نيکو درخواهي يافت چون اين فقير را دريابي اي برادر”: گويد مي برادرش  به
و غيره را بحث نموده  “١من راين فقد راي ريب”ين مسايل دقيق معرفت مانند عالوه بر ا

 زند اصالًرو مي گويند يا سبحاني مي گويد که آنهايي که اناالحق مي در آخر. است
ي محمدچون مشاهده در آيينه ”: کند که مي پس در آخر هدايت. نارسيدگي ايشان است

  .٢“نکن روشيخان شاءاهللا خواهي يافت هيچ  ،يابي
معرفت  و معرفت ذات، معرفت صفات :است م کردهيتقس سه نوع به معرفت را يو
معرفت . احکام را نيز بررسي کرده است يعني اهللا عالوه بر اين معرفت افعال. احوال

اينجا الوهيت . است معرفت شهودي براي خواص خواص و نظري براي خواص خلق
کند که  مي گيري هاي ظريف نتيجه بعد از بحث حسيني محمد. بيند مي اليقين عين به را

اميرمومنان در دعاي کميل فرموده . و اميد جزا و حسنات نداردبايد هرچه کند براي او 
ريب صربت علي عذابک فکيف اصرب علي فراقک و هبين صربت علي حر نارک ”: است

و شکيبايي کنم پروردگار من بر شکنجة ت: ترجمه .٣“فکيف اصرب عن النظر ايل کرامتک
شکيبايي کنم، پس  تپس چگونه بر فراق تو صبر توانم کرد و گيرم بر سوز آتش دوزخ

  .تو صبر کنم چگونه بر محروميت از نگاه کرامت بار
امنا ” :در قرآن آمده. روح امر رب است. درباره روح است: و سادس مسمکتوب خا

. اند اسرار روح را مخفي گذاشته صرمرسول اک. ٤“امره اذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيکون
 حدر اين نامه مسئله وجود رو. براي فهميدن روح الزم است که مقام قلب روشن گردد

 قبل از جسد و مخلوق نشدن روح و فرق خلقت انساني و ملکوتي را بيان کرده و
 غرض روح .اند و انسان از يد قدرت ها از کن آفريده شده که فرشته اندهاثبات رس  به

                                                   
  .۱۲بحرالمعاني، ورق،   .١
  .۱۳، ورق همان  .٢
  .۱۱۷الجنان، ص  حيمفتات  .٣
  .۸۲ه ي، آ۳۶قرآن، سوره   .٤
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. عنوان مرکب است و علت سرانجام افعال قبيحه همين است  به عنوان راکب و جسم  به
  .قرار داده است يعالوه بر اين زندگي و مرگ را نيز مورد بررس

  :عشقي که ناگفتني است. ره عشق استسخن دربا: از مکتوب هفتم تا دهم
  ره عشاق نيستهرچه گفت و گوي باشد آن   عشق اندر فصل علم و دفتـر و اوراق نيسـت  

مسايل ربوبيت و عبوديت و خريد و فروش نفس مؤمنان را بسيار عالي مطرح  يو
  .١“چنانکه ربوبيت بها ندارد عبوديت نيز قيمت ندارد”: گويد مي نموده در آخر

براي ازدياد عشق تمثل الزم است براي اين که يک شکل و يک حال خسته کننده 
عشق رمزي . گردد مي دن باعث فزوني عشقاست پس معشوق را در جمال ديگر دي

  :گنجد و طالبان عقبي و عارفان قرار ندارند نمي است که در بيان
  اي عشق دريغا که بيان از تو محال است

التّين و رمزهاي مقطعات و غيره چيزهايي وحي، ض، والليلهاي قرآني مانند وال قسم
برند و اگر کسي  نمي آن پي  به فهمند و اهل ظاهر مي است که فقط اهل معني آن را

  .دانند مي زدن و قابل گردن خوانند ميکند مردم او را ديوانه  مي درک
هاي اولياءاهللا و آيات قرآني بحث کرده  با گفته و اين گونه مطالب را مدلل يو
انسان بايد  ،که مآل زندگي يحبهم و يحبونه استند ک يم گيري عاقبت نتيجه. است

  .معشوق گردد طوري عشق کند که عاشق
 .ها را بنويسم دهد عنوان نمي است که اجازه بااين قدر مهم و جذ اين کتاب اصالً

مقاله بار تحمل را ندارد از همه چيز  يلها را ارائه بدهم و خواستم خالصه تمام نامه مي
کنم و در يک چشم انداز تمام عناوين مطالب را براي پژوهشگران و  مي صرف نظر

  :دهم مي ارائه مطالعه کنندگان
دوازدهم درباره شرح اناالحق و سبحاني مکتوب و  درباره نور: مکتوب يازدهم

  .ها اين است که شاهد و مشهود يکي است خالصه تمام بحث. است
و ذکر  عاولوالعزم و اميراالوليا حضرت علي ءدر بيان مدارج انبيا: مکتوب سيزدهم

  .ي و مسيحهاي آسماني و بين پيروان موس ايشان در کتاب
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  .مآب و شاهدان اليزال در فضيلت رسالت: مکتوب چهاردهم
  .اند يعني هفت ابدال و نقيب و نجيب الميت سبعةدرباره حديث رسول : مکتوب پانزدهم

اليقين است و در اين مورد وقايع چند  اليقين و عين در ضمن حق: مکتوب شانزدهم
ين الد ابن يمين، شيخ محي ،يد ابوالخيرمانند شيخ ابوسع. اولياءاهللا را بيان کرده است

  .صاحب فصوص و غيره
در اين مکتوب ذکر خوابي است . دربارة اقسام طالبان اليزالي است: مکتوب هفدهم

گويند و اسماء حسنه را  مي بر سر منبر وعظ صکه شب جمعه ديده بود که رسالت مآب
  .اند بيان کرده

  .آن درباره کفر و انواع: جدهميمکتوب ه
  .نيز دنباله همان بيان است: کتوب نوزدهمم

  .در اسرار قرآن: مکتوب بيستم
  .درباره عاشق و خلقت رسول: مکتوب بيست و يکم
تقاضاي محبت و غير  به يعني انسان را. درباره خلقت انسان: مکتوب بيست و دوم

  .تقاضاي قدرت آفريده است وغيره  به انسان را
مسايل اهل لوامه، مسئله . سعيد و شقي استمبني بر تفسير : سوم و مکتوب بيست

  .ده استشو رمز روح رسالت مآب بررسي  اجتهاد
  .درباره مؤمنين: مکتوب بيست و چهارم
شود ولي  مي ظاهر کفر خوانده  به عنوان خوانا نيست: مکتوب بيست و پنجم

  .پس امکان دارد که سکر باشد. موضوع بحث سکر است
  .سماع است: مکتوب بيست و نهم

  .درباره رويا است: ام مکتوب سي
  .صالت و لوازمش: مکتوب سي و يکم
  .في بيان جنون و النور: مکتوب سي و دوم

  .في االسرار: سي و سوم مکتوب
  .في بيان المشارب: مکتوب سي و چهارم
  .في الحقيقت: مکتوب سي و پنجم
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  .في العشق و الهوا و في ختم کتاب: مکتوب سي و ششم
در خواب  ي، واينجا رسيد به چون ،است ياهميت خاص آخرين نامه داراي

پنجشنبه  نويسد که روز مي را ديد نويسنده خود در خاتمه کتاب صحضرت رسول
ها و شوق عاشق بود که او  صحبت درباره عشق و حجاب ،بيست و هفتم ماه محرم بود

  :کشيد مي سوي دارالجمال و جالل به را
مم در اين محل که از رغبا تزدد حبا راندم و قل مي وقتي در اسرار عشق”

را ديدم  عسر بر زانو نهادم حضرت رسالت هحالي ديگر درآمد آنگا …رسيد
که در مسجد قبا با کل صحابه کرام و طبقة عظام از اميرالمومنين علي کرم اهللا 

در  …من نيز و …ين قدس سره حاضراندرالديوجهه تا قطب عالم شيخ نص
 حضرت رسالت عليه السالم …در محل نشستمفرمان شد بنشين  …آمدم
 ،حضرت لم يزل و اليزال ، مستست لفظ پارسي فرمودند که اين فرزند من  به

بعد  …بدادم عبردم بر دست مبارک حضرت رسالت …اربحرالمعاني را بي
ور صان قجهفرمان شد بيش از اين اسرار در صحرا منه که امور شريعت در 

  .١“اتمام رسانيدم  هب …ز قبول کردممن ني …ردنگي
کتاب بسيار مهم است و براي کردارسازي و فهميدن علت  نيا حق اين است که
  .هاي عرفاني است ترين کتاب يکي از پرارزش ،آفرينش و عاقبت خود

قرآني و  اتيآت عربي و ادر البالي متن، عبار. نثر اين کتاب ساده و روان است
فيق داده است که خود يک موضوع مهم احاديث رسول و اشعار خود و ديگران را تل

  .قابل بررسي است
شعرهاي وي نغز و پرعاطفه است و فارغ از دايره زمان و مکان و قرون و ديار، 

  :شود مي چند بيت از مثنوي وي نقل. شعر عرفاني وي شعر زبان حال است
ــتم مســت او  ــوق گش ــراب ش   واهست ما گم گشـت انـدر مسـت      از ش

  هر چه جز غيرش بدان مـردود شـد    بود شـــدبـــود مـــا در بـــود او نـــا
ــام   چون مجرد گشـتم از هسـتي تمـام      نــي وجــودم مانــد آنجــا و نــه ن
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ــان   ــوي المک ــرواز س ــدم پ   بـس عيـان   يهـاي  ديدم آنجا عيش  زان ش
  يــافتم ســر رشــته مقصــود خــويش  خويش را ديدم همه نـابود خـويش  
  ١س نبـود ير او ديده که ديگـر کـ  غ  چـون شـده فــاني محمـد از وجــود   

  :سرايد مي در ضمن تجلّي صفات
  چون تـوانم بـود يـک سـاعت خمـوش       بحر جانم چونکه زد صـد گونـه جـوش   
ــبم مکــن   ــرق آتشــم عي ــه غ ــون ک ــر نمــيومــي بســ  چ ــويم ســخن زم گ   ٢گ

  :آورم مي يک رباعي و چند بيت از يک غزل نيز براي نمونه
  ببـين  بر سدره بـر او پـس خرابـات     در مصحف حرف عقل طامات ببين
ــي  بگــذر ز صــفات او و در خــود بنگــر ــطه ب ــين  واس ــي ذات بب   اي تجل

∗ 
  هــا جــان يــافتم تــرين از خبــره کــم  آنچــه مــن در کــوي جانــان يــافتم

  در بقـــا خـــود را پريشـــان يـــافتم  پنــدار بقــا  بــه چــون در افتــادم 
ــتم ــرو رف ــه چــون ف ــا ب ــاي فن ــافتم  دري ــراوان يـــ ــا در فـــ   در فنـــ

  ٣جــان خــود را عــود ســوزان يــافتم  اي دوسـت ها و عشق از سـود  شمع
هاي چندين ساله نويسنده را در چند صفحه بيان کردن  بديهي است که زحمت

غزل،  .که اينجا نقل شده استشيرين  شعرهاي از است يا نمونه اين. ممکن نيست
از  .تحقيق دارد به است که نياز موجود رباعي و مثنوي در البالي متن ،قطعه

اطالعات  فن است که مؤلّي، اجالب اين کتاب عالوه بر مطالب عرفانيهاي  ويژگي
 نقاط قرن هشتم و نهم که در يهاي سرشناس عرفان درباره فرهنگ و چهره يمهم

اين صورت نويسنده فضاي  به و است داده ،کردند مي ها زندگي مختلف در خانقاه
  .عارفانه دنياي اسالم را باز نموده است

ن قدر زحمت آها در گسترش اخوت جهاني  ويم که صوفيدر پايان بايد بگ
 بکشيم و رونيب ها هاي تاريک کتابخانه را از قفسه ي آنهااند که اگر ما آثار گرانبها کشيده

                                                   
  .۴۸، ورق يبحرالمعان  .١
  .۷۳همان، ورق   .٢
  .۲۷، ورق همان  .٣
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ريا و  دوباره گرد آن جمع خواهند شد و از اين سخنان بي آنها ،مردم ارائه بدهيم  به
  .عاشقانه سير نخواهند گرديد

  دفتر حکايت هم چنان باقيبه پايان آمد اين 
  گنجد حديث حسن مشتاقي نمي به صد دفتر

  منابع
 خطّي، نسخه )م۸۹۱/۱۴۸۶: م(ين جعفر حسيني مکّي بن نصيرالد محمدسيد  ،بحرالمعاني .۱

، ذخيره سبحان اهللا، کتابخانه موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره ۳/۷۱.۲۹۷شماره 
 ).اتراپرادش(

جليل مسگرنژاد، مرکز نشر ] دکتر[الحکم، تصحيح  شرح فصوص: محمدپارسا، خواجه  .۲
 .ش  ه ۱۳۲۶ ،، تهراندانشگاهي

متيا محل، جامع مسجد،  ۴۲۲االسرار، مکتبة جام نور، ةچشتي، شيخ عبدالرحمن، مرآ .۳
 .م ۱۹۹۷ ،دهلي

 .ش  ه۱۳۸۱ ،ديوان حافظ، تصحيح دکتر حسين علي يوسفي، نشر روزگار، ايران .۴
 .ش  ه ۱۳۷۳ ،، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيةالصلو آداب ،هللاخميني، روح ا .۵
 .م ۲۰۰۰ ،گوله گنج، لکهنو ،المکاتب الجنان مترجم، تنظيم مفاتيح ،عباس قمي، شيخ .۶
 .عبدالحق محدث دهلوي، اخباراالخيار مع مکتوبات، فاروق اکيدمي، پاکستان .۷
امين رياحي، چاپ  محمدده از دکتر مرصادالعباد، برگزي: ين رازي، شيخ عبداهللالد نجم .۸

 .ش.  ه ۱۳۶۶ ،پژمان انتشارات توس
9. Rieu Charles: Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum 

Volume 1, Published by the Trustees of the British Museum, 1983. 
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  مروري گذرا بر کتاب لهجات سکندر شاهي
  اثر عمر سماء يحيي الکابلي

دارد و از  ياست که در پروراندن تمدن و فرهنگ شهرت جهان يهندوستان کشور
ان، مذاهب و ياد ين کشور دارايا. رباز مرکز دانش و فرهنگ و هنر بوده استيد

ژه هنر يو  به و يراشت ، سنگيساز مجسمه ،ي، سفالگريگوناگون مانند معمار يهنرها
ن آن است که عموماً در ين سرزميا يات هنرياز خصوص يکي. است يقيل موسياص

  .وجود دارد ينيو ارتباط عارفانة د ين هنرها حالت معنويا يتمام
ش يهند است که حدود پانصد سال پ يتسنّ ـ يباستان ياز هنرها يکيز ين يقيموس

ژه يو به از مردم هند ياريبس ينيد دير با عقان هنيا. دارد يخيح قدمت تاريالد مسياز م
 يرقص، عالمت سپردگ. شود مي خته است که معموالً با رقص در معابد اجرايهندوها آم

عارفانه در معبدها و باعث آرامش روح  يش و نوايايان و سرود، زبان نيش خدايپ
ر يل از کشمين دليهم به دارد يا ژهيمردم هند مقام و يدر زندگ يقيموس. شان استيپر

 دهيدو شعر  يقيمکاتب مخصوص موس و بنگاله و گجرات،) جنوب هند(تا کرناتک 
ان هند يران درباره طوطيده بود که حافظ از اياوج رس به شود و در گذشته چنان مي

. رواج داشت يقيان تا دربار شاهانه، بزم سماع و موسياز بارگاه صوف. گفت يسخن م
ناگفته نماند، . شد مي ليشدند و از آنان در محافل تجل مي قياصان تشونوازندگان و رقّ

 ين هنرهاين و فرهنگ هند، از ار تمديز تحت تاثيپادشاهان مسلمان هند ن يحتّ
از زبان  ياريبس يقيموس يها کتابجه يو در نت ت کردنديحما يتـ سنّ يباستان

  .برگردانده شد يفارس به تيسانسکر
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 يها کتابز آشنا شد و يران نيعرب و ا يقيموسهند با  يقيآهسته آهسته، موس
تيزبان سانسکر  به يقيرارزش موسپ، ز يه هنرمندان واقع شد و کار ترجمه نمورد توج

 يغات نادرست کشورهايو تبل يهتوج يگرچه امروزه بر اثر ب. ديت تمام آغاز گردبا دقّ
رود  مي شيپ يمبتذل غرب يها و رقص يقيسمت موس  به يل هندياص يقي، موسيغرب

  .آور است فسأار تيکه بس
همچون است که  يسنت يقين کتب موسيتر رارزشاز پ يکي، يلهجات سکندر شاه

  .و غيره است) برهد ديشي(المعارف موسيقي سنگيت رتناگر و سنگيت متنگ ةدائر
ويژه استاد ارجمند پروفسور سيد امير حسن   به تشويق بزرگان علم و ادب  به نگارنده

ي يکي از هزاران نسخه خطّ تصحيح و تنقيح اين کتاب ناياب پرداختم تا اوالً  به عابدي
ه که هم اکنون در حال پوسيدگي و نابودي است، قار شبه هاي فارسي موجود در کتابخانه

  .في گرددجامعه جهاني معر  به اصيل جامعه هندي و ثانياً موسيقي سنّتي احيا شود؛
ت يزبان سانسکر يقيت و از اصطالحات موساس يزبان فارس  به ن کتابينسخه ا

 يهاي سبکي و دستوري آثار ادب تمامي ويژگي کتاباين . است شدهاستفاده  در آن زين
خوانندگان  ييآشنا يلذا الزم است که برا قرن هشتم و نهم هجري قمري را داراست،

  .ها اشاره شود يژگيو نياز ا يبرخ به ،يگرام
 يو گاه يسبک عراق به رت مصنوع و مسجعصو  به يعبارات نسخه حاضر گاه

ن چنان پشت يرا با واژگان دشوار و آهنگ يسنده عبارتينو. ن استينابيا بيساده  يليخ
  :طور مثال به شود؛ يدشوار م يا خواننده تا اندازه يآورد که فهم آن برا مي سر هم

 ات استيعت که در حسن و مالحت از جمله غانيطب يه و ماهرويو مغن”
ک يتحر به ده ويموزون مکارم اخالق حم يها تُرنگ دست خوش و زخمه  به

ن و مالک ممالک يقر يح اصوات مآثر اعراق ستوده آن صاحبقران بيانامل و تمر
  .١“ده باشديان کاخ آسمان رسانيصماخ کروب به ن رايزم يرو

. اعمال شده است يوة خاصّين نسخه شيز در اين يچنان که گفته شد، از لحاظ سبک
  :نمونه يونددار است؛ برايعبارت ساده و پ يگاه
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زان امکان را دو يـ م شأنهما ياهللا تعال ياعل ان بهادرخان ـيان دالور خان و ميم”
زان يم يسبحانه و تعال زدين را دو بال اقبال، اين تمکياند و مر شاه کفة جالل

  .١امت از چشمه کردن چشم بد نگاهداردين دولت را تا انفجار عمود قيا
چندان؛ الچار، در مفهوم  يمعن به ،يرا که؛ و چندانيز يمعن  به را چه،ين زيهمچن

قبل آمده  يجا  به اج، و قبلهياحت يجا به اجک،يز احتيو ن. کار برده شده است  به ناچار
 صورت جمع به شتر مواقعيها را در ب فعل. “شد مي در دوست قبله نواخته”: مانند است؛

: آورند؛ مثالً مي ن موارد فعل را مفرديامروز در چن يفارس که در يآورد، در حال مي
  .“ماند آنسه ست ”: ديکه بهتر است بگو “سه ست او ماندند يباق”

ا يده شود يرس يجا  به ده بوديو رس سبب آن که؛ به يجا به ضاً سبب آن کهيا
نقصان استفاده  يجا به است؛ يمصدر جعل يت که نوعيده باشد، نوشته و نقصانيرس

 داد، مي دهيشود؛ مانند نه فا مي د با واسطه نوشتهيسر فعل آ  به ديکه با ينه نف. شده است
کار برده  به کوچک يمعن  به خرد يجا  به را» واو«واژه خورد با . داد نمي دهيفا يجا  به

هر هفت ”: ريآورد؛ نظ مي صورت جمع  به موصوف را ئش، در صفت شمار يگاه. است
غير و ) ه(مندوله  ي»ها«شتر اوقات از نوشتن يدر ب. “خصهر هفت ش يجا به اشخاص،

 ها؛ نزديک جاي خانه  به ها، خانها جاي پرده  به پردها،: کند؛ مانند مي ملفوظ صرف نظر
نزديک بعضي آن چنان است، يعني نزد بعضي، : معني نزد نوشته شده است؛ مثل  به

  .کار رفته است  هب صورت سبک اختصاصي در اين کتاب به چونه، در معني چگونه
ق؛ يطر يجا  به نوشتن طرق. »هر همه«: ر مبهم در کنار هم ماننديآوردن دو ضم

بعده ابتدا از ”: مرکب متمم، مانند يها ن فعليز فاصله بيد در کنار هم، نيآوردن دو ق
 يجا  به نيکجا؛ مذکوري يمعن  به ک محلي .“کلوخ که در چهارم خانه است بکند

. نيدوم يدر معن يدوم. “ها را رقم يکدام”: رين؛ نظيکدام يدر معن يمذکور؛ کدام
ناچار؛ و  يمعن به الچار. ز وجود داردين يو هند يو فارس ياز عرب ين اختالطيهمچن

  .لين قبيضرب خوردن و از ا يجا به دهکّه خوردن
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سار يت سميت رتناگر و سنگيسنگ يها بر قسمت ين کتاب، مبنيم ابواب ايتقس
. پنج فصل است ير و دارايب که باب ششم آن در خصوص مزامهفت با يعنياست؛ 

م يچهار نوع تقس  به ـ تمام سازها را يکابل ييحيعمر سماء   سنده ـيها، نو ن فصليدر ا
  :کرده است

 گهن.۴ ،اونده.۳، سکهر/تبت. ۲، تت. ۱
  :شرح زير مورد بحث قرار داده است  به هاي ديگر نيز دسته بندي و گونه  به سپس آنها را

نان؛ يشود؛ مانند ب مي نه درستيا برنجياست که از تار روده  ي، نام هر سازتت
  .نانيو سرب) نانيشرت ب(نان يست ب: نان، دو گونه استيب. رباب و طنبور

  :ديگو مي نيل چنيتفص به م کردهينه نوع تقس به نان که آن رايبدر خصوص سر
با  يبا دست چپ و گاه يگاه يعنيگوناگون  يها وهيش به است که يرنتتکيا :اول

شود؛ چنان که با دست راست،  مي با هر دو دست نواخته يدست راست و گاه
، ٧تهي، سنده٦، بهرمره٥هکي، اول٤هکي، ال٣    هسنليک، ٢، پات١گهات. نوازند مي ها ن ناميبد

٩يکرتر  ، نکه٨چهن.  
که دنبالة  طور مثال گهات آن است به طرز نواختن است، ين اقسام بر مبنايالبته ا

فشاند تا با يطرف باال ب به ده تارها را از سر سبابهيچسبان يسر وسط  به انگشت سبابه را
  .شود مي طرف باال نواخته  به از سر سبابه ييتنها  به زد و پاتيآواز خ يضرب معمول

 يباشد و وقت نواختن سرها مي نييطرف پا  به که از سر سبابهينواختن سنل
طرف باال   به که از سر انگشت ياول. ديطرف کف دست افشانده نوا نما  به انگشتان

طرف کف دست   به تا سبابه يکي يکيبهرمره را از سر بنصر شروع کند و . فشانديب
  …رهيزد و غيبجنباند تا آواز خ

                                                   
1. ghata. 
2. pata. 
3. samlekh. 
4. ullekh. 
5. Avalekh. 
6. bharamara. 
7. sandhita. 
8. chinna. 
9. nakhkartari. 
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. نوازند ٢و کَهستَ ١اَسپهرِتَ: نام  دو گونه به  دست چپ به  همچنين ايکتنتری را به
ه ، ارد٦، کرتري٥، بند٤ريپه ٣گهوش: شود سيزده نوع نواخته می  دست به ايکتنتري با دو

شرح و بسط بررسی   که نويسنده همة اين اصناف را به… چندر و غيرهه و ارد ٧کرتري
  .نحو عالی معرفي کرده است   کرده و عالوه بر ايکتنتری هشت نوع ديگر بينان را به

  .شود، جز آن دو تار دارد مي نواخته يکتنتريا است که مانند ٨نام نُکال به نانينوع ب :دوم
  .ترنتکا است که سه تار دارد :سوم

  .شود مي چترا که هفت تار دارد و با انگشت نواخته :چهارم
  .شود مي چوگ نواخته است که نه تار دارد و با يپنجم :پنجم
گر يت و دنان اسين بيتر ن بزرگيا. ار مهم استينان بسيان تمام بيکه م ٩متّکوکال :ششم
  .ن استيها تابع ا نانيب
طولش نه مشت . سازند مي ريا از چوب کهيزه راست ين ين را از نيا. است يآالپن :هفتم

 ن چوبيياش دو انگشت باشد و دو سوراخ پا د دهنهيبا. است يانه خاليو م
ک انگشت يم انگشت در آرد و باال چوب مدور و ين يدو انگشت و پهنا يدرازا  به

که از عاج  ييا جايش را بر آن کدو يا روده ميشم يک تار ابريبعد از آن ببندد و 
  .ببندد ،درست شده است   نابه

 و و بزرگ سه کدودکوچک دو ک. دو گونه کوچک و بزرگ است  به ١٠قسم کنّري :هشتم
  .تفصيل بحث کرده است  به خصوص ساخت اين بينان نويسنده در آن کتاب در. دارد

 شکل کمان درست  به ين قسم از تت ساز است که از نيخرن آيو ا ١١يپناک: نهم
هر دو  که طول آن چهل و يک انگشت و ميانه کمان دو انگشت و ربع و درشود  مي

                                                   
1. asphurita. 
2. khasita. 
3. ghosha. 
4. repha. 
5. bindu. 
6. kartari. 
7. ardhkartari. 
8. nakula. 
9. mattakokila. 
10.kinnari. 
11.pinaki. 



  بر کتاب لهجات سکندر شاهي اگذر يمرور  ١٧٣

و وقت نواختن کمان را بر کدو نهاده با يک کمان ديگر . تار روده ببندد  به سر کمان
  .يز با شرح نگاشته استهاي ريز آن را ن اندازه و مقدار کمان و تفصيل. ماليده، بنوازد

زه ين ين ساز از نيا. ن گروه بنس استين نوع اينخست. ان سکهر استيدر ب: فصل دوم
. بنس پانزده نوع دارد. شود مي هيا نقره تهير، عاج، صندل، رکت چند، زر يچوب که

دا يچنانکه از اسم شان پ. طول مزمار و فاصله سوراخ است يبر مبنا ين گوناگونيا
چهار انگشت؛ پنج   مکه ن سه انگشت؛ چتريريفاصله سوراخ ز يعني  هترپرک: است

، هفت انگشت؛ وس، هشت ي، شش انگشت؛ من  وکتر؛ پنج انگشت؛ کهم مکه
. شود مي ندر؛ نه انگشت و چون فرق، ده انگشت باشد، مهانند گفتهيانگشت؛ ناته

 يمرل آن بنس را باشد، مي ست اصبعين طور ادامه دارد و چون فاصله بيهم
  .ل گفته استيتفص به سپس طرز نواختن هر قسم ساز را. نديگو مي
  .ن بحث کرده استيسنده در فصل سوم درباره اونده چنينو

و بر دهنة آن  يانة آن خاليشود که م مي ند که از چوب ساختهيرا گو ياونده، ساز
ن يکه نخست ست و سه نوع دارديب هاوند. پوشانند مي مانند پکهاوج و دهل و نقاره چرم

مارگ آن است که از . يسي، مارگ و دوم ديکي: ز دو نوع داردياست و آن ن ١آن پتهه
ر درست شود و دهانة آن را از پوست گوسالة ششماهه بپوشانند و گرداگرد يچوب که
سمان انداخته بکشند تا مستحکم يها ر ز هفت سوراخ بکنند و در سوراخيچرم نپوشش 

خ وصل کنند و در آن يرا در چوب پتهه با کمک م يا مسي يا سپس دو حلقه نقره. گردد
  .سمان ببندندير

انه شصت انگشت دارد و دهنها را تنگ يم هسته و در ميک و نيطولش  يسيد
  .بکنند، مانند هلهله قطر دهن راست هفت انگشت و ده چپ شش و نهم انگشت باشد

د   ته  ت ه و دهرنيگرگهت ته که. زد، شانزده صدا دارديخ مي که از پس يصوت
  .کنند مي را درست يقياز مقطعات موس يارين شانزده تا بسيدهرن ره که از ا

ک يست و يطول ب به ساري، مردل است که از چوب بج ه نوع دوم از اقسام اوند
. زده و چپ چهارده انگشت دارديقطر دهن راست س. سازند يانه خاليانگشت و م

                                                   
1. pataha. 



  ١٧٤  قند پارسي

  .اند ٤تانگي، و گ٣يهرکَم ترپ، ٢ي، مکهر١وادک: نوعنوازندگان مردل هم بر چهار 
اين  به ، بيست و سه نوع مزمار است که اسامي آن ه مجموع سازهاي اوند

  :صورت است
 ،١٤کدوا ،١٣دکّاک ،١٢، دهکا١١، دهوس١٠، گهدس٩، گهت٨، کرتا٧، هدکا٦، مردل٥پتَهه

، ٢٤دندبهي ،٢٣يلو، تر٢٢ِهان، ب٢١يرهلَّج ،٢٠کالُّس، ١٩يدکُل ،١٨، منددکا١٧، دکّا١٦، دمرو١٥رنجا
يعني دهل، نِ ٢٥يهيرِبسارتعدادي زيادي از اينها هم اکنون رواج دارد. يعني نقاره ٢٧، تُنُبکي٢٦ن.  

، ٣٠، گهنتا٢٩، کنتال٢٨تال: هشت نوع  به ان گهن مزمار است کهيدر ب :فصل چهارم
  …رهيغو  ٣٢گهنتکا ي، وِج٣١گهنتکا

                                                   
1. vadak. 
2. mukhari. 
3. prat mukhari. 
4. gitanga. 
5. pataha. 
6. maradal. 
7. hadukka. 
8. karata. 
9. ghata. 
10.ghadasa. 
11.dhawasa. 
12.dhakka. 
13.kudukka. 
14.kudwa. 
15.ranja. 
16.damaru. 
17.dakka. 
18.mandidakka. 
19.dakkulee. 
20.selluka. 
21.jhallari. 
22.bhana. 
23.triwali. 
24.dundubbhi. 
25.bheri. 
26.nissarana. 
27.tumbaki. 
28.tal. 
29.kantal. 
30.ghanta. 
31.ghantika. 
32.vijay ghantika. 



  بر کتاب لهجات سکندر شاهي اگذر يمرور  ١٧٥

بلند و  يکه صدا يساز. شود مي نه و مس ساختهينجر عموما از برين گونه مزاميا
ان يخدا  به مربوط يعنياست؛  ينرم از شکت يه است و صداددرازا دارد، گروه ش

نة يتال از برنج. در دست چپ است يه در دست راست و شکتدش. هندوان است
  .ن هر دو سوراخ استيم اصبع است که بيقطر دو ن به کسانيخالص مدور و مجوف و 

زده يس يگ است که داراينه مانند دو سرپوش مدور ديا کنسال، از برنجيکنتال 
نه و صورت يزنگ بزرگ از برنج يعنيسوم ـ گهنتا . اصبع قطر و دو انگشت عمق است

دو  يند که مانند دهان غوک سازيگو يز ميو جالجل ن يگهنتا را گهر گهر. تن تن است
  .ديصدا درآ  به دازند تا از جنبشنين بهتو بسازند و در آن گلولة کوچک آ

داراي چندين ار پرارزش است و يبس يقيموس ياين کتاب در دنين که ايخالصه ا
گردد  يکي اين که پس از مطالعه در ضمن تاريخچة موسيقي معلوم مي. است ويژه اطالع

مثالً در ضمن . که تا چه حدي بعضي چيزها در رواج بود و کاربرد بعضي متروک بود
  .تاد عالمت دست را نشان داده که اآلن فقط شصت عالمت متداول استرقص هش



  ١٧٦  قند پارسي

  رتينه و حييدل شاعر آيب

  ١مخور فريب ز ايوان اين فکنده بسـاط   عمارات اين شکسته ربـاط  به مبند دل
طراز  سخن يدلنواز و شاعر يميحک ،بتحمانه ميعاشق پ ،»قتيسرو بوستان طر«دل يب

 يت شده بود که اساسش بر قرآن و حکمت و معارف اسالميترب يدل در مکتبيب. است
 ان مختلف راياد ةفلسف ،را مطالعه کرده بود يو بقراط يطونافکار افال يو. بود
شگامان معارف وجود و امکان يآثار عرفا و پ و د تسلط داشتاد و اپنشيو بر ،دانست يم
اس دل حس مادي يها عالم امکان و حجاب يثبات يب. درک کرده بود ينحو عال به را
دل در ين است که بيهم ،است يقرب پروردگار هدف زندگان. کرد يم نيدل را اندوهگيب

روند و  يم ند ويآ يم انينکاروا. نديب يم رتيز را با چشم حيذات و صفات همه چ يتجلّ
دا و چشم ينام او ش به ا و جانشينام او گو به زبانش. نديافزا ينم يزيرت چيجز ح
  .است رانيش حينارسا

  ٢مــرا انــد بــه آب آيينــه دل سرشــته    طلسم حيرتم و يک نفس قـرارم نيسـت  
نه ييآ و ريران، تحيرت، حيح يها ر شده که واژهيرت اسيقدر در طلسم حآن دل يب

است که با گل آدم  ييآن نور و صفا يو يرانيت حعلّ. دارد يا هژيبسامد و يدر کالم و
 يهمان صفا يقرارش مدام متالش يب روح. ختيعشق بر سرش ر يسرشته شد و بال

يست که پاکيالزم ن ياز ظاهر کس يعني» ديسپ يوهام«کند که  يم هباطن است و متوج 
مانند کف صابون است که  ييد موين سپيکه دل پاک نباشد، ا يتا وقت. ده باشدياو رس  به

ن که يپس قبل از ا. ستيبر پاک کردن باطن قادر ن دهد و اصالً يم تشوسفقط ظاهر را ش
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  بيدل شاعر آيينه و حيرت  ١٧٧

وشن شود که با ظاهر نقدر ريا. د قلب روشن شوديباشد با ييروشنا به ليظاهر ما
  :مطابقت داشته باشد

  ١ن راوکه بر آاليش باطن تصرف نيست صاب  چه ساز موي پيري با دل غفلت سرشت مـن 
 يسوز درون چند کلمه درباره ،بهتر است ،گفتگو کنم رتيح دربارةن که يقبل از ا

  :ديسرا يم و دار مغز از غفلت مردم نگران استيشاعر ب. گفته شود دليب
ــودن    غفلــت و روشــندلي نگــردد جمــعغبــار  ــه را غن ــده آيين ــت دي ــا کجاس   ٢ه

ند و يب يم راها  دهيشه باز است و نقش همه پدياست که هم يفيه لطينه تشبييآ
 دردناک بود و ،ياجتماع يو ناهنجار ينابسامان ،دليب يبرا. بندد ينم ها را چشم

  :ديسرا يم نين چنيبنابرا. فتر يم شمار به ،ن عوامليآورتر از مالل يکي ،مردم يخبر يب
ــد ز اضــطراب دل اهــل زمانــه بــي   ٣پيش طفالن رقص به بود تپيدن بسمل  خبرن

 ياز عروج روح بلند، ناقدردان يژه هجر و فراق و محروميو  به ،نگونه مطالبيا
را در آثار تمام  ٰياضت و تقوير و ، زهد و ورعينعمت و امانت بزرگ خداوند

نوبه خود و در   به ،يبدون شک هر موضوع. مينيب يم يشگامان معارف اسالميپ
دل يکه ب يا هويشاما  .ز جا دارديدل نيد و سودمند است و در کالم بيمف ،اش همحدود

ال و يا وهم و خينظر او دن  به الوجود است و وحدت ارائه داده، براساس همان فلسفه
 يمعنو يها گر ارزشانين نگرش بيا .شود يم لياست که در راه شهود حا ييها حجاب

دل يب. دهد يم ت را در جان انسان رشدياست که تقرب و معنو يانسان و نشانگر راه
هر سو در  به که يمعشوق بسان عطشان  به دنيرس يبرا گر در تالشيهمچون عاشقان د
رسد و  ينم و آن منبع آب زالل يمعرفت واقع به ،چگاهيهاما  .رود يم تالش آب باشند،

وار با چشم روشن  نهييگردد و آ يم رينش متحيو عظمت آفرها  دهيپد ياز رنگارنگ
  .دينما يم را عرضهخود ف ياحساسات لط ،رتيتوسط واژه ح ند ويب يم راها  يشگفت
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  ١٧٨  قند پارسي

  رت زبانيح
 يماژهاياست که ا ينقاش يبرا يابزار نيا .کند يم رت را دنباليشه چشم حيهم دليب ةشياند

دار يرت پديچون ح. اسرار است يرت زبان شوخير حيت زيدر ب. دهد يم گوناگون را ارائه
  :کند يم د که نگاه گفتگويگشا يم سخن  به لب يه است پس طوريکننده اسرار اله

  ١نگـه گفتگـو کننـد    بـه  آيينه مشربان  حيرت زبان شوخي اسرار ما بس است

  رت سوال کنندهيح
ادراک دارد  يگيو کم ما و شورش و وجدان دل يکيه بر شوق نزديتک که است يميدل حکيب

رت يح يبود که واد يم ييجا  به کاش که منزلگاهش يا. شود يم و در فکر سراغ خود گم
  :کند يم رت سوالينجا حيدر ا. از عوامل حجاب است يکين يرا که ايد زيگرد يم رانيو

  دليود گمم بـراغ خـه در فکر سـن فطرت کيبه ا
  ٢انش رارت ز من پرسد نشيچه خواهم گفت اگر ح

  رت مست کنندهيح
. کند يم قتيحق يايعارف را غرق در يحجاب است ول يها از عالمت يکي رتيح

پرست،  يم دن چشم عاشقيبا د .خواند يمست کننده م ير عامليت زيرت را در بيشاعر ح
  :و هم تغافل است يحالت آگاهانگر يبهم  امر نيا .گردد يم رتيجام مست ح

  ٣هـا  گـوش دام  بـه  زلف گره گيرت ةحلق  هـا  يرت جامپرستت مست ح اي ز چشم مي

  رت بحريح
 ،معشوق ي دهيرم يها دن جلوهيران است، با ديشه نگران و باز و حيچشمان آهو که هم

و کجا  ييمجال رها يک ،گردد يم ر گردابيهر که اس .رت استيگرداب بحر ح يمبتال
  :آورد يور مش به دل رايمشاهده بن يا. بنددبآرامش دارد که چشم را 

  ٤زاالن شــماغــدر تماشــاي رم وحشــي   چشم آهو حلقه گرداب بحر حيرت اسـت 
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  بيدل شاعر آيينه و حيرت  ١٧٩

  رت غباريح
رد و چون يگ يم ب رايزار بزم جانان صبر و شک ن نمود جلوهين است که نخستيحق ا

 يبصر يب ه نور را خواهد گداخت ويپ يست که برق تجلّين يشک ،نديم نتوانست ببيکل
 رتيغبار ح يپس شاعر آرزو. نه مانند باشدييکه چشم آ ردندا پس امکان. ردوآ يم
  :نه چشم ادامه داردييآ يکند و جستجو يم

  طاقت ها رميد صبر گداخت ات ز دل جلوه نبه اولي
  ١بار حيرت در اين تماشاغکجاست آيينه تا بگيرد 

  رت نگاهيح
ا مثال يرت دريح ،ردوآ يم جانيه به ه ادراک است و وجدان رايرت نزد شاعر مايح

  :ردوآ يم يهست به را يستين ةزه دلبرانياحساس شاعرانه و انگ و است که مد و جزر دارد
  اــرتم امـاه حيـد نگـد از مــجوش يـون مـجن

  ٢خون را ةبه جوي رگ صدا نتوان شنيدن موج
  رت نسخهيح
با آن يزسيار ب دلير بيت زيدر ب. ز قلب عارف استيشورانگ ةديدل پديرت در کالم بيح

ک مرتبه يعشق چون . ديسرا يم يهنر يانگيز خيالرت و بازکردن چشم را با يحالت ح
گردد و  يم ندارد و در طلسم آن گرفتار را گريد يها تاب جلوه ،حسن شد به ليما

رنگارنگ تنها  يها جز جلوه ،اض چشميب ةپس بر صفح. ماند يم شه بازيچشمش هم
اي مانده که جز  آن نوشته نشد فقط صفحة سادهو چيزی بر  نديب ينم يگريز ديذات چ

نگاشته نشد  يگريصفحه دو نزد  يپلک ورقدر نتيجه  سطر سطر از تار مژگان ندارد
  رازه کند؟يچاره چه شين چشم بيپس ا

  ٣بيش از ورقي نيست چه شيرازه کند چشم  اين نسـخه حيـرت کـه سـواد مـژه دارد     

                                                   
 .۳۷۸، ص ۲کليات، ج   .١

 ۳۷۸ص  ،۱، ج همان  .٢

 .۴۶۵، ص ۲همان، ج   .٣



  ١٨٠  قند پارسي

  دانيرت ميح
 ينيآفر اليخ حيرت، کاربرد فراوان واژه و ر بودياسرت يدل در طلسم حيست بين يشک
  :ديسرا يرت گفته ميدان حيچشم را م يدياو سپ .دهد يم دل را نشانيب

ــه   ــه رفت ــرت صــف آيين ــدان حي ــم مي   ١امـ سر خـود غنـيم    به کشد شمشير مي  اي
 دل اجازهيب به رتيطلسم ح .شود يم يند که عقل شکار ويگو يم را ييطلسم جادو

  :از راه سلوک رو بگرداند دهد که ينم
  مژه بر هم مزن تا نشکني رنـگ تماشـا را    هاست در آغـوش ميناخانـه حيـرت    نزاکت

  ٢فنا مشکل که از عاشق برد رنگ تماشا را  نگذشته شمع فانوس خيال از چشم پوشـيدن 

  رت سجدهيح
چنانکه عرفا در ضمن  .لذذ استت ةيتغافل و هم ما ةيدل هم مايرت در کالم بيح
گداز  ،کند يم را درک يشاعر چون لذت شوق و وارفتگ .اند هح کرديصطالحات تشرا

 يول ،است يا همثل شبنم قطراگرچه محبت  ن اشک فراق ويرد و هموآ يم قلب اشک
ش ياوج و بلند به افتد و يم سجده  به يک ،اگر وضو نباشد .و وضو است يعالمت پاک

  :رسد يم ،است يکه معراج بندگ
ــجود م  ــرت سـ ــد راز محبـــ حيـ   ٣ضـوي مـا  وغير از گداز نيست چو شبنم   تمعبـ

  رت حسنيح
 يد از غبار پاک باشد ولينه باييگردد و آ يم نهيياهل عرفان در شش جهت آ يحسن برا

گردد که  يم يقو آن قدرو احساس نشاط  کند  يم را عوض يعيت طبيفيرت حسن کيح
  :بالند يها م نهييرت آياز غبار ح

  ٤شش جهت آيينه بالد گر فشاني گرد مـا   ر طبع نگه پرورد مـا د است حيرت حسني
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  بيدل شاعر آيينه و حيرت  ١٨١

  ع جراتيرت شفيح
 .نديب يم زا را رتيح هزاران جلوه ،کند يم رت را احساسيح يت درونيفيدل چون کيب
  :ع محشر استيرت شفيدل حينظر ب  به

  چه امکان است فردا عرض شوخي ناتوانش را
  ١ش راـد بيانـرات انديشـر حيرت شفيع جـمگ

  ترت مهر نبويح
و  نيقيال نيست عين نيقيال کند علم يم رسد و هرچه مشاهده يم مقام الهوت  به نهييدل در آيب

  :گردد يم ش مهر نبوتيرت برايت حيفين است که آن کيهم ،ن استيقيال حق
  تاب ديدار تو بس شاهد اعجـاز نگـاه    ام مهـــر نبـــوت دارد حيــرت آيينـــه 

  رت راهنمايح
رت است ين فقط حيا ين وضعيدگار عاجز است و در چنيآفر درک ازت يکاروان بشر
نه ييرا بر آ يگريرت اجازه بستن نقش ديرا که حيز. رساند يم منزلگه به که او را

  :رساند يم طور مقصد  به راراه عنوان راهنما گم کردگان  به در آخر. چشمش ندارد
  دـــآي يـز مــي از دراي کاروان عجـدايــص

  ٢برد گم کرده راهان را راهي مي  به که حيرت هم
رت يرت خوش معاش، حيرت سروده است که در آنجا حيف حيرد با يدل غزليب
رت يح ،)يدور از قرب اله(رت دور باش يرت چمن تراش، حينه، حييه جوهر آيحاش

  .٣رت جگر خراش استيرت بد قماش و حياز پاش، حين
 يها اندازد که چقدر نکته يم يانريح  به رت چشم خواننده رايح يو ورنثدر آثار م

  .ده استيف را در نثر خود گنجانيک و لطيبار
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  ١٨٢  قند پارسي

  يريگ جهينت
ما را  يها دل که چشميب» رتيح«از  يا هن است نمونيسخن دراز و فرصت کوتاه، ا

عاقبت  .ستيدل شنا کردن آسان نيرت بيد گفت که در بحر حيدر آخر با. کند يم روشن
دل و در مصطلحات يرت در آثار بيح. نه دست زنمييرت نتوانستم بر آياز فرط ح

کند و گاه در  يم قتيحق يايما را غرق درها  رتين حيگاه ا .دارد يانه باب مفصليصوف
ن يدل سحرآگيرت بيح يول ،گردد يم اندازد و موجب وحشت و دهشت يم قعر غفلت

حو تازه ن به دليب. خواهد که نقش امکان طلسم را بشکند ينم دارد و يتلذّ .است
نه تمام يياز چشم آ ،دهيالمکان رس يايدر به ان را پشت سر گذاشته وينيشيپ يها گفته
ندارد جز  يند رنگيب يمهرچه رت يح يد و در حالت فزونيشو يم محدود را يها دفتر

ده يگاه بلند معرفت رسيجا  به دليم که بيرس يم جهين نتيا به رنگ محبوب، پس در آخر
  :کرده است يزيرنگر ،يزيانگ الينازک خ يا قلم موهامعشوق را ب يها جلوه

  ستبرتم رنگي نـار حيـکان در بهـش امـنق
  چشم آيينه به ست اين دفتر ام عمري شسته
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  او يها و انديشه يسعيد نفيس  ١٨٣

  هاي او سعيد نفيسي و انديشه

تحصيالت خود را در . گشودجهان  بهش در تهران چشم ه   ۱۲۷۴سال  سعيد نفيسي به
عنوان دبير   کشور خود برگشت و به  پايان رسانيد و به  سويس و فرانسه به, ايران

  .رسيدتهران مقام استادي دانشگاه  خدمت مردم ايران درآمد و سپس به  به
 ،آسياوي . بيگانه را ديده و روح او درد غربت را چشيده بودچشمان نفيسي دنياي 

هاي  قرينهو از تحقيق و مطالعه بسيار بهره برده  ،آفريقا و آمريکا همه جا را گشته
ديد که سيل فرهنگ غرب ديوارهاي تمدن شرق  نفيسي مي. تجارب را غني ساخته بود

نند و در تالش زندگاني خوب و ما خبر مي جوانان از فرهنگ خود بي. کند را نابود مي
باشند و دنياي احساس و عاطفه در مقابل چيرگي  آسايش مادي از اقدار خود بيگانه مي

حصول علم و دانش بود که بعد از  يينفيسي از آنها. گردد تسخير جهاني تاريک مي
ارزش فرهنگ و وطن و ارث ملک و ميهن خود را باز شناخت و در زماني که همه 

کشور خود را ترک گفته  ،غرب داشتند و در تالش آتية خوب و تابناک  گرايش به
قهرمان داستان سعيد نفيسي در آرزوي اذان مغرب  ،کردند اروپا و آمريکا هجرت مي  به

خواهد  دهد و مي نويسنده ارزش دين و فرهنگ را نشان مي. سپارد آفرين مي جان جان به
المخلوقات با ديگر  عرضه کند که اشرف مردم هاي خيالي به پود داستانو که در تار 

بشر . اساس ارتقاي انساني است ،کند که همان فرق دارد و مطرح مي يها چه فرق آفريده
را در اين  ييها وسيله عقل و خرد خويش نقش  هقدرت خالقيت و ابتکار دارد يعني ب

که است  زماني نيست پس آشکار شرايطاو هيچ وقت تابع . ردوآ وجود مي جهان به
هاي زمان  روزگاري که جامعه پديده. براي بشر مسئله رد و قبول بر معيار سنجش است

انحطاط و رکود  ، روزگارکند ها بدون سنجش پيروي مي پذيرد و از آن پديده را مي



  ١٨٤  قند پارسي

  عشق
  عمل  انسان

  يبردار بهره  يزدان
  

  معاد

ديد که عقب ماندگان جز غرب الگويي ندارند و غرب است که در هر  او مي. است
رارزش فرهنگ از ر جلوگيري نشود اين سرماية پزمينة زندگي شرق تهاجم دارد پس اگ

  .رود دست مي
غرب امروز براي اعتالي انسان متوجه دين شده و نفيسي قبالً درک کرده بود که 

 دين غذاي روح و طعمة بدن الغر رنج کشيده. است »دين«ساز  نخستين ماية بشريت
  .را حفظ کند يزوال خواهد چنين ثروت بي ميوي , است

, هاي وي لطافت ذوق سي يکي از نويسندگان متعهد است که در نوشتهسعيد نفي
خواهد که ديگران را  چون ميوي . رقت احساس و درد روزگار خيلي چشمگير است

 با عبور ازکند و  کاروان عشق درست مي, بر رهگذر فکر و عاطفة خود عبور دهد
دهد  لت آفرينش انتقال ميسوي ع  توجة خوانندگان را به ،پيچ فلسفة اسالميرهاي پ راه

  :سرايد هاي عشق را مي و داستان
ريخت  زماني بود که يزدان طرح آفرينش مي .داني من از کي دلباختة توام مي”

چندي گذشت و يزدان خواست آن آرامش يکنواخت جهان ازل  …او بود و او
ايشان  هفرشتگان را آفريد و آن جاذبة وجود آن بخار دل اوبار را ب. را برهم زند
 از پذيرفتن اين درد جهانسوز سرو ايشان سزاوار اين عشق نبودند . عرضه کرد
از آن روز تو خواهان من شدي و  …آنگاه يزدان من و ترا آفريد. باز کشيدند

  .“١من دلباختة تو شدم
نفيسي براي فهمانيدن تاريخ آفرينش و هدف زندگاني يک دائرة نظام عشق را در 

  :کند مي خود ترسيم يها نوشته
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  او يها و انديشه يسعيد نفيس  ١٨٥

نفيسي کسي ديگر نيست بلکه فرزندان حضرت آدم هستند و عشق  “من و تو”و 
هاي تجدد  کرد که حرف او در زماني زندگي مي. است “وديعة پروردگار”در نهاد ايشان 

عشق وي در روزگار فرو رفته در ماديت شايد  درک و مدرنيزم رواج پيدا کرده بود و
  :نويسد خودش ميچنانکه  ،بود دشوار مي

پي آن نقطة موهوم  ست از تظاهري که انديشة من در اي اين صحايف آيينه”
دانيد  اگر عشق مي. خواهيد بناميد شما آن را هرچه مي. روزي چند کرده است

گذاريد نه از آن تسمية نخستين برخود خواهم باليد  يا اگر هوس و تفنن نام مي
  .١“شد نه از آن تسمية دوم فضيحت زده خواهم

عشق . اي را اختيار کرده که هم شرح انديشه است و هم غزل غرض شيوه
و ” ٣“رسد مقصد مي درنگ به نخستين گام او بي”. است» ٢قيد عشق بي«نفيسي 

وجود تمام   و انسان با ٤“ترين نيروهاي طبيعت است ترين و چيره زبردست
شب   ا را بهروزه ،ها کشيدن بدون عشق زحمت. توانايي زير نگين عشق است

در حالت عشق در ”روز عوض کردن باعث کاهش و   اگردانيدن و شب را ب
است عشق قوي ترين نيروها را » افزايش«درياي مصيبت و بال شنا کردن باعث 

  .٥“کند در روح انسان بيدار مي
عشق از ديدگاه نفيسي وسيلة نيرو بخشيدن شکست و نابودي زندگي جهان است 

 کند و براي تحرک هاي نهان نهاد فکري و فرهنگي جستجو مي زير اليه و اين اديب هنرمند در
  .خودپسندي و ماديت است, منافقت, ستيزه گري کند که مايل به اقدام مي اي جامعه
عشق آن کشاکش درياي بيکران سرشت هر موجودي است که اگر روزي از ”

اي ديگر از  شهگو  هاي از اين تار و پود هستي را بادي ب ميان برخيزد هر رشته
هاي پراکندة  منزلة آن ريسماني است که دانه  هعشق ب. ديار نيستي خواهد برد
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  ١٨٦  قند پارسي

اي  اين سبحة آفرينش را بهم پيوسته است و اگر روزي گسيخته شود هر دانه
  .١“سپر خواهد شد يبزير پاي يکي از اين عوامل نيستي 

رد و جامعه و بافت اين عبارت تمام راز آفرينش را در خود نهفته دارد و ارزش ف
  .دهد يمجامعه را نشان 

  چگونگي عشق
 ،نفيسي در نثر الهام بخش خود مسايل علمي و فرهنگي را در پيکر عشق گنجانيده

محيط نگاه  راستي هنرمند همان است که به. گردد هاي نظام اجتماعي مي دنبال واقعيت
افکار باشد و چنين  کند و ديد وي از ديگران متفاوت باشد و حرفهاي وي ترجمان آن

  :ماند جاودان مييي ها انديشه
يکديگر   عشق فروغي از آن پرتو ازل و ابد است که ذرات جهان را به”

  .٢“فشرد و قوام اين عالم هستي را فراهم ساخته است مي
سود و زيان و گناه  نبايد آلوده بهعشق در نظر نفيسي پاداش ستايش رباني است که 

چيزي ديگر جز شهوت نيست و خدا شهوت را دوست  ،يستنچنين و اگر اين باشد 
عشق پاک و با عصمت ماية اوج کمال انساني و باعث , عشق بدون شهوت. ندارد

و باالخره » ننگ جامه سفيدروان«زندگاني جاوداني است در صورتي که عشق آلوده 
  :نويسد او مي. سرنوشت مرگ و فنا است

  .٣“ميرند پرور همه مي پرست تن آن مردم شهوت”
دالن مرگ اصال وصال دائمي است چنانکه در داستان اذان مغرب  ولي براي پاک

علي قلي را يک عاشق واقعي مجسم کرده که در حالت پيري و محرومي فقط  ،نويسنده
وي در آرزوي قربت خداوندي تمام ملک محلة . بخشيد عشق بود که او را زندگي مي

کند تا  ربي نزديک مسجد خان خانه اختيار ميفروشد و در محلة غ جنوبي خود را مي
آهنگ دلسوز موذن را يکبار از منارة بلند و با شکوه مسجد خان بشنود ولي بيست و 
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فضاي دربند . است اش باقي مانده پنج سال است که اين آرزو همان طور در سينه
اين  زيرا هشتاد سال است که دربند از ايران جدا شده و. برايش هميشه غمگين است

هاي ديرينة اسالمي  هاي سياسي باعث نابودي فرهنگي شده و تمام عالمت جدايي
زماني . ها شهر را زير تاثير نوگرايي غرب برده بود تأسيس کارخانه. ه استدغيير کرت

افگند ولي اکنون  بود که قبل از نماز پنجگانه صداي ماليم موذن در سکوت طنين مي
اين انتهاي عشق است که قهرمان داستان آن دو . ستهيچ دنياي نيايش آنجا باقي ني

 بود و وي آن رااو داده  را که مادر بزرگش هنگام عروسي مادرش به ييسکّة طال
شخصي که از ديلمقان  رزق حالل پنداشته براي دفن و کفن خود نگهداشته بود به

کبر مسرور شنيدن صداي دلنواز و روح بخش اهللا ا دهد تا در برابر آن به مي, آيد مي
. کند سوي عالم ملکوت پرواز مي به ،پروا از هزينة تدفين و تکفين خود گردد و بي

معشوق است و خداوند متعال پشتيبان  بلکه وصال به ،مرگ نيست, اين نوع مرگ
  .ريا است چنين عاشق پاک و بي

  حسن و عاطفه
 نمودو ه و فکر حسن از ديدگاه اين دانشمند برجسته ويژگي ندارد بلکه نام يک انديش

اسم قهرمان رمان   ههاي خود که ب در اين مورد در يکي از رمان. استپرستي  يزدان
  : گويد موسوم است مي

تمام زيبايي . خودي خود زيبايي ندارد هاين کلمه ب! چه اسم قشنگي! فرنگيس”
داشتي باز  من يقين دارم که تو اگر اسم ديگري مي. ست که در آن جمع شدهوت

  .١“کرد ر را در روح من ميهمين اث
و برايش مبناي حسن عشق است و عشق نام يک احساس است و دنياي احساس 

اگر کسي محبت  .مکان و زمانويژه شخص است و گاهي   عاطفه گاهي مخصوص به
اي برايش زيبا است و انسان  هر ذره ،داند يزدان دارد و کاينات را آيينة جمال يار مي  هب

اين باور تمام نسل انساني با يکديگر جز دوستي هيچ سروکاري  با. مرکز زيبايي است
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کند و از حدود شرق و غرب و  ندارد و وجود خود را از مرزهاي خود ساخته آزاد مي
برايش دوست داشتني است و اين احساس چيز همه . آيد از امتياز سپيد و سياه بدر مي

  :نويسد او مي. پرستي است ستايش عبادت و يزدان
  .١“برد سوي خويش مي خواهد و اوست که مرا به که ترا زيبا مي اوست”

نفيسي . استهمين , اجلمال و من عرف نفسه فقد عرف ربه تعبري اهللا مجيل و حيب
خواهيم  سازد که اگر دوام مي انسان را در چارچوب حسن و عشق اسير کرده وادار مي

هدف اين طي طريق و  زيرا. کار و کوشش کنيم» عالم سراسر فريب«بايد در اين 
اي  از اين خزانة شادي و غم توشه”قول نويسنده اين نيست که  همسافرت طوالني ب

بلکه بايد در , زندگي جاويد را با خود ببريم» اندوخته«و  ٢“براي آن سفر دراز برداريم
اين . رياضت کشيم و خود را بشناسيم و بياراييم که ما نشانة پروردگاريم فرصت اين

هم  باشيم و آن» سوز درون«آيد که داراي احساس و  لهي هنگامي بدست ميجاذبة ا
» پيمان خويش«حدي رسيده باشد تا دنياي انسانيت در کشاکش عشق و در اداي   به

ماند و نه کمال  در غير اين صورت نه جمال يزداني باقي مي. پيروي کننده حق گردد
شود زيرا اگر همين احساس منفي  جا شروع مي ها از همين بختي انساني بل آثار سيه

پس براي بازيابي هدف انسان جان خود را . گردد هاي هوس پديدار مي باشد نشانه
هاي زندگي،  برد و هر زبردستي حتي نادانسته در گذراندن مرحله طرف هالکت مي  به

رود و پريشان خاطر در تالش آرزوهاي تازه هر روز  زيردستان را له کرده جلو مي
يابد نفيسي اين نوع مسايل خشک و پيچيدة زندگاني  و محرومي بيشتري ميناکامي 

هاي کوتاه و  ها و جمله انسان را مثل يک نقّاش هنرمند با تمام زيبايي در واژه وزمرهر
احساسات انساني و هاي عشقي که عنوان لطيف  آميزي کرده و در البالي نامه بلند رنگ

, عبادت ,در رمان فرنگيس فلسفة محبت وي. ستابحث کرده  ،بست و بن زندگاني است
را مورد  خودپسندي و خودخواهيو گناهي و مخصوصاً همزيستي را مطرح کرده  بي, اطاعت

فقط بر بناي خودنگري ها در اجتماع  گويد که تمام دگرگوني مي او. است انتقاد قرار داده
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  او يها و انديشه يسعيد نفيس  ١٨٩

وقتي  .ارائه داده است اين مسئله را خيلي روشن در ضمن بازديد دارالمجانين وي .است
تاب تحمل را از دست داد و  ،که در دارالمجانين براي مالقات آخرين مجنون رسيد

  :گويد خيلي ناراحت شد و سبب ناخوشي خود را محمول بر خودبيني کرده مي
درد نيامد، بر هيچ يک مرا دل  از ديدار تمام اين ديوانگان دل من به”

اگر او را هم . يکديگر آشنا بوديم مگر اين جوان که من و او با, نسوخت
جا بود که من دانستم  تنها همين. کردم شناختم بر او هم دلسوزي نمي نمي

 جز. نامند را رحم و دلسوزي و دادگري مي آنچه در مردم هست و آن
داريم  چون خويشتن را دوست مي …خودپسندي و خويشتن خواهي نيست

کنيم و آن هم براي آن است که آشناي ما  براي آشناي خود هم دلسوزي مي
چنان که من در ميان شصت و هفت تن ديوانه که ديدم تنها  …نزديک است

دلم بر آن کسي سوخت که اندک نزديکي با من داشت و خودپسندي من مرا 
  .١“او بسوزانم خت که دل بربرانگي

کند شايد ناشنيده و نافهميده بماند  احساس مي ه و ويتا اينجا حرفش تمام نشد
  :پرسد معشوقة خويش مي ازپس 
کند که  گيري مي و در آخر نتيجه “دانم اين فلسفه دقيق مرا خواهي فهميد؟ نمي”
  .٢“پرستي نيست انسان جز مظهر خويشتن”

ها را ببيند و حتّي از روز روشن نفرت دارد زيرا  ي انسانخواهد که پست نفيسي نمي
 شود يک آهنگ که در روز شنيده مي يهر صداي, ها است روز هم آشکار کنندة همين دمل

, هاي نهاني است و شب بالعکس مظهر طبيعت ها و اندوه نامطبوعي دارد و يادآور رنج
  .فقط و فقط زيبا است شود هرچه ديده و شنيده مي است ورامش آ, سکوت, تاريکي

کرد شالودة جامعه بر اطاعت بود و نقد و اعتراض  زماني که نفيسي زندگي مي
نظران مسئله  سياسي وجود نداشت ولي انحطاط نظام اجتماعي هميشه براي صاحب

هاي خود چنين موضوعاتي را  آوردند که در نوشته دست مي بود و ايشان فرصتي به
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  ١٩٠  قند پارسي

در اين مورد نفيسي با موفقيت دشنه را زير آستين . ننديا محرمانه بررسي ک اآشکار
  .کند نهاده حمله مي

. اصالً يا عالمت زندان است کهذکر دارالمجانين تمثيلي است , در رمان فرنگيس
هاي  بين و بچه شاعران روشن, زنان با حجاب, روحانيون, زنداني که جاي روشنفکران

ردند و روزي در دنياي ک اهي زندگي ميهوش است يا جاي آنان است که زير ستم ش  با
نزد . نويسد که ديوانگي فرزانگي و فرزانگي ديوانگي است او مي. شدندنيستي گم 

آنکه با نظام بشر ستيزه کرد و در آثار خودش درباره آن رسوم , شيفتگان دنياي ماديت
ست و فيلسوف و دانشمند ا ،و بحث داشت، ولي پيرو همان خرافات بود ناپسنديده جر

 ،ست که بدون اظهار ناپسنديدگيکسي اديوانه . پوشانند هاي او را مي با اين صفت بدي
هاي  وجود تمام اذيت  از چيزهاي الزم و محترم اجتماع بشر بيشتر انحراف جسته با

برد و با جرأت تام کارهاي  قيد را دوست دارد و مثل آزادگان بسر مي زندگاني بي ،مادي
پرسد که اصالً ديوانه کيست؟ آيا کسي که  طنز مي در آخر به. دهد ناکردني را انجام مي

کوشد از زير فرمان هزار تن  آورد يا آن که مي فرمان خويش در مي  ههزار تن را ب”
  .١“!خويش را رها کند

  :نويسد جاي ديگر مي. اي است خيلي جملة پر معني
روي زمين افتاده  بيند که بر در هر گام الشة آزادي و مساوات و عدالت را مي”

  .٢“و گويي هرگز کسي دمي در آن ندميده بود
دهد  پس مطرح کردن آزادي در چنين فضاي ناسازي هم شهامت نفس را نشان مي

کند  در ضمن روشنفکري و بيدارمغزي ايران را با اروپا مقايسه مي .و هم عمق انديشه را
ها بيش از دو يا سه  نوننويسد که اگرچه تهران مرکز کشور است ولي تعداد مج و مي

و آگاهي خيلي کم است براي اينکه  ينفر نيست و اين عالمت آن است که اينجا بيدار
همين دليل است که در  به. ديوانگي بر بناي علم و آگاهي و فشارهاي اجتماعي است

ها درمان ناپذير است و زنان قابل  آن دارالمجانين بين ديوانگان، جنون مردان و بچه
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  او يها و انديشه يسعيد نفيس  ١٩١

هاي لطيف وضعيت اجتماعي آن منطقه را توضيح  ها و شوخي اين نوع کنايه. اند همعالج
ها بر بناي عدم التفات پدر و  زن آگاه و با خبر هستند و بچه دهد که مردان نسبت به مي

يکي بر . پس اين دو دسته و جمعيت زياد گرفتار حوادث است. مادر تحت فشار جامعه
بهر حال ذکر دارالمجانين، . رگوني احساس و عاطفهبناي تفکّر و دومين بر بناي دگ

کند و وضع جامعه را در ابهام مورد انتقاد  سياست پست و زبون آن روزها را آشکار مي
  :طور مثال  هب. دهد ميقرار 

  :دهد جنون با جسم سر و کار دارد، نه با فکر و نظر و دليل مي
ين با خاموشي تمام که در دارالمجان …ست آن قيافة درهم گرفته چه بزرگ”

هاي حکمت يا اصول علمي را از دماغ گسيختة  مسايل رياضي يا دشواري
  .١“کند پريشان خويش دور نمي

  .دهد که دانشمندان و اهل فکر و نظر گرفتار چه باليي بودند اين صورت نشان مي  به
زدگي و تجدد خواهي نيز عليحدگي از رسوم و سنن ديرينة ايراني باعث  غرب

چنانکه در بيان يک مرد . خواهد چشم خود را باز کند نمياو  .تي نويسنده استناراح
  :نويسد ايلخاني مي

اينجا بر خويشتن دلم سوخت اين  اند تمدن جديد را مانند تحميل پذيرفته”
  .٢“ها بگشايم چشماني را که بر روي دالراي تو گشود چرا بر اين ناهنجاري

دين را   شرم و عفاف زن و بستگي به, دينيحجابي و ال نفيسي در چنين سيل بي
 :داند عالمت فرد مي

هاي پراکنده و  آن يگانه زني که ما از ميان ديوانگان ديديم در ميان عبارت”
ناليد و  سخنان نامفهوم خود از اينکه نامحرم رخسارة وي را ديده است مي

  .داد دلبستگي خود را بدين خوي مذهبي نشان مي
در ميان اين . هاي اجتماعي بر من گشوده شد اين نکتهباز نکتة ديگري از 

ديوانگان آنانکه در جنون پيشرفت چندان نداشتند يا اصالً ديوانگي ايشان 
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  ١٩٢  قند پارسي

سبک بود طبعاً شرم و عفاف داشتند ولي شمار ديگري از اين ديوانگان که در 
 پوشانيدن  هآزرم و عصمت پاي بست نبودند و ب  جنون خويش کهنه کارتر بودند به

 آيد نظر مي  هکردند از اينجا دانستم که اين نکته هر چند طبيعي ب عورت توجه نمي
  .١“ست که در نتيجة فرزانگي و فرد مردم را دست داده است بيشتر عادتي

امتياز ماديت و معنويت را طوري مطرح کرده که هم شرح دين است و هم وي 
صالً ديوانه هستند و هميشه مايل نويسد که اسيران عالم مادي ا او مي. فلسفة اسالمي

مند  روشنفکر و عالقه, انديشمند, پرخاش و تعدادشان نيز زياد است و آنانکه روحاني  به
که حتي در بحبوحة جنون انديشة ايشان ” اند ضرر بوده هميشه بي ،دنياي معنويت بودند

مردم چقدر و اين قشر  ٢“کند و در آزار کسي نيستند پيوسته در عالم معنوي پرواز مي
ها قد علم کرده ولي در  نابسامانياين راستي نفيسي عليه تمام . داشتند يانقباض روح

هاي داستاني مثل باروت گسترده است که گاهي در شوخي و طنز و گاهي در  زمينه
  .اضطراب روح يا در اختناق جامعه منفجر شده است

وي . گ پيشينة ايران استآثار سعيد نفيسي نمودار روح ملّي و معرف تمدن و فرهن
نسل حاضر  سينه گشته و به هيچ وقت راضي نيست که فرهنگ اصيل و غني که سينه به

عنوان يک مصلح  در نتيجه به. فراموشي سپرده شود  هاي متمادي به در طي قرن ،رسيده
زن و مرد ايران هم آداب و رسوم و فرهنگ و هم شيوة زندگي کردن را نهان و   به

هاي تاريخي ماه نخشب ذکرکرده است او خودش در  در داستان آشکار مخصوصاً
  :نويسد مي» ماه نخشب«ديباچة 

جوانان دلير و پرشور برومند ايران آموخته باشم که چسان بايد از   هاميدوارم ب”
پهلوانان کشور بزرگ کهن سال سرافراز خود در راه جان سپاري و دالوري در 

مادران ايران راهنمايي کرده باشم که  وارم بهاميد. برابر بيگانگان پيروي کنند
  .٣“چسان فرزندي براي ايران بزايند و بپرورند
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  او يها و انديشه يسعيد نفيس  ١٩٣

  راستي اين مرد متعهد خواستار سعادت يک ملّت بود
هميشه طرفدار جدي تربيت و تجدد و آزادي و استقالل و برابري حقوق ”

  .١“ام زنان ايران بوده
  .وطن خدمت کند بهخواست  ميو پرست بود  نفيسي يک مرد ميهن

آن  هخواست مجال نيافتم ب از ديار خويش شرمسارم که آنچنانکه دلم مي”
  .٢“خدمت کنم

  .٣“سوي آن نگران خواهد بود روان من هميشه به”
آرد و در پير و جوان و زن و  جوش مي  هنفيسي هنرمندانه خون يک مرد ايراني را ب

و تکه تکه چيزهايي را که احساس شود  دهد که وجودشان برانگيخته مي مرد روحي مي
, ارزش خانه, بزرگي وطن. کند ماهرانه ارائه مي ،آورد هيجان مي لطيف انساني را به

کند که جالل پيشينه و شکوه قبلي  فرزندان و مسايل ارثي را طوري مطرح مي, زادگاه
  :نويسد او مي. ايران و خدمات نياکان ستوده باشد

شدند و  پدران حکيم بلخي نيرومندتر ميروز بروز تازيان در سرزمين ”
هاي جنگ  فرزانگان ديار کم کم پي برده بودند که ديگر جانفشاني در ميدان

چه سود که دالوران ديار بيهوده جان خويش را . چارة کار و داروي درد نيست
  .٤“فدا کنند
 واژة ايران» پدران خود«يا , پدران حکيم بلخي”جاي   ههاي باال اگر ب در قطعه
توسط اين گونه تراکيب  ولي به. بود شد ظاهراً در معني فرق خاصي نمي بکاربرده مي

غاصبان و   هبنسبت يابد و  جذبة ملّي يک انسان بدون فکر و انديشه حرارت مي
همين انتخاب اسم حکيم بلخ نيز دانشمندانه . شود مهاجمان نفرت شديدتر ديده مي

ايران  ،»چارة کار و داروي درد«، »ميدان جنگ جانفشاني در«هاي واژگان  است يا بندش
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  ١٩٤  قند پارسي

گذارد و  بر قلب خوانندگان تاثير مي. ١“گرامي خويش را از چنگال بيگانگان رها کند
  .رساند نظر مظلوم مي ملّت را به

هاي زيادي نوشته است  کتابوي . سعيد نفيسي مردي بزرگ و علم دوست بود
نمايشنامه، داستان و رمان  ،بان و ادب فارسيطور مثال تاريخ اجتماعي ايران، تاريخ ز  به

  .ويژه پيرامون رمان فرنگيس است ولي در اين مقاله بحث به. و غيره
هاي  هاي تاريخي نفيسي هم نمايانگر عظمت ايران است و هم فداکاري داستان

وي هميشه براي ملک و ملّت نگران . دهد را نشان میايرانيان و روح مضطرب نويسنده 
  .قلمش زيبا و سخنش شيرين است. روشن است و د يک آينده تابناکو آرزومن

  بعامن
  .ش  ه  ۱۳۳۸ تهران, بنگاه نشر انديشهسعيد نفيسي، فرنگيس، 
  .کتابخانه طهوري، چاپخانه رنگين ،سعيد نفيسي، ماه نخشب
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  يوان ثاقبد  ١٩٥

  ثاقب ديوان

 سندةينو نش،يب يمرتض سيد .داشت تخلص ثاقب و بود يعل يمهد مير اعرش اسم
 متولّد مدراس در .م ۱۸۰۸/ ه ۱۲۲۳ سال در يو .بود يو کوچک برادر نش،يب اشارات

 .آموخت صادق به متخلّص يمدراس ينيالحس يالرضو صادق مير پدرش از را يفارس .شد
 ابراهيم شاه .کردند توطّن گلبرگه در و آمدند هند به الفشسا .بود يمشهد پدرش
 شاه نيا بر عالوه .بود پدربزرگش ،سودرازيگ ديس يدائ ،ينيالحس يمصطف اي يمصطفو
 کرناتک  به )م  ۱۷۳۳ :م( خان اهللا سعادت زمان در ،بود ميابراه شاه اوالد از که ينيحس نوراهللا
  .بود موسوم محمدپور نام  به ارکات در که گرفت سکونت يا محلّه در و ديرس

 محمد غالم و کرناتک نواب بهادر الدوله ميعظ نواب خدمت در رصادقيم پدرش
 ثاقب استادان .داشت دوست اريبس را او نواب .بود پنجم واالجاه نواب اعظم خان غوث
 و واقف نيالد يمح يرانيم يمولو ،يکرمان محمد نيد ديس رصادق،يم پدرش بر عالوه
 .کرد يم اصالح را شعرش خان اهللا مبارک ريم آغاز در .بودند يبنگال ديلحمعبدا يمولو
 مجالس در و کرد يم تتبع را …يعل ناصر و يزيترش يظهور .داشت يقو يشعر ذوق

 چون .خواند مي خويش غزل عالي بندگان مشاعره در روزي .کرد يم شرکت مشاعره
  :رسيد بيت اين  به

  افشـاني  عنبـر  زلـف  برباد کند خاکم اگر  ددار سرکشـي  آتـش  ماننـد  آبـرو  فرط ز
 ولي باشد مي بيشتر لفظي رعايت شما اشعار در که گفت بود، مشاعره حکم که واقف

 است، شرط رفح اگر که گفت تأمل اندکي بعد ثاقب .ايد نکرده رعايت را آن بيت اين در
 جناب .است کافي رعايت قدر اين و دارد مي مناسبت از بويي دماغان نازک مشام در



  ١٩٦  قند پارسي

 خطّ در وي .١شد مي تحسين مورد بارها و پسنديدند را او رجستهب جواب عالي بندگان
  .بود کامل نيز موسيقي علم در و داشت مهارت شفيعا و نستعليق
 شهرت از خود معاصرين بين ولي است ديوان صاحب و گو خوش شاعري يو
 شناسيناقدر بربنا ولي کرد مي زندگي مدراس در ابتدا در ثاقب .است برخوردار يکمتر
  .شد حيدرآباد به هجرت و مدراس ترک به مجبور ان،ياطراف

  ٢دارد مـي  دکـن  بـه  ثاقـب  عزم  مـدراس  سوي ز حيف صد حيف
∗  

  ٣کـرديم  دکـن  در خويش وطن جهت آن از  ثاقــب قــدردان مــدراس بــه نمانــد کســي
  :شود مي ديده اصفهان  به نسبت اصّيخ توجه وي ديوان در
  ٤گـوهر  اصـفهان  بـه  تـا  ام ريختـه  هند ز  ثاقـب  بـر  و بحـر  شهنشـاه  مدح نيم به

 را معنايي ويژگي “بدخشان لعل” واژه که است گفته نيز بدخشان، لعل را خود جايي
  :ردبردا در

ــرو  خـويش  خـوردة  پـان  لب رنگ ز پريزاد اي ــتن آب ــل ريخ ــان لع ــا بدخش ــد ت   ٥چن
 گاهي و تعلّي شکل به گاهي زمينه اين در و دارد ظن حسن خود شعر دربارة شاعر

  :است گفته سخن استعجاب حالت  به
ــغ اگــر  ثاقـب  نـازيم  خـويش  سرداري به ــر او تي ــا ســر ب   ٦نشــيند م

∗  
  منتظرانـد  عجـم  اربـاب  تو اشعار به که  بفرسـت  ايران به هند از غزل اين ثاقب

∗  
  ٧نبـود  گمـان  ايـن  ضـعيف  گياه اين از را ما  غـزل  اين شد ثاقب ز چو شاعري گفت خوش

                                                   
  .٦٣نش، ص ياشارات ب  .١
  .۵۸ برگ IMS/۱۴۶.۵۲ديوان ثاقب، شماره   .٢
  .۹۳ برگ  .٣
  .۶۶ برگ  .٤
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  .۵۵ برگ  .٧



  يوان ثاقبد  ١٩٧

  :است دانسته هم کمتر را شعرش يقين عدم حالت در شاعر
ــي  ثاقـب  شـد  متـين  نـه  گـر  تو شعر ــتا پختگ ــام دل س   ١مــرا خ

∗  
  ٢بسـتند  ترشـيز  صـاحب  چون عبث  کالمـي  شـيرين  تتهمـ  ثاقب به

  :عابدي حسن ريام پروفسور گفتة  به
 هندي شعراي درميان را او متواني نمي ما اما .بوده متوسط درجة شاعر يک ثاقب”

  .٣“کنيم فراموش کليتاً
 خورد يم چشم به کم بسيار يو حال شرح ها تذکره در که است ناشناسي حق

 خوب شاعر اقتصادي وضع .بشناسيم وي اشعار از را شاعر که مجبوريم ما ليدل نيهم  به
 و نظر ليعا را خود نفس غيرت بناي بر ولي نداشت هم اسب سواري براي حتّي نبود،
  :خواند يم دماغ عالي

  ٤سـود  چـه  چمـن  از ترا نظارگان يعني  سـود  چـه  ياسمن و گل ز را دماغ عالي
  :بالد مي خود حوصلة و همتي عالي بر و ندارد دوست را اديفر و ناله يو

  ٥گشـاد  و کشيد صدا گل خود خاطر ز گره  کـرد  نتـوان  نالـه  بـه  جز دل تنگي عالج
 بود کرده اسير را او پيچ در پيچ مصايب و الم هاي موج .کرد مي لتحم را دردها ثاقب

 شب دل در شاعر .خورد ينم چشم  به وي هاي سروده در بيچارگي و پستي احساس ولي
  :نازد مي آبرومندانه شکستگي، جاي  به کشد مي آه چون

ــارب  گفت ملک سوخت فلک چو آهم شعلة شب ــه ي ــهابي چ ــب دل ش ــدر ثاق   ٦آرد ب
∗ 

                                                   
  .۱۵برگ ديوان ثاقب،   .١
  .۶۰برگ   .٢
من  خواندن اين ديوان توصيه کرد همين جمله را به يبيست سال پيش چون برا يپروفسور عابد  .٣

  .ينقل قول از استاد ممتاز سيد امير حسن عابد. گفت
  .۴۴برگ ديوان ثاقب،   .٤
  .۴۲برگ   .٥
  .همان  .٦



  ١٩٨  قند پارسي

  ١آيـد  شـرار  بشـها  دل کـز  پناهي خداوندا  گويـد  ملـک  بارم شرر آه رود گردون بر چو
 خود خيال توسن چون عنياميرالمومن و صخدا رسول عاشق و هنردوست شاعر اين

 رد،وآ مي فرود يبلند آستانة چنين بر را سر و رساند مي صمحمد آل و محمد درگاه به را
  :شود مي ديده يسربلند و غرور نوعي نيز نفسي شکست آن در

  خواهـــد مـــي بـــوتراب در از  مــن يخاکســار فخــر رشــتة
  :اند صورت اين به ديوان در وي ممدوحين و است قصيده شاعر ثاقب

 مختارالملک نواب وزيرالممالک اهللا، اولياء خلفا، ،ععلي حضرت ،صرسول حضرت
 گردهاري راجه راؤ، مهنت من راجه بهادر، الدوله شرف بهادر، جنگ ناظم الدوله صمصام
 نواب بهادر، اندرجيت راجه رسا، خان اهللا رحمت محمد رشيدالدوله، نواب پرشاد،
  .عزيزالملک نواب بهادر، خان علي قادر بهادر، الدولهةعمد
 يفکر مکاتب و مذاهب يتمام روانيپ  به خود اشعار در و است منش آزاد مردي يو
 بهترين که جوگي پسر دلدادة هم و است رام و صوفي و پير هم يو .گذارد يم احترام
  .است همزيستي نمونة

  جوگي
  شــد جامــه حريـري  خاکســتر مشـت   اي داده دل پسـر  جوگي الفت بر ثاقبا

∗  
  مـرا  ديـن  و عقـل  بار يک برد  ثاقــب هنــدويي طفــل الفــت

∗  
  کـردم  بـرتن  باديـه  هـر  ز دست يک خاک  نبـود  جـا  دلـم  بـه  تـا  پسـرم  جوگي عشق
 خود نتيجه در شد، دچار يقبل بتيمص و رنج انهم  به دکن به مهاجرت از پس ثاقب

  :بود بردبار و صبور بسيار چه اگر کند مي هشنکو را
ــد ــرا نجنبان ــار م ــوادث ب   آفريدنـد  تحمل خاکم از که  ح

∗  
ــب ــودي ثاق ــر ب ــل اگ   شـد  نمـي  گـذر  دکنت اندر  توکّ

                                                   
  .۴۵برگ ديوان ثاقب،   .١



  يوان ثاقبد  ١٩٩

 آخر در و بود يو يپا زنجير هميشه افالس و عسرت که است آشکار ثاقب ديوان از
  .گرديد مبتال لقوه مرض  به

  ديوان يها ويژگي
  .جدول بدون ۹ سطر ۷X۵ :سائز ۱۴۶۰۵۲ شماره خطّي نسخة
 با آميخته نستعليق خط   به و است رباعي و غزل ،قصيده داراي ثاقب ديوان نسخة نيا

 گوشة و الولا ناقص نسخه .است شده کتابت فرزندانش براي شاعر خود توسط شکسته
 مدح با ديوان موجود صفحة و است سرخ جوهر  به ها عنوان .است شده کنده ورق

 بين از عشلمط و هشد پاره اول صفحة .دارد بيت ۴۱ و شود مي شروع )ع(علي حضرت
  :شود يم آغاز تيب نيا با مزبور وانيد .است رفته

  شـبنم  فـزا  غم او ديده از خون اشک چکاند  گلشـن  در صبح هر زمين بر ريزد آب گل از نه
  :دارد بيت ۵۵ و است مختارالملک نواب دکن وزيرالممالک مدح در دوم قصيده

  خدا فضل به زمان اين حمل به خور رسيد
  .است پاره ديوان ورق گوشة سر قصيده اين آغاز در

 و فطر سعيد عيد تهنيت در بهادر جنگ ناظم الدوله صمصام مدح در قصيده سومين
  :مطلع .است بيت ۲۸ يدارا

ــم ــان را دل ــتان آن رخ ج   اسـت  جـان  جان بل دل جان تنها نه  اســت دلس
  :مطلع .دارد بيت ۴۸ بهادر الدوله صمصام کدخدايي نشين تزک در اي قصيده
  رسيد آن نواسنج مرغ آنچه خواست مي  رسـيد  شـادمان  چمـن  به گل بهار آمد
  :مطلع .است بيت ۳۷ يدارا بانقر عيد تهنيت در بهادر الدوله شرف مدح در قصيده

  عطا کان و کرم ذي حبذا
 بيت ۷۵ بهادر جنگ ساالر مختارالملک نواب دکن وزيرالممالک مدح در قصيده

  :مطلع اول عامصر .دارد
  خورشيد آن از چرخ به پا سبک ماه چو نشد

  :عمطل .فطر عيد تهنيت بر مبني بهادر مختارالملک نواب وزيرالممالک مدح در قصيده
ــاد دوران تـــو تـــابع داورا ــه  بـ ــة ات رتب ــاد ســليمان رتب   ب



  ٢٠٠  قند پارسي

 بيت ۳۵ مختارالملک جنگ ساالر نواب جناب دکن وزيرالممالک مدح در قصيده
  :مطلع .دارد

  ننگ و نام با صاحب وزارت ديوان صدر  فرنـگ  اهـل  نازش و نظام ملک ناظم
  :مطلع .دارد بيت ۲۲ صاحب راؤ مهنت من راجه مدح در قصيده

  مـن  صـاحب  مهنـت  من راجه  زمـن  بخش فيض و دهر حاتم
 ۳۳ يدارا باقي به متخلص راجه بنسي عرف پرشاد گردهاري راجه مدح در قصيده

  :مطلع .تيب
  همـم  واال او چـو  عالم در نيست  همــم واال مــا فيــاض راجــة

  :مطلع .تيب ۲۶ يدارا .رشيدالدوله نواب خلف بهادر انورالدين ازدواج تهنيت قصيده
  زار اللـه  زد باديـه  هـر  به جوش  بهــار آمــد چمــن در خــدا شــکر

 مکتب رسم تهنيت بر مشتمل رسا خان اهللا رحمت محمد زمان امير مدح در قصيده
  :مطلع .تيب ۱۵ يدارا .فرزند

  سـخا  کـان  زمـان  فيـاض  و اخالق مجمع  رسـا  خان اهللا رحمت محمد شان ذي صاحب
  :مطلع اول مصراع .بيت ۳۱ يدارا بهادر اندرجيت راجه مدح در قصيده

  انور آفتاب ز تو حسن
  :مطلع اول مصراع .بيت ۷ يدارا بهادر خان علي قادر مدح در قصيده

  در از پر خود دامن کند گر کسي
  .بيت ۹ بهادر الدولهةعمد نواب ١شادي و مدح در غزل

  سرور است جهان به اهللا شکر
  :مطلع اول مصراع .مغفور مرحوم زالملکعزي نواب نعمت ولي مرتبة در صيدهق

  افسوس زار حال به هستم تو بي
 آغاز زير مصراع با بخش اين در غزل اولين .شود مي شروع غزليات مجموعة سپس

  :گردد مي
  را جان شدن خون رنگ بخش محبت در خدايا
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  يوان ثاقبد  ٢٠١

 ث فيرد ،غزل هفت و سي ت فيرد ،غزل چهار ب رديف ،غزل سي الف رديف
 و پنجاه د فيرد ،غزل يک خ فيرد ،غزل يک ح فيرد ،غزل دو ج فيرد ،غزل يک
 مرثيه عنوان  به يغزل آن بين و است غزل پنج ر رديف در ،غزل يک ذ فيرد ،غزل هفت
 همان در و است ز رديف در همام امام مرثيه عنوان به نيز ديگر غزل يک ، )ع(حسين امام

 ش رديف ،غزل چهار مجموع .رددا وجود نواز بنده رديف با نيز ديگر غزل ز رديف
 ظ رديف ،غزل يک ط رديف ،غزل يک ض رديف ،غزل يک ص رديف ،غزل دوازده
 ،غزل يک ق رديف ،غزل يک ف رديف ،غزل دو غ رديف ،غزل دو ع رديف ،غزل يک

 ،غزل سه و بيست م رديف ،غزل سه ل رديف ،غزل دو گ رديف ،غزل سه ک رديف
  .غزل يازده ي رديف و غزل سيزده ه رديف ،غزل پنج واو رديف ،غزل هفده ن رديف
  :ترقيمه

  ايـواني  نـامور  خوش شبستاني نور پر  ثاقب دل هب ملهم تاريخش دو فرمود
        ۱۲۸۱               ۱۲۸۱  

 يراقيما خط به هذا وانيد يهجر ۱۲۹۷ لاالو عيرب سوم خيتار  به شانه يتعال فضله  به
  .يافت ريتحر عمره مد يعل باقر ديس چشم نور جهت ثاقب

 آن از بعد و يعموم يرباع دو و منقبت در يرباع چهار نعت، در قطعه مهيترق سپس
 “يمعن خان نيالد وجه مدح  به مالقات شيپ” يرباع عنوان .است قطعه دو و يرباع چهار
  .است “شد تمام الحمدهللا” عبارت نيآخر .است

 مجموعه .است ۱۲۰ دوم بخش ورق نيآخر شماره و دارد برگ کي و يس اول بخش
  .است هفده و چهارصد و هزار دو حدود اتياب

  يشعر يها يژگيو
 را ها دهيقص از يبعض يو .است وقطعات اتيرباع ات،يغزل د،يقصا يدارا ثاقب وانيد

 را شعر شه،ياند و افکار متانت و يلفظ شکوه موضوع، استحکام و است سروده ماهرانه
 آسان و روان زبان به يمؤثر اشعار نعمت يول هيمرث در ثاقب .رساند يم ييواال مقام  به

  .است دردمند يشاعر عواطف انگريب که سروده



  ٢٠٢  قند پارسي

 که يا دهيقص در يو .است باک يب ممدوح يها يکوتاه انيب و مطالب اظهار در شاعر
 ،ممدوح يها  يولخرج و ييگرا تجمل انيب از بعد سروده، الدوله صمصام ازدواج ذکر در

  :است کرده عنوان زين را شاعر به نسبت شاه تغافل
  ١رسيد نان قرص يک نه و نقد نه و خلعت ني  گسـترت  مـدح  سـوي  که کن خيال دل در
  :است يثناگستر مشغول دهش، و داد از ازين يب وجود نيا با يو

ــد ــله بده ــر و ص ــد گ ــي نده ــم داع   ٢رسـيد  شـايگان  من  به که او لطف گنجيست  وي
 پند گران بار تحمل غزل قالب اگرچه .است برخوردار موضوع عتنو از ثاقب اتيغزل

 نيا ثاقب .اند پرداخته حتينص و وعظ  به نهيزم نيا در زين شروانيپ يول ندارد را اندرز و
  :است کرده نظم نيچن را نيمضام گونه

  ٣عبـث  خارا را شيشه شکست بندد کمر کي  شـد  آواره اگـر  فرزنـد  پـدر  خواهد او مرگ
 .ستين تغزل موضوع اصوالً که دهد يم نشان را يعاطف حالت يدگرگون مذکور شعر

 اغلب در را حتينص و پند مطالب ليدل نيهم  به و دارد عهده  به را ييمعنا رسالت ثاقب
  :مثال چند .است بوده مردم انتباه و افکار تيهدا به توجهش شتريب و گنجانده خود اشعار

  ٤آيد خواب  به کي مسافر دارد خطر منزل از که  نـاداني  اهر از گـه  هيچ اينجا در غفلت مکن
∗  

  ٥باشــد رفتــه صــياد دام بــه حســرتا وا  باشـد  رفتـه  شـاد  دل گلسـتان  در که بلبل
  :کند مي تاکيد قناعت بر زير بيت در شاعر

  ٦کـن  دراز پا خود چادر قدر به و ساز  ســـت ابلهـــي کوتـــه زنـــدگي
∗  

ــار  حسـن  شه اي دلت کار سر  به نيست پرسشي ــال ي ــدادي ز پام ــيان بي ــا نس ــد؟ ت   چن
  چنـد  تـا  آن دچن دو يار رخ و خورشيد شوق  بگذشـت  شابم شب و عيان است شيب صبح
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  يوان ثاقبد  ٢٠٣

  ١چنـد  تـا  افشان گهر نثارت به ثاقب چشم  حســن ديــدة مردمـک  اي کــن مهــر نگـه 
 مسائل غزل قالب در يو .است شيواتر و ترتوانا وي هاي قصيده از ثاقب غزليات

 داده تحمل دعوت بردباري و حلم با روزگار درد مقابل در و کرده نظم را روزمره گيزند
 که است اين حق .گذشت ديبا ترس و انديشه بي حوادث موج از که ديگو يم يو .است
 هاي واژه پردازي نگينر ،محاوره کاربرد .است نو شعر هايش غزل کالسيک شعر قالب در

 ردب مي ديگر جهان  به را خواننده ،عميق احساسات با ريشع صنايع از استفاده و آهنگدار
 يو .نيست ها غزل يتمام در شورانگيزي اين ولي .اندازد  مي سعدي و حافظ شعر ياد به و

 که را تکرار صنعت وي .است کرده تتبع را پيشين شاعران بلکه نيست سبک صاحب
  :گويد مي عسجدي .است برده بکار غزلي در ،بود خراساني شاعران وصف

ــروار بــارم همــي قطــره قطــره بــاران   وار سـيل  چشـم  ازين خيره خيره روز هر  اب
  :سرايد مي ثاقب

  خنديــده خنديــده فنــا راه بجــو آســا حبـاب   رنجيـده  رنجيده سرا ماتم اندرين باشي چه
  :است سروده قاآني سبک  به غزلي

  آتش به گر و آب به گر جانان عذار تاب و شرم ز
  :است گفته قتيل پيروي در غزلي
  ســاخت بهانـه  را هـوا  گــرم نکـرد  را جـا   نشســت ام خانــه در آمــد مهــر ســرد آن

  سـاخت  بهانـه  را جـا  تنگي زود برخاست  ديـد  چو مرا محفل سر خوش بود نشسته
  :سرايد مي قتيل

  ساخت بهانه را قضا و کشت غمزه به را ما
 شيرين و لطيف بيان ولي نيست صايب باريکي و بيدل پيچيدگي ثاقب هاي غزل در
  :شود مي نگاشته نمونه براي چند ابياتي .دارد نغمگي و است

  چنـد  تـا  مژگـان  خـس  و تيـز  آتش عرصة  چند تا جان اي تو سوز جهان حسن بر ديده
ــاط  اسـت  چاالک جنون دست غمش تار شب  به ــو ارتب ــاک اي رف ــان چ ــا گريب ــد ت   چن
 آتش آن در که سروده غزلي وسلم لهآ و عليه اهللا صلي مآب رسالت جناب ستايش در
  :است نموده بيان صريح را رسول به نسبت پروردگار عشق

                                                   
  .۵۶برگ ديوان ثاقب،   .١



  ٢٠٤  قند پارسي

ــة  صمحمـد  تماشـاي  محو خدا نور شد ــمع پروان ــاي رخ ش ــد زيب   صمحم

  ديوان فرهنگي و تاريخي ارزش
 است نيا وي قصايد يژگيو اولين .است فرهنگي و تاريخي ارزش يدارا ثاقب هاي قصيده

  :مثال طور  به .است مختلف هاي شخصيت دربارة يمهم العاتاطّ املح يو ديقصا که
  سـما  بسـته  کمربنـدگيش  کهکشان ز  جـاه  صاحب ملک مختار و آصف وزير

ــارک ــاد مب ــام ب ــام او ن ــه صمص   اسـت  خانـه  را عـدلش  شمشـير  ملک  دول
 روز يک در دو هر نوروز و عيداالضحي يا عيدالفطر که کند مي ذکر اي قصيده در يو

 تاريخي وقايع بازيابي براي ولي است شاعرانه فقط ها يادآوري گونه اين اگرچه شد قعوا
  :است يخوب کمک يقمر و شمسي تقويم تطبيق و

  رسـيد  خـزان  مالل رفع و دفع بهر از  اتفـاق  وقـت  اين در کرده عيد نوروز
  :راند مي سخن ممدوح القاب و نام دربارة شاعر زير اشعار در

ــدايي ز يعنــي ــواب کدخ ــيض ن   رسـيد  کـامران  خـود  مطلب به همه عالم  بخــش ف
  رسـيد  مهربـان  خـدا  هـاي  بنده به ذاتش  مبـارکش  خطـاب  هسـت  الدوله صمصام
 نسبت مثال، طور  به .است مهم اطّالع چندين يحاو الدوله شرف ستايش در اي قصيده
  .غيره و زيارت و حج به وي شدن مشرف مدراس، شهر زيبايي مدراس، شهر با ممدوح

ــاحب ــق صـ ــروت و خلـ ــل مـ   زيبـــا نـــامش ز مـــدراس شـــهر  بالکـ
∗  

ــت ــج از يافـ ــارت و حـ ــرف زيـ   خــدا مردمــان چــو اســت شــرف زيــن  شـ
 و وزير عيوس اتاختيار انگريب است، وزيرالممالک مدح در که اي قصيده طور همين
  :است خارج جهان با آنها سياسي ارتباط و خانواده اقتدار و شهرت

  ننـگ  و نـام  بـا  صاحب وزارت ديوان صدر  فرنــگ اهــل نــازش و منظــا ملــک نــاظم
  زنگ و روس و روم اقبالش کوس صوت رفته  ملک مختار ديگرش خطاب شد تا دکن در

  بنـگ  و گنـگ  تـا  دکن از عالي فرمان تابع  االميـر  ابن امير او چون کسي هستي در نيست
 در يو .دارد يخاص تياهم نگاري تذکره نظر از گردهاري راجه مدح در يو قصيده

  :کند مي معرفي شاعر عنوان به را خود ممدوح قصيده اين
ــا  او از سـت  مانـده  جهان در باقي شعر ــد ت ــاقي شــاعري در او ش ــم ب   عل



  يوان ثاقبد  ٢٠٥

 اهللا رحمت فرزند مکتب رسم و خان انورالدين عروسي تهنيت قصيدة طور همين
 بزرگ، پدر و پدر بودن زنده يعني :است فرهنگي و تاريخي اتاطالع حامل هم رسا خان
  .وغيره جشن سال ،نيلور قصبه دربارة اطالع

ــل  مـــدام  خـــرقش بـــه ابـــوين ســـاية ــا ظـــ ــود وار همـــ   پايـــــدار بـــ
ــور قصــبة ــات از نيل ــد نغم ــاغ ش ــيم ب   انتهـا  بـي  پز و پخت بهر ريخت زرها بسکه  نع

  داصـ  گوشـم  در داد ربـک  باسم اقرا خواند  عقـل  پير ثاقب چو کردم او سال جستجوي
  )۱۲۸۹(  

  :است کرده نظم را الدولهةعمد نواب عروسي سال و محل زير اشعار در نينهمچ
ــي ــادي از يعن ــواب ش ــان ن   معمـور  عشـرت  به مدراس شده  زم
  نـور  پـر  عـيش  و عمـده  شـادي   عظـيم  جشن اين سن ثاقب گفت

  )۱۲۷۸(  
 فرهنگ نمايانگر ًصةلخا و است غني بسيار فرهنگي ديدگاه از ها غزل و ها قصيده اين

  .است زمان آن اجتماعي مسايل داراي و ايران و هند
 و رقص ها، چمن و ها باغ شهر، آرايش ختنه، سور مکتب، عروسي، جشن مرقع
 خانه  به داماد شدن هروان درگاه، حضوري و بيماري پيکار، و جنگ پوشاک، و غذا سرود،
 در بخشش و صله و گوناگون ايه شيريني و غذاها شدن پخته ،احتشام و تزک عروس،
  .دارد جا ثاقب اشعار

  رسـد  زيـان  را فلک اختران تابش کز  زمـين  روشني از اينقدر سود اندوخت
∗  

  خورشـيد  خـان  نور اسم از يافته خطاب  شبسـتانش  شـمامي  خـدمت  کـرد  چو
  :گويد مي جايي و

  انتها بي پز و پخت بهر ريخت زرها که بس
  :گويد مي ,داشت رواج خواب از شپي که گويي قصه رسم دربارة

  شـود  نمـي  مجنـون  خـواهش  ليلـه  الف جز  خـويش  خواب بهر جهان داستان ز شب هر
 بر را قرآني آيات کرامت صاحبان و شوند مي توسلم اهللا اولياء و پير درگاه  به بيماران

  :کند مي مناجات نيچن علي موال با ثاقب .کنند مي دم مريض
ــد بيمــارم چــه  درمـان  پي درگاهت هب شاها ام آورده رجوع   شــبنم دارالشــفا اکنــون کن



  ٢٠٦  قند پارسي

  شـبنم  دوا حـب  ام لقـوه  دفع به دم در شود  شـاها  نفس يک نمايي مسيحايي لطف اگر
  :مراسلت محکمة

  گيـــرد کبـــوتر بــال  و پـــر درد از چــاک   من نامة رسد شوق از کفش در خود به خود

  گري سپه فن
 و توپ خنجر، ,شمشير تيغ، کمان، تير، ,سولجان ,نسنا مثل يجنگ اسلحه انواع اسامي
 ولي است خورشيد مدح در اگرچه زير شعر .است شده ذکر ثاقب اشعار در وغيره تفنگ
  :دهد مي نشان جنگ ميدان در را داربر علم منصب و مقام

  خورشـيد  ران زير به را فلک سمند کند  بـردار  علـم  شـود  تـا  او لشـکر  قلب به

  لباس
 قباي انگار که است بوته و گل از پر چنان زمين که گويد مي بهار فصل ضمن در شاعر
  :است دوره آن لباس وضع نمايانگر که بردارد در بوته

  قبـا  دار بوتـه  کـرده  بـر  تاب و آب ز  رسـته  نـو  نهـال  بهاري ابر فيض به
 و ساده بسته، نگين ،زرين کمربند مانند گوناگون هايکمربند از بلند قباهاي بر مردم
  :سرايد مي داشته نظر در را حالت همان شاعر .کردند مي استفاده رنگارنگ

  سما بسته بندگيش کمر کهکشان ز
  :سرايد مي ديگر جايي

  دارد اتــــو  ثاقبــــا  تــــنم  بــــر  حصـير  نقـش  که پرنيان اين چيست
  :گويد مي دستار دربارة

  پـيچ  سـر  يار آن شعله همچو که  پـيچ  زر دسـتار  سـر  بـه  دارد مگر

  خوردني ياياش
 از پس و خورند مي آهک و ادويه با پيچيده را آن مردم که گوارا است برگي هند در پان

 احسن نحو  به خود شعر در يو .دارد يمطبوع بوي و شود يم قرمز دهن و لب جويدن
  :است داده نشان را حالت نيا

ــرو  خـويش  خـوردة  پان لب رنگ ز زاد پري اي ــتن آب ــل ريخ ــان لع ــا بدخش ــد ت   چن



  يوان ثاقبد  ٢٠٧

 عهد آن هند مخصوص فرهنگ و نموده ذکر خود اشعار در زين را هندي غذاهاي يو
  :است داده ارائه را شهر آن و

  صـبح  خـوان  بـر  آمـده  چـرخ  تنور ز که آن  »شيرمال« بود که يا ست »اسدخاني« نان
∗  

  شـود  نمـي  ١جـامون  شـربت  به چاشني اين  اسـت  لـذتي  طرفـه  شـکرين  لب بر خال از
∗  

  لذيـذ  جـان  جـان  اي لبت مکرر قند  اي پسـته  حلـواي  ز و نبات شربت از
 مهم فرهنگي ميراث بررسي زمينه در ثاقب اشعار که گفت توان يم خالصه طور  به
 ,است محاوره با و آسان ساده ,روان ثاقب شعر .بگيريم ناديده را آن توانيم نمي ما و است
 تر غني و تر رنگين را ششعر ناصحانه رهنمودهاي و وقايع شرح ،دارد هيجان و شور
  .شود حفظ نابودي از و شود تصحيح ديبا يو وانيد .سازد مي

  منابع
خ چاند، الل يکتره ش ۱۸۳۸ ،ين سوسائتينش، اندوپرشينش، تذکرة اشارات بيب يسيد مرتض .۱

 .۱۹۷۳-۶يکنوان، دهل
انه ، چاپخياالفکار، خاضع، بندر معمورة بمبئ اهللا گوپاموي، تذکرة نتائج محمد قدرت .۲

 .ش  ه  ۱۳۳۶ماه  ي، د۳ يسلطاني بمبئ
  .، کتابخانه دانشگاه، دهلي۱۴۶.۲س، شماره يوان ثاقب، دستنويثاقب، د يعل ير مهديم .۳
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  ٢٠٨  قند پارسي

  بيستم قرن در قاره شبه فارسي شعر
  )خروار از مشتي(

 قرن از هندوستان .است بوده همراه يا عمده تتحوال با جهان سراسر در بيستم قرن
 فکر ،دوم جهاني جنگ .بود گريبان به دست خود استقالل و آزادي نهضت با نوزدهم

 درست اي تازه يا دسيسه روز ره بازيگران مثل سياستمداران و داد ارائه مردم به را اي تازه
 حکومت .گرديد متزلزل اروپايي و آسيايي مقتدر هاي حکومت تينها در يلو .کردند مي

 ،لوح ساده مردم آنها .بود کرده ايجاد نابساماني جا همه هند در ،انگليس ياستعمار
 .بودند سيمهسرا روشنفکران .انداختند يم دام  به را تدبير بي اميران و استعداد بي شاهزادگان

 .کردند حاکم ايشان بر را اي تازه زبان کرده، محروم بيان و زبان از را ايشان استعمارگران
 و گرفت پناه حکما و فضال و علما مجالس در و رفت کنار  به فارسي زبان آهسته آهسته
 در و کرد مي گوش »اسرافيل صور« و داشت مي دست در را »المتين حبل« که يا  جامعه

 بود نخواهد بيجا .شد گون شفق بيانش يکبارگي  به ديد، مي را جهان اخبار »نما هانج جام«
 بساط طوري هند در و شد خانگي جنگ شکار فارسي، زبان لساني اتّحاد که بگويم اگر
  .است انديشه از بيرون آن ةدوبار رونق که شد چيده بر آن

 که بود برگرفته در طوري را زندگي جوانب همة مغشوش، وضع اين آنکه غرض
 نياز هنر که يحال در .بودند بيچارگي و سالي خشک و فقر و کشتار و کشت دچار مردم
  .دارد آرامش  به

 و شاعري مقام نظر از که چرا .شود مي شمرده قاره شبه شاعر آخرين الهوري اقبال
 آهسته آهسته آن از پس .آيند نمي رديف اين در ديگر شاعران رسالت، و بيني باريک

 انگليسي زبان .گرديد خشک زد، مي موج خروشان هند در که فارسي سخن و شعر ريايد





  ٢١٠  قند پارسي

  ١يراه بخش رسول منشي
 م ۱۹۱۲ سال در و داشت مأموريت دوم منشي عنوان به شکارپور در .بود بروهي قبيله از

  :سرايد مي وي دربارة علي نواز علي مير .شد فوت
  شـان  عنصـري  و عصـر  فردوسي  سـخندان  عجـب  آن رهـي  ديگر
  ٢اعظــــم شــــاعران زبــــدة آن  عـــالم دو ســـرور واصـــف آن

  :اشعار نمونه
  ٣کرد بايد مي چه است سنگ و شيشه صحبت  نگشـت  نـرم  من به جفاکيش و سنگين دل

∗  
  ٤افتـاد  يار آن از فتادست هرچه مرا که  يـاران  اي کـنم  اغيـار  شـکوة  چرا من
  .رساندند مي چاپ به القلوب مفرح مجلّه در را خود کالم دوره آن شاعران

  ٥خاکي بخش غوث
 کاربرد .بود هندي سبک گوي قصيده شاعر .بود راهي بخش رسول منشي کوچک برادر

  .شود مي ديده عالي نحو به وي کالم در آفريني مضمون و لفظي مراعات
  :سرايد مي وي درباره راهي

  ٦انکسـار  بـه  تخلص نموده هيار را خود  ليـک  ست پروري سخن سرير شاهنشه
  :گفته نيز علوي نواز علي مير

ــاکي ــه خ ــه ک ــان يگان ــت جه ــعر در  اس ــامي شـ ــان نظـ ــت زمـ   اسـ
  ٧ســخندان او چــو دگــر هســت کــم  دوران بــه کــس يمســل طبــع بــا
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١١

  بيدل خان دالور ميرزا
 فارسي و اردو کالم م   ۱۹۲۲ سال در .گشود جهان  به چشم پيشاور در .م۱۸۴۰سال در

 بيخود .بود پسند مورد بسيار معاصران و شاعران بين بيدل کالم .داد ترتيب را خود
 .اند کرده ستايش را کالمش ديگر معاصران و ناروي نوح خيرآبادي، رياض دهلوي،
 در بخاري فارغ .شود مي ديده وي شعر در خوبي سه هر ممتنع سهل و بالغت فصاحت،

 عنوان به را او »گويان فارسي« کتاب در حسن سبط سيد و »سرحد ادبيات« خود تأليف
   .اند کرده معرفي شاعر

  پوري غازي آسي عبدالعليم موالنا
 .گفت بدرود را جهان اين م  ۱۹۱۶/ه ۱۳۳۵ سال در و شد ولّدمت م  ۱۸۳۴/ه ۱۲۵۰ سال در

 غالم شاه نزد شاعري در و بودند يوسف مفتي و محلي فرنگي عبدالحليم وي استادان
 موالنا .بود زياد شاگردانش تعداد ١.کرد تلمذ لکهنوي ناسخ و آبادي اله افضل اعظم

 سيد حکيم پوري، غازي عبدالصمد مولوي پوري، غازي ثم لکهنوي شمشاد عبداالحد
 هاي شخصيت ترين مهم از وغيره سکندرپوري لبيب حسين احمد مولوي و پوري غازي
 آسي، ديوان :است شده چاپ که دارد ديوان چهار .بود فاضل مردي .بودند زمان آن

  .آسي فرمودة و سخن ايمان المعارف، عين

  علوي نواز علي مير
 .کرد فوت م  ۱۹۲۰سال در و شد متولّد م ۱۸۵۱ سال در »مجرم« و »علوي« به صمتخلّ
 است، کرده تمجيد و توصيف خود شعر در را معاصر شاعران .بود دوست علم مردي
 شاعر زير بيت در .است شيرين شعرهايش .وغيره خاکي قاسم، رهي، احمد، اصغر، مانند
  :کرده نظم است آمده پنجتن دربارة که را يحديث

ــد ــبس ش ــور ز مقت ــال ن ــو جم ــاب ت   چيسـت؟  انتساب رخت حسن به را ماه پس  آفت
∗  
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  ٢١٢  قند پارسي

  ١فکـن  سـحاب  چـون  سايه من سر بر و بيا  سـوزد  مـي  سـخت  تـو  هجـر  گرمي به تنم
 سندهي و فارسي کالم داراي که کلياتش شد، مي چاپ شعرش »القلوب مفرح« در
  .٢است شده چاپ ،است

  ٣بسمل عبداهللا
 فارسي ادبيات و زبان عاشق و شوردان مردي .شد متولّد پور گُرداس در م  ۱۸۵۲ سال در
 پيدا ارتباط ايرانيان با آنجا رسيد، بمبئي به نهيزم همين در و بود طب در تحصيالتش .بود
 و بهوپال دکن، ،حيدرآباد به بمبئي از پس يو .گرديد ماهر فارسي ادب و زبان در و کرد

 و داشت سکونت قاديان در عمر آخر در .برد بهره آنجا غني هاي کتابخانه از و رفت رامپور
  .بود قادياني احمد غالم ميرزا وي مريدان از يکي .شد فوت م۱۹۳۸ سال در همانجا

  ايمـانم  و دين توحيد هست  مسـلمانم  مـن  کـه  داني تو
  هسـتم  مصطفي مريدان وز  هسـتم  مصـطفي  دين پيرو

 هنر، و علم ارزش ملّت، اصالح نفس، پاکسازي نفس، عرفان بسمل، شعر محتواي
 که بود بيستم قرن اصطالح »خودي« واژه .است آفرينش و مرگ زندگي، نيازهاي

 .بخشيد واژه نيا  به اي تازه رنگ اقبال .گرديد متداول هند شاعران بين خاص معناي  به
  :سرايد مي داده قرار بررسي مورد را بيخودي و خود خودي نيز بسمل

  ٤رايـي آ چـو  را خويش خودي کز  خودداري و خودپرست و خودسر
 مکدر را ذات جمال ،هوا و حرص هاي فتنه و بيروني هاي دشواري که داند مي او

 از اندک اندک همت با انسان ولي يابد نمي در درستي به را خود وظيفة انسان و کند مي
  :کند مي يمعرف نيچن را خودي و آيد مي بدر خويي درشت

ــود را ذره خــودي از ــابي ب   آبـي  بـود  را قطره خودي در  ت
  بـود  نظـام  را ملک خودي از  بـود  قيـام  را قـوم  خـودي  از
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١٣

 سياسي بحران و اجتماعي وضعيت که دهد يم نشان دوره اين شاعران اشعار مطالعه
 .نبودند ابانيخ و کوچه مردم خوانندگان اگرچه بود؛ کشيده مردم سوي به دربار از را شعر
 همين و داشت خبر جامعه بيرون تا خانه درون از و داشت بينا چشم فرزانه، شاعر اين

 دارد، نياز کردارسازي و پروري شخصيت در انسان که را هايي ويژگي تمام بسمل که است
 ابيات .دارد يمخصوص جاي حکمت و اندرز وي کالم در و است گنجانيده خود شعر در

 صرف نيست مثال قدر اين متحمل مقاله اين چون ولي داريم، زمينه اين در يخوب بسيار
  :شود مي نظر

ــدگي ــي زن ــدن معن   ١دل آرميـدن  مفهـوم  مرگ  دل تپي
 بيان کردن يآشت مرگ با يول ،کند يم بيان را ظاهري کيفيت فقط بيت اين اگرچه

  .است لطيف
  :شود مي اکتفا بيت يک بر فقط .است بحث موضوع بسمل اشعار در نيز زن وجود

  گيــرب عفيفــه ةبيــو يــا بکــر  بگيــر شــريفه زن تــواني تــا
 نه و است پاکدامني و عفت زن انتخاب براي چيز ترين مهم که دارد پيامي بيت اين

 مسدس« و »النبيين خاتمه« و »بسمل حيات« نام به وي فارسي شعر مجموعة .بودن بکر
  .است »بسمل

  غالمي غوث غالم
 الح به تا وي کالم متاسفانه .بود شاعر و دوست علم ساده، مردي و فارسي زبان استاد
 حکمت و پند داراي »ابليس تلبيس« به موسوم صفحه ۳۳ در اي منظومه .است نشده مرتب

 ديگر مثنوي .است کرده بيان ساده زبان  به را طريقت و هدايت رموز يو .است باقي او از
 شاعر خود خط به و شده سروده هجري ۱۳۰۱ سال در مثنوي اين .است فيروزنامه يو

  .٢شود مي نگهداري الهور خانة جايبع در و دارد صفحه ۱۴ و است
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  ٢١٤  قند پارسي

  ١محمدآبادي آثم محمد سيد
 تنها نه .است سروده قصيده فارسي در .داشت تسلط فارسي و عربي اردو، ادب و زبان بر

 فرهنگ و اسالمي فلسفه گسترش در يو همراهيان و شيوخ و مسعودي سادات بلکه وي
  .دارند بزرگي سهم ايراني

  ميان ذکا عرف ٢حسين ذکي سيد
 داشت  يزياد شاگردان .بود يا برجسته شاعر .نيست دست در آثارش »عارف« به متخلّص

  :گفت مي نيز تاريخ قطعه .کرد مي تصحيح را ايشان کالم که
ــل  چنان آن الضيف اکرموا حديث بر عامل بود ــر او مث ــد کمت ــه نظرآي ــبع ت ــداد س   ش
 سال در .است ثبت زيدي وادج علي بزرگ پدر ذکا جعفر علي سيد مزار بر بيت اين

  .نمود رحلت فاني جهان اين از م ۱۹۳۰

  الهوري اقبال
 خود زمان برجسته هاي شخصيت از يکي فيلسوف، و شاعر عنوان  به ادب، دنياي در اقبال
 سياسي بحران فقط نه ودخ شعرهاي در اقبال .است آور پيام و ساز بشريت وي آثار و بود
 از توان يم صورت چه  به که است گفته بلکه کرده، ذکر را روزگار آن مردم يحال زبون و

 کرده نظم خود شعر در را يمختلف موضوعات زمينه اين در يو .يافت نجات آفات تمام
 نوين دنياي و دانش و علم  ولصح يبرا آمادگي جامعه، اصالح استعمار، هيعل اميق است
  .است مردم يراب اقبال پيام ترين بزرگ اننوجوان

 .است کرده بيان اآشکار را انگليس هاي کاري دسيسه و ها کاري سيه تمام خود اشعار رد اقبال
  .باشند ور بهره دنيا و دين علم از که کند تربيت طوري را خود قوم جوانان خواهد مي يو

  :نيست ممکن ملّت جوانان دربارة اقبال آرزوي بررسي مقاله دراين
ــار  کـرد  امتحان را خود که مسلماني ــود هرا غب ــمان را خ ــرد آس   ک

ــدار يدار اگــر شــوق شــرار   کـرد  تـوان  مـي  آفتابي وي با که  نگه
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  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١٥

 هماليا، کوه سپيد و بلند هاي قلّه ،ديد را هند يو .بود هند قارة شبه ملّي شاعر اقبال
 او در را يديجد احساسات خيابان هاي چراغ و پرندگان نغز سرودهاي مواج، رودهاي

 نگذشت چيزي ولي .کشيد خود سوي به را مردم دلِ طبيعت، عرِشا اين و آورد وجود  به
 و سياسي بحران و اروپايي فلسفي و علمي هاي برداشت ،زندگاني روز هر تجربة که

 درد به را او دل انساني رذايل و اخالقي پستي و مسلمانان مقتدر هاي حکومت نابوديِ
  .کرد ظهور مصلح عنوان به يو آورد

 نيست، فلسفه ما بحث مقاله اين در چون ولي ،است فيلسوف و هنويسند شاعر، اقبال
 فلسفة هدفش که شود مي اشاره نکته اين به فقط وي، فلسفي مباحث از نظر صرف پس

 مختلف مکاتب شورانگيزي و کمونيستي مختلف هاي نهضت مشاهدة با يو .بود اسالمي
 نيهم به .برسد اوج  به ندتوا نمي معنويت و معرفت بدون انسان که رسيد نتيجه اين  به
  :گويد مي بورژوازي نظام دربارة يو ليدل

ــرده ــدر ام ک ــاتش ان ــاه مقام   الـــه ال الکليســـا، الســـالطين،  نگ
  نرانــد اهللا ســوي را خــود مرکــب  بمانــد ال بــاد تنــد در او فکــر

  بـرون  آرد تنـدباد  زيـن  را خويش  جنــون زور از کــه وقتــي آيــدش
ــام در ــايد »ال« مق ــات نياس   کائنـات  خرامـد  مي »اهللا« سوي  حي

 است شده پياده يزبورژوا نظام در که است ييها ويژگي تمام داراي اسالمي فلسفة
 و روح آسودگي که دارد يقين و داند مي جنون زور را چيز همه خدا بدون اقبال ولي

  .است الهي ياد در جان آرامش
 امتياز بدون ها انسان که خواهد مي و است انسانيت دوستدار اقبال که است اين حق

 با که آنهايي که گويد مي او .برسند اوج به و کنند پرواز مرکز سوي به مرز و رنگ و نسل
 مسيح و تجلّي بي کليم ،هستند دور خدا از نيا وجود با يلو دارند آشنايي علم
  :دارند بغل در کتاب البتّه ،ندارند پيمبرانه وضع اند، صليب بي

  کتـاب  دارد بغـل  در لـيکن  و پيغمبر نيست  صـليب  بـي  مسـيح  نآ تجلّـي  بـي  کليم آن
  :سرايد مي او .طغيان هم دارد حزن حالت هم استعمار برابر در اقبال

  انگيختنــد بــاز کهنــه هــاي فتنــه  آويختنــد دگــر يــک بــا هنــديان
  ديــن و کفــر نـزاع  در آمــد ثالـث   زمـين  مغـرب  از قومي فرنگي تا



  ٢١٦  قند پارسي

  !انقـالب  اي !انقالب اي !نقالبا  ســراب از آب جلــوة ندانــد کــس
 در و آورد مي درد  به را اقبال دل هند، اجتماع در موجود اتّحاد عدم و نفاق گونه اين

 .هستند نوع دو وي مخاطبان يعني ،است برده کار  به را قرآني سبک همان يو مورد اين
  :يعام مردم و مسلمانان

  رنـگ  و آب بي چنان کي تا زيستن  گنـگ  رود اي !اتک اي !هماله اي
 بوي مثل بماند، غافل آينده از و باشد ماضي ياد اسير که ملّتي هر که است معتقد اقبال

 بايد ملّت يک پس .گردد مي خزان به مايل يروز باالخره و بود خواهد سرگردان رميده
 استعداد باشد، غافل احساسي چنين از اگر .است بهار هميشه که بداند و بشناسد را خود
  :داد خواهد دست از را خود دگيروين

ــز نســازد  بهـارش  ريزد مي که قومي آن هر ــه ج ــاي ب ــده بوه   رمي
ــايي  ولـيکن  رويـد  مـي  الله خاکش ز ــگ از دارد قبـ ــده رنـ   ١پريـ

 چنان کشور و دين و است انسان حق امامت و گيري جهان که داشت باور اقبال
  :مکني جدا يکديگر از را دو آن توانيم نمي که اند ممزوج

  را دوبـين  چشم کند مي بين يکي  را يقــين اســرار دانــد کــو کســي
ــد ــون بياميزن ــور چ ــديل دو ن   ٢را ديـن  و ملـک  افتراق مينديش  قن

 را عمل و سعي ولي دارد، محکم يقين ،عشق و عرفان خداوندي، قدرت بر اگرچه اقبال
 شعر در را شريعت احکام و قرآني مسائل او که است ليدل نيهم  به و داند مي زندگي اساس
 آورده شاهد و دليل اسالمي هاي شخصيت و احاديث و آيات از نوجوانان براي و گنجانده خود
  :است کرده بيان زيبايي  به را خداوندي وجود هم و انساني فطرت هم زير ابيات در يو .است

ــي  دشــت در گفــت او بچــه را شــتر ــنم نم ــداي بي ــار خ ــو چ   را س
  ٣را او هـم  بينـد  را خويش هم شتر  غـزد بل پـا  چـون  پسر اي گفت پدر

 و ناسدبش را خدا نيت خلوص با و قلب صميم از اگر انسان که سرايد مي ديگر جايي
  :گذارد مي او اختيار در را خود رضاي خداوند ،اشدب او فکر و ذکر در

                                                   
 .٩٤ارمغان حجاز، ص   .١

 .١١٣همان، ص   .٢

 .١٤٥، ص همان  .٣



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١٧

  حريـري  خـوي  بـا  زيست نتوان که  گفـت  خـوش  چه را خود بچة کبوتر
ــر ــاهو اگ ــي ي ــتي از زن ــو مس ــه  قش ــر از را کل ــاهين س ــري ش   ١بگي
 فارسي مهم آثار راز گلشن و طور شعلة خودي، بي رموز اسرارخودي، زبورعجم،

  .است اقبال
 .است سبک صاحب هم فکر لحاظ از که است بيستم قرن شاعر اولين اقبال عالمه

 عشق، شوق، الهي، عرفان استقالل، آوردن دست  به يبرا تالش ،يانسان ارزش تياهم
 از ،مسلمانان  به يبخش آگاهي و اتّحاد کردارسازي، وطن، ملّت، با دوستي عقل، زشار

  .است اقبال شعر يها يژگيو نيمهمتر

  ٢روشن اسمعيل محمد
 مجدد  به نسبش سلسلة .آمد دنيا  به م ۱۸۸۹/ه ۱۳۰۷ سال در سند حيدرآباد در يو

 بسيار سياسي و جتماعيا امور در طريقت، پير دين، عالم فاضل، مردي .رسد مي سرهندي
 و شاعر .بود پرتأثير بسيار هايش سخنراني .بود خطيب و فکر روشن ،مغز بيدار فعال،

 :است شرح اين  به وي فارسي آثار .بود سرائيکي و سندي ،اردو ،فارسي ،عربي نويسندة
 جواهر  .۴ چمن نسيم  .۳ منثور؛ و منظوم هاي خطبه و روشن انشاي .۲ روشن؛ ديوان  .۱

 همان بر من تکيه نوشته احمد ظهور استاد هرچه و نيست من دست در روشن آثار .نفيسه
 .است وي اجتماعي و سياسي افکار انگريب ،شده نقل نمونه طور  به که ابياتي ولي است،
 اشعار .داشت تسلّط بديع فن بر يو .است نموده ييآزما طبع سخن اصناف تمام بر روشن
  :است آخرالزمان رسول به امت عشق و ولرس عظمت بيانگر وي منقبت و نعت

ــود کــي ــم کــه دم آن ب ــو ســوي آي ــار ت   يـار  تـو  کـوي  خـاک  به رفتم خاک همچو  ي
  کـنم  پـا  نقـش  چـو  تو سوي تعظيم سجدة  کـنم  جـا  وصالت بزم در که دم آن بود کي
ــالي شــاه  همتايـت  کسـي  نيست نسب به يا حسب به ــيد حســبي ع ــي س   ٣نســبي اعل

  :بود هند سرزمين بر ها يسينگلا تسلط مخالف روشن

                                                   
 .١٥٥ص  ارمغان حجاز،  .١

 .٣٩٤، ص ٥ ج   احمد،  ظهورالديندکتر   .٢

 .٣٩٧، ص همان  .٣



  ٢١٨  قند پارسي

  ضـرر  رواداري جرمـان  بـي  عشـاق  سـر  بر  کمـر  بنـدي  مـا  آزار پـي  ظـالم  کـي  بـه  تا
  سـر  تسـليم  پـي  از پشـت  کرد نخواهد هم  فتـد  ششـدر  صـد  به گر مسلم احوال مهرة
  ١تيزتـر  جـورت  بـاد  از شـود  آتش اين بلکه  منطفـي  نگـردد  ظلمـت  سرسر از عشق نار

 خود ستم و ظلم با که کند مي تهديد را انگليس حکومت البا اشعار در روشن
 که جايي هر روشن کني، خاموش را )آيين و دين و ملّت و ملک( عشق آتش تواني نمي
 .نبود وي وطن يا کشور به محدود عمل اين .گرديد مي درد همنواي نازکش دل بود، ظلم

 نيچن يو در رسول آل و رسول به عشق ها، نجدي نهضت نادرست اقدامات مشاهده اب
  :افکند يم نيطن

  جفـا  قدر اين رسول بيت اهل به کردي  !نجـد  يزيـد  اي يزيـد  سان به دگر باري
ــويي يثــرب ســرزمين در ــم ز گ ــو ظل   کـربال  شـهيدان  خـون  جـوش  بـه  آمد  ت

ــاي از هســتند  آسـمان  بـر  ماليک بلکه چه زمين اهل ــو جف ــزا و نوحــه در ت   ع
  ٢مصـــطفي اوالد چـــه بـــراي اي آزرده  بقيـع  در تـو  وهـابي  گنـاه  بـي  و جرم بي

  .کرد مي عرفي و جامي تتبع شعر، در يو

  آبادي حسين هاشم محمد شاه
 ناله« نام به اي مثنوي .است بيستم قرن اوايل پرگوي شاعر )م ۱۹۲۹ :م( بها  به متخلص
 .است شده سروده سالگي هشت و سي سن در و است بيت ۸۷۶ داراي که دارد »شبگير

 فاونديشن بهار يسو از م۱۹۹۶ سال در و شده نگاشته ساده زبان  به ،اخالقي مثنوي نيا
  .دارد اردو و فارسي يزبانها  به نيز يديگر آثار يو .است هرسيد چاپ به پتنا

 صفاي فروتني، ارزش عالي نحو به »شب و روز حکايت« عنوان به نظم يک در يو
 .است کرده ارائه جواب و سوال سبک  به را مخلوق و خالق مسئله و اختيار و جبر قلب،
  :است جالب بسيار او يبخش تيشخص و آميزي حس

  جمـال  داري نمـي  مـن  مثـل  که اي  سـؤال  شـب  از شـام  کرد روزي روز
ــت  گشـود  بـر  را جهـان  چشـم  مـن  نور   نمــود تيــره را دهــر تــو ظلم

                                                   
 .٣٩٧ص  ،  دين احمد،دکتر ظهورال  .١

 .٣٩٦همان، ص   .٢



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢١٩

  !عجـب  اي سـليمت،  عقـل  بر گفت  شـب  روز، از گفتگـو  اين شنيد چون
ــني ــي دل رد روش ــد هم ــاد باي ــاد گــو نباشــد، گــر روشــن روي  زي   مب
ــانع   غلـط  کـردم  چنـين  مـن  و چنـان  تو  فقــط باشــد کبريــا کــلّ، ص
  را خـاک  و عـرش  کـرد  پيـدا  که آن  را پــاک  خــداي زيبــد  مــي کبــر
ــو ــه ت ــود ک ــات از خ ــالمي ممکن ــابي کجـــا از  ع   ١واجبـــي صـــفات يـ
 هشد استعمال مجاز عنوان  به ايران در و است واقعيت هندوستان در شام واژة کاربرد

  .است گرديده واقعي مجاز اکنون و

   )م ۱۸۹۰-۱۹۲۳/ه ۱۳۰۸-۱۳۴۱( ٢تقوي کاظم محمد سيد
 ناظميه مدرسه از ممتازاالفاضل مدرک افتيدر از بعد که بود الحسن نجم سيد العلما نجم فرزند
 سيد .داشت خاص روابط ايران و عراق علماي با يو .شد تدريس مشغول ،لکهنو شهر

 عيلاسٰم سيد آقاي و عراقي ضياءالدين سيد آقاي نائيني، حسين ميرزا آقا اصفهاني، ابوالحسن
 و زبان  به يو .کند مي داللت وي تقوي بر ها اجازه اين .فرمودند مرحمت اجازه او  به صدر
  .٣اوست ثارآ از االسالم فنون و الشيعهمجةتر .بود هم شاعر و داشت تسلّط فارسي ادبيات

  ٤ناصرالملک محمد
 يها نام به مثنوي سه يو .نمود رحلت م ۱۹۴۳ سال در و ٥شد متولّد م۱۸۹۷ سال در يو

 م  ۱۹۳۸ سال در التکوينفةيصح .است کرده نظم التکوينصحيفة و االنوار مشرق ،االبرار حتفة
  :است روم موالنا تتبع در مثنوي نيا .شد چاپ الهور در

ــاب از ــق کت ــتندن ح ــا جس   مـــا رفتـــيم يونانيـــان پـــي در  رازه
∗ 

                                                   
ش،   ه ١٣٧٦، پاييز ١٢نو، شماره  ايران، دهلي.ا.قند پارسي، مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي ج  .١

 .٩٨ص 

، .م ٢٠٠٣تذکره علماي امروهه، وظيفه سوسائيتي امروهه، فوريه  موالنا سيد شهوار حسين نقوي،  .٢
 .١٧٦ نو، ص دهلي

 .تذکره بي بها، مطلع انوار  .٣

 .١٥٥، ص ٥، ج   احمد،  ظهورالديندکتر   .٤

 .٣٤١همان، ص   .٥



  ٢٢٠  قند پارسي

ــرآن آنچــه ــت ق ــا گف ــو آمن ـ  بـه  معنـي  در گردد منکشف  بگ   وت
  بــود برتــر و کامــل قــرآن علــم  بــود ابتــر و نــاقص يونــان علــم

∗ 
  اســت عـالم  بنـاي  بنيـاد  عشـق   اسـت  آدم از عشق آغاز زمين بر

∗ 
ــن ــد دي ــمع ز را احم   ١تـوان  مـي  گر را طاغوت بشکن  دان راه ش

  قوس رسول غالم يدس
 در يو .کرد مي تخلّص قوس و بود فضال و شعرا خانوادة از خوشگو شاعران از يکي
 يو .گشود جهان به چشم م ۱۸۲۷ سال دسامبر ۲۷ تاريخ به هاريب ايالت در واقع پور حمزه

 امام حضرت سيدالشهدا به واسطه شش و سي با نسبش سلسلة و است حسيني سادات از
 حسين تجمل موالنا خود عموي نظارت زير  را مقدماتي تحصيالت يو .رسد مي عحسين

 علوم در مهارت حصول از بعد و رساند اتمام  به حسين فدا سيد موالنا خود عمة شوهر و
 تمايل شعرگويي  به جواني آغاز از يو .گرديد معروف عالمه لقب  به ،زمان متداولة
 زا لذا بود، اردو شاعر او چون ولي .بود عمادپوري شفق شعر در يو استاد اولين .داشت
 شاگردان از يکي يو .کرد استفاده زين فارسي و اردو مشهور شاعر لکهنوي عزيز محضر
 حسين الطاف احمد، نذير موالنا مانند روزگار دانشوران بين و بود نعماني شبلي عالمه
 يو بر عرفان ذوق عمر آخر در .بود مطرح سرشناس شاعر عنوان  به آبادي اله اکبر و حالي
 فاني جهان اين از م  ۱۹۶۳ سال نوامبر سوم تاريخ  به و شد منزوي او و گرديد غالب
 پدر زبانه دو آثار ناوک به متخلّص السيدين غالم سيد وي فرزندان از يکي .نمود رحلت
  :از است عبارت وي آثار .است کرده گردآوري را خود

  فارسي؛ رباعيات از منتخبي قزح، قوس .۱
  رباعي؛ چهار و نود و صد چهار بر حاوي فارسي، رباعيات مجموعة .۲
  فارسي؛ اشعار نعت و حمد مجموعه بدراالنوار، .۳
  فارسي؛ بيت ۵۸۶ بر مبني اندرزنامه، .۴

                                                   
 .٣٤٤ص ، ٥، ج   دکتر ظهورالدين احمد،  .١



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢١

 )م ۱۵۸۹/ه ۹۹۸ :م( ومالي عالءالدين مقيمان ما بند ترجيع پيروي در شهيدان، ما .۵
  .است بيت يک و نود و صد داراي که سروده

  شيرازي؛ سعدي بوستان و گلستان تقليد در فشانگل .۶
  معتبر؛ سخن فارسي هاي غزل مجموعة .۷
  .قوس غزليات انتخاب .۸

 در که بگوييم بايد يا بود اقبال تأثير تحت قوس .دارد نيز اردو آثار اين بر عالوه
 از خدا که باشند هايي انسان چنين آرزوي در روشنفکران که بود زمان نياز اجتماعي بحران

  :داشت  انتظار شاناي
  بـده  نظـر  آن نگـرم  تـو  حسـن  پـرده  بي  بــده  نگــر حقيقــت چشــم الــه بــار

ــداز را دل  تـو  هجر به مسرت و عيش کار چه را ما ــي گـ ــحر آه گرمـ ــده سـ   ١بـ
  :سرايد مي و بيند نمي عاشقانه شعر در را زندگي هدف که است همين .دارد ملّت درد قوس

  بـــده تـــر مضـــامين قـــوم درد بريـــزل  مـن  شـعر  بهـر  گل و بلبل عشق مپسند
 مرحلة آخرين که شود مي ديده کيفي و جذب چنان يو عرفاني شعرهاي در ولي
  :دهد مي نشان را عشق

  هــا دل رگ از محبــت ناســور خــون تــراود  کعبـه  در بـر  را خود مجروح عاشق کن نظر
 قرن در ولي .است غزل ماية درد و سوزجگر عشق، گرمي عاطفي، احساس تغزل،

 .بود شده غزل داخل اجتماعي مسائل عموماً و شد عوض يکسر لحاظ اين از غزل يستمب
  :کند يم عنوان نيچن را آفرينش نقش و انساني ارزش ،غزلي تيب نياول در شاعر

  مـا  نمـود  نقـش  ست شرري  مـا  وجـود  يـک  ز است عدم
  مـا  شـهود  خويش شهود نه  مـا  غيـوب  خـويش  غيوب ز

 بيت هر و دهد مي ادامه را روش اين قوس بود ونمضم يک داراي بيت تک چون
 سوم بيت در يول بينيم مي مذکور غزل مطلع در چنانکه .بردارد در مخصوصي موضوع

 شعر در طور همين .کند مي بيان را ها انسان فراموشي خود و خودخواهي ، بدکرداري
 ابيات در هجامع حالي زبون و فکر پستي و دارد ادامه مضمون »روان صبح کعبه سوي«

                                                   
 .١٣سخن معتبر، ص   .١



  ٢٢٢  قند پارسي

 ايشان ديبابر و تباهي و ملّت ضعف براي را خويش نهاني درد يو .است شده انيب بعدي
  :دارد وجود دوره آن کالم در نيز خدا حضور در تيشکا و شکوه .گريد مي خون و کند يم انيب

  مـرا  ايـد  کـرده  نـوش  و خـور  دام اسير  ملـک  صـفات  بشر از مکنيد طلب دگر
 تلميحات و موسيقي آوايي، تناسب سادگي، شيريني، ،زيانگي خيال قوس شعر در
  .يافت توان مي را قرآني

 تاثير طوري شعر در بحور و وزن است غنايي شعرش چون است؛ تنگ قوس قافيه
 .شود مي ديده بار سه و بار دو قافيه تکرار نيز بيتي نه غزل در ولي آيد نمي ناپسند که گذارد مي

  .دارد بيت پانزده ترين طوالني و بيت چهار غزل ترين کوتاه .١دارد نيز رديف بدون غزلي

  پوري غازي سامري
 مجلّه دو .بود مغز بيدار و دوست علم فاضل، مردي .آمد دنيا  به پور غازي در م۱۸۹۰ سال در
  .داد مي انجام را آن مديريت کار خودش و کرد منتشر بنگال از را »بهار دامن« و »پيکار«

  ٢رقانيف حسين مظاهر سيد
 وي سن، صغر در ذکاوت بناي بر پدرش .شد متولّد امروهه در م ۱۹۰۵/ه ۱۳۲۲ سال در
 در سپس يو .کشيد زحمت وي تربيت در خود و کرد آشنا معارف و علوم مسائل با را

 مدرسه  به فارسي و عربي تعليمات حصول براي بعدها و کرد تحصيل دولتي مدارس
 در يو اين بر عالوه .بود حسين مرتضي سيد انشاگرد از يکي وا .فتر نورالمدارس

 سيد و حسين يوسف آقاي تلمذ شرف و کرد ليتحص نيز منصبيه و سيدالمدارس مدارس
 اي مدرسه دانشمندان محلّه در م۱۹۲۶ سال در آن از بعد .آورد بدست را مجتهد محمد

 مدرسه اين ولي ،پرداخت سيتدر به خود و کرد تاسيس المدارس تاج دارالعلوم نام  به
 هاي انجمن در وي .شد امروهه المومنين معراج انجمن مدير سپس يو .رفت بين از زود
 در استاد عنوان  به نيز آنجا و رفت پاکستان  به هند تقسيم از بعد يو .بود عضو زين ديگر

  .پرداخت تدريس به ندس مدرسة

                                                   
 .٦٦سخن معتبر، ص   .١

 .١٨٩تذکره علماي امروهه، ص   .٢



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢٣

 تخلّص رقانيف و مؤمن .بود ذکا و فهم صاحب و داشت يا کريمانه اخالق يو
 در و بود يقادرالکالم شاعر يو .گفت مي شعر اردو و فارسي ،عربي  به و کرد مي

 نام به بود، کرده درست طفلي در که ديواني .است کرده شاعري گوناگون يها سبک
  :دارد زين يگريد آثار فارسي کلّيات بر عالوه يو .است معروف »طفلي خيابان«

 و فارسي عربي، مجموعه ،اللّغات معين .۲ اشاني؛ک فيض مال صفيآ تفسير ترجمة .۱
 ؛)کالم مجموعة( نجات وسيلة .۵ جنّت؛ پروانة .۴ ؛اردو ديوان طفوليت خيابان .۳ ترکي؛

 اردو؛ کليات .۸ ؛نظم در مير نحو .۷ اردو؛ مثنوي قالب در روم موالنا مثنوي ترجمة .۶
 ؛االخالق معلم  .۱۲ فلسفه؛ بيان در دستورالحکما .۱۱ احکام؛ و مسائل .۱۰ فارسي؛ کليات  .۹

  .١نثر در المؤمنينحتفة .۱۵ ؛منطق رهبر .۱۴ امروهه؛ يشعرا ذکر .۱۳

  انصاري الحق ولي
 وبابواي به نسبش سلسلة .بود هند يلکهنو دانشگاه فارسي ادبيات و زبان برجستة استاد

 هرات به عثمان خالفت زمان در اجدادش از يکي .رسد مي صرسول صحابي انصاري
 ساکن دهلي در و آمد هند  به ها تغلق عهد اواخر در يو اخالف از يکي و نمود هجرت

 علم چراغ شهر نيا در و رفت بنکي باره در واقع ،سهالي دهکدة  به دهلي از فرزندش .شد
 بنکي باره از خانواده نيا و کرد دايپ تداوم هجرت سلسلة نيا .کرد روشن را دانش و
 اين در خانواده نيا و بود دانش و فرهنگ مرکز زمان آن در لکهنو .رسيد لکهنو شهر  به

 مؤسسه اين .است معروف محل فرنگي نام  به حال به تا که کردند بنا اي مؤسسه شهر
 پايان به لکهنو دانشگاه از را خود التيتحص انصاري فسوروپر .است فضال و شعرا مرکز
  .پرداخت فارسي ادبيات و زبان دمتخ به استاد عنوان به دانشگاه همين در و رساند

 .است رسيده چاپ  به يو فارسي کالم مجموعه دو و است ديوان صاحب و شاعر وي
 پيروي شيرازي عرفي سبک از شعر سرودن در که است کرده ذکر »ادراک شعله« مقدمه در يو

  :نويسد مي نيچن شعر دربارة انصاري استاد .است رفتهيپذ تأثير نيز اقبال عالمه از و کرده

                                                   
 .٦٢گ، ص هاي صد رن گل  .١



  ٢٢٤  قند پارسي

 بسنده قدر همين شعر بودن معياري براي و باشد شاعرانه سبک داراي بايد شعر”
  .“کنيم بيان لطيف خيلي شاعرانه سبک در را شاعرانه هاي انديشه و تخيالت که است
 برجستة شاعران کالم از را احساسات گونه اين و است متنوع وي شعر در خيال صور

  :دارد ياديز تأثير مخاطب احساسات برانگيختن در يو شعر .است کرده اخذ هندي سبک
ــش  روزم شــد ســيه دوســت اي تــو عشــق در ــدوه درآتـ ــب و انـ ــم تـ ــوزم غـ   سـ
ــمع دل آتــــش از  آرم مي لب به شکوه ني و پشيمانم نه اما ــا شــ ــروزم وفــ   ١افــ

 شاعران براي ولي »انداختيم سپر« که فرستد مي پيام خود خصم  به بيتي در سعدي
 انداختن سپر و داشت همراه  به نو يپيام و تازه فکر ،استقالل نهضت ،نده در بيستم قرن
  :است سخت شاعر براي

  اسـت  جنـگ  اگـر  انداختن، سپر مجو من ز  اســت ننــگ باعــث گدايانــه صــلح طريـق 
  اسـت  ننـگ  مـرا  بيانـداختن  دسـت  ز سـپر   است جنگ در و مراست مقابل خصم که کنون

 يو .است شده سروده پيش سال پنج و بيست شده، چاپ ادراک شعله در که اشعاري
 يحقايق و است چشيده را زمانه گرم و سرد امروز به تا گشود جهان به چشم که زماني از
 ابيات اين در که دردي و شکوه و گله اين .است کرده بيان شعر در کرده، تجربه که را
 مردم که است عيتواق نيست، معشوق و عاشق و جبر و ظلم نياز، و راز خورد مي چشم  به

  :هستند متوجه حال تا هند
  ٢اسـت  همسنگ عدل ز مضرت و داد ز جفا  اسـت  نيرنگ چه فلک دست ز دهر به ببين

∗  
  ٣اسـت  افرنـگ  فريـب  دام بـه  شـرق  هنوز  بـاز  لعبـت  چـو  آن و اينـان،  همه لعبتان چو

 حال و گذشته تاريخ هم و دارد تغزّل شان هم دارد، لذّت و حال انصاري استاد شعر
  :است سروده يبختيار پژمان تقليد در که شود مالحظه غزلي .است

  ايـم  بـوده  مردانه همت و سفت عزم با  نيـز  سرفروش ما معرکه، بود که جا هر
  ايـم  بـوده  مسـتانه  نغمـة  فـروش  لذّت  را زمانـه  اهـل  ايـم  داده شوق و مستي

                                                   
 .١٨٠شعله ادراک، ص   .١

 .١٨٣، ص همان  .٢

 .١٨٢همان، ص   .٣



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢٥

ـ  فرزانـه  مـردم  همنشـين  ما  هـوش  و يفرزانگـ  فضـيلت  مگو ما از   ايـم  ودهب
ــروز ــم ام ــتريم، ذرة ز ک ــک خاکس   ايـم  بـوده  پروانه چو که مدتي نگذشت  لي
  ١ايـم  بـوده  کاشـانه  روشـنايي  وجـه  ما  آر يـاد  ليک کنون، کشته شمع هستيم

 کلمات و اصوات در و دارد سوز اش عارفانه شعر و بود نجيب مردي انصاري استاد
 ماية برايش درد که است عشقي قعيوا عشق .خورد يم چشم  به اي ويژه تناسب و نظم

  :انگيزد برمي هيجان و شور وي ذهن در عرفي »جانانة جلوه« و گردد مي حيات
  ٢اسـت  خوشتر خانه اين همه گرفتن آتش  اسـت  خوشـتر  جانانـه  جلوة ز سوختن دل
 در هنرمندانه انگيز، نشاط گاهي و است آور مالل گاهي که انساني فکر انصاري کالم در
  :است شده انيب مجاز و ايهکن قالب

  خويشتنم وبال چون دگران، از شکوه چه  خويشـتنم  پايمـال  هـوس  و حـرص  براه
ــه ــاي پيال ــه ه ــر زالل از هم ــردم پ   ٣خويشـتنم  سـفال  جـام  شده تهي کنون  ک

∗  
  ٤نيستم گاه و خود به گهي ولي هستم  مـرا  دهـد  فرصـت  نـه  طبع شوريدگي

  :باشد بلند خوي يدارا و همت با خوف، بي غيور، بايد مرد که است معتقد يو
ــي ــت ربط ــا نداش ــهرو روش ب ــغال و ب   داشـت  پلنـگ  خـوي  و ضـيغم  غيـور  طبع  ش
  داشـت  نهنگ خوف و موجه بيم که آنکس  مـرد  جويبـار  لـب  بـه  لـب  تشـنه  افسوس

  :است کرده نظم تمام يهنرمند با هدف  به رسيدن براي را حيات لطيف و باريک نکات يو
  ٥چيسـت  که داند نمي سر شهادت ميدان  به او  زنــدگي رمــوز از گــردد آگــاه کســي چــون
 شيراز عذوبت خيال محو نشسته لکهنو داراالمان فارسي محيط در انصاري استاد

 دارد، شعر متاع يو .کند مي شکرافشاني خود دلخوش نغمات از ذوق اهل براي و است
 باشد پر هميشه گنجينه بايد ندارد فرقي اما .ستين يخريدار و است يبازار کساد يول

  .شود نمي خالي وقت هيچ هند در ادب و شعر گنجينة هللا والحمد
                                                   

 .٧-١٨٦ص  شعله ادراک،  .١

 .٢٢١همان، ص   .٢

 .٢٣٨همان، ص   .٣

 .٢٦٠ص همان،   .٤

 .٢٨٠همان، ص   .٥



  ٢٢٦  قند پارسي

 و توانايي و هست من دست در که است »حزين علي شيخ نذر« استاد شعر ترين تازه
  :نماياند مي را وي دستي چيره

  را چشمان کرد خيره وـچ شعرش فـيوس الـجم
  اينجا دبري خود دست رـمص زنان چون کز يـبس

  گردد منعکس چون شفق و خورشيد گنگ آب به
  اينجا شهيد دـش انجم شاه ايدـش هـک اين ايدـنم

  وابيدهـخ هست زارشـم رـب وانـخ هـفاتح و اـبي
  اينجا دـسدي نـذه و تازه فکر به وييـگ نـسخ

  زيرين مقطع يخواند خواب در ديـآم تو يـشب
  اـاينج دـازديــب رايــب دــآي يـم روزــام يـول

  دمــدي يـآوارگ يـبس ماـپي ره ايــپ از زينـح
  اينجا دـرسي شـايـآس نـبالي رـب دهـوريـش رـس

  الکن زينـح را ودـخ ولي دـدان يـم ريدالعصرـف
  ١اــاينج دـخمي مــه او رـس وـت رامـاحت رايـب

 در هک کرده نقل را هندي و ايراني شاعران از ابياتي غزل پايان در ادراک شعله در
  .بود محرک غزل سرودن

 وي فارسي شعر هاي همجموع .پرگو است شاعري انصاري الحق ولي محمد استاد
 طور به شعر چند .است رسيده چاپ به »شبچراغ« و »گل خرمن« ،»ادراک شعله« نام  به

  :شود مي نگاشته نمونه
  هـم  بدوز را دلم چاک است ممکن گر  رفـو  کنـي  را مـا  دامـن  چاک آنکه اي

∗  
ــاظ ــه الف ــد جام ــي ان   خيـال  عريـاني  همـه  چکـد  مي جامه از  مــن کــالم در ول
  خيـال  پيشاني همه شده خون ز رنگين  زدنـد  مـن  اشـعار  بـه  نقد کلوخ چندان

∗  

                                                   
 .٢٣٥-٢٣٤ ش، ص . ه ١٣٨٥، ٣٤-٣٣قند پارسي، شماره   .١



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢٧

ــر چکــد  مجـوي  حـظ  مـن  شعر شيريني ز ــار شــهد از زه ــن گفت   م
  مـن  اشـعار  آهنـگ  و رنـگ  ببين  آشـنا  شـوي  من با که خواهي چو

∗  
ــن ــف م ــروزه يوس ــه در و ام ام ــاهم ت   گنـاهم  هسـت  ايـن  و هسـتم  گنـه  ناکرده  چ

  پوري حمزه ناوک
 جهان  به چشم پور حمزه حوالي در م ۱۹۵۱ سال در پوري حمزه ناوک السيدين غالم سيد

 پدر آثار ناوک .بود شاعر زين خود که است مذکور قوس رسول غالم فرزند يو .گشود
 فارسي به يو .است کرده چاپ اونديشنف حمزه مؤسسه طرف از و آوري جمع را خود
  :است آشکار وي شعر در عرفاني و اجتماعي مسائل .سرايد مي نغز شعر

  نيسـت  صفات و ذات به شريک کسي را او  نيست ممکنات از همسرش که شاهدي آن
  نيسـت  حيات ايمان گرمي نيست که را آن  آدمـي  مـرده  شـود  ضـمير  شـد  مرده چون

  کيبش خان علي شَبير وکيل
 .گشود جهان  به چشم رامپور در م ۱۹۱۸ سال اوت شانزدهم تاريخ  هب خان علي باقر پسر
 وي فارسي شعر .سرايد مي شعر فارسي به گاه گاه .است اردو زبان نويسندة و شاعر يو
 شعر .کرد مي مشورت هم عرشي خان علي امتياز با مورد اين در و است غزل قالب در

  .نيست دست در وي کالم نمونة أسفانهمت .گويد مي روان و شيرين

  بانهالي مرغوب
 نعت از اي نمونه اينجا .ودسر مي شعر فارسي  به يو .است کشمير دانشگاه بازنشستة استاد
  :شود مي ذکر )ص(عالميان سرورِ

ــم ــيداي دلـ ــدار شـ ــه دلـ ــرم  مدينـ ــان سـ ــردار قربـ ــه سـ   مدينـ
  مدينـه  سرشـار  هسـت  کو آن هر  هرگـز  جـام  نگيـرد  کـس  دست ز
  ١مدينــه غمخــوار بــه غــم سـپارد   کـو  را خـويش  رهاند مي غم هر ز

                                                   
 .٣٢ش، ص  . ه  ١٣٨٣، ٢٧قند پارسي، شماره   .١



  ٢٢٨  قند پارسي

  صديق محمد فسوروپر
  :يو شعر نمونه .است پتنا دانشگاه بازنشستة استاد
ــه  کـرد  وا لـب  غنچه چو محزون دل تو ديد ز ــوه چگون ــايم جل ــرف ز نم ــي ح   ١را معن

∗  
  ٢برهمـي  دريا گرچه من روم مي ساحل سوي  شـمع  بـه  ماند تو ياد و گرفت جا هر تيرگي

  نعماني احمد رئيس
 .است فارسي مطالعات مرکز مدير و عليگر اسالمي دانشگاه .اچ .تي .اس مدرسة استاد

 از يو فارسي شعر مجموعة .ديسرا مي نغز شعرهاي و دارد عالقه و عشق فارسي  به يو
 چاپ  به نو دهلي اسالمي، جمهوري سفارت فرهنگي رايزني فارسي تحقيقات مرکز طرف
  :است رسيده

ــاز و مــن ــه ني ــث گفتگــوي و صــهبا ب   است لبي تشنه ذوق مرهون همه من نشاط  عب
ــنيده ــو ام ش ــديث چ ــراق ح ــب از ف ــي ل   اســت طربــي ترانــة صــوت ز گرفتــه دلــم  ن

 و عالمانه فکر که سروده شعري خود دختر عروسي مناسبت  به م ۲۰۰۳ سال در يو
  :دهد مي نشان را وي عارفانة

ــر  بربـــاد ويشــتن خ ديــن  نــدهي  ــاي بهـ ــده دنيـ ــرور مفسـ   پـ
ــي دور  حيـات  کارگـاه  بـه  هسـتي  که تا ــه راه ز باشـ ــر و فتنـ   شـ

ــتن  حــق ره از عــدول !فتنــه چيســت ــرع ز بازگشــ ــر شــ   پيغمبــ
ــان ــام ج ــدر و م ــرو !پ ــز م   سـقر  سـوي  بـه  عمـل  بهشـت  از  هرگ
ــي ــايم مـ ــون نمـ ــرا وداع کنـ ــا  تـ ــا، ب ــه دعاه ــاطر ب ــطر خ   مض
  سـحر  انـد  بـوده  اخـالص  بـه  که  زرگبــ صــالحان دعاهــاي بــا
ــا  صـــديقان جملــه  دعاهـــاي بــا  ــاي بـ ــع دعاهـ ــر جمـ   پيغمبـ

ــاء، ــالحين انبيـ ــديقين و صـ   پسـر  و دخـت  بهـر  آنچه خواستند  صـ
ــداي از  خــواهم همــي تــو بهــر همــه آن ــان خ ــان و جه ــرور ج   ٣پ

                                                   
 .٢٧٨ش، ص .  ه  ١٣٨٣، پاييز ٨شماره  قند پارسي،  .١

 .١٦٦، ص ١٣٧٤، بهار ٩همان، شماره   .٢

 .٢٦٠، ص ١٣٨٢، ٢١، شماره همان  .٣



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٢٩

  پوري يج شميم
  :دسراي مي برجسته شعرهاي است مرادآبادي جگر خدمتگزاران از يکي

ــي ــايد نم ــرا ش ــتان صــحن م ــي  گلس ــغل پ ــون ش ــه جن ــويم ويران   ج
ــاه  اسـت  کار چه جويان مصلحت با مرا ــد پنـ ــه مرشـ ــويم ميخانـ   ١جـ

∗  
ــرت  گـاه  قتـل  سـوي  به رفتم کف به سر ــدار حسـ ــل ديـ ــتم قاتـ   ٢داشـ

∗  
  ســبو و جــام در دارنــد عمــل و علــم بــادة  خـراب  بـزم  اين رندان از تو با گويم چه من

  برق رضوي طلحه دسي پروفسور
  :است سنج سخن

  ٣نيسـت  ثبات را گل خندة که مشو غافل  نـدا  ايـن  بـه  شـبنم  قطـرة  گشت معدوم

  امروهوي شاکر سيد موالنا
 کرده پرورش را ياريبس محقّقين و نويسندگان شاعران، امروهه ادبي و علمي فضاي
 جامعة در .آمد نياد به امروهه در م ۱۹۲۹ مه ماه دوازدهم تاريخ  به شاکر آقاي .است
 زبان به .است ذوق صاحب و فاضل مردي .دهد مي انجام را تدريس کار لکنو شهر ناظميه
 ديني و عرفاني جنبة و است اجتماعي مسائل داراي شعرش .سرايد مي شعر فارسي و اردو
  .اوست طبع قدرت از اي نمونه قافيه، کاربرد و تلميحات الفاظ، بندش .دارد

  مجتٰبي دمحم سيد موالنا
 استاد ،حسن اوالد سيد موالنا شاگردان از و فضال و علما خانوادة يشعرا از يکي يو

  .٤بود ،يفارس و يعرب برجسته

                                                   
 .٢٦، ص ١٣٧٢، زمستان ٦شماره قند پارسي،   .١

 .همان  .٢

 .١٧٦، ص ١٣٧٤، بهار ٩، شماره همان  .٣

 .سطيه، تذکره سادات ارزانياتاريخ و :ک.ر  .٤



  ٢٣٠  قند پارسي

  علي احمد سيد
 بديع و عروض و دستور عالم .شد متولّد امروهه دانشمندان محلة در علي امانت سيد فرزند
  .١است کرده تيترب يخوب شاگردان يشاعر و دستور در .داشت مهارت گويي شعر در .بود

  قاري علي محمد حافظ
 پدر طرف از نسبش .شد متولّد پور غازي شهر تيا،هِپ به معروف وليرس نام  به اي قريه در
 علوم بر .رسد مي گيسودراز نواز بنده سيد  به مادر طرف از و احرار عبيداهللا خواجه  به

 يو ياتکلّ .بود بلگرامي احسن محمد مال شاگرد او .داشت کامل دستگاه غربي و شرقي
  .شود مي نگهداري عليگر اسالمي دانشگاه آزاد موالنا کتابخانة در

 اشعار .کرد ذکر مقاله نيا در را آنها همه نام توان ينم ولي بسيارند بيستم قرن شاعران
 اين رد نيز آنها اسامي متأسفانه ولي است توجه درخور بسيار نيز دوره اين زن شاعران
  .نيست مقاله

  منابع
 فرهنگي رايزني فارسي تحقيقات مرکز ،)اشعار گزيدة(اعتبار سرمة ،نعماني احمد رئيس .۱

 .م ۲۰۰۹ ,نو دهلي ايران، اسالمي جمهوري سفارت
 دهلي، امروهه، سوسائتي وظيفه ناشر امروهه، يعلما تذکرة ،نقوي حسين شهوار سيد .۲

 .م ۲۰۰۳ فروري
 ).قوس غزليات انتخاب( معتبر سخن ،)دآورندهگر( السيدين غالم سيد .۳
 .م ۲۰۰۳ بمبئي، سينتر، ريسرچ الحيات حلم، کلّيات ،)مصحح( حسيني فاطمه بلقيس سيده .۴
،دکتر احمد، ظهورالدين .۵  دانشگاه پاکستان، تحقيقات ادارة انتشارات   

  .م۱۹۹۰ جون ،۷۵ شماره الهور، پنجاب،
 .م ۲۰۰۱ قلعه، زير محلّة دينيه، مدرسة پور، غازي مشاهير ،قيصدي عزيزالدين .۶
 .م ۱۹۵۵ اکتبر الجواد، ساله صد تحفة ،زيدي جواد علي .۷
 سفارت فرهنگي رايزني فارسي تحقيقات مرکز ،۱۲ و ۹ ،۸ ،۶ هاي شماره ،پارسي قند ةمجلّ .۸

 .نو دهلي ايران، اسالمي جمهوري
                                                   

 .٥١-٥٠تذکره علماي امروهه، ص  نقوي، موالنا سيد شهوار حسين  .١



  شعر فارسی شبه قاره در قرن بيستم  ٢٣١

 دروازه، لوهاري اندرون کتب، تاجر علي بارکم شيخ حجاز، ارمغان ،الهوري اقبال محمد .۹
 .م ۱۹۴۴ الهور،

 .الهور پريس، آرت رشيد بها، بي تذکره ،حسين محمد .۱۰
 .لکهنو محل، فرنگي پبليکيشن انوار ادراک، شعلة ،انصاري الحق ولي محمد .۱۱
 گلبرگ ،سي ،۱۰۸۲ سنتر، ريسرچ اسالمک خراسان انوار، مطلع ،فاضل حسين مرتضي .۱۲

 .م ۱۹۸۱ کراچي، بهار فاونديشن، حمزه ا،ايري بي فيدرل



  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



  »صحن چمن«معرفي مثنوي   ٢٣٣

  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



  ٢٣٤  قند پارسي

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



  »صحن چمن«معرفي مثنوي   ٢٣٥

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



  ٢٣٦  قند پارسي

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

  منبع
  .مثنوي صحن چمن، دستنويس
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي

 ۲۵ البلد ان عرضيالت اتراپرادش هند است که ميمشهور ا ياز شهرها يکي پور غازي
 ۸۴ ودقيقه  ۷درجه و  ۸۳ دلالب شمال و طولدقيقه  ۲درجه و  ۲۶ ودقيقه  ۱۹درجه و 
 ل مربع است،يم ۲۱۹۵ آن مساحت. چ واقع شده استيونيشرق گردقيقه  ۴۰درجه و 

ان يجر ميل ۳۷۵ در طول رود گنگ زين جنوب در سمت و ال رود گنگطرف شم  در
  .اند  گر، سرون و شاهاباد بنارس، جونپور، اعظم آن همجوار يشهرها. دارد

مر و ث باهاي  ار سرسبز، درختيبس يبا فضا يکشاورز خيزمنطقه زرک ي پور غازي
، ي، گانگيگومتگنگا،  :آن عبارتند از مشهور يرودها. است معطر يها گلهاي  بوته
 يرهاين تاالب و آبگيعالوه بر ا .کوچک، کرمناسه ي، سرجويسني، بهيئسو، منگيب

  .ز وجود داردين يمصنوع
دو هزار  باًيتاالب که کوچکتر از تال است تقر. است ۲۵ر ين گونه آبگيتعداد ا: تال

ود وج وکهرا در هر روستا دو سه عددپند يگو مي وکهراپ را آبگير نيتر است، کوچک
لومتر عرض دارد، تال بچوتر در يک کي ،لومتر طولينو دو کربگناتال در بلوک بِ .دارد

ردبلوک سادات طول  ينريلومتر عرض، تال کيلومتر طول و دو کيپنج ک ،ه استبلوک م
تال در بلوک  يدار کا  ايکوته«ن طور يهم. لومتر استيلومتر عرض سه کيپنج ک
١گسترده است گه مربعيب ۵۶۶با يا تقريهنکَج.  

شاهبانوان واقع  يتشوسش يساگر برا يتنيدم يساگر، ران يتاالب ران: تاالب
پخته تاالب محله نواب گنج . تاالب بلوک کرندا در ده مانکپور است ،کاينيدلدارنگر م

  .، تاالب موهن الل در محله روضه استيخ فضل عليخ عبداهللا و شيس شسؤم
                                                   

  .١٥٠پد، ص  جن  .١
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نام ملک  به آباد يطور مثال بحر  به ،خود موسوم کردند ينام امرا  به را مختلف يها هيقر
 .افتيشهرت آباد  ينام شاد به بعدهاکه است  ينام خادمش سعد  به آباد يسعد و يبحر

 تحت ها يوريس و ن پرداختندين مبيغ ديتبل  به ن منطقه،يآنها بعد از سکونت دائم در ا
  .آنها اسالم قبول کردندتأثير 

 يار خلجيبک و بختيقطب ا ميالدي زدهميس قرن ليدر قرن دوازدهم و اوا
 آن پور و کنار نام قطب به ،دنديشان اقامت گزيکه ا ييجا. ادامه دادندفتوحات خود   به
  .١گنج گهات موسوم شد نام قطب به رود

عنوان سردار و حاکم با  به ياز دهل يسبزوار الدين تاجسيد  ،در عهد سلطان التمش
نام آنها موسوم  به راها  هيار شد و اسم قرين دياز مسلمانان وارد ا ياريبس يهمراه
  .٢رهيپور و غ وثلپور، غ پور، حسن يخ عليپور، ش تاج: طور مثال به کردند،

 يسرکوب يمسعود مذکور براسيد  ريساالر ام در زمان سلطان محمد بن تغلق سپه
از خانواده راجه  يقو يماندهاتا چکوه پادشاه. چکوه فرستاده شد يراجه ماندهاتا

 .ديعهد گردان يبنومن چکوه را ولاش  هبرادرزاد يو. بود يشون هيچوهان راجپوت سور
 مسعودسيد  ريام. ت کردنديشکا يپادشاه دهل  به مردم. بود يظالمحکمران  بنومن چکوه

 کرد که قبالًتأسيس  يشهر ،تيد و پس از موفقيجنگ آنها با فرزندانش کمک  به
  .٣ل ذکر شده استيتفص  به

  .٤ديو بنارس گرد پور غازيحاکم  الديناءيضسيد  ،ساالر مسعودسيد  پس از فتوحات
و شش حکمران از سال  درآمد يسلط شاهان شرقت به پور غازيمرور زمان  هب
 پور غازيز چند روز در ين يبهلول لود. حکومت کردندبر آن  يالديم ۱۵۰۵تا  ۱۳۹۴

  .٥بود پور غازيردار يجاگ) يلوهان( يرخان نوحانينص ياقامت داشت در عهد و

                                                   
 .۶۵ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،   .١

 .۶۶، ص همان  .٢

 .۸-۹، ص نسخة خطي ،نامه ، نسبامان اهللا  .٣

 .۱۲۸سيد اوالد علي بلگرامي، تاريخ جديد اريسا بنگال و بهار، ص   .٤

 ۲۵۳و  ۲۳۳مخزن افغاني، ص   .٥
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 يشهر ايک بلين شاه را شکست داد و در نزديحس يسکندر لود .م ۱۴۹۶در سال 
 پور غازيشد و قلعه  پور غازيحاکم  يرخان لوهانيسپس نص. اد کردبآ پورسکندر منا  به

  .١نهاد را بنا
تمام و دو ماه آنجا بود  ،ديرس پور غازي  به .م ۱۵۲۵مارس  ۲۸خ يتار به بابر چون

کرده  انيب نيز راها آنهاي  يژگيها، رودها و و هاسم محلّ يو. وار رقم کرد خيع را تاريوقا
دشوار  از آن عبور کردن ياست ول يکيرود بار يسد که گومتينو مي ور مثالط به .است
ده داشتند يعقآنها  .دنديترس مي آن نام کرمناسه بود که هندوان از آب به يگريرود د. بود

از آن جا بودند و  مي پس از آن دور. گردند مي ن رود را مس کنند بدبختيکه اگر آب ا
  .٢کردند يعبور نم

در  .٣است ها ن محلهيا از يکيپور  شجاول .دين زمان آباد گرديدر هم اه اکثر محله
ون يهما. شد پور غازيوارد شهر  يرخان لوهانينص يسرکوب يون برايهما ،زمان بابر شاه

 ،د و شکست خوردهيچوسه جنگ نام به يدر محل پور غازيک ينزد ير شاه سوريبا ش
باد پناه آخ محمد غوث واقع در ظهوريو برادر کوچکش ش) پهول(خ بهلول يخانقاه ش  به
از  يارير شاه بسيجه شيدر نت ،ديرس پور غازيرپور يموضع و به کمک نظام سقه به و برد

  .کردکسان يبا خاک  راها  خانقاه
در سال  يو .حاکم داراالمارت جونپور شد يبانيخان ش يقل يعل ،برشاهکدر زمان ا

 يعل. ض شدقاب پور غازي ةتمام منطقرا شکست داد و بر  يعادل شاه سور .م ۱۵۵۹
در عراق  يرانيزن ا کي از بطن که در سلطان بوديفرزند ازبک تاتار ح يبانيخان ش يقل

را از و خطاب خان زمان  ک بودينزد يليخ اکبر  به و ٤ر و جنگجو بوديدل يو. د شدمتولّ
 يو .بود دربار شخص دوم يقل يعل ،رم خانيند بعد از بيگو مي .کرد فتدريااو 

 زياکبر ن .آباد کرد را هيزمان ةقصب نام خود به و گرد و نواحش را فتح کرد و پور غازي
  .در اکبرنامه موجود است يرخان لوهانيآمده بود و ذکر قلعه نص پور غازي  به

                                                   
 ۷۶و اولدهم ص  ۴۷مير مهدي علي ساکن گنگولي، ص   .١

 .۷۸اولدهم، ص   .٢

 .۸۰ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،  ،۴۷سيد امان اهللا، ص   .٣

 .۷۹، ج اول، ص زمائريم  .٤
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 يو .١بود پور غازيخان حاکم شهر  رنام پها به يمهم اکبر انساالر از سپه يکي
را  يباغ نيهمچن يو ٢.خان معروف استرهاپم قلعه نا به ساخت کهاي  هگهات و قلع
مشهور بود  ده شد و در مورد آنينام باغ يصريق ،صريگم قينام همسرش ب به بنا نهاد که

  .٣باردار وجود داشتهاي  معطر و درخت يها گلهاي  که در آن بوته
بهادر فوجدار  يدر عهد شاهجهان صوف. سلطان خان حاکم بود ،ريدر عهد جهانگ

ها و   يسيانگل .ز حاکم آنجا بودين زيب اورنگبهادر در زمان  يصوف. شد پور يغاز
حاکم مذکور آنها را  يول کردند ي ميحيآنجا را مس و کشاورزان ندارانيزم ها  يتغالپر

 يپس از رحلت صوف .ار شاد و مرفه حال بودنديبس يمردم در روزگار و. سرکوب کرد
  .شد پور زيغااهللا خان حاکم  قياب عتنو ،خان

حاکم  يشابوريخان ن يالملک سعادت عل ، برهانزيب اورنگپس از زوال حکومت 
 .م ۱۷۱۷ر در سال يدر زمان فرخ س .٤آمددرنش ينگ ريز پور غازيشد و   صوبه اوده

 يسپس پسرش فضل عل. ديب خود گردانيخ عبداهللا را نايسربلند خان حاکم شد و او ش
ا رام پدر راجه سرا بر طرف کرد و من يدوله فضل علال شجاع. شد پور غازيحاکم شهر 
بعد راجه بنارس يک سال . گماشت پور غازيرا حاکم ) راجه بنارس(نگ يبلونت س

  .فوت شد يالديم ۱۷۳۶يعني 
 .م ۱۷۸۶در سال . رداران مختلف بوديدر دست جاگ پور غازين صورت يهم  به

ک يو  س برپا شديلوپ ةمحکم پور غازيدر  ،س چون گورنر هندوستان شدلالرد کارنوا
 يادار يهااو کار .ن شديدنت معيزيجونات دنکن در بنارس ر نام  به يسيانگل فرد

 در .معين شد يقاض يرچردسن انگليس .م ۱۷۸۷ در سال. داد يانجام م را پور غازي
رابرت ) يحاکم اعل(ن کلکتر يلاو. دادند قرار )شهرستان( ضلعرا  پور غازي .م ۱۸۱۸
 زبان .م ۱۸۲۶در سال . قرار گرفت يدولت ةادار تحت نظارت پور غازين شد و يباربو مع
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  ٢٤٤  قند پارسي

 يآن موقع مرزها. دين گرديمع يدولت يو مرزها ١شد يزبان ادار ياردو و فارس
و  افتير ييتغ پور غازي يهامرز يالديم ۱۸۳۲در سال . ار گسترده بوديبس پور غازي
ا از يپرگنه بل ميالدي ۱۸۷۹در سال  .دملحق کردن گر اعظم شهر  به را طقامناز  يبعض
در  .ا داده شديبل به گريد هيظهورآباد و هفتاد و نه قر ۱۸۸۳در سال . جدا شد پور غازي
 جدا شده پور غازيپرگنه مهانچ از  .م ۱۹۲۹در سال . ا ضم شديبل به گرها. م ۱۸۹۲سال 
کر يا ۸۹۱۰۶۴از لحاظ مساحت  پور غازي يالديم ۱۹۰۶در سال . شد ملحق بنارس  به
االن فقط پنج  ،جده محال داشتيکه در زمان اکبر هفده پرگنه و ه يپور غازي .ماند
 و ايجکهن .۴پور دسي .۳آباد  محمد .۲ پور غازي .۱ يهانام  به يمرکز ادار يعنيل يتحص
  .ه دارديزمان .۵

آنها  ،وجود آمد به ياسيهرج و مرج س ،چون بر سر اقتدار آمدندها  يسيانگل
را  يمنگل پاند يالديم ۱۸۵۷در سال . ن کردنديمع پور غازيل را ناظم م يريکاشم

 يها تيفعال  به پور غازيان شهر ياهال يالديم ۱۹۴۷ سال اعدام کردند و از آن زمان تا
را از دست  خود يادب ن شهر رونقيا آهسته آهسته. پرداختند استقالل هند يبرا يالبقان
و  درآمد يجمهورصورت   به شور هندوستانک ياسيس نظام ،پس از استقالل. داد

  .ر هندوستان شديواهر لعل نهرو نخست وزج. دين نو آغاز گردييبا آ يکشوردار
پدرش . است پور غازياز  يحامد انصار يس جمهور هند آقايب رئياکنون نا

 بزرگ يها تيشخص از و ين آزاديمجاهد از زين ياستاد هنر و نقاش يانصار عزيزعبدال
 ،)يالديم ۱۸۸۰-۱۹۳۶(ه يس جامعه ملّيرئ يدکتر مختار احمد انصار .است ورپ غازي
 يمولو ،)۱۸۶۹-۱۹۶۶( يدالحق انصاريفر يقاض ،ر آموزش و پرورشيوز ،محمودسيد 

. مسترد کردرا  يسيخطاب خان بهادر حکومت انگل) يالديم ۱۸۴۸- ۱۹۰۳(عبدالصمد 
 از يزهره انصار ،)يالديم ۱۸۷۰- ۱۹۴۱( يبرادر بزرگ احمد انصار ينا انصاريم نابيحک

اهللا   دکتر شوکت ،)۱۷۹-۱۹۵۰( .اد دادياردو  يگاند مهاتما به بود که يا همان خانواده
 ۱۸۸۴- ۱۹۷۸( يراروحيداهللا اح يمولو ،سهيان و گورنر اردسوهند در ر يسف يانصار

ن يمتراز مه يمنگل پاند .بپا کرد يانقالب کشاورز يجانند سرسوتهس يسوام ،)يالديم
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٤٥

 يمصطف ،يعباس يربان غالم ،يابوظفر انصار. بود که اعدام شد يانقالب يها تيشخص
  .١انجام دادند يانينما يهند کارها يآزاد نهضت ه درريوغ يعباس

انجمن  پور غازيدر  يالديم ۱۹۱۶در سال  ،يزبان هند ةسندينو ،يگجانند ماروار
 يزندان ۱۹۲۱در سال  که پور بود يوتيد يروستااز  يدامودر شاستر. نهاد را بنياد سيکانگر
گروا  ده مادهو شرما از ينيخواه، ب يآزاد ،وراپ برهمن يروستااز  بهوددل شرنگار  .شد
در ساختمان  يالديم ۱۹۴۲رپور در سال ياز موضع ش يدکتر شاه پوجن را ،صودپورقم

 ةگلول را با يو ها يسيانگل ،پرچم هند بلند شد برافراشتن يل چون برايتحصآباد  محمد
  .٢سمارک وجود دارداد يشهآباد  در محمد يادبود وي  بههنوز  .قتل رساندند  به توپ

و در  شد يسه سال زندان يبرا .م ۱۹۳۰پور در سال  از کرکت يبهرگونات پاند
در  که ت بوديپور استاد سانسکرسيد در يبلداؤ پاند. ديمحبوس گرد دوباره ۱۹۴۲ سال

زد و پرچم  آتش را ون قطارياستاس. را منفجر کرد پور غازي يفرودگاه راجور ۱۹۴۲سال 
  .رها شد ۱۹۴۶در سال  يول. کرد يسال زندان ۲۳ يبرا را يو سيدولت انگل .را بلند کرد

ارها  از يسرجو پاند. هم بود يخواه و شاعر زبان هندوستان يبالروپ شرما آزاد
از  .م ۱۹۴۲استقالل در سال  در نهضت و ار فعال بوديست بسيدر حزب کمونآباد  قاسم

خواهان  يآزاد از جه با شانزده نفريدر نت ،گرفت زور به را يا اسلحه يسيانگلک يدست 
در  ۱۹۷۹در سال  و ت داشتيمان عضوينه و پارليدر کاب يو .مورد مجازات قرار گرفت

  .٣ها بود ياز زندان يکيدان  حقوق ينگ گهمريس وشونات. مسکو فوت شد
 شرفت جامعهيدر پ دان بودند و ر حسن حقوقبشسيد  و ين عابدر حسيبشسيد 

  .بود »هند آزاد«ارتش  ز دريونس پروي. گذاشتندتأثير 

  قوام و مللا ،يوضع اجتماع
در  ينر متمدياقوام غ  بده مدر زمان گوت ،ذکر شد ح چنانکه قبالًيمسميالد قبل از 

  .بود ت، موسهر، ونيرويهر، سرو، بيچها  لهين قبياسم ا .کردند مي شکار يرها ماهيآبگ
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  ٢٤٦  قند پارسي

 ير زرعيغهاي  نيو بر زم وهيم هاي ک درختينزد يرون آباديب نهايا: موسهر .۱
ورباغه، قشان  يغذا. شد مي ره گفتهيد آن  به اصطالحاً داشتند که يموقتهاي  خانه

 .١ره بوديپشت، مار، موش، خرگوش و غسنگ 
 اريس شغال را يهند  به .ال بودندق شکار شغين و شار متمديز غينها نيا: يوريس .۲

 ينذر و نذورات برا ،له قبل از آغاز کارين قبيا کشاورزان زياکنون ن. نديگو مي
 حکومت ليتشک ن شدند ومتمد يکم لين قبايا ازدهميتا قرن  .٢نهند مي ا بابايوريس
 .ز دادندين
ن سردار يآخر. بودند پور غازي يدر مرز شمال آنها. کردند ي ميپرور دامها  نت: نت .۳

 يبرا يشاهان شرق. جنگجو و سرکش بودند آنها. نت بود ينام موج  به لهيقب
 اوردهينت تاب ن يموج. ندفرستاد را نام ملک مسعود به يساالر سپه آنها يسرکوب

نت بهنجن  ينام موج به يمرز شمال فرار کرد و آن منطقه هيهمالهاي  جلگه  به
 .شود مي بهنجن گفته مئوناتمشهور شد که االن 

شد و گوشت  يپرور ريمشغول خنز يکيم متمدن و در دو شاخه بودند ين آنها :بهر .۴
و با نام  دينام مي و خود را راج بهر کرد يم يدوم کشاورز، گروه خوردند مير يخنز

 .٣اند که از خانواده شاهان کردند مي فکر آنها. برد يکار م  به را يرا يخود نام نسبت
سکه  ،کردند مي قلعه بنا آنها .حکمران بودند و اقوام متمدنآنها از : رويچ ةليقب .۵

از آن  يکي. بود نمي کردند که قطرش کمتر از چهار گز مي چاه درست ،داشتند
 يعنينار نار و برکا اکوا انام پ به )لپ کتهوا( يک پل چوبينزد پور غازيدر ها  چاه

هار و يه، اوريحال در زمان له تاين قبيا افراد .چاه پخته و چاه بزرگ وجود دارد
. کنند يدرست م ياز برگ پالس ظرف غذاخورها  يبعض. دنکن ي ميمحمدآباد زندگ

ن هندو و يو عروج د يين بودايقوم پس از ورود د نيافراد ات يگرچه اکثرا
 .٤تا حال وجود دارند يگر مخلوط شدند ولياقوام د اب يغات اسالميتبل
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٤٧

در زمان  يين بودايد. ستيدر دست ن يقيع دقاطال قبلي فرهنگ چند قرن ةدربار
 نيب قبل از آمدن مسلمانان از يمنطقه رواج داشت ول شوک شاه و اقتدار گپتا در آنا

ن مورد يق در اياطالع دق يسکونت داشتند ول در آنجا رفته بود و راجپوتان و برهمنان
ره يو غ سيدپور يبهترهاي  در خرابه ها بهيات و کتيرفآثار ح .١آمدند يست که آنها کين
  .ن بردنديب ده تمام آن آثار را ازيو هندوها خودشان جنگها  ييبودا .شود مي دهيد

 ازاز سفر خود، ، هنگام برگشت ينيچ احيس، (Hiouen Thsang) ون سانگيه
زبان   به ن منطقه رايا يو .نام دارد، عبور کرده بود پور غازيشهر  که اکنون يا منطقه
ل يتفص به و دينام حکومت شاهان جنگجو يعني (…Sehen tehou) چو نيچ ،ينيچ

و مرفه حال هستند،  ثروتمند آنجا سد که مردمينو مي يو .فرهنگ آن دوره را ذکر کرد
مان و يا مردم با ،آب و هوا خوشگوار و معتدل است ،اد استيتعداد قصبه و روستاها ز

ست يو ب (Monk) هزار مونک باًيرو تق ييدر آنجا دوازده خانقاه بودا هستند و گو راست
است و در مرکز استوپ است که  يتخت خانقاهيدر شمال غرب پا .وجود دارد معبد
 ون سانگ ذکر کرده است از بنارسيکه هاي  هفاصل. شوک آن را نصب کرده بوداشاه 
  .٢ت وجود نداردين اسم در متون سانسکريا با يشهر يبرد ول يم پور غازي يسو  به

ا ي انمسلمانان، راجپوت عبارتند از وجود دارند پور غازيکه االن در  يگرياقوام د
ن شان هندو است يد. هستند يمختلفهاي  و خانوادهها  لهين آنها قبيو برهمن و ب يچهتر
ن يراجپوتان ا .دانند مي نها خود را از اصل برهمنانيند و ايگو مي هار يبهوئ نداران رايزم

خطاب ها  يبعض. نگارند ي مينهار رايسند و بهوئينو مي نگيس پسوند با اسم خودشهر 
  .٣کنند مي ريپردهان هم تحر ،يرا يجا به يز دارند و بعضيخان ن
يکيم ارتباط نزدياز راجپوتان که در زمان مغول مسلمان شدند با اقوام قداي  هعد 
و  .ندسانش مي نام نومسلم  به را نهايا. با هم روابط خورد و نوش ندارنداگرچه  ،دارند
  .٤بود نفر با هزار و چار صديقرن نوزدهم تقراواخر  هان گفته شوند تعدادشان درپت
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  ٢٤٨  قند پارسي

  ديس
در . اند ل کردهيب و تحصينج آنها. نفر هستند ۳۵۰۰باً يدها تقريسد که سينو مي اولدهم
 اند و  نها حاکم روستاهايا. اند دين فاتح سياز اوالد اول آن يو در نواح پور غازي
  .١شوند مي رداران شمردهيجاگ عنوان  به
  خيش

وارد  ،يو مغول گورکانها  يدر مرکز و در شرق پرگنه در قرن شانزدهم در زمان لود
ن بودند و تعداد کل يوسف پور ذهيخ يش يا و انصاريخ از پهتيق شيصدخانوادة . شدند
  .٢ست و هشت هزار بودين بين سرزميخ در ايش

ن آنها يکنند و ب ي ميز آنجا با هم زندگير نگيد ره مللير و غيالله و اه، ستيکا
  .ز هستندينداران نيزم
  پور غازي يو فرهنگ يخ اجتماعيتار

 يسرپرست از يرسم صورت  به يج فرهنگ و ادب فارسيدر ترو وقت چيه پور غازي
ي قشون شاه ،بود ياحان و شاهان راه عبوريس ين منطقه برايا. برخوردار نبود شاهانه
 ي، افغانيالنسل، ترک يرانيون ايان، شعرا و روحانيشان علما، صوف آمدند و همراه مي
جه وجودشان يدر نت. دنديگز يپس از فتوحات همانجا اقامت م آنها. بودند مي رهيغ  و

  .شان شدين اسالم و فرهنگ مخصوص ايج ديباعث ترو
ساالر ساهو مضافات سيد  بن يساالر مسعود غازسيد  يدر عهد محمود غزنو

را  پور غازي يحوال يهجر ۴۲۰ سال در هملک مردان شاه رحم. را آباد کرد ورپ غازي
ن را با ين سرزميبودند و ا يمعاصر و رحري، شاه محمد کبرحيملک بحر. فتح کرد

 يملک بحر ،نسبت دارد يملک بحر  به آباد که يردر بح. اوج رساندند  به مات خوديتعل
  .وجود داشت يالديم ۱۹۲۵ا بنا ساخت که ت يعبادت و مسجد يبرااي  هحجر

 يکه از نسل امام موس يسبزوار الدين تاجسيد  از مردم با يدر عهد التتمش گروه
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٤٩

-۱۲۳۶سال  هند،  به يخ ورود ويتار. وارد شد پور غازي يدر حوال ،بود )ع(کاظم
 الدين تاج. تاجپور را بنا نهاد ١يالديم ۱۲۶۴/ق . ه ۶۶۴در سال  يو .است يالديم ۱۲۱۱
هرج و  يه سلطان بر بنايمهم آن دوره که در عهد رض يها تياز شخص يکي يارسبزو

 پور غازيک ينزد بود، با همراهيان خود را ترک گفته يو منصب پنج هزار يساالر مرج سپه
همانجا ساکن  يهمراه و  به زين يل راثغو و ، حسن خان، رام دهن الليخ عليش. اکن شدس

پور،  خ حسن، حسنيپور، ش يخ علي، شيخ عليش مانند لفنام خودشان مواضع مخت  به و شدند
  .٢باد کردندآهمه را يپور، رام دهن الل، د ، غوثليغوثل را

در  الدين خ سراجيو برادرش ش الدين خ تاجيمخدوم ش ،در زمان سلطان محمد تغلق
و  هيقر ستيدند و بر دويان و سواران اقامت گزياز سپاهاي  هبا عد پور غازيمضافات 

و روستاها فرهنگ ها  هين قريآهسته آهسته در ا. کردند  حکومت اطراف يوستار
 مناسبت نام به ،يم لوديکه آنها بودند در زمان ابراه ييجا. وجود آمد  به يمخصوص

 سنده زبان ويهم شاعر و هم نو يو .شد مي گفته ينمد سيدپور ،يشاه نمود صوفسيد 
  .٣است يآثار و از يکيمکتوبات نمود  .بود يات فارسيادب

د يشا(پور  کينام بار  به يالسادات در موضع قبل از فتح ملک) محمد(محمود سيد  ريام
  .٤روف بودعن ميگوشائسيد  نام  به ن مردميسکونت داشت و ب) پور است مخفف مبارک
عطار  الدينديفر) فرزند پسر(نوه  ،قتال الدين نيروز شاه تغلق خواجه معيدر عهد ف

  .٥ن خانواده بوديمنصب قضا در ا .م ۱۸۳۲تا سال . بود پور غازيشهر  يقاض ،يشابورين
نامه  ينام کرس  به يکتاب يو. نجا آمديا  به الدين خ شمسيش ،تغلق الدين اثيدر زمان غ

  .٦ن کتاب را مرتب کرده استيا يثوار خ احمديش .نوشت يفارس  به الدين شمس
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  ٢٥٠  قند پارسي

و در  ار فعال بودين بسين مبيغ ديتبلدر  يو .بود يريمن ييحي رويپ الدين شمس
 ،ناراحت بودندها  يورياز ظلم سمردم را که  يا منطقه يو .ديوسه اقامت گزچمنطقه 
ث و فقه و يکه در حد، پور غازيشهر  يبان ،ر مسعوديساالر امسپه .امن قرار داد يجا
 يبرا يلعف پور غازي به ساالر با چهل تن سپه ،ت داشتيفوقآن عهد  ير بر علمايتفس

ن يا به شانيا ياسام. ز همراه بودنديفرزندانش ن .ديرس شکست دادن چکواماندهاتا
. الدين اءيضسيد  ،الدين قطبسيد  ،الدينعالءسيد  ،الدينرضا نورسيد  :صورت است
جمال، سيد  محمد عمر،سيد  احمد،سيد  مخدوم جالل، مخدومسيد  شانيعالوه بر ا
که زنده  فرزندانشاند شدند و يشه ن افرادياز ا يبعض .١رهيو غ الدينريخواجه نص

السادات مسعود  ند که ملکيگو مي .آن آباد گشتند يحوال و پور غازيماندند در شهر 
پوش  مخدوم احمد چرم نام به يشيش درويهار پير بيقصبه من به ،منطقه پس از فتح

پس از  يو. باشند يامت باقيقام ياو دعا کرد که اوالدش تا ق  ش در حقيآن درو. رفت
تأسيس  نام مسعود گهات به پخته يريدرست کرد و آبگ يخانقاه پور غازي به ازگشتب

فوت  يالديم ۱۳۶۶/ق  ه  ۷۶۷المرجب  رجب ماه خ هفتميتار به در همان شهر يو ٢کرد
دها و يس. ٣شود مي خوانده يشنکر ين هرد که اآليواره دفن گرد سيد شد و در محله

ا و يصوف .ار فعال بودنديبس يو افغان يترک، يرانيا ،يج فرهنگ اسالميدر ترو خيمشا
ن اسالم يج ديشان در ترو يبعد يها و نسل آنها فرزندان. انجام دادند يکار مهم زين خيمشا

  .دهند مي انجام انجام دادند و تا حال يانينما يهاکار يرانيو ا يو زبان و فرهنگ اسالم
بازارها، . انجام دادند يانينما يهاکار ،ن منطقهيشرفت ايز در پين يشاهان شرق

 يو ادب يمرکز علم پور غازيد و يخوب بنا گردهاي  ها، مسجدها و ساختمان خانقاه
عيدگاهي و  پل ،هسه مسجد، مدرس پور غازي يدر حوال يراج يب بي ملکه. شد يفرهنگ

دگاه بنا يه، حوض، چاه و عمسجد جامع با مدرس سيدپور در يو .کرد بنا کنار رود گانگي
: شود ياستفاده مها  ن خانميز رواج داد که تا حال بيرا ن يقمرهاي  ماه ياسام يب بي .٤کرد
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥١

ن، مه رجب، شبرات، يعخواجه م يا شه مدارمدار          ، باره وفات، يزيره تيت داها،
  .١ديبقرع ،يالخد، يروزه، ع
پارچه . بود يو گلبدن خطاب وروز خانم بود يف ،يراج يب بي از دوستان يکي
ها  يرقشدر زمان  پور غازي. زمان است همان ادگاريگلبدن  به شم بنارس معروفيابر
 يبزرگهاي  تيشخص يدارا پور غازيان يلود ةتا دور .٢بود ياز مراکز مهم فرهنگ يکي

گنج شکر  الدينديخ فرياز احفاد ش الدين از آنها مخدوم شاه شهاب يکي .است بوده
ر قانع سرور و خانواده در سال يپ با ين شاه شرقيدر زمان حس بود که ٣ه الرحمهيعل
  .است پور غازيپوره شهر  الدينمزارش در نور .شد پور غازيوارد  يالديم ۷۲۲

، گنج شکر الدينديخ فريشهاي  از نوه الدين ابن مخدوم شاه شهاب يابوالفتح چشت
  .٤بود يالعباس ين فضل اهللا زاهديفه و جانشيخل ،شيدرو

صرف و  ةدربار يا رساله آن دوران، دانشوران ، ازيدؤخ حسن دايدر همان دوره ش
ج يدر ترو يبعد يها و نسل يو فرزندان .ن نگاشتيالطالب مرغوب نامو کتابي  نحو

حاکم  ،نوحاني/يرخان لوهانيان نصيدر زمان لود .دارند يفرهنگ اسالم سهم بزرگ
آثار  ن بنا،يا يو حکاک يتراش سنگ ،ونگار از نقش .نهادرا بنا  پور غازيعه لق ،پور غازي

 يقل يساالر عل سپه يسرکوب يز براياکبر پادشاه ن. ٥آشکار است ياسالم يفن معمار
  .آمده بود اين قلعه به خان زمان
ن يالعارف با سلطان يد در سلسله شطاريحم يخ ظهور حاجيد شيخ بهلول مريش

د شاه يجن به مثل پدر ير شاه سوريم شاه پسر شيسل .اشتنسبت د يد بسطاميزيخ بايش
 ،د عبادت کرده بوديشاه جنکه  ييها ر شاه در تمام مکانيش .دت داشتيعق يقادر
ه و يه قادريديپوره، خانقاه آستانه جن انيکرد، خانقاه محله متأسيس  و مساجد رسامد

                                                   
  .۸۰عبدالسالم نعماني، تاريخ آثار بنارس، ص   .١
 .۲۷و  ۲۸سيد سليمان ندوي، ص   .٢

 .۳۰سيد امان اهللا، ص   .٣

 .۴۷، ص همان  .٤

 .۳۸ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،   .٥



  ٢٥٢  قند پارسي

  .١دساخته ش زين ديمسجد و حجره و مزار شاه جن .ره شهرت دارديغ
بزم  ،بود ميه يدر قلعه زمان وقتي که او .بود يخان خود شاعر زبان فارس يقل يعل

 يشعرا. کردند يافت ميمشاهره در شعرا. شد مي شعر و سخن و رقص و سرود برگزار
، ينيحس الدين جمال ي، سلطان بتکلي، الفتي، غزاليسيدپور نيامسيد  معروف آن زمان

خان  يبهادر عل  به د خان ملقبيمحمد سع يقل يدر علبرا. ره بودنديخ انصاف و غيش
  .٢بود يسنده زبان فارسيز شاعر و نوين

ن يچند يو .ار فعال بوديشهر بسن يتزئ ع ويدر توس ،پور غازيحاکم  ،پهار خان
وره، پهارپور، محله پ طور مثال مغل  به .آباد کرد دنام قوم و امراي عهد خو  به را محله

خود  يپهارخان در زندگ. رهيگ و غيب يباد، رضاگنج، نظامآراکب يپوره، مند يمفت ،يازين
زمان کرده بود که در آن بنا  ديقرمز و سفهاي  با سنگ ييبايز ارير بسيبا و آبگيز ةمقبر

  .٣بود يدنيها د در شب
عنوان سرکار  به آباد را در صوبه اله پور غازي ،خان يقل يپس از وفات علاکبر شاه 
تسلط داشتند، آهسته  پور غازيبر  يحاکمان مختلف يمغول گورکان در زمان. داخل کرد
 يها از زمان. شد يفارس فرهنگ يغن مرکز کي به ليآن تبد مضافات ون شهر يآهسته ا

  .شد يمبرگزار  يو ادب يشعر يها نشست پور غازيم در شهر يقد
 يفارس يادارهاي  زبان نوشته. ن کرديرا متع يسينو عيوقا پور غازياکبر شاه در 

 ،شود مي هم نوشته ياريگوال ينام وهمراه  بهلول کهسيد  شاه محمد غوث فرزند .٤بود
 يخته و هنديت، اردو، ري، سانسکري، عربيفارس يها خ و سر برآوران زبانياز مشا يکي

  .ه استسمخگر او جواهرالياثر د. ار شهرت دارديات بسينام بحرالح به از او يکتاب. بود
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥٣

 ييمقام واال يو ادب يفرهنگ خاص علم يآن تا قرن هفدهم برا يو حوال پور غازي
ي سندگان نه فقط در آن شهر زندگيو نو ا، قضات، شعرايخ، صوفيعلما، مشا .داشت
  .بودند يو ادب يمراکز علم زين ها هيروستاها و قر بلکه کردند مي

اباد، يبحر ،سيدپور يلنگوگپور،  پور، تاج يبزرگ، زنگ ينونهره، پاره بگهوئ
خ علم و ادب يتا حال در تارها  هياز قر يبعض. ره شهرت دارنديپور، محمدآباد و غ غوث
 وجود ياز آثار شکوه قبل يچ عالمتيروستاها هشتر يدر ب يول. دارد يدرخشان چهره
  .خيسادات و مشاهاي  خانههاي  ران و خرابهيو نيمهجد امس ،جز چند مزار شکسته. ندارد

 نيعلما و مدرس و کردتأسيس  يه درسگاهيزمان يوضع نولشاه جهان در م
 ر کرد که در آن ذکر علمايتحراي  هرسال يعامل الدينبهاء يمولو .ن کرديرا متع استعداد  با

 ياز مراکز فرهنگ يکي زيب اورنگن شهر تا زمان يا .سندگان آنجا استيخ و نويو مشا
 يخ غالم مصطفيش. را نوشت پور غازينامه سادات  نسب يپور ينگزامان اهللا سيد  .بود
  .ستين ياو خبرهاي  از کتاب يب آثار بود ولحصاو خ بزرگ ياز مشا يکي يادهم

اسمش  اصالًآباد  يشاد( .آمده بود پور غازيآباد  يقصبه شاد به زيشاهجهان ن
 .بود يرحغالم ملک مردان برادر ملک ب يسعد .)شد آباد يشاد بعدها که بودآباد  يسعد
 .١ن منطقه را فتح کرده بودند و مزارشان همانجا استيو ملک مردان هر دو ا يسعد

در . ٢شد يخوان مقبره تأسيس کرد و بر روضة وي فاتحه يشاهجهان بر مزار و
زبان   به يا بنا شد و کتبهه  ۱۰۱۶که در سال  هست زين يمسجد جامع شاه آباد يشاد
 کرد که شاهکار فن بنا رشکوهپ يمسجد يولنبهادر در  ينواب صوف. دارد يفارس
 رد بر يسنگ .کرد بنا يمسجد يپور در ترلوک يلک نوينزدخواهرش نيز . بود يمعمار
 خياست که تار شده کنده آن يرو يعبارت يو عرب يفارس به وجود دارد که يوسط
  .٣را دارد تمام بناا

 پور يغازق اهللا خان حاکم ينواب عت ،خان يپس از رحلت صوف زيب اورنگدر عهد 
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  ٢٥٤  قند پارسي

س ينو ف دستيپوره قرآن شر انينزد شاه ابرار ساکن محله م پور غازيدر . (شد
را اي  هقصب ٣ا دلدار خاني ٢ندار خانيعهد د همان در .)١شود ي مينگهدار زيب اورنگ
شهرت  يريعالمگمسجد  نام  به کرد که بنا را ينام دلدارنگر قلعه و مسجد  به بنا نهاد
و  غوث خان داد به ،در آن بود که قلعه راجه ماندهاتا را يا ب منطقهيز اورنگ .٤دارد
پور را برادر سوم غوث  تمين طور حيهم. ديپور مشهور گرد نام غوث  به هيآن ناح بعدها

  .کرد، بناخان که حاتم خان اسم داشت
حاکم  يشابوريخان ن يالملک سعادت عل برهان، زيب اورنگت مپس از زوال حکو

  .٥نش بودير نگيز رپو غازيصوبه اوده شد و 
ار شهرت ينگ بسينارائن س يسوام نام  به هندو صوفي و نويسنده کي يدر عهد و

مذکور  يسوام. کرد ي مياو را سرپرست و د او بوديمر مغول، پادشاه ،محمد شاه. داشت
  .را شروع کرد يونرائنينام ش به ينهضت

خ يشخان  بلندن کرد و سريسربلند خان را گورنر مع .م  ۱۷۱۷ر در سال يس فرخ
 قلعه و ،پر شکوه، مساجد، پل يها عمارت پور غازيخ در يش. ديب خود گردانيعبداهللا را نا
 ليبدت يا خرابه  به که اکنون از آنها بود يکيچهل ستون  يبنا. ٦کردرا بنا  يمعابد مختلف
  .شهرت دارد زين الحق شمشخ يش يمسجد و مسجد قاض يمجا. ٧شده است

حاکم ) يالديم ۱۷۷۳/ق  ه ۱۱۵۰وفات ( يفضل عل پسرش يپس از وفات و
 يمحمد عل و شد  حاکم صوبه اود يالديم ۱۷۵۴الدوله در سال  شجاع. شد پور غازي
و در زمان  علم دوست بود يمرد يفضل عل. ٨گماشت خان يفضل عل يجا به خان را
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥٥

  اود (Estate) استيوجود آمدن ر به پس از ١ديدانش گرد و مرکز فرهنگ پور يغاز يو
سندگان کار يز شعرا و نويدر زبان اردو ن .شد پور غازي شهر يزبان ادار يزبان فارس

س و فضل و کمال يمرکز درس و تدر پور يدر مدت ده سال غاز”. را آغاز کردند يادب
مساجد، امام .دا کرديپ نفوذ پور غازي فرهنگ در مذهب تشيع يدر عهد فضل عل .٢“شد

. ٣دياوج رس به دها از لحاظ علم و دانشيس يو آبادان بنا شد ها دگاهيع و هينيحس ،بارگاه
 را ين اخالقيفانه و مضامل عارفانه متصويمسا يعهد و ياردو و فارس يشعرا. ٣ديرس

  :عبارتند از هاي آن دوره  تيشخصترين  معروف. سرودند مي خودهاي  در غزل
د، ين شهيغالم حسسيد  ي، مولويزمانو ياحمد بهخ احمد وارث متخلص يش

خ محمد اشرف يق، شيشا نگيسامر  يخان شادان، را يعل الدين ر قطبي، ميسالمت عل
منصف،  يخ فتح عليتاب، شيم بيمحمد علسيد  ،ييايحي الدين يغالم محسيد  نواب،

حسن رضا سيد  خ محمد ماه زوار،يآسا رام ذوق، ش يمنش ،يانوزممحمد شاه حاضر 
  .رهيو غ يپور يمحمد محسن زنگسيد  ،يورپ ين زنگيحس يعلسيد  ،يپور يزنگ

در  يو گاه   دواَ در يگاه پور غازي، نگيستا وفات راجه بلونت  ياز زمان فضل عل
 افتاد و ها سيدست انگل به پور غازيراجه فوت شد و  .م ۱۸۲۷در سال  .بود بنارس

  .شد  دهيم چيآهسته آهسته بساط فرهنگ قد
زبان اردو همراه زبان ) رتکلک( يه حاکم اعلدر ادار .م ۱۸۲۶/ ه  ۱۲۵۲در سال 

ل نوزدهم گلکرست در يجدهم و اوايدر اواخر قرن ه. ٤دا کرديت پيرسم يفارس
گلکرست در . ديآغاز گرد يصال زبان فارسيج داد و استيزبان اردو را ترو پور غازي
در  ،رفتحصنعت و  و صومعهتأسيس  و يحين مسيغ ديتبل در قالب .م ۱۷۸۸سال 
  .٥آورد وجود  به ياتريتغ يو فرهنگ يل لسانيمسا
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  ٢٥٦  قند پارسي

گذاشت تأثير  زين پور غازيبر  ياسيهرج و مرج س .م شديهند تقس .م۱۹۴۷در سال 
خارج  به ايبزرگ هند هجرت کردند  يشهرها بهو مردم با استعداد در تالش معاش 

  .هويت فرهنگي يکسره عوش شد .پاکستان منتقل شدند به ها يرفتند و بعض
هره، ننو. بودند يو ادب ين مراکز علميبهتر پور غازيهاي  هيروستاها و قر از يبعض
. ع بوديمراکز اهل تش از يگنگول و پور، ملناپور يپور، ارزان يبزرگ، زنگ ييپاره، بگهو

  :شود مي مورد اشاره چند به فقط. ادانديار زيبرجسته آن د يها تيشخص

  نونهره
 ي، موالنا ابن حسن نونهرويالنا رمضان عل، بحرالعلوم مويفلسف يمحمد مرتضسيد 
آخرالذکر  .يالحسن نونهرو هيشبسيد  پروفسور .١اکابر علما بودز ا ينجف علسيد 
 دتولّ(اب موالنا حسن نو. وجود دارد يفارس به شيها رد آن قصبه بود که نوشتهفن يآخر
  .دان است يفاضل و فارس يمرد )يساکن کراچ. م۱۹۱۳

  پاره
ر ينا ظهالحسن، موال هيسنده معروف اردو، موالنا هاشم، موالنا وجينو ينيعباس حس يعل

پژوهشگر و ناقد زبان و  ،نيپروفسور ممتاز حس. ف بودنديره صاحب تصانيواعظ، و غ
  .پاکستان هجرت کرد به که ر خسرو بوديص امو متخصّ يات فارسيادب

  بزرگ يبگهوئ
 يمسجد بزرگ. کنند ي ميده هندو زندگحاال آنجا فقط سه خانواده مسلمان و دو خانوا
ت يبک« آن تأسيس خيتار ه وشدتأسيس  ريدارد که مسجد جامع است و در عهد جهانگ

گردد که نماز جمعه از  يپس آشکار م .انگر فرهنگ آن دوره استينما که است» قيالعت
ور پروفس .شود يده ميرها دمحراب و سنگ مزابر  يبه فارسيکت .شد مي آن موقع برگزار

ا دانشگاه ي، پروفسور مونس رضا، استاد جغرافيفارس يبابا ،ير حسن عابديامسيد 
سنده معروف اردو و يمعصوم رضا، نو يه، و رايس دانشگاه دهليجواهر لعل نهرو و رئ

                                                   
 .۵۴۴، ص ۷الخواطر، ج هةنز  .١



  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥٧

دکتر سيد شاهد حسين حسينی احياگر فرهنگ اسالمی  .ن روستا بودندياهاي  نوه يهند
 يو فارس يبر زبان عرب ينيحس ين مهديحسسيد  ناموالاالسالم حجة .دورة خود بود

 غيبل يسع يو فارس يآثار عرب يايو اح يفرهنگ اسالم به يط دارد و در خدمتگزارتسلّ
 ديخورش هسيد دکتر و يدر دانشگاه دهل ينيس فاطمه حسيده بلقيسنده سينو. کند مي

د حسن يس يو انو برادر است يگر استاد زبان فارسيدر دانشگاه عل ينيفاطمه حس
 دندارارتباط  يز با زبان و ادب فارسين ينيحس ياد مهدسجسيد  دکتر و ينيحس يمهد

  .اند زبان اردو ترجمه کرده به را يو آثار فارس

  يگنگول
ش که يو فرزندان عمو داشتند ن جا سکونتيهم ير حسن عابديامسيد پروفسور اجداد 
معصوم رضا،  يرضا، راه يپروفسور مهدپروفسور مونس رضا،  يعنياند  هذکر شد قبالَ

  .اند هين قريز از همين ،هيه اسالميس دانشگاه جامعه مليرئ ،يشاهد مهدسيد  نيعالوه بر ا

  پور يزنگ
سادات عموماً اهل  .دانشوران بود مرکز نيتر بزرگ که ار استيقصبة مشهور آن د

 يپور ي، عالمه هارون زنگپور غازينامه سادات  اهللا صاحب نسب امانسيد  .ف بودنديتصان
کرم سيد  ر قرآن،مفس يرضسيد  ر قرآن بود،نوشت و مفس  صد کتاب و رساله باًيکه تقر
ن ياحمد حسسيد  .چهل کتاب نوشت و فوت شد يدر سن چهل سالگ که نيحس
س يق. است يفارس  به از آن عدد کيست و يچهل و هشت اثر دارد که ب يپور يزنگ
 ن قصبهيا نيز علماء و مجتهدين ناآل .ار استين ديز از همين وفشاعر معر يپور يزنگ

  .کنند ي ميمختلف زندگ يدر شهرها

  ايوکتهيد
عبد  يآقا .ده استيخود د  به را ياريون بسيمشهور است که علما و روحان يها از قصبه

ساکن شد که اي  محلّه در آباد منتقل شد و ضيف  بهشان بود که ياز ا يکيمرحوم  يعل
در آن منطقه فرهنگ خود  يتا حال اوالد و احفاد و. يافتباره شهرت  نام امام  بها هبعد

 سيتدر  مختلف به يها ل کرده در دانشگاهيهاي تحص از خانواده يبعض .اند را حفظ کرده



  ٢٥٨  قند پارسي

محمد و سيد  يعالمه سيد وص. داشتالحسن سه برادر  نجمعالمه . مشغول هستند
آباد  ضيقة فيمحمد استاد مدرسه وث يوالنا سيد وصالحسن و م موالنا نجم. بدرالحسن

 يدانشگاه هندو يس گروه عربيو رئ يپروفسور بدرالحسن استاد زبان عرب. بودند
الحسن استاد زبان  نيسيد ع يفرزند و. هم تسلّط داشت يزبان فارس  بنارس بود و به

در  يدر بمبئ ياحمد عل يآقا االسالمحجة .در دانشگاه جواهر لعل نهرو است يفارس
اين در  .است يو ادب فارس يفرهنگ اسالم هاؤس مشغول خدمت به يمدرسة نجف

را  جماعت مسئوليت امام تحصيل علم دين،  باپسر بزرگ خانواده چندين نسل است که 
  .دگير ميعهده   به

  ملناپور
سيد  موالنا .مردان شهرت داشت ينام عل به زاهد و دانشور و صاحب کرامت يمرد

ز در ين يمختلف يحکما. است ياراالنوار عالمه مجلسحمترجم ب يداد جعفرحسن ام
  .ها حکيم باشي بودند که بعضي نددکر يم ين زندگين سرزميا

  پور يارزان
و مواضع ها  قصبه .بود يسيانگل  به ر قرآننامه و مفس مصنف نسب قاضين يافتخار حس

ها  ستانهآو  يعرفان يدند و فضايکشها  ا و عرفا زحمتيصوف. سنت بود مراکز اهلاز ر يز
  .ه عوام بودباعث جلب توجها  نفس داشتند و خانقاه ةيه و تزکيتنز يبرا

  آباد يبحر، )آباد يسعد( آباد يشاد
شاه کشمير، س دانشگاه يرالحق رئشي، پروفسور ميهمدا ي، شاه غالم مصطفيملک بحر

  .از اين ناحيه بودند گرانيعبدالسالم و د

  يدپور بهتريس
در  ياديگران آثار زيشاه خوب اهللا و د. هجرت کردآباد  اله به خ محمد افضل که بعداًيش
  .دادشان همين جا سکونت داشتندجا دارند يات فارسيادب



  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٥٩

  هيزمان
و  خ محمد عثمانيخ احمد ملت، شي، شيهتروبعقوب ي، محمد يخ اجمل چودريش
  .مهم آن دوره بودند يها تيره از شخصيغ
  پور وسفي
د آمدند و عالوه ووج  به هين قرياست از اياهل س. است يادگاريخ يز در تاريه نن قصبيا

دکتر مختار احمد  .دادند  ان انجامينما يهادر حفظ وطن خود کار يبر فرهنگ اسالم
کشور هندوستان  جمهور سيب رئينا. ه بوديه اسالميجامعه مل مؤسساناز  يکي يانصار
خان که در دانشگاه  م اشرفيدکتر عل .١ن استين سرزمياز هم زين يحامد انصار يآقا
  .ن قصبه استياز هم زيناست  ياستاد زبان و ادب فارس يدهل

  پهِتياعرف  يسرول
خ عبدالصمد و يش .ن قصبه بوديهم ياهالاز  گريس دانشگاه عليرئ ،پروفسور عبدالعليم

  .هستند يم افراد مشهوريعبدالعظمولوي 
از شعرا و  يريار مهم است عده کثيبس ينرو ه ياز لحاظ علم پور يشهر غاز

 ن مقاله فقطيما در ا. اند برخاسته ه و دهيدانشوران برجسته از هر قر و سندگانينو
  :ميکن ياشاره م نهيدر هر زم مچند اس  به

  نمايس
ن و ير حسينذ ين عمويطاهر حس .٢بود پور غازي ياياهل اُس که اصالً يکمال امروهو

ز مذکور از محمودآباد يونس پروي .اند لم معروفيف يايدر دن پدر عامر خان هر سه نفر
انجمن . را رواج داد) الت اتراپرادشيمخصوص ا ةلهج( يبهوجپور يها لميف يو .بود
ن افراد با يا يول يباگچ. ليا. ييو وا مذکور يمعصوم رضا يراه ،گهمر از واستويسر
  .ندارند يارتباط يفارس يايدن
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  ٢٦٠  قند پارسي

  ستارنواز
  .بود از هنرمندان مشهور يکي پور غازيپور  نصرت ياز بلوک مرده روستا شنکر يپندت رو

  رقص
  .بودند سيدپور لياز تحصسينگ ندر پال يدان و سر يقيموس يويشنکر، ستاره د يپندت اود

  يهند زبان سندگانيشعرا و نو
سنده ينو) ۱۸۶۶- ۱۹۴۶(گوپال رام از گهمر  ،سندهينو) ۱۵۴۶-۱۵۷۴(شورداس يا

، ۱۸۷۲- ۱۹۳۸ ياياپاده رام چرتر يبول يشاعر کهر ،يو اجتماع يوسجاس يها رمان
، )۱۹۰۳-۱۹۷۷(نات متر  يپندت شر) ۱۹۰۹-۹۹(ش يهرد يکرشن را ي، شريچنتامن
  تابهوالن) ۱۹۳۶(دکهچشت نگ يس، مختار )۱۹۱۵-۷۷(گهلوت نگ يسرام  يشر
متولد ( يرا يکي، دکتر وو)۱۹۲۳-۲۰۰۱( ي، بهوال نات گهمر)۱۹۲۳-۱۹۸۹( يوارتي

  .گرانيو د) ۱۹۳۰-۱۹۹۶(  ترناي، کب)۱۹۲۴

  مساجد
 يو عرب يزبان فارس به ها بهين کتيو ا به دارديشش مسجد کت باًيتقر پور غازيدر شهر 
پس از . دو هزار مسجد است باًيچارصد مسجد بود اکنون تقر ۱۸۵۷ سال قبل از .است
فقط در شهر . ديو آباد گرد يبازساز دوباره شده رانيو يمسجدها ،يمسجد بابر انهدام
بزرگ  يوئهمسجد جامع بگ ،مساجد نيتر مياز قد يکي ١ست مسجد استيدو باًيتقر

 .بنا شد يآباد در عهد شاهجهان يمسجد شاد .است يو فارس يبه عربيکت ياست که دارا
قرن ( يازيدلدارنگر و مسجد ن يدر حوال ينول يروستا ان پوره، مسجديمسجد آستانه م

 ۱۸۶۹در سال    دوا است که در دوران حکومت اَيکتهويار قشنگ در ديبس يمسجد )نهم
  .بود يمحل يموالنا رحمت اهللا فرنگ آن سسؤم. شدتأسيس  .م
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  مرکز فرهنگ اسالمي پور غازي  ٢٦١

  رسامد
د احمد خان از يس که سر يوقت .رحمت است ةنجا چشميمدرسه اترين  معروف
 يکيشد تأسيس  دو مدرسه پور يهمان موقع در غاز ،ديگر منتقل گرد يعل به پور غازي

فک تسائن«نام  به يو انجمناورينتل اسکول  نگلويه ايروکتو يومد مدرسه مذکور و
مدرسه . دير گرديز دايوجود آمد و چاپخانه ن  به يالديم ۱۸۶۴در سال » يتيسوسا

  .شهرت دارد) يمدرسه دخترانه دولت(نام گورنمنت گرلز اسکول   به ه اکنونيکتورو
ستي حاال  (German Mission High School) ولاسک يئاهجرمن مشن  ةمدرس

مشن  کيتهولک چرچمرحله ن يدوم در .است شده (City Inter College) کالجانتر
  .کرد دايرخانه نيز  يتيمو  ١اسکول يمريپرا

ت و دو بود و سيب يو فارس يمدارس عرب تعداد پور غازيها در  يسيقبل از انگل
 از دولت کمکها  ن مدرسهيا .وجود داشتقرآن پنجاه و سه مدرسه آموزش  يبرا
  .کردند يافت ميدر

از  ياريبس يول بود ۲۰۰۰ باًيتقر ييو راهنما ييمدارس ابتدا تعداد نيعالوه بر ا
انجمن  ةه، مدرسيمحمد ةه، مدرسيصفات ةطور مثال مدرس  به .ن رفتيب از ينيد رسامد

از  يکيپور  وسفيه، يارانص ةمدرس. رهين و غيالمومن انجمن اصالح ةه، مدرسياسالم
 حاال ينو موقوفات داشت ول يلس دهليپ در بازار کنات که بودها  ن مدرسهيمهمتر
  . است مانده يباق ييابتدا ةصورت مدرس  به

تا  يکردند که بعضتأسيس  )هندوان ينيمدارس د(شاال  اتپ پانزدهها  يسيانگل
مدارس  يالديم ۱۸۳۲ در سال. تا کالس هشتم ادامه دارد يکالس پنجم است و بعض

 يعموم دو مدرسه .ت استادان بوديترب يبرا مدرسه دو .تأسيس شدورناکلر اي  زنجيره
فقط  ينيدهاي  اکنون مدرسه. تا کالس دوازدهم بود يتا کالس هشتم و دوم يکيبود 
که  يياند و آنها يهزار شخص باًيو تقر کنند يافت ميدر يکمک دولت که ست هستنديب

 يزير برنامه (Arabic Persian Board) دربو يک فارسعرباز طرف د ان هشد يدولت
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  ٢٦٢  قند پارسي

. ستين يفارس يعرب شان يدرس در برنامه يز وجود دارد ولين  دانشکده چند .اند شده
  .داردن يفارس يز عربين يعموم يدولتهاي  مدرسه

  خانقاه
ه و يه قادريديخانقاه آستانه جن ،١خانقاه شاه محمد ناصر ،خانقاه شاه غوث زمان اکبر شاه

 ،)زمان اکبر( يآباد يبحر الدين خانقاه مال رکن ،)يرشاه سوريون و شيزمان هما(مسجد 
خانقاه موضع شاه  ،ونيدر عهد هما) ه الرحمهيعل( يعقوب چشتيه شاه يخانقاه چشت

ن يدر ا زيب اورنگ، پور غازيه شهر يدپور، خانقاه مداريه سيبرخوردار، خانقاه مدار
شاهجهان  ٣يادهم يخانقاه شاه مخدوم عبدالح. ٢خانقاه نيستبود حاال خانقاه آمده 

  .موقوفات معين کرده بود
هاي ديگر  خانقاهست ين پور غازياکنون در که خانقاه سکندرپور بود نام   خانقاهي به

خانقاه شاه غالم  ،الدينشاه فخرسيد  ف، خانقاه و مسجديخانقاه دهاوا شر موسوم به
. غيره نيز فعال بودند  وه يالم قادرغ، خانقاه پور غازيه يديقاه رشمحمد معصوم، خان

البته  ،ن رفتهيب ازها  و درگاهها  ه نفس آستانهيو تزک يآن نظام خانقاه پور غازياکنون در 
تهه يايسلسله بهرکه. ز هستيمزارها ن. د داردووجها  ا آستانهها ي از خانقاه يآثار بعض

  .رهيو غ صاحب، گالل صاحب يوال صاحب، بالقب) يالديم ۱۶۶۸صاحب  ياريز(

  کتابخانه
بود که در  پور غازيشهر  هاي ن کتابخانهياز بزرگتر يکيرحمت  ةکتابخانه چشم .۱

  .٤نذر آتش شد يالديم ۱۹۳۸سال 
  .ستين از آن ياثر اکنون يخ صادق عليکتابخانه ش .۲
  ،آباد يل بحريموري، کتابخانه مظهر ميوندالواحد نويکتابخانه عب .۳
  )هيپستکال يکا سرکار پور غازي(، پور غازي يابخانه دولتکت .۴

                                                   
  .۳۱۰ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،   .١
  .۳۵۸، ص همان  .٢
  .۳۷۶، ص همان  .٣
  .۱۰۲ص  ،پور تذکره مشاهير غازي  .٤
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  )دپوريه سين پستکاليپراچ(دپور يم سيکتابخانه قد .۵
علما و  يول ندداشت يکتابخانه شخص زيخود ن يها در خانه ن اهل دانشيعالوه بر ا

 دست وارثان  به يکوچ کردند و آن آثار علم پور غازيا از شهر يحکما فوت شدند 
  .ن رفتيب و از ادافت سواد بي

  چاپخانه
ز يار آن نيز شروع شد و معين پور غازين چاپخانه در يچاپ، چند آغاز صنعت پس از
ره يس و غيس، اردو پريس، انجم پريس، مسلم پريپر يس، هندوستانيه پريغوث. بلند بود

 را يفارسو  يعرب يها اردو، کتاب يها کتابعالوه بر  بود که يمشهورهاي  چاپخانهاز 
 يو فارس يعرب يها ست که کتابيناي  هچ چاپخانيه پور غازيحاال در . کرد مي ز چاپين

شود البته  مي اردو از آنجا منتشر يها س است که کتابيد پريرا چاپ کند تنها جاو
 از آنجا يسيو انگل يهند يها ز است که کتابيگر نيست و پنج چاپخانه ديب باًيتقر
  .رسد مي چاپ  به

  مطبوعات
ن يسرپرست ا. شد مي زبان اردو منتشر به »بيتهذ ةنييآ«روزنامه  پور غازياز شهر 

. که خود شاعر هم بود بود شفق يسينمحمد  يمنش آن ريو مد و پرشاديروزنامه بابو ش
خ دهم يتار به ميالدي ۱۸۸۲در سال  .١ده صفحه داشت يهشت صفحه و گاه يگاه

 ديرس مي چاپ به زين يهفتگ نشريات. ٢سپتامبر از چاپخانه صبح بنارس چاپ شد
محمد  نات مواليريمد  به ياخبار هفتگ »س هنديان«. طور مثال انجم، از محله بربرهنه  به

 يزبان هند  به اي قبالً روزنامه. ٣شد  شرتنم يالديم ۱۹۴۶تا  ۱۹۴۴ح از سال يل ذبياسمع
لک دوت، چآن ،مزيتا پور غازيفاش،  پرده. شد يپور سماچار نيز منتشر م يغاز نام  به

  .رسد مي انتشار به زيگر نيد يهفتگ نشريهن يسماچار و چند پور غازيوارتا و پور غازي

                                                   
  .۱۸۰ص  ،پور غازي مشايختذکرة عبيدالرحمن صديقي،   .١
  .۸۸محمود الهي،   .٢
  .۱۰۴ ،پور تذکره مشاهير غازي  .٣



  ٢٦٤  قند پارسي

  حرفه و صنعت
، يپرور ن داميعالوه بر ا. است آنن شهر و مضافات ين حرفه ايمهمتر يکشاورز
، يو رنگرز يساز ، رنگي، معماريباف ، پارچهيرانج، ي، آهنگري، زرگريآبپاش

از برگ  يسفال( يساز ، ظرفيگر ، سفالي، ابرسازي، نساجيساز ، آجريعطرساز
هجدهم  در آخرين سال قرن ،يو پزشک ي، معلمي، آشپزيحلواساز) ياهيگ ،پالس
، کارگاه بود ينيز در دست و يساز ونيفا .درست کرد يساز ليکرست کارخانه ن گل

زنان طبقة  .ردوجود دا يميالد ۱۸۰۰در سال  ها يسيون در شهر، از زمان انگليمشهور اف
  .اند ميار سهيپايين در اقتصاد بس

  له حمل و نقليوس
و دوچرخه و  ياسب، و گار ةکالسک) يبيل گار(گاو،  ةل، کالسکيقطار، اتوبوس، اتومب

  .بردند مي کار  به زين يو پالک يولد سه چرخه قبالً

  فصل
  .تابستان، باران و زمستان ،سه فصل دارد

  ها جشن
دالفطر، ي، محرم، عيکهچر ي، نوراترا، ددريپنچم ، ناگيچمپن ، بسنتيوالي، ديهول
رجب، سفره امام  ۲۲ رجب، ۱۳ ،)يالدالنبيد ميع(وفات باره ت، ء، شب برايداالضحيع

  .ياليا هريج يبرت، دشاهرا، گوبردهن پوجا، ت يوتيج ،انيم يغاز يحسن، عروس
 شده يکيبا يتقر ت پنجاه سالدر مد يهندوان و مسلمانان جدا بود وللباس  قبالً
لباس زنانه . شود مي دهيدها  و جشن يحاال لباس مسلمانان بالعموم در عروس .است

لباس مردان مسلمان . است يو سار) دار نيژامه تنگ و چيپ(اجامه پدار  يراهن، چوريپ
 يفاتيراسم تشرمرا در ها  گونه لباس نيص است و آنها ايژامه و قميپ ،و کاله يروانيش

ي خصوصهاي  مخصوص خود را در جلسههاي  ز لباسين طور زنان نيهم. ندبر مي بکار
) د بالعموميسپ(راهن و لنگ يمردان هندو پ و بلوز ،يساربالعموم زنان هندو . پوشند مي
  .پوشند مي يروانيجواهرکت و دستار و ش ةقيو جل
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بقه ط يزدند ول مي حرف يختيشان ر يها خانم .اردو بود زبان و لهجه اشراف قبالً
 صحبت يپور لهجه بهوج  به و متوسط هندو و مسلمان عموم مردم چه مرد و چه زن نييپا
  .رواج دارد باال زبان اردو ةن مسلمانان طبقيب يغلبه کرده ول يحاال زبان هند. کنند مي

  منابع
  .يالديم ۱۶۹۲ ،سينو دست پور غازينامه سادات  نسب ،د امان اهللايس .۱
  .يالديم ۱۹۶۲، يدر کراچين حيرالديورج، ارسکن، نصي، مترجم بنامهمحمد بابر، بابر الدينريظه .۲
ک يلبناصر فور کتاب پ يم، نصرت عليعبدالرح يح مولوي، تصح۱ج  ،ابوالفضل، اکبرنامه .۳

  .يالديم ۱۹۷۷نو،  يا گنج، دهليمحل، در نکال ۱۲۱۴هاوس 
  .ميالدي ۱۸۷۳خان، د احمد يح سر سين، تصحيک مي، بليسيترجمه انگل ،ين اکبرييابوالفضل، آ .۴
  .ميالدي ۱۹۹۵، بنارس، يس کالونين پري، اندتهاسيکا ا پور غازي، يو منگل رايدکتر ش .۵
  .ميالدي ۱۹۹۸، وسووهار پرکاش، اتهاسک دهرا يک پور غازي، يواريت دکتر سرجو .۶
  .رپورت ي، کارالئس سرورپو يآف غاز زمائريولتن اولدهم، م .۷
 ،هتهرهچصمد منزل م ،شنزيک يس پبلين، اپور غازيخ يمشا ه، تذکريقيدالرحمن صديعب .۸

 .يوپي ،پور غازي
کيشنز، صمد منزل مچهرهته،  يس پبلينپس منظر، ا يپور کا ادب غازي عبيدالرحمن صديقي، .۹

  .پور، يوپي غازي
  .هاريبنگال و ب ،سايد اريخ جدي، تاريبلگرام يد اوالد عليس .۱۰
  .ج اول ،، مآثر الکراميآزاد بلگرام .۱۱
  .نسخة خطّي ،۱ج  ،االنسابة، تذکريارون پيد غالم حسيس .۱۲
  .يات شبلي، حيمان ندويد سليس .۱۳
  .دائره شاه اجمل ،سينو اض، دستيب يخاندان .۱۴
کو ي، ز۱ج  ،يو مخزن افغان يخ خانجهاني، تاريب اهللا هرويحببن اهللا  خواجه نعمت .۱۵

  .ميالدي ۱۹۶۰/ه۱۳۷۹س، دهاکا، پاکستان يپر
 .نو يدهلرود،  يوليم کروک، منوهر پبليشر، انصار .۱۶
  .ميالدي ۱۹۸۴نگر  ، باي۱۳چ ي، ايکنسپت پبلشنگ کمپن ينورنگ را  ،يپربهوگهات .۱۷
الحسن  تيزالحسن بي، ناشر عزپور غازير ي، تذکره مشاهيپور غازي يقيزالحسن صديعز .۱۸

  .پور غازير قلعه يز
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 ،يپور مضطر تاج ير رضويمش يعلسيد  شري، پبلپور غازي ي، تذکره شعرايپور مضطر تاج .۱۹
  .يالديم ۱۹۹۰ پور غازي ضلع

، ينيس فاطمه حسيبلق هسيد قيق و تعليتحق ،يپور يحلم زنگ ينيد محمد هارون حسيس .۲۰
  .يالديم ۲۰۰۶، يناشر دانشگاه دهل ،نيالعةقر يحلم و مثنو يات فارسيکل
  .پيش اوستنامه  يکرس نسخة خطّي. کند زندگي مي ابرسر در يديحافظ نواز احمد سع .۲۱
  فتايباز  ،يمحمود اله .۲۲
 رايسنت پر م يک و، برکهرايدراند .۲۳

24. Tuin Xkkthiqj ,d v¼;Uk 2010 fTfkyk f'k{kk vkSj çf'k{k� k LkaLFkkUk lSniqj XkkthiqjA 

25. Xkkthiqj egksRlo MkA ih ,u flag 2008 çdk'kd çkphu jkeyhyk desVh yadk XkkthiqjA 
وله ت يمحله قاض) ۲۰۱۱ر اکتب يمتوف(ر در منزل مقبول عالم يعالمگ) زيب اورنگ(فرمان شاه  .۲۶

 .است الدينخانقاه مخدوم شاه نور ين فرمان برايا. شود يم ينگهدار متصل مسافرخانه
  .)يقيدالرحمن صديش عبيعکس پ( پور غازيان ياهال يفرمان شاه عالم برا .۲۷
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  يروز و امروز فارسيد

 نهفته بود، يکه در محمل نظام يفارس و ادبياتبا عروس زبان  يان محمود غزنووکار
 .است يمحمود فراموش نشدنهاي  خ هند حملهيدر تار. پانهاد دامنه وسيع هنددر 

ان تران و بيداشتند و مردم دچار حوادث، معبدها و يياهويان در کوچه و برزن هيورشي
  :باد صبا در گوش رامشگران ادب زمزمه کرد يين فضايدر چن. ندز بودير سجده

  »پال يشاه هندوان جمخر يا دهيشن«
بر زبان » يفرخ« يدن اخبار راجگان هند آن نوعروس عاشق و دلباخته، صدايبا شن

  :آورد و گفت
  سـت دگـر   يآر که نو را حالوت سخن نو  ث اسکندرين شد حدهفسانه گشت و ک

عرصه   به دان جنگيآرامش جان از م نيدن اخبار راجگان هند ايبا شن هرحال  هب
و  ي، فرهنگيعي، طبياسي، سيکرفو با وجود اختالف  پا نهاد ن کشوريات ايح

 ر و شکر شد کهيقدر در جامعه شآن  ن خود ساخت ويهند را وطن دوم ،ييايجغراف
  .محسوس و مشهود استها  نهيزم همهدر  متقابل آنها تأثير

آغاز شد و در عهد  ياز زمان محمود غزنو باًيدر هند تقر يات فارسيبزبان و اد
وج ، قنّچئسرهند، پنجاب، کول، متهرا، آگرا، بهرا يعنيها در سراسر منطقه شمال هند  يغور

  :مهم است يليکته خنسه  در هند يدر توسعه زبان فارس. افتيرواج  يو دهل
 ؛هند به محمود يدر پ يحمالت پ .۱
 ؛ن کشوريا  بهايران  ت مردممهاجرت و مسافر .۲
 يتجارت و بازرگان .۳

ل يتبدعلم و فرهنگ  بزرگ مرکز  به ،دو شهر بزرگ هند ،الهور و ملتاندر آن زمان 
 هاي نهيدر زم يانينما يو کارها افتي استحکام يزبان خارج عنوان  به يفارس. شدند
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ن يا يبررس يبرادارد لذا  يا نهيريقدمت د در هند يات فارسيادب .گوناگون انجام گرفت
  :مثالطور  به .م کرديجداگانه تقسهاي  قسمت به را آن خيتار ديباروند 

 )ان هنديموريت( يقبل از مغول گورکان يات فارسيادب .۱
 يدر عهد مغول گورکان يات فارسيادب .۲
 تا استقالل ياز زوال گورکان يات فارسيادب .۳
 )يامروز فارس(معاصر در هند  يات فارسيادب .۴

 يارينکه بسيا يـ برا ياسيود سحد يزمان است نه بر بنا يبر مبنا يبند مين تقسيا
از شمال تا جنوب و از مشرق تا  يت داشتند وليمحدود ياز پادشاهان از لحاظ مرز

کز گوناگون علم و اگسترش داشت و مر ييايد جغرافيبدون ق يغرب زبان و ادب فارس
  .رهيو دکن و غ ير، دهليکشممثال الهور، طور  به .انجام دادند يبزرگ ماتدخدانش 

در  يات فارسيبدال رواج زبان و ياوا در .ت کرديرا ترب يبارز يها شخصيتهند 
م يو حک يد حسن غزنوي، سيابوالفرج رون مسعود سعد سلمان، چون يشاعران هند
بود  خانهريس دبيو رئ ١الشعرا ملکحمزه  الدين رکن يدر عهد غور. ره بودنديو غ ييسنا

و  گزراندعمر خود را در هند  يها سال شتريد شهاب بين محمد رشيا و عالوه بر
، يراز الدين، امام فخري، ابونصر فارسيتعبداهللا نکابو .شاگرد مسعود سعد سلمان بود

ج يبودند که در ترو يسندگانيشاعران و نو ،گانبزر ازره يو غ يچشت الدين نيخواجه مع
 در هند ن ساليچند يراز الدينفخر. ندفا کرديا يهممنقش  يات فارسيزبان و ادب

 يسخنران يران هندنفکشروو  ينظام افرادک بار در هفته در حضور ياقامت داشت و 
در  آنها از يبعض يالنسل بودند ول يرانيا و ي، افغانيکيتاج اگر چه ها تين شخصيا .داشت
الهور  در يابونصر فارس .٢ساختند خود هند چشم گشودند و هند را وطن دوم يفضا

  .کرد تأسيسرا  يمد و انجمن علمعا خانقاه يخانقاه ابونصر نام  به ٣يمدرسه و خانقاه

                                                   
  .۲۶۳ص  ،Allahabad Law Journal ،)يسيانگل(ن يمغل پرش يپر ،يمحمد عبدالغن  .١
  .press 1941، ۱۵، ص يعامره، چاپ کانپور نولکشور ة، خزانيآزاد بلگرام  .٢
 .۱۹۳ص  ،نيمغل پرش يپر ي،محمد عبدالغن  .٣



  يروز و امروز فارسيد  ٢٦٩

که از زمان غور  يدهل .رآرا شديبک سريا الدين قطب ،بعد از زوال حکومت غور
 بهتر هيتخت بود دوباره رونق شاهانه گرفت و دانشمندان و هنرمندان در تالش آتيپا
شاعران و  بکيا الدين المآثر آمده که قطب در تاج. شدندرهسپار ن کشور يا يسو  به
 را ود و سخا اوجدانست و در  مي ار محترميزمان را بس ياقهسندگان و فضال و فينو

  .گفتند مي بخش ١لک
در  الدينخ بهاءيو ش يرياجم يچشت الدين نيخ معيخ بزرگ مثل شيورود مشا

است  يثران يالمحجوب اول د کشفدر هن. داشت يا ر عمدهيتاث گسترش زبان و ادب
 ،ريمحمد بن نص الدين جمالباب اللا در لباب عوفي .است که در تصوف نوشته شده

 دانسته ٢“ريالنظ المثل و منقطع ميعد”را  ،بکيا الدين بزرگ دربار قطب ةسنديو نو عرشا
 الدينديحم يگر قاضيشاعر د يعوف .است ياز آثار و يکي، يشهاب يمجلس آرا .است

  .ديگو مي ٣ت نظم و نثريف بر والو متصر يافاضل عصر و وال ةرا قدو
کتاب  يمعروف در سال شش صد و دو هجر نويس تاريخ يشابورين يماحسن نظ

اثر مزبور . است يهجر ۶۱۲ تا يهجر ۵۸۷سال  عيوقا که شامل المآثر را شروع کرد تاج
ن کتاب يلنگاشته شد و اوبک يا الدين ة قطبيتوص  به خ آن زمان است کهيتنها تار

اگرچه  .رساند مي بهم يه سلطان اطالعيبک و رضيا الدين است که درباره قطب يخيتار
 وسجع  يدارا ينثر و يلاد است ويز ييآرا عبارت ،دهيرس غلوحد  به شيمدح و ستا

. ديتوان در آن د يرا م خوب انشا ةاست و نمون يو عرب يفارس اشعار از يبيترک
  .دهد مي در درجه دوم قرار ياز لحاظ نثر فن آن را بهار الشعرا ملک

االنساب ةالحرب و شجاعت و شجر آداب. دانشمند بود يمرد ،ر مبارک شاهبفخر مد
  .٤است يآثار پر ارزش زبان فارساز 

حکومت زمام  يمش در دهلتالتو  در اچقباچه  الدينبک ناصريا الدين بعد از قطب
ر از دربار قباچه پ و پرور بود علم يمرد ،ر قباچهيوز ،ملکال نيع .دست گرفتند  به را
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پدرش را . شان بودياز ا يکي يمحمد عوف الدينديسد. صاحبان علم و فضل بود
 ،االلباب عالوه بر لباب. ١گفتند و مادرش حافظ قرآن بود مي العجم الزمان و افصحةباعجو
  .است يآثار عوفاز  ٢السلطان ات و مدائحيالروا ات و لوامعيالحکا جوامع

 يران وياز ام يکي. بنگاله رفت به ياز دهل يبک زبان فارسيا الدين در زمان قطب
 يهاو خانقا و اطراف آن مسجد، مدرسه يدر لکهنوت يار خلجيمحمد بختنام   به

و موالنا  يسنجر الدين اءي، ضي، فضل ملتانيمحمد بلخ الدين شمس. بنا کرد يمتعدد
از  يکيمنهاج  يطبقات ناصر. ٣وابستگان دربار قباچه بودنداز  يجانزمنهاج جو

نوشته  ساده و روان ينثر  به هند است که يفرهنگ و ييايجغراف ،يخين منابع تاريمهمتر
و پررونق زبان و ادب  کزامراز  ههتهت، ملتان و اچ عالوه بر بنگاله در غرب، .٤است شده

  .فرهنگ بودند
مش در تا آمده که التياالصفةنيو خز يطبقات ناصردر  .بود پرور علم يمش مردتالت

 کرد و مي گذاشت و سرش را از گندم پر مي ياشرف يگل يها ک در ظرفيب تارش
 ن شهريا”سد کهينو مي تختيمنهاج درباره پا. کرد مي هيدانشمندان و هنرمندان هد  به
مورخ  .“رجال آفاق گشت محط نداريکثرت انعامات و شمول کرامات آن پادشاه د  به
در  .محمود و سنجر بود دربار مثل يکند که دربار و مي دييز تاين يبرن الديناءيگر ضيد

و  يناصر. ار معروف بوديبس يمدرسه معز و داشت وجود ياديز يها مدرسه يدهل
  :ديگو مي ،يهند انشاعر از زهير الدين تاج. بودند يشاعران بزرگ دربار ير روحانيام

  ن کـه از آب خراسـان آمـده   ينظم و نثرم ب  خاک هندوستان مرا درن يمولد و منشاء مب
دربار  يالشعرا ملکط داشت و تسلّ يو فارس يبر عرب يونيمهمره بدا الدين شهاب

شاه و بلبن  الدينه سلطان و ناصريرض ،مشتغالم بعد از الت ةدر خانواد .روز شاه بوديف
سندگان را يمندان و سخنوران و نواز دانش يريه کثبلبن عد .سرآمدان خانواده بودند

خ ي، شيخ عثمان ترمذيش ،ر خسرويام. کرد مي قير تشوبکن يمضام يآور جمع يبرا
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 يامير حسن سجزي، شيخ شکرگنج، شيخ بهاءالدين و بختيار کاک ،عارف الدينبدر
  .٢کرد تأسيس ياکادم يد موال در دهليس ١معروف آن دوره بودند يها شخصيت

 که دوانده بود شهير يصورت  به در هند ين دوره زبان و ادب فارسيسخن کوتاه تا ا
غرا بد و شاهزاده قره خان محم هشهزاد .ک آن از فرهنگ هند دشوار بوديتفک

ان يپا  به خانواده مزبور حکومت يهجر ۱۲۹۰در سال  .بنا کردند يفرهنگهاي  انجمن
  .آمدند کار يرو  به انيد و خلجيرس

بودند  که قبالً يسندگانيشاعران و نو .دا کرديال ادامه پس يتا سها  يحکومت خلج
ي برجسته و آثار بارز يها کتابز در شعر و سخن غلغله داشتند و ين دوره نيدر ا
ن عصر يدر هم زين اياول الدين نظام .بود يشاه ةر خسرو ناظم کتابخانيام. وجود آمد  به

  .کرد يم يزندگ
حکومت را در دست  يقمر يهجر ۷۲۰/يالديم ۱۳۲۰دودمان تغلق در سال 

. ندظهور کرد يمختلف ن زمان شاعرانيدر ا .کرد ييفرمانرواک قرن ي  به کيگرفت و نزد
در گسترش زبان و  يگر هم سهم بزرگيشاعران د ير خسرو و حسن سجزيعالوه بر ام

مسعود  يعصام ،چاچ، بدر يتپ يناپقلندر  يمثال بوعلطور   به اند داشتهادب فارسي 
 الدينري، ظهيدهلو الدينارير اختي، اميوسناه الدين ثيمغ ،والنا مطهر کرا، مگيب

عالوه بر . ار معروف بودنديره، بسيو غ ينسواه الدين خ جماليش ،روز تغلقيف ،يدهلو
صدر عال احمد حسن  مثال .سندگان مشغول کار بودندياز نو يريه کثن عديا

ضياءالدين . هند است يو فرهنگ يخياراطالعات ت ياالنس را نوشت که دارا نيبسات
مقام  يدر انشانگار يملتان الملک عين. نامه را از سانسکريت ترجمه کرد نخشبي طوطي

  .ستاو رارزشپ ت ماهرو کتابأداشت و منش ييواال
، يروز شاهي، فتوحات فيروز شاهيف ياتاتارخان، فتو يفتاوا ،يدانجهان  يتواف

ره فکر شاهانه آن دوره را يو غ يروز شاهي، فوائد فيهروزشاي، فقه فيروز شاهيرت فيس
 يبرن الديناءيض آن سندهياست و نو يکتاب مهم يروز شاهيخ فيتار. دهد مي نشان

                                                   
 .۴۲، ص ۱۹۷۳چاپ  ،اتيواژه و ح  .١

 .۳۲، ص يات دهلياداره ادب  .٢
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 ين وياز معاصر يکي. دياوج رسان به را ينويس تاريخفن  يو .دارد ييت وااليشخص
 الدينوالنا عضدم غنيةاملنية .را نگاشت يروز شاهيخ فيف بود که تاريشمس سراج عف

 يها کتاب ميآن است که بگوئ غرض .يهند يقياست درباره موس ياثر يخالد خان
  .١مختلف نگاشته شد اتموضوع  به مربوط

بر صحنه حکومت آشکار  يقمر يهجر ۸۱۷/يالديم ۱۴۱۴د در سال يس ةخانواد
ن صورت دوره يا  به .آنها نشستند يجا به انيدلوميالدي  ۱۴۵۱د و در سال يگرد

ن چند قرن يد در اياتمام رس  به يقمر يهجر ۹۳۲/يالديم ۱۵۲۶در سال  يسلطنت
مالوه و گجرات  ،جنوب هند، تا بنگال يدهل و پنجاب ،ريند و کشمس در يات فارسيادب

ال فرهنگ هند يد و تصور و خيجوش مي نفوذ کامل داشت و در فرهنگ هند مثل خون
ن يت اد علّيشا. وجود آمد  ي بهنه آثار بارزيدر هر زم و امکان نداشت يفارسزبان بدون 

ع هند هرکس که خود را يوس يقدرتمند نبود و در پهنا يدهل يبود که حکومت مرکز
خود دانشوران را که در تالش  ينشان دادن عظمت و بزرگ يپنداشت برا مي رومندين

 در هثار برجستآان و ينما يکارها جهت نيهم  به کرد و مي معاش سرگردان بودند جمع
 که بود انان و شاعرين صوفيتر بزرگاز  يکي يدهلو يجمال. شود مي دهيهر مرکز د

سو دراز، خواجه يگ .دارد يلحن مخصوص يوهاي  دهيقص .هند لقب داشت وخسر
د ي، سيآباد دولت الدين شهاب ي، قاضير سمنانيد اشرف جهانگي، سيثمان ياحمد عل

ن دوره بودند يا اندانشور و انيصوفاز  رهيو غ ي، عبدالقدوس گنگوهيمحمد جعفر مک
لولؤ . ث بودندر و محدمفس و داشتند ييناينظر ب زين يل فقهيشان بر مساياز ا يو بعض

  .است يو ملفوظات ديگر منعکس کنندة اجتماع قبل از مغول گورکان يمعان
يابن احمد سر هند ييحي. بودند يسينو عين هم در سراسر هند مشغول وقايخمور 

، يم دهيم ني، عبدالکريامد خانهن محمد بيعالوه بر ا. ن دوره بودين مورخ ايتر وفمعر
ن يالعابد نياهللا ز ضي، فيزدي الدين م شرفي، موالنا عظيم کرمانيعبدالرزاق شهاب حک

 .اند هگذاشتيادگار   از خود به يخيگران آثار مهم تاريو د ياهللا مشتاق خ رزقي، شيبمبان
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جاللت علم و دانش در هر  يآن صورت نبود ول به ييالشعرا ملکرونق شاهانه و  گرچه
  .دش مي دهينه ديزم

ا، يپو ا و جهانيگو انفمانند ز .نوشته شد ياديزهاي  در قرن پانزدهم لغت
، يدالفضال، فرهنگ عاصميمو ،الفضال الفضالء، شرح مخزن اسرار، شرفنامه، مفتاحةادا

 ياثر يات سکندرشاههجتمام نوادر آن زمان لدر . رهيالسعادت و غحتفةمفتاح گلستان، 
 يدر انشانگار. ارزش دارد يو زبان و هم از لحاظ معنو ياست که هم از لحاظ نثرنگار

. ستمهم او راثآاز االنشا  اضيمناظراالنشا و ر .دانشمند بود يمحمود گاوان مرد
. دهد ينشان م نثر را يسودراز رنگارنگيگهاي  امهنو  ينيو شاه طاهر حس ينايات بئمنش

 رنثه يبش يليساده خ نثر. »مرصع«و  »ساده« :م کرديتقس دو نوع  به توان يرا م نثر آن عهد
  :است دور آخر

زبان از گفتار گنگ و قلم از  .مطالعه کند ينيمحمد حس يدعا ينيفرزند د”
  .“١وستيکام ما نپ  به چه جام بر او ما. رفتار لنگ است

 يشان تو کرديه ايکه تزک يچند نفر يو که برات يموالنا بداند بر حکم گواه”
که من قبل نشسته بودم هم بر آن امضا  ينمط هم بر آن .ه فرستاده شده استيطاق

  .٢“هقدره و وسعت يد عليادت عبادت نمايت بر زرغبشان يان ايم يشود اگر کس
گسترش  به يگورکان ير شاهنشاهزاانگيبابر بن يهجر ۹۳۰/يالديم ۱۵۲۶در سال 

، پرور علمن سلسله علم دوست و يهمه پادشاهان ا باًيتقر .ت خود مشغول شدحکوم
ن يبا وجود ا ينداشتند ول يون فرصتيبابر و هما. سنده و منتقد بودنديشاعر، نو

سندگان رونق ينو شان از محضر شاعران ويشد و دربار ا تأسيسها  و کتابخانهها  مدرسه
 يعهد جوان از ياهللا مشتاق  د و رزقيذرانگ مي را يريپ يروزها يدهلو يمالج. داشت

 اثر »نامه ونيهما«دانشور و اهل قلم بود  ييگم بانويابر گلبدن ببخواهر . بهره داشت
  .است يارزنده و
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 درحکومت کرد و  .م ۱۶۰۵تا  .م ۱۵۴۲اکبر بزرگ از سال  ين پادشاه گورکانيسوم
مدرسه  به چه خودگرا. داشت يسهم بزرگ يات فارسيشرفت و تکامل زبان و ادبيپ

 يتيب .گفت مي داشت و شعر هم يعلم شفاه ينگرفته بود ول يش استاد مدرکينرفت و پ
  :ن استيار دوست داشت اياز اکبر که ابوالفضل بس

  در گردنش افگنده اسـت  يعشق دست ته  درازر جنون در گردن مجنـون  يست زنجين
ــخــتم خــون از دير  شـد  يه کردم ز غمت موجب خوشحاليگر ــالي ــم خ ــد يده دل   ش

 :سدينو مي صاحب روز روشن اکبر را شاعر
  دة بلبـل فتـاده اسـت   يز دها  کان قطره  شبنم مگو که بر ورق گـل فتـاده اسـت   

، ينويس تاريخبخش . رشد کرد ينحو خوب  به يو ادب يو فرهنگ يعلم يدر واقع کارها
 يونيبدالقادر بداع. ابوالفضل اکبرنامه را نگاشت. شد تأسيسو ترجمه  ينگار عيوقا

مثل . ز انجام گرفتين ياديز يها ترجمه .ر کرديرا تحر يفخ اليخ و تاريالتوار منتخب
 يدي، بحراالسمار، جامع رشيترنگن ل، مهابارت، راجيوان، انجيالحةاي، حييسسنگهاسن بت

شعر و نثر از . ن دوره هستنديا يها شخصيتن يتر معروف از يضيابوالفضل و ف .رهيو غ
. شد مي ان هنر شمردهيزبان و ب يتيل تربيمسا. ديج رسوا به يو معنو يصورلحاظ 

 ،يرانيگر دانشمندان ايو د ي، ظهوري، قاسم کاهيقم ايي، ثني، عرفيريعالوه بر نظ
از رنگ و نسل يامت يفارس. ز ظاهر شدندين يسندگان بومياز شاعران و نو ياديتعداد ز
بودند و  يات فارسيدوستداران زبان و ادب ک همهيچه مسلمان و هندو و چه س ،نداشت

  .بود آنها زبان دل يفارس
ر ينظ يو فرهنگ يادب يها تيدر فعال يو شاهجهان يرياکبر تا عهد جهانگ عهد
کاروان «نفر فقط در  ۷۴۵ .سندگان وارد هند شدنديندگان و نويسرا يها کاروان .نداشت

 .نقاش و ناقد بود ،شاعر ،سندهينو ،دانشور يمرد ر شخصاًيجهانگ. اند هشناخته شد» هند
ها  وانيد يو .است يو اجتماع ياسيس ،يفرهنگ اترارزش اطالعپسند  يريتزک جهانگ

. نوشت که چند بار خوانده است مي کرد و مي را مطالعه و امضا ها کتابخواند،  مي را
ه و خواج يريجهانگ ةنام ف اقباليمحمد شر .شاعر و مورخ بودند يهمگ ان اونديم
  .را نگاشت يريثر جهانگآم ينيار حسگکام
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ره، تمام يو غ يم رضا کاشيحک ،قاسم خان، آصف خان ،ت خانبهام، يطفل
ش ير را ستايجهانگ يطراز و سخن يفهم سخن ةقيو سل ينگاران ذوق علم تذکره
 .درست کرده بود ياز اشعار و يدانست و انتخاب مي محترم يليب او را خيصا. اند هکرد

  :است بکرهاي  شهياند مملو از ن ويريش يو يشعرها
  ١ت آب راسين ن خوشم که بهايا به اکنون  ديآن شـوخ شـد سـف    يخونم ز سرد مهر

هجري در محضر  ۱۰۲۳هند رسيد و در سال   به موالنا حيدر رمضاني از خراسان
خسرو  نيدو مثنوي دارد شيرِ ،چهار هزار بيت سروده است تقريباً يو. مهابت خان بود

بعد از وفات  .موالنا مرشد بروجردي از وابستگان مهابت خان بود. است هاي از آنيک
هجري فوت شد ۱۰۳۱بارگاه شاهجهان باريافت و در سال   به ٢ط آصف خانوي توس.  
ار غازي ربدر د هاراهللا وصلي شيرازي شاگرد موالنا بروجردي در قند  ر نعمتمي

و  نند پا نهاد و از دهلي، الهور، ملتاسرزمين ه به طالب آملي .ان نيز بودخخان تر
قندهار رفت و زير سرپرستي غازي خان روزهاي خوش گذرانيد و در مدح  به سرهند

و  ٣هند آمد و جهانگير ممدوح وي بود به ها نظم کرده بعد از وفاتش دوباره وي قصيده
  .٤الشعراي دريافت و خطاب ملک

حب ميخانه بلبل گلستان صا .صاحب ديوان بود يغفور الهيجاني شاعرفحکيم 
اي در مدح عبدالرحيم خان  قصيده .پنج هزار شعر سروده است تقريباً :نويسد معاني مي

رآشوب، صفت زمين گرجستان، صفت کليسا و هعنوان ش  به اشعار وي. ٥خانان دارد
  .صفت دالک شهرت دارد و فروش، صفت حمام مي کشيش، صفت

شاعر خودپسند و فرد با کمال جان  عاشق سليم، ،روزگار ةعرفي شيرازي نابغ
 وهاي نظيري نيز فراموش کردني نيست  غزل. شيرين را در حالت جواني بدرود گفت

  :راستي نمايانگر فرهنگ هند است  به

                                                   
 .۳۹-۴۱، ص ۲، ج هيموريبزم ت  .١

 .۴۴، ص همان  .٢

 .۵۸همان، ص   .٣

 .۸۰همان، ص   .٤

 .۶۱همان، ص   .٥
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  ندل سرگشته سران راصاي خاک درت 
  

ــا   ــت ت ــاروب ره ــژه ج ــادا م   وران راجب
هانگير خطاب ج ١با استعداد بود و بياد يمال شيدا ماهر علم عروض و شاعر  

  .عطا کرد يو  به موزون کلک
مال  ،عالوه بر اين حياتي گيالني، موالنا شکيبي، مال لطفي تبريزي، حکيم عارف

نوراهللا شوشتري، مجدد الف ثاني، شيخ عبدالحق دهلوي، موالنا ميرزا شکراهللا شيدا، 
ري، ي کشميطاهر آشنا، فانقاسم گيالني قدسي، کليم و صايب، ظفرخان احسن، محمد 

مال طاهر محمد حسين آشوب، ميرالهي همداني، امي شيرازي، باقيا نائيني، حکيم حاذق 
گيالني، معبد گيالني، ميرزا رضي دانش، ميرزا بيگ رفيع، مير عيدي طهوري و 

  .قابل ذکراند زين چندربهان برهمن
، مثل نورجهان شاهبانوان. ديسنج زر  به م را دوباريو کل يالنيگ يدايسع ،شاهجهان

 يانشا .دارند يفارس ادبدر  يا ستهيسهم شاز ينالنساء و غيره  جهان آرا، و زيب
. ر استينظ يب ينگار يدر شوخ يعال نعمت خان. است يب شاهکار ادبياورنگز

  .داد ييداراشکوه فلسفه و حکمت را از نو روشنا. دارد يف خاصيات سرمد کيرباع
 يفان. ديکمال رسان به شهيال و انديخ يرا با لطافت زبان و بلند يهند دل سبکيب
لس اجهرحال م به .گر در تصوف غلغله داشتنديو شاعران د يريکشم ي، بنشبيريکشم
در  ياکمارير تا کنّيقصه کوتاه از راس کشم. در سراسر هند رواج داشت يو فرهنگ يادب

نظام  ،ها ي، قطب شاهنايمنه، بانيژه گورکانيو  به بود يزبان فارس ييجنوب، فرمانروا
ل يانگر فرهنگ اصيره نمايگجرات و غ ،الوهم ،ا، حکومت بنگالهه يشاهديها، و بر يشاه
   .ران بودنديو ا هند

و اغتشاش نهاد  انحطاط و انحالل  به رو يب دولت گورکانيز پس از مرگ اورنگ
و  يآوران ستمگر مثل احمد شاه ابدال حمله. نداشترا هنرمندان  يتاب سرپرست يداخل

 يس پنجه سرطانياستعمار انگل. ز موفق شدنديرسم هالکو و چنگ يايتگر در احنادر غار
 کرد ات را محدوديادب يسبک هند يدگيچيهام و پيگر ايد يسو  ازو  دراز کردرا  خود
 يسيزبان انگل ظهور .را گرفت يفارس يج جايتدر به اردونام  به يا جه زبان تازهيدر نت

                                                   
 .۹۹، ص تيموريه بزم  .١
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 ار اخالق و علم و دانش و حکمتيمع يدان ين فارسيابا وجود  ين برد وليب را از يفارس
اردوسرا شاعران  گريد و ير اکبرآبادي، نظغالب ،مومن ،دردمير ر، خواجه يم ير تقيم. بود

  :ديسرا مي غالب. ندسرود مي يفارس دانستند و شعر مي را زبان دانش يهمه فارس
  رنگ رنگ ينقشها ينين تا ببيب يفارس

ن يدر چن .داشت يعلم تيدر شهر لکهنو فعال ،غالب معاصر ،محمد عباس يمفت
خت و يه استعمار برانگيو مردم را عل انداز شدن يطن» شاعر فردا ينوا« يوضع نابسامان

حساس و  ياقبال دل. د را مجروح کرديزاغ استعمار پل ين خودشناس بلندپرواز ويشاه
بعداً با مشاهده  يظهور کرد ول يلمشاعر  عنوان  به در ابتدا يو .رشور داشتپ

تکان دهنده  يها هو سرودها  آزاد شد و با خطابه ييگرا يملّ رياز زنج يزندگهاي  تجربه
برپا  يزيخواست که رستاخ مي يو. ديروح انقالب و استقالل دم ،در اقوام شرقخود 

 يده برايرون کشيب ييايجغراف ين صورت تمام اقوام شرق را از مرزهايا به د وينما
 ياسالم متحد شده حکومت يايآرزو داشت که دن يو .هددعوت د ير جهانيتسخ

ست ير اگرچه اقبال نيدر دهه اخ. باشد» نيژنو مشرق زم«ران يرد و اووجود آ  به رقدرتپ
  .اندازد  مي نيطن تک تک اسالم دوباره در گوش ياين شاعر متعهد در دنيا اشعار يول

ات يدر قلب ادب يائل گوناگون جهانرون آمد و مسيل بل و مگُ ياياز دن يشعر فارس
» اليالخةأمر« زبان ين روزنامه فارسيدر بنگاله اول يراجا رام موهن را. جا گرفت يفارس
بعد از استقالل  يات فارسيادب. افتي  جا انتشارهمان  از زين نيالمت حبل. منتشر کردرا 
 ان متعصبمدار استيس يو نادان ياسيگاه گاه مسائل س .دچار رکود شد يکم هند
هم  ياسيشود که تحول س مي دهيخ ديدر سراسر تار. زند مي فرهنگ کشور لطمه  به

بلکه  ينه تنها فارس م هنديم که بعد از تقسينيب يما م ،يجنبه مثبت دارد و هم جنبه منف
 ک فکري .دور شد ها از مدرسه يفارس. ، مهجور شدزاد هند بود زبان اردو هم که خانه

ن نکته يا ت است وک ملّيال م اردو و يفارس ،يدا کرد که عربيپ ن مردم رواجيبغلط 
 بارا  يات فارسيادب ران،يو ا ت هندم دانشمندان دو ملّيفراموش کردند که از ازمنه قد را

 ينکه دانش ارث شخصيا يکنند و خواهند کرد برا مي کردند و مي ياريجگر آب  خون
ن کشور را مسموم يشفاف ا يضاف يخودفراموش سم، اگرچه .مال مردم است ،ستين



  ٢٧٨  قند پارسي

زوال  به ليهم ما اثر نيند اينش مي با گذشت زمان چون اثر هر زهر يول ه استکرد
  .کنند مي شرکت يفارسهاي  ق در برنامهيان بدون تفرياز دانشجو يادياست و تعداد ز
در  يفارس .ش از صد دانشگاه وجود دارديدر ب باًيدر سراسر هند تقر يبخش فارس

در ضمن استادان برجسته امروز بعد از . دارد يهار پنجه قوير، بنگاله و بيشمک ،يدهل
د يمرحوم س ،د حسني، پروفسور سيرانيعبدالودود، محمود ش ي، قاضينعمان يشبل

و  ير حسن عابديد اميچ کس مد مقابل پروفسور سيسرکار ه و جدونات يعسکر
 قيتحق در هر دانشگاه مشغول گريد دياز اسات يريه کثعد .ستير احمد نيپروفسور نذ

 يفارس آنها. هستند گريد يمحلّ يها زبان به اردو يا ،انگليسي، زبان فارسي  به
هاي  عموماً برنامه .شود يشان چاپ ميند و آثار ايسرا مي شعر يفارس  به ،سندينو مي

 متمرکز در هندوستان يخ زبان فارسيب دادن تاريترت  به يفارس يها بخش يپژوهش
خ يتار از يقسمت ير نظارت پروفسور عابديز يات فارسيان زبان و ادبيشجودان. است

  .ده استيچاپ رس به آنها از يکه بعض اند هه کرديدر هند را ته يات فارسيادب
 يبرا تالش در حال انجام است، ينه فارسيکه امروز در زم ين کاريمهمتر

و  يدولتهاي  بخانهکتاهاي  در قفسه موجود يادب فارس ريذخا يفو معريي شناسا
هم هستند که در  يشاعران و سندگانين نويعالوه بر ا. است يشخص يها سلول زندان

، دکتر يالحق انصار يول پروفسور مثالطور  به ،نديسرا يگوشه و کنار هند شعر م
. رهيو غ ، عراق رضا زيدييوبيعارف ا ،يپور يم جي، شمياض، وارث کرمانيف
آنها  ينه کس ،ار کم هستنديدانان بس يرا که فارسيزار ندارد زبا يفانه شعرشان گرمسأمت

 .ستبرپا يسرود فارس يها لحفدر دست هست و نه م يل چاپيوسا نه د،خوان يرا م
ف که آن عروس زبان و يح. ستين» وءمقر«ن دوره در زمانش يپس شعر شاعر ا

چشم  ييوشناطناز و ر يا آمده و در هند معشوقه يکه در عهد غزنو يات فارسيادب
دامنش  به کرد که دست هرکس و ناکس مي يبا عشوه زندگ يبود و طور صاحبنظران

د و انتظار يمانده در ام يباقهاي  نهيبا گنج ييدر گوشه تنها يرزنيمانند پ ،ديرس ينم
ن يبا وجود ا يول. ترسد مي وسفينشسته است و از حسادت برادران  يوسفيعهد 

از  يا ن مقاله کوتاه نمونهيدر ا. است ييمايغول راه پمختصر مش يکاروان ينابسامان
  .شود مي ن کاروان دادهيکالم شاعران معاصر ا



  يروز و امروز فارسيد  ٢٧٩

 منا  به يو يمجموعه شعر فارس. است پرگو يشاعر يالحق انصار ياستاد محمد ول
  :شود مي طور نمونه نگاشته به چند شعر. ده استيچاپ رس  به »ادراک ةشعل«

  ١ممکن است چاک دلم را بدوز هـم  گر  رفـو  يآنکه چـاک دامـن مـا را کنـ     يا
 ٭

ــ ــاظ جام ــد هالف ــ ان ــن يول ــالم م ـ چکـد همـه عر   مي از جامه  در ک   اليـ خ ياني
  ٢خيـال  يشانين ز خون شده همه پيرنگ  اشـعار مـن زدنـد    بـه  چندان کلوخ نقـد 

 ٭
ــ ــو  ينيريز ش ــط مج ــن خ ــعر م   چکـــد زهـــر از شـــهد گفتـــار مـــن  يش

ــب  آشـنا  يکـه بـا مـن شـو     يچو خـواه  ــن   يب ــعار م ــگ اش ــگ و آهن   ن رن
 ٭

  ن هست گنـاهم يناکرده گنه هستم و ا  ام و در تـه چـاهم   وسـف امـروزه  يمن 
 .م ۱۹۱۸خ شانزدهم اوت سال يتار  به خان يب پسر باقر عليخان شک ير عليل شبيوک

 گاه گاهو سنده زبان اردو است يشاعر و نو وي. جهان گشود به در رامپور چشم
 ياز علين مورد با امتيغزل است و در ا يو يشعر فارس .ديسرا مي شعرهم  يفارس  به

وي سفانه نمونه کالم أمت. ديگو مي ن و روانيريشعر ش. کرد مي هم مشورت يخان عرش
  .ستيدر دست ن

کم هم  يليخ يدارد ول يذوق شعر و ورزد مي عشق يفارس به فاطمه شاهدزاده
  :شه استيال انديخ

ــفته   يبـان گـذر کنـ   يشـاه غر  يکـو  به اگر ــا آش ــوال م ــ  اح ــر کن   يدالن را خب
ــس آرزو ــد يب ــه ي ــو در دل نهفت   يسوزم از فراق تو بر مـن نظـر کنـ    يم  ام د ت

عشق و عالقه  يفارس به است و گريعل ياستاد دانشگاه اسالم يس احمد نعمانيرئ
  :ديسرا مي دارد و شعر
  اسـت  يبون ذوق تشنه لهنشاط من همه مر  عبـث  يصـهبا چـه گفتگـو    بـه  ازيمن و ن

ــيو حــدچــام  دهيشــن ــراق از لــب ن ـ      يث ف   اسـت  يدلم گرفتـه ز صـوت ترانـه طرب

                                                   
 .۱۵۷ص  ،محل لکهنو يشن، فرنگيکير پبلا، شعله ادراک، انويالحق انصار يول  .١

 .۱۰۱همان، ص   .٢
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  :ديگو مي نغز يشعرها يآباددگر مراجاز خدمتگزاران  يکي يپور يم جيشم
ـ وج مصـلحت مرا با    ميوانــه جــو يام، د وانــهيکــه مــن د   ان چـه کـار اسـت   ي
  ميرانـــه جـــويشـــکل فنـــون و يپـــ  د مـــرا صـــحن گلســـتانيشـــا ينمـــ

∗ 
ــتمســ ــه ر بکــف رف ــل يســو ب ــاه قت   ١دار قاتـــل داشـــتم يـــحســـرت د  گ

∗ 
ـ م بـا تـو از رنـدان ا   يمن چه گو   ٢باده علم و عمل دارند در جام و سـبو ن بـزم  ي
  :سنج است برق سخن يه رضولحد طيپروفسور س

ـ ا بـه  وم گشـت قطـره شـبنم   عدم   ٣سـت يگل را ثبـات ن  ةغافل مشو که خند  ن نـدا ي
  :ديسرا مي بازنشسته دانشگاه پتنا ق استاديپروفسور صد

ــا   د تو دل محزون چو غنچه لب وا کرديز د ــوه نم ــه جل ــا را يچگون ــرف معن   ٤م ز ح
∗ 

  ٥يا برهمـ يروم من گرچه در مي ساحل يسو  شـمع  به اد تو مانديهرجا گرفت و  يرگيت
 حال  هب فانه تاسأمت يد وليسرا مي و آزاد ييمايشعر ن يفارس  به عموماً يوبيعارف ا

  .ده استيچاپ نرس ي بهواشعار 
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مناقب علوي خطّي ةفي نسخمعر  

ب مرتّ را ييها نهيو سف ها بياض در مجالس و محافل، يشعرخوان يصاحبان ذوق برا
ز ين يمناقب علو .نمودند مي جمع در آن کردند و اشعار نغز شاعران برجسته را مي

خ شده يستن ١٢٠٤ش در سال يست سال پياست که دو ها اضيب گونه نياز ا يا نمونه
  :ن صورت استيا  به آغاز کتاب .صفحه است ٦١٥ شامل کتاب نيا .است

  ميبسم اهللا الرمحن الرح
  …هذالدعاء المناجات

منقول است از موالنا روم  )ع(يدر مناجات حضرت عل”: آمده يت عربرپس از عبا
گفت اگر  )ع(نيرالمومنيدر حق ام ييد که چه فرمايپرس يروم الدين جالل .قدس اهللا سره

  .نْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُاَراد شيئاً اَمره إِذَا اَنما إِ يپرس يم …از
 ن الرحيمه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشهادة هو الرحٰمهو اللَّه الَّذي لَا إِل يپرس ياز علمش م
 يذات سبحان است باق …البصري لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع يپرس مي و اگر از ذاتش

و  ١…ت و لقبيل حسب و نسب و کنيرا در فضا يعال يچون و از صفاتش عليب
  …والسالم ةه الصلويپنجتن پاک و دوازده امام عل …خالفت

  :نوشته شده است نيت چهارده معصومعده در حمد و نين قصياول .١
ــاول ا ــام ي ــه ن ــه ين نام ــدا  ب ــام آن خ   کـرد نـازل از سـما    ن همه اسماء پاکانيک  ن
  ت و نـام جـدا  يـ ک را کرامـت کن يکرد هر   ت پـاک شـان  اوجود آورد ذ يصحرا  به چون

ــه انب   فرو آل او را ساخت از قـدر و شـ   يمصطف ــر جملـ ــفخـ ــريـ ــن اوليا و بهتـ   ايـ
ــر آل     کرد که را ييخدا آن شکر کنم يم يميسل چون ــر به ــا در مه ــان م ــيج ــايس   ن عب
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٨٣

  اقتـدا  را مـا  شان ستيا دو عالم چون بر در  شـتن يفضـل خو   به ن امامان کنيحشر ما با ا
ه، زت، معجيکرده است که نام، کن يسعشاعر  و ت استيب ١٣٣ يده داراين قصيا

در را … و حاکمان معاصر ياسام و ايشانهر امام و قاتل  ليمولد، مدفن و فضا ،شهادت
  .کرده است ز ذکريرا نآنها  مدهآ ليکه در تورات و انج ييها اسم يحت. بگنجاندن اشعار يا

اسم شعرا را در  عموماً ،گردآورنده اگرچه امده استينده اسم شاعر يدر آغاز قص
ده از ين قصيزنم که ا مي حدس» الخ …يميچون سل«ت ياز ب يسد ولينو مي ابتدا

شود و  مي دهيد ن اثريدر هم شاعر نيگر ايد ةدين قصين که چنديا يبرا ،است يميسل
  :ت دارديب ٩٦ر يز يمثنو .است يکيز ين راشعاسبک 

  هر بشـر و هـر موجـود را    خالق  حد حضـرت معبـود را   يحمد ب
ـ  يخـدا  يم و باقيدا  و ذوالجـالل  يوم و حيقادر و ق   مـالل  يب

معجزه رام  و موضوع آن گردد مي ر آغازيتنامه با مطلع زيعنوان وال به يا منظومه
  :استجهود له ير و واقعه مسلمان شدن قبيکردن ش

ـ   بـه  بشـد  ير مـرد يپ  يزلــ يلــم   ياز روزهــا  يروز   ينـزد عل
ــد يآن قب ــلمان ش ــه مس ــه هم   ١مـان شـد  يکفر بشکست اهل ا  ل

شود شاعر احساس  مي ر شروعيمطلع ز بان يرزا محمد حسيده از مين قصيدوم .۲
  :ديسرا مي يبا احساس تعل نيد و چندار رختتب

  ٢ان و مهـان هـ از ک ستيچکس نيه  ن جهـان يکه خوشه چ يميچون سل
  مــدح ذات علـــي بـــه خـــتم آورد   کــه ســليمي ســخن بــه نظــم آورد

  :ن استيريار شير بسيبا مطلع ز يا دهيقص
  گـون دريـا   فروشد لشکر انجم در اين سيماب  سحر کز جانب مشرق برآمـد رويـت بيضـا   

داد يکند و رو مي مدح را آغاز ،کار برده  به زيگر يبرا يتيب بيبس از تشپشاعر 
  :رساند مي انيپا  بهه يات دعائيوار سروده بر اب يت را مثنويوال

ــ   مـــومن اطهـــار يشـــاه يياگـــر مـــوال ــان عل ــمن دار يرا هم يمخالف ــه دش   ٣ش
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  ٢٨٤  قند پارسي

ــه ورد    مادح کـه هسـت روز و شـبم    يميمنم سل ــدحت شــــ ــا و مــــ   …ثنــــ
ــبــه حــب شــاه وال  د مغفــــرت دارميــــارم و امگــــگنــــاه    ١ت ز حضــرت جبــاري

  :گريد يا دهيقص
  ٢و آل او را دوست دار و مدح خوان يمصطف  ا زبان مدح خـوان يباشد در دهان گوتا که 

  ٣جان با آن امام انس و جان  به تيهست انس  شـد در ازل  يمونس مدح عل يميچون سل
سلم  يگاه .ت نوشته شده استيک بار در بيفقط  يميده اسم سليدر آغاز قص

شاعر مرد  حتماً. ح استيه صحواژ يميدر مقطع سل يول يسلم يسد و گاهينو يم
  .است شده کار برده به زين» موالنا«ش لفظ يبرا ييجا که بود يفاضل

ن يخودش را حس ييجادر ن است که يمحمد حس رزايم از اي ديگر دهين قصيدوم
 .د گفته استيابن شه

  ٤شـه آخـر زمـان    يزند فال ظهورت ا يم  دين ابن شهيحس يعنين ين غالم کمتريا
ن يشه در اياندهاي  ن جلوهياز بارزتر يکي .ر فقط دو قصيده وجود دارداز اين شاع

 ۱۵۰ ةديت کرام است آغاز قصياهلب عظمت ن اسالم ويد  به ام شاعرتاعتقاد ها  دهيقص
  :ن استيچن يتيب

  و مـــــــن بـــــــر آســـــــتان    …  همداسـتان  يال مهوشـ يـ بودم با خ دوش
  انيـ ع ن اوين بر جبـ يضب چغ يگاه از رو  ز دور ين کرم بر من نگـه کـرد  يگاه از ع

  اننگه نگه را بهر قتلم ساخته همچون سـ   زيز کــرده بــر ســتيــروان را تبــغ ايــگــاه ت
ــردنم    ــه در گ ــف را انداخت ــد زل ــه کمن   گاه بار کاکلش بـود از قفـا در قصـد جـان      گ

  :اعتبار حروف ابجد است به ات آنيت دارد و تعداد ابيب ۳۰گر يد ةديقص
  باشـــد  يا علـــيـــ افضـــل االول  باشــــد ياز الــــف مــــدعا علــــ

ــا  ب بــرات نجــات دان تــو يقــين    ــ بهـــر مـ ــزا علـ ــد يدر جـ   باشـ
ــوال ــه ت تـ ــيآل  بـ ــنيسـ ــرا پ  ن کـ ــا تـ ــيتـ ــوا علـ ــد يشـ   ٥باشـ
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٨٥

ــود  ــم ب ــه ق قاس ــار ب ــو ج ن ــ  انن ــر قضــا علــ   يقاض   ١دشــبا يه
 .شاعر بعدي عاصي است

سير  نويس از شعراي عهد فرخ اهللا خوش عاصي، ميرزا محمد تقي ولد آقا لطف .۳
ده يک قصيفقط  يصاز عا. پادشاه است تا عهد عالمگير ثاني در قيد حيات بوده

عاطفانه  يتاه است ولکوار يده بسيقص. است ن نسخه نقل شدهيدر ا يتيب ۲۲
 يسنج نکته. نالد مي يدل مضطرب است که از مهجور از صحبت. ديگو مي سخن

 :دا استيرافت رندانه در شعرش هوظو 
ــر نمــ   يدانـد عاشـق پـرور    يکـ  ناز پرورد جفـا  ــد زيــآ يب   يان دلبــريــن دلرباي

  يخـط مشـتر   …ن محفليآرم در يبر نم  دارم نهـان در چـاه دل   يوسفيزان يعز يا
ـ نجف طالع کند گـر   يروم سو يم  مرا خضر ره است هادنيمست شوقم دل طپ   ٢ياوري

 الرحمه عليه يته وسلم من کالم نعمياهللا عل ينامه جناب شاه مردان صل تيده واليقص .۴
 :تيب ۱۴۰ يدارا

  االرض و آواز عـالم بـاال   يـي حيف يد کينو  يالموت ييحيجهان بر سر شده ز آثار لطف 
 يدارا الرحمه عليه يمن کالم سلم السالم عليهده معجزه حضرت شاه مردان يقص .۵

  :تيب ۱۵۸
ــه  هاست بر نـام خـدا   کشايد مشکل…چون ــا بــر کشــا اول ب ــام او زبــان را برکش   ن

  :الرحمه عليهاث يمن کالم کمال ابن غ الرحمه عليهمردان  نامه شاه تيده واليقص .۶
  هــا نــده امثــاليدهــد در آ کيــســتاند  هد  ستانم راست گفت يرا م يکيد يگو يآنکه م

  بيت ۱۰۵ يدارا. نيکالم مسک السالم عليه يمردان عل ت جناب شاهالمدح في .۷
  همتا مثل است و بي سپاس آن پادشاهي را که بي

  اـه رتـام و فطـهمه اوه زـاجـر آن عـز کنه فک
  :گريده ديقص

  ٣داشت مي نهيچون ک يشاه عل ابکه   داشـت  مـي  ضغـ ان معلم بکده يقص
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  ٢٨٦  قند پارسي

  الرحمه عليه يفرق .۸
ـ ا ينوک خامه کنم ابتدا هب   ١زد داوريـــا يقـــادر و دانـــا يبنــا   تـر فن دي

  الموالس ةه الصلويالمدح حضرات عل يف) مسدس( .۹
ــا   خــدانــام  بــه کــنم مــي ابتــدا ــه دلکشـ ــزا ينامـ   روح افـ

  ايآمــدم در جهــان بــر اشــ     ان خوف و رجـا يکز عدم در م
ــکل ــرا يمش ــدا يدارم از ب ــ  خ ــي ــا يا عل ــکل مــرا بگش   مش

  :٢ةه الصلويالمنقبت جناب شاه مردان عل يف) مثلث( .۱۰
ــاه اول   يا ــر الــه و شهنش   يمجتب يمعل …ينفس مصطف يا  ايــمظه

  ٣کلم گشامش يول يعل يا مرتضي
  ةهم الصلويالمدح حضرات عل يف .۱۱

  الــــورا يبعــــد خــــدا نعــــت نبــــ  نـــام خـــدا بـــه حمـــد و ثنـــا هســـت
ــ ــه خ يزوج علـــ ــايفاطمـــ ــل  رالنســـ ــ يصـ ــ يعلـ ــطفيسـ   يدنا المصـ

  ٤يا علياً ياً وليناد عل
  :٥ةه الصلويالمناجات حضرت عل يف .۱۲

  منبع سـخا ن و آ يآن شافع معاص  ين مصطفيد کونيحق س به اربي
  .٦بت صاحب ذوالفقار من کالم شاه قاسم انوار قدس سرهقنالم يف .۱۳

ــاً کب  ياال ا ــاه ملکـــ ــشهنشـــ   ٧رايـ مومنـان را ام  ييالحق تو يعل  راًيـــ
  :) ه ۱۱۵۱: م( من کالم ثابت ةه الصلويت پناه عليدر مدح شاه وال .۱۴

  ٨بنـــده کـــن مـــرا …آخـــر کـــم از  ز نگه زنـده کـن مـرا    يعل يمرتض ]اي[
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٨٧

  ۵ت يب ١يتان يالمناجات کالم ف يف .۱۵
  العبا نين و گل حسن چون گل بود زيگل حس  رالنسـا يگل فاطمـه خ  يگل محمد گل عل

  :رياز جالل اس ةه الصلويالمدح جناب خاتون جنت عل يف .۱۶
ــود اند  ــر شـ ــل گـ ــايتحمـ ــه فرسـ ــد  شـ ــارا ياز ش چکـ ــون خـ ــه دل خـ   ٢شـ

  :]فطرتي[ قطرتي من کالم ةه الصلويالمنقبت جناب شاه مردان عل يف .۱۷
ــدان  ــا معتقـ ــوئيمـ ــا  يم تـ ــد مـ   ٣سـت تامـل مـدد مـا    يشاه نجـف چ ا ي  معتقـ

  :قدس اهللا سره يزيمن کالم شمس تبر ةه الصلويلحق علباامام  المنقبت في .۱۸
ــ ــام مب ــيآن ام ــدا ين ول   ٤اخآفتــاب وجــود اهــل ســ  خ

  :من کالم موالنا روم قدس اهللا سره السالم عليهحضرت شاه  المنقبت في .۱۹
ــد از غ ــآم ــورت پي ــب ص ـ و شد پدکه از ا  داي   ٥د نـور خـدا  ي

)  ه  ۷۹۲: م(راز يمن کالم خواجه حافظ ش ةه الصلويالغالب عل  اسداهللا المنقبت في .۲۰
  :قدس اهللا سره

  ٦يمرتض يعل يعنيد برج ارتضا يخورش  آن گلبن باغ وفـا آن سـرو بسـتان صـفا    
٦   :الرحمه عليه يمن کالم کشف ةه الصلوياسداهللا الغالب علامام  المنقبت في .۲۱

ـ داراز ازل    ٧يمرتضـ  يده جـان خاکپـا  يد يايتتو  يمرتضــ يم در دل مـا هـوا  ي
  :من کالم ابن حسن ةالصلوه يجاه عليشاه عال المنقبت في .۲۲

  ٨که هستم از دل و از جان محب آل عبـا   و مـدح و ثنـا   يرا شـاعر مـ است  مسلم
٨   :الرحمه عليهر ياز شاه بر يترجمه عرب .۲۳
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  ٢٨٨  قند پارسي

  ١ايـ لينچنان کندر عرب خوانند اکنـون ا کا  ت الولـد يـ نام من در کله و در کعبه شد ب
  :الرحمه عليه يکالم احمد جام المدح في .۲۴

  ٢رضا ي، موسيا علي ينور چشم مرتض  رضـا  ي، موسـ يا علي يز نور مصطف يا
٢   :قدس سره الدينديخ فريمن کالم ش ةالصلوه يجناب شاه ذوالفقار عل المنقبت في .۲۵

ــت رو  ايــــش جمــــع انبيدر پــــ يرد شــــد ــود اس ــاس ــه تي ــ ب ــش اوليپ   ٣اي
  :الرحمه عليهوالسالم کالم محتشم  ةالصلوه يحضرات عل المنقبت في .۲۶

ــم کبر ــم زد قلــ ــر رقــ ــاول دفتــ   ٤غ زبـانم گرفـت جـوهر حمـد و ثنـا     يت  ايــ
  :قدس اهللا سره ياز شاه نعمت اهللا ول )ع(يجناب موالنا عل المنقبت في .۲۷

ـ     ٥يفمحرم راز رسول و ابن عـم مصـط    يمرتضـ  ينور چشم عالمش خـوانم عل
  :راز قدس اهللا سرهيمن کالم حافظ ش ةالصلوه يده جناب حضرات عليقص .۲۸

  تامه مثل است و بي پس از حمد خداوندي که بي
  ٦اـان و دل انشــم از جـبر کنـمـت پيغـا و نعـثن

اگرچه عنوان  (قدس اهللا سره  ) ه ۶۲۷: م( عطار الدينديخ فريکالم ش …دهيقص .۲۹
  ).است يدر قالب مثنو يده نوشته وليقص

ــد پــ ب ــش حيمان   ٧که سر باز کـو ز اسـرار کـارا     نــا …دري
 يسلم من کالم سلمو آله  ه ويعل اهللا يلده معجزه حضرت رسالت پناه صيقص .۳۰

  )يقالب مثنو( …راهللافغ
ــود را    حــد حضــرت معبـــود را  يحمــد ب  ــر موج ــر و ه ــر بش ــالق ه   خ

ــادر و ق ــق ــي ــالل يوم و ح ــدا  و ذوالج ــاقي ــدا يم و ب ــ يخ ــالل يب   ٨م
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٨٩

  :السالم عليه …منقبت جناب يف .۳۱
  ١يمصـطف  يعنين يد کونينعت س يگو  خـالق ارض و سـما   يدل از بعد ثنـا  يا

  :الرحمه عليه يمن کالم فتوح ةالصلوه ين و زمن عليم زماما نامه واليتده يقص .۳۲
  ٢يمرتضـ  يت از عليک واليبشنو از من   ن و عبـا يسـ ايو آل  يمحب مصـطف  يا

  :الرحمه عليه يمن کالم انور ةالصلوه يمردان عل شاهجناب  نامه واليتده يقص .۳۳
  ٣يمرتضـ  يت از عليک واليبشنو از من   يبرادر در دلت گر هست مهر مصطف يا

  :الرحمه عليه يکالم فراق ةالصلوه يعل شاه مردانده جناب يقص .۳۴
  ٤دايناپ گشت ياهيس در بشينه از شام شهر  نـا يسحر چون شاه انجم رخ نمود از قلعه م

٤  در(الرحمه  عليه يمن کالم افچک ةالصلوه يده منقبت جناب شاه مردان عليصق .۳۵
  ):نوشته شده است يچنکفا مقطع

ــ ــالق    يزه ــد خ ــپاس خداون ــايس   ٥همتـا  يو موجود فرد و ب نعع و صايسم  کت
  :است قالب مثنوي ز درين دهين قصيا. الدين رحسامينامه کالم م تيده واليقص .۳۶

ــ  ــدح عل ــه م ــرور اول يب ــس   ٦ان تازه سازم کـنم دل صـفا  زب  اي
  :يکالم شوق .۳۷

ــون در ب ــچ ــي ــال تکلّ ــان ح ــا يم کن   بپ
  

  ٧چون کـن ابتـدا   ينام حضرت ب به اول
  :يعبدالعل .۳۸  

ــب يت دمــيق هــدايــطالــب طر يا ـ حمـد خداونـد کبر   بـه  بگشا زبـان   اي   ٨اي
  :يميمن کالم موالنا سل السالم عليهن يرالمومنينامه ام يتده واليقص .۳۹
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  ٢٩٠  قند پارسي

  ١ايماب گون درين سيفرو شد لشکر انجم در  ضـا يت بيمد روآبر  ر کز جانب مشرقحس
  :يکالم افچک نامه واليتده يقص .۴۰

ــ   يا ــاب معن ــت ارب ــور باطن ــفا يز ن   ٢وشت را گشاهده گوش و  چشم جانت را جال  را ص

  :الرحمه عليهکالم مال مرشد  .۴۱
ـ خوابـه عار    ٣يين ره گذار پاآرم از يتا در نگار گ  ييار پــاهـ م بيت ز نســي

  :الرحمه عليه يبهال کالم موالنا نور .۴۲
ــبا پ ياال ا ــص ــق ي ــاب عش   ٤ا گوش کن فصـل اربـاب عشـق   يب  ک ارب

آذري، طوسي از مشاهير مشايخ و شعراي معروف قرن نهم بروجردي از شاعران  .۴۳
  :الرحمه عليه يآذر يکالم موالنا. معاصر فتح علي شاه

ــام خــدايبــر مــي ســخن يدر ابتــدا   ٥حسـن مطلـع را  ن است يکمال حسن هم  م ن
  :٦د ناصريسو  ) ه ۷۲۵: م( ر خسرويمامن کالم  .۴۴
  ، من کالم مجذوب. است يمجذوب از شاعران قرن نهم هجر .۴۵

ــا ــه مظهرالعجانش ــش هم ــه مظهرالغرا   بي ــارش هم ــک   ٧بي
  :عطار الدينديخ فريش .۴۶

  ٨قنبـر آفتـاب   يرد مـدام از رو يـ گ مـي  نور  ن هسـت يالدار يقنبرش را چون سوادالوجه ف
  :افصح .۴۷

  ٩شـد آفتـاب   يبـانش نمـ  يتکمة چـاک گر   مهر بـوتراب  به زد گر يصبح صادق در نم
  :يآباد ناصر شاه يعل .۴۸
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩١

ـ ا بوالحسن ياد توام آرام جان ي   ١ا بـوتراب يا بوالحسن ينام توام ورد زبان   ا بـوتراب ي
  :هاشماز . هاشم، کشمير از موزونان عصر محمد شاه پادشاه است .۴۹

  ايـن خطـاب   گوشـم  دوش وقت صبحدم آمـد بـه  
  ٢وين ز غفلت گشته روز و شب اسير خورد و خـواب 

  :نيمسک .۵۰
ــارت  ز جمـال محمـد اسـت    يا ن جلوهيکون ــت  يآدم اش ــد اس ــال محم  ٣ز کم

  :يالنعت از جام يف .۵۱
  ٤دوسـت  يجـانم ا  بـه  خود يکز هست  دوســـت يدور از رخ تـــو چنـــانم ا 

  :٥بيالنعت از صا يف .۵۲
ــت ا ــر ترب ــلواتطاز س ــد ص ــار محم   ٦پاک پـر انـوار محمـد صـلوات    بر رخ   ه

ــلوات   بر قد و قامت و رفتـار محمـد صـلوات    ــد ص ــوار محم ــاک پران ــر رخ پ   ب
  :نيمسک .۵۳

ــلوات  ــد ص ــدة بيــدار محم   ٧دمبدم بر گل رخسار محمد صـلوات   بــر دل زن
عت موصوف يفهم و رسايي طب يدرست نکهت، محمد بيگ از رؤساي کرمان به .۵۴

  :کالم نکهت. ل رسانيدقت سببي به بوده، نادر شاه او را به
  تـب اسـي غالـلطان اعلـن سـا و ديـرور دنيـس

  تـب اسـالـا غـادي مـم هـالـاد عـث ايجـاعـب
  تـب اسـکان را غالـون و مـه کـصوار عرـشهس

  ٨شش جهت را خسرو و هفت آسمان را غالب است
  ۱۶۱، ص يزرايش يسعد شاه مردان المنقبت في .۵۵
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  ٢٩٢  قند پارسي

  ۱۶۶، ص احمد جام .۵۶
  ۱۶۷، ص يفردوس .۵۷
  ۱۶۸، ص زيشمس تبر .۵۸
  ۱۷۰، ص المنقبت في يکالم مولو .۵۹
  ۱۷۳، ص شاه نعمت اهللا .۶۰
  ۱۷۴، ص موالنا روم قدس اهللا سره .۶۱
  ۱۷۵، ص از شاعران قرن دهم ياوج ياز عوج .۶۲
  ۱۷۵، ص از موالنا روم .۶۳
  ۱۷۶، ص يدياز رش .۶۴
  ۱۷۷ يد بسطاميزياز با .۶۵
  رناصريم .۶۶
  ۱۷۸، ص يبابا فغان .۶۷
  ۱۸۰الرحمه، ص  عليه يموالنا کاتب .۶۸
  ۱۸۳الرحمه، ص  عليهم موالنا نصرت کال .۶۹
  ۱۸۴، ص زيشمس تبر .۷۰
  ۱۸۴، ص قدس اهللا سره يا ملتانيزکر الديناز بهاء .۷۱
  ۱۸۵، ص نيرمکامام اال المنقبت في .۷۲
  ۱۸۶، ص يخ سعديش .۷۳
  ۱۸۶، ص بايمن ط .۷۴
  ۱۸۶، ص يد بسطاميزيبا .۷۵
  ۱۸۷، ص الرحمه الدين ع بند کالم ابن حساميترج .۷۶
  ۱۹۸، ص نقبتالم فيالرحمه،  عليهن يميکالم  .۷۷
  ۲۰۰ يکالم مسلم .۷۸
  ۲۰۶، ص يلطف .۷۹
  ۲۱۱، ص يکالم سخ .۸۰
  ۲۱۴، ص خ عطاريش .۸۱



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩٣

  ۲۱۵الرحمه، ص  عليه ييکالم سنا .۸۲
  ۲۲۲، ص ده رعديقص .۸۳
  ۲۲۸، ص يعبدالعل .۸۴
  ۲۳۶، ص يکالم شمس کرمان .۸۵
  ۲۳۹، ص ه الرحمنيکالم خرما کوچک عل .۸۶
  ۲۴۱، ص کالم ابن حسام .۸۷
  ۲۴۶، ص موالنا جالل .۸۸
  ۲۴۷، ص هيمومن بر حاش .۸۹
  ۲۵۰، ص نا رومموال .۹۰
  ۲۵۵، ص ده از ابن حساميقص .۹۱
  ۲۵۹، ص يکالم افچک .۹۲
  حجاز يکالم عل .۹۳
  ۲۶۵، ص جاهيشاه عال المنقبت في .۹۴
  ۲۶۷، ص تالمنقب يف .۹۵
  ۲۶۷، ص يرازيحافظ ش .۹۶
  ۲۶۸، ص ياز نظام .۹۷
  ۲۶۹، ص از عطار .۹۸
  ۲۷۰ر يرزا جالل اسيم .۹۹

  ۲۷۱الرحمه، ص  عليهبابا جابر  .۱۰۰
  ۲۷۱، ص عطار .۱۰۱
  ۲۸۰، ص کالم ناصر .۱۰۲
  ۲۸۰، ص ينيحس .۱۰۳
  ۲۸۱، ص يکالم جام .۱۰۴
  ۲۸۱، ص کالم موالنا روم .۱۰۵
  ۲۸۵، ص از احمد جام .۱۰۶
  ۲۸۷، ص يامام غزال .۱۰۷



  ٢٩٤  قند پارسي

  ۲۹۱، ص يرازيش يسعد .۱۰۸
  ۲۹۵، ص رازيحافظ ش .۱۰۹
  ۲۹۷، ص کمال فارس .۱۱۰
  ۲۹۸، ص عمنقبت حضرت فاطمه يف .۱۱۱
  ۳۰۳، ص منقبت يف .۱۱۲
  ۳۰۶، ص يقاسم کاه .۱۱۳
  ۳۰۸الرحمه، ص  عليه يکالم طوس .۱۱۴
  ۳۱۱، ص يجام .۱۱۵
  ۳۱۳ص  ،]ر حاشيهب[ ،نيرنگ حمزه کوچک .۱۱۶
  ۳۱۶ المنقبت في ۳۱۵النعت  يف ۳۱۵نعت ال يف ۳۱۴ يمعنو يمولو .۱۱۷
  ۳۱۷ يم کرمانيقا .۱۱۸
  ۳۲۰ ار،شاه مد الدين عيبد .۱۱۹
  زيشمس تبر .۱۲۰
  ۳۲۴، ص قدس اهللا سره نخيش يمولو .۱۲۱
ـ مان يصادقان من نور ا يصادقان ا يا ـ ز درمـان  يهم درد را درمان شدم هم ن  افتمي   افتمي
 ۳۲۴، ص يمعنو يمولو .۱۲۲

  ي مکنمن گرـکبي مرـاب کـاب اي آفتـاي آفت
  ام خود يک زمان خاموش شو من عاشق ديرينه

   )خمسه( ۳۲۵، ص رازيش يسعد .۱۲۳
  همي زد منشي اعظم دل برغم عشق ترا   ن عـالم ينبود از ما در يدر آن ساعت که آثار

  ود از عـالم و آدم بـ نشان بر تخته هستي ن  تو بودي در حريم خاص موالنا علـي محـرم  
  زد دم که جان در مکتب عشق تمناي تو مـي 

  ۳۳۲، ص المنقبت فيمستزاد  .۱۲۴
  رازيحافظ ش .۱۲۵
  ۳۳۸، ص شاه نعمت اهللا .۱۲۶
  ۳۳۹، ص بياز صا .۱۲۷



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩٥

  ۳۳۹الرحمه، ص  عليه ييوال .۱۲۸
  ۳۴۹، ص عطار قدس اهللا سره الدين ديخ فريش .۱۲۹
  ۳۵۱، ص ياز غن .۱۳۰
  ۳۵۳، ص کمال فارس .۱۳۱
  ۳۵۶، ص المنقبت في .۱۳۲
  ۳۵۸، ص روم يمولو .۱۳۳
  ۳۵۸، ص هللاشاه نعمت ا .۱۳۴
  ۳۵۹، ص س قرن قدس اهللايوا .۱۳۵
  ۳۶۰، ص ر خسرويام .۱۳۶
  ۳۶۲، ص ريجالل اس .۱۳۷
  ۳۶۵، ص عطار الدين ديخ فريش .۱۳۸
  ۳۶۶ ، صشاه قاسم انوار .۱۳۹
  ۳۶۷، ص منقبت يف .۱۴۰
  ۳۶۸، ص المنقبت في ياز سعد .۱۴۱
  ۳۶۹، ص يموالنا کاتب .۱۴۲
  ۳۷۲، ص يخوارزم يعل .۱۴۳
  ۳۷۴ ، صکم اهللاجز يريبرهمن کشم .۱۴۴
  وسفي .۱۴۵
  يعشرت .۱۴۶
 )۳۷۸تا  ۳۷۵ر سه مورد باال از صفحه ه( المنقبت في .۱۴۷
  ۳۷۹، ص يموالنا حسن کاش .۱۴۸
  ۳۸۰، ص نکهت .۱۴۹
  ۳۸۱، ص  يفطرت .۱۵۰
  ۳۸۲، ص يرمضان .۱۵۱
  ۳۸۲، ص يهفت بند کاش .۱۵۲
  محتشم هفت بند .۱۵۳



  ٢٩٦  قند پارسي

  ۳۹۳، ص يموالنا حسن کاش .۱۵۴
  ۴۰۱، ص منقبت .۱۵۵
  ۴۰۴، ص يموالنا سلم .۱۵۶
  ۴۰۸، ص يکالم آذر .۱۵۷
  ۴۰۱، ص منقبت .۱۵۸
  ۴۰۴، ص يموالنا سلم .۱۵۹
  ۴۰۸، ص يکالم آذر .۱۶۰
  مدح يف م،ضاً مدح اماير ايل اسالج .۱۶۱
  ۴۱۲، تهنک .۱۶۲
  ۴۱۴، ص يجام .۱۶۳
  ۴۲۳، ص ييکالم سنا .۱۶۴
  ۴۲۸، ص ميآفاق و انفس شاه نع .۱۶۵
  ۴۳۱، ص محمد الدينخ بهاءيش .۱۶۶
  ۴۳۲، ص رم خانيب .۱۶۷
  ۴۳۶، ص ريرزا جالل اسيم .۱۶۸
  ۴۳۹ يدانشمند خان متخلص عال .۱۶۹
  ۴۴۳، ص ر ناصرياز م .۱۷۰
  ۴۴۳اث يغ الدين کمال .۱۷۱
  ۴۶۸، ص يد بسطاميزيبا .۱۷۲
  ۴۵۱، ص ضاًيا .۱۷۳
  ۴۵۲، ص يموالنا وحش .۱۷۴
  ۴۵۵، ص الدين تاج .۱۷۵
  ۴۵۷، ص ريجالل اس .۱۷۶
  ۴۵۸ ، صنيمسک .۱۷۷
  ۴۵۸، ص موالنا طغرا .۱۷۸
  ۴۶۸، ص المنقبت يف کالم جالل .۱۷۹



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩٧

  ۴۷۳، ص ميکالم سل .۱۸۰
  ۴۷۶، ص …کالم .۱۸۱
  ۴۸۰، ص يکالم شاه نعمت اهللا ول .۱۸۲
  ۴۸۷، ص منقبت ي، ف۴۸۳، ص نيشمس مسک .۱۸۳
  ۴۸۸ ، صيشحسن کا .۱۸۴
  ۴۹۰ ، صريجالل اس .۱۸۵
  ۴۹۳ ، صالرحمه عليهکلو ت يشان .۱۸۶
  ۴۹۴ ، صيمغرب .۱۸۷
  ۴۹۴ ، ص]؟يغزال [يموالنا غراب .۱۸۸
  ۵۰۱ ،يسعد .۱۸۹
  ۵۰۴ ، صيديموالنا ام .۱۹۰
  }ستيخوانا ن{ ۵۰۵/ين ين ين/يتان يب .۱۹۱
  ۵۰۶ ، صکالم سقا .۱۹۲
  ۵۰۶ ، منقبت، صنعت/يجام .۱۹۳
  ۵۱۸ ، صيقاسم کرمان .۱۹۴
 ۵۲۹ ، صعطار .۱۹۵
  ۵۲۰ يکالم اوج .۱۹۶
  …از مناقب .۱۹۷
   ۵۲۱قمر تصور /رتصوريم يساق .۱۹۸

ـ  يـ نظ يل بيدر فضا ـ  يـ بر همـه عـالم ام    ير آمـد عل   ير آمـد عل
  ۵۲۲ ، صکمال فارس .۱۹۹

ــ ينعــت رســول و منقبــت مرتضــ ـ  يبشنو که هست ابن عم مصـطف   يعل   يعل
  ۵۲۴ ص ) ه ۱۰۸۱: م( ،بئصا .۲۰۰

ـ م و معرکـه خونخـوار   يسکيب ما ـ ي ـ ش نگهـدار  يلطف خـو  به ما را  يا عل ـ ي   يا عل
 ٥٢٥، ص روم يمولو .٢٠١

ـ   شاه شاهان جهان واهللا يا ـ   يا  يموالنـا عل   ينور چشم عاشقان واهللا موالنـا عل



  ٢٩٨  قند پارسي

  ۵۲۶ ، صزيشمس تبر .۲۰۲
ـ ين سلطان مبيسرور د يا ـ   ينش خسرو مسند يا  ين باهللا موالنا عل   ين بـاهللا موالنـا عل
  ۵۲۷ ، صعباد يمولو .۲۰۳

ــر يا ــدار  و دلب ــدل ــ ام ــا عل ـ  يو  ياهللا موالن   يمونس غمخوار ما اهللا موالنا عل
  ۵۲۸ ، صيطوس الدينرينص .۲۰۴
   ۵۲۹ ، صيروم يمولو .۲۰۵

  يالطاهر يالنب خاک ينورالهد يالضح شمس  يالظـاهر  يفـ  ١اجبدرال ٰيورلصدرا يعل اصلو
  ۵۳۰ ، صکالم مسلم نامه واليت .۲۰۶

ــرديپ  يزلــــ يلــــم  ياز روزهــــا يروز ــد يرمـ ــه بشـ ــ بـ ــزد علـ   ينـ
  ۵۳۳ ، صيموالنا جام .۲۰۷

ــت ين  هــر ذره گــواه  د تــويــتوح بــه يا ــس ــه ک ذرهي ــتوح ب   ت راهيدي
  ۵۳۴ ، صتيحکا .۲۰۸

ــادق ــبگ  يصـ ــم شـ ــتيرا غـ ــت    ر گرفـ ــبحدم دس ــيص ــپ يک ــتي   ر گرف
  ۵۳۵، صعطار  .۲۰۹

  يب او بـــر مـــور راهـــيد آســـيرســ   ياهگــ رمگ يرفــت روز مــي  يعلــ
  خواب نامه ۵۳۷، ص ضاًيا ۵۳۶، ص ضاًيا .۲۱۰
   ۵۳۹، ص يهورظموالنا  .۲۱۱

ــام درو   ــدال نــ ــف ابــ ــيالــ ــ  يشــ ــيســ   يشــــير ينه از داغ مفلســ
  ۵۴۴، ص يجام .۲۱۲

  زبان ده ملک و جن و انس و مرغان است  سبحان است ]و[ ين که حچو يبه نام قادر ب
  ۵۴۷، ص عطار .۲۱۳

  او الغر است يست از شفقت مگر پروارين  پرور است دو مردم يچرخ مردم کش اگر روز
  …ده حضرت شاه و احواليصق .۲۱۴
  ۵۵۶مومن  .۲۱۵

                                                   
 .بدرالدجٰي، صحيح است  .١



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩٩

  ش خــون عبــث يخــو …تــا چنــد   دون عبـث  يايـ هرگز مبـاش در غـم دن  
  ۵۵۷ضاً يا ۵۵۷ضاً يا .۲۱۶
  ۵۵۷ يبهار .۲۱۷

  ا باشديبه زهد و عصمت و دانش مثال انب  ا باشـد يـ د که شاه اوليشا يامامت را کس
  ک گدا باشـد ينه يکن قنبر او را کميل و  د بنده شاهميآن که گو را چه حد يبهار

  تيب ۲۰، ۵۵۹ ، صيکالم بزرگ .۲۱۸
  ۵۶۰ ، صعطار .۲۱۹

ــد؟    يد ــرده بن ــدت ک ــد بن ــب بن   نــدچنــد از هفتــاد و ا  ييچنــد گــو   تعص
  ۵۶۱ ، صيضيف .۲۲۰

ــ  يفـ يحر ــا خــو  نديکـدم نشــ يش يخـو  يکـه ن ــيتوانــد کــه ب   نديش محــرم نش
  ۵۶۵ ، صباقر داماد .۲۲۱

ــ يدلــ   ندينه شاد اسـت گـر شـاد و خـرم نشـ       نديغــم نشــ يکــز غــم عشــق ب
  المنقبت في .۲۲۲

  دل عاشـــقان تـــو در بـــر بلـــرزد      بــر بلــرزد عنعــد مجت چــو يــبــه رو
  :فرد  .۲۲۳

ـ بهـار لـرزد و ر   ميچنانکه گل ز نسـ  ـ    زدي ـ قـرار لـرزد و ر   يز جلوه دل تـو ب   زدي
  ۵۶۹ ا، صطغر .۲۲۴

ــت    ــه از زر نوش ــاب ک ــور آفت ــب ح يطغــرا  انــد همنش ــآن مناق ــت ردي ــد هنوش   ان
  ۵۷۱ ، صروم يمولو .۲۲۵

ـ هر که دل در کـرم رحمـت      دو عالم بتوان گفت که او جان دارد در  زدان داردي
  ۵۷۳ ، صيموالنا حسن کاش .۲۲۶

ـ  يهـر دل کـه دوســت   ــان بخت …را او  ار کــرديـ اخت يعل ــر دو جه ــه ــردي   ار ک
  ۵۷۱ ، صريجالل اس .۲۲۷

ــخ ــال ي ــي ــو در س ــايار چ ــار بگش   دينــه وار بگشــاييمــن آ يرو بــه يدر  دينه ب
  ۵۷۶، ص ديان را خبر کنغمصرع ماه محرم است ف .۲۲۸
  ۹۸ت يزک بيالمقدمه کن يف ۵۷۶ص  .۲۲۹



  ٣٠٠  قند پارسي

ــد  ــفا باشـ ــا صـ ــدق بـ ــرا صـ ــر کـ ــد در  هـ ــطف لـ ــر مصـ ــد يش مهـ   باشـ
  ۵۸۱ ، صمومن .۲۳۰

  چـــه غـــم از گـــردش ســـما دارد     بـــر خـــدا داردچشـــم آن کـــس کـــه 
  تيب ۱۰ ،زادمست …کي .۲۳۱

  ابر است موسـم گـل و هنگـام نوبهـار      ل رنــگ خوشــگوارگــار بــاده يــب يســاق
  بند ۱۳ ،۵۸۱ ، صيموالنا حسن کاش .۲۳۲

ـ ورق زر صبحدم ناگـه برآمـد ز     امر خـالق پروردگـار   به مشرق ياز سو  نگـار  ني
ـ ين گنبـد ن يآمد آواز ملک ز  سـار يمن و از يگوش دل را برگشودم از    حصـار  يل

  ف اال ذوالفقاريسال ياال عل يفتال
  تيب ۲۳ ،مستزاد ۵۸۵ص  .۲۳۳

ــدرت داور…   طــارم اختــر  يتــو رخــت روشــن   يا   از قــــــــــــــــــ
  ۵۸۵ص  ،بند ۷مثمن  /ر حاجيم .۲۳۴
  شنکه کرد مدحت ذات تو ختم بر جو ر حاجيدرگهت م …مقطع شها غالم .۲۳۵
  ۵۸۹، ص بند ۷خمسه  ييثنا .۲۳۶

  بــر دل و جــان مـــن رســيد خبـــر     منظر طاق شش منظـر درش از هفت 
ــر  ــه قنبـ ــدح خواجـ ــوان مـ ــو بخـ ــع   تـ   ود حيــــدر صــــفدر جــــمنبــ
ــوثر    ــاقي کــ ــا و ســ ــاه دنيــ ــر    شــ ــي پيغمبــ ــم و وصــ ــن عــ   ابــ

ــت و ت  ــدل اس ــاحب دل ــص ــر غي ــر    دوس ــن و بشـ ــان جـ ــت ورد زبـ   هسـ
ــک   ــالم عليــ ــالســ   نبــــرشــــاه ســــلمان و خواجــــه ق  ا حيــــدريــ

  ۵۹۱، ص يچکفا .۲۳۷
ــالم ــه اسـ ــبازو بـ ــوريـ ــو    ت منـ ــت تــ ــومن ز محبتــ   گرنمــ

 ۱۶ ت، بند دوميب ۱۷ اول بند. مختلف است هر بندات يموجود است، اب بند ۶ .۲۳۸
 ت،يب ۱۶ بند ششم ت،يب ۱۳بند پنجم  ت،يب ۱۴ بند چهارم ت،يب ۱۱ بند سومت، يب
  :هر بند آخرت يب

ــو ــيگ ــه عل ــردان  يم ک ــاه م ــت ش ــ   س ــول شــ ــاد رســ ــر يدامــ   زدانيــ
  :دهيقص يابجدت، يب ۲۹، ۵۹۶، ص حافظ .۲۳۹



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٣٠١

ــ  پــــرور نيــــد يهــــا دل …الــــف ــر   يقاضـ ــاحب منبـ ــرع و صـ   شـ
ــ ي ــن و ياري ــه ک ــش  ب ــافظ بخ   ر در محشــــريدســـتگ  يا علــــيـــ   ح

  ۵۹۷ ، صيسعد .۲۴۰
  ۶۰۱، ص عطار .۲۴۱
  ۴۷ت بي ،۶۰۲ ، ص]يافچک[ يکيافخ .۲۴۲

  دين پـرور  …همايون بخت فرخ فال ملک  که دارد چون علي شاه سوار و سرور صـفدر 
  ۶۰۵، ص زيشمس تبر .۲۴۳

ــ  دريـــد هـــر کـــه در دل مهـــر حنـــدار ــر  يسـ ــود در روز محشـ ــه بـ   ه نامـ
  ۶۰۶، ص زيعز .۲۴۴

ــاد   غ زبـانم چـو ذوالفقـار دوسـر    يـ منم که ت ــان گشـ ــح …دهـ ــفدريـ   در صـ
  ۶۰۹، ص جاديا .۲۴۵

ــدا  ــراغ راه ه ــيچ ــال يت عل ــدر يع ــا  ق ــار وص ــل به ــيگ ــال يت عل ــدر يع   ق
  ۶۱۲، ص بند ۱۵ ،خوديب .۲۴۶

  بدشيز مي يد هل اتيفش حق بگووص  به ور  بـدش يز ير خـدا مـ  يرا شد لقب ش يگر عل
  بند ۸ ،حافظ .۲۴۷

ــادم     ن روز که در خدمت عشق افتـادم آ من از ــارک ب ــد مب ــدم و گفتن ــده گردي   بن
  گـويم و از گفتـه خـود دلشـادم     فاش مي  روي خـود خـط غالمـي دادم   ] بـر [نا باز 

  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
  ) ه ۱۲۰۴سنه (

مهم است که در  ياض هاياز ب يکياض ين بيا. درس يان مين جا به پاياض در ايب
زم دکتر ير در آمده است و توسط دوست عزيبه رشته تحر يقمر زدهميل قرن سياوا
اض چه يب يکه مالک اصل ست کهينو معلوم  ديمطالعه به دستم رس يم اصغر برايکل

  .صاحب ذوق و شعر دوست بود يفرد اضين بيبهر حال گردآورنده ا .است يکس
ن مجموعه از يات اياب ن کهياول ا .ت استيز اهمين نظر حايجموعه از چندن ميا

، و ايران بزرگ هند ين که عالوه بر شعرايدوم ا. تشده اس انتخاب يلحاظ موضوع
  .ز در آن نقل شده استير معروف نيغ ياز شعرا يارياشعار بس
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  ير اکبرآباديبازتاب فرهنگ هند در شعر نظ

ات يست که ادبين يشکّ. است يمهد زبان فارس ون متمد ياز کشورها يکيهند 
شه و فرهنگ دو ملت ياند و عظمت انگر شکوهيبها که ب است گران يراثيهند م  يفارس

 قرنچندين . است يو هند يرانيشگاه ذوق و هنر ايراث نماين ميا. ران استيهند و ا
تأثير  بر آن يشاعران بومهاي  شهيمه زد و اندين خين سرزميدر ا يفارس زبانپيش 

، يدهلو ي، جماليدهلو خسرو ريمانند ام يسندگانيآهسته آهسته شاعران و نو .گذاشت
فرهنگ  بود که يشاعران از يکي يآباد ر اکبرينظ. ظاهر شدند رهيدل و اقبال و غيب ،البغ

ن بازتاب يبارز اهاي  ن مقاله نمونهيدر ا .جانده استگن خود يدر شعر فارس هند را
  .ارائه شده است يآباداکبرر يدر کالم نظ يفرهنگ

  شاعر يمعرف
کرد و در  يصد سال زندگ باًيتقروي . ر اهل آگره بودينظ  به تخلّصم محمد يخ وليش

 نيزدهميسو ر از خانواده اشراف ينظ. رحلت نمود يفانن دارِياز ا .م ۱۸۳۰/ق  ه ۱۲۴۶سال 
با  يو .فوت شده بودند يو قبل از او دوازده خواهر و برادر ،و تنها فرزند خانواده بود

 يفرزند” :ن دعا کرده بوديش چنيدروآن . افتيبهره  ينعمت زندگ از يشيدرو يدعا
  .“١ديخواهد رس ها دستدور  به خوش گل شکفته ياش مانند بو د آوازهيآ مي ايدن  به که

 ليقا يتفاوت چيه ن مردميب يو .همه و با همه بود بي کرد و مي يدگر قلندرانه زنينظ
. دين گرديشمع انجمن مستضعف ،را شکسته ياجتماع يطبقات يرهايتمام زنج يو. نبود
  .“ر بودينظ بي در حلم و خلق و انکسار”سد که ينو مي خار بي فته در گلشنيش

                                                   
 .، مقدمهکليات نظير اکبرآبادي  .١



  بازتاب فرهنگ هند در شعر نظير اکبرآبادي  ٣٠٣

  يآباد ر اکبريآثار نظ
ک ي يو. هم بود ين است که او شاعر زبان فارسيق اح ير شاعر زبان اردو است ولينظ
 ست کهين يچ خبريحاال ه ،ديپاکستان رس  به ،م هنديداشت که پس از تقس يوان فارسيد

نه  يو نيعالوه بر ا .ن کرده بوديزبان اردو تضم  به وان حافظ رايتمام د يو. کجاست
اردو  و يه فارسزبان وان دويک ديزبان اردو و  به ک رسالهينوشت و  يفارس به رساله
فرقه تات ميچند غزل، واسوخت و اب يچاپ شده که دارا ي ويات اردويکلّ. دارد
در سال  »العلم«ه نامه مجلّ ژهيه هم سروده است که در ويمرث يو. هم هست يفارس
  .شده استچاپ  ميالدي ۱۹۹۲
د و يگرد ميها  انسان رامونيپ، يمکاتب ادب ياز از گوناگونين بي يآباد ر اکبرينظ
آثار شاعران  چ کس نبود البتهيظاهراً شاگرد ه ييدر شعرگو يو. کرد مي يت نگاريواقع
 يو فارس يبود و عرب يمشغلش معلّ. کرد مي يرويپ از آنها و را مطالعه يک فارسيکالس

  .دانست مي را خوب
 ونه هج و ده نگاشتينه در مدح امرا و شاهان قص ،سنت شکن بود ير شاعرينظ
 .مينيب مي يان مختلف را در کالم ويان اديش عرفا و رهنمايته نعت و منقبت و ستاکرد الب

ن يهم .انيد درباريتقل ياست نه بر بنا يبر مشاهده و تجربه و ير مبنيساختمان شعر نظ
  .انگاشتند  پوچ آن را اعتنا نکردند و يکالم و  به بود که مردم

وجود  به بيان او مزيت ديگرينظير در جستجوي صنايع و بدايع نيست ولي شيوة 
برخي از . ١آورد و ناآگاهانه لطافت بديعي در بيان معاني لطيف مشحون است مي
  .هاي نظير تحت تأثير حافظ و عطّار است غزل

  :مطلع حافظ غزلي دارد با
  درد خنـدة دلگشـاي تـو    پرده غنچه مـي   دهد طرة مشک ساي تـو  تاب بنفشه مي

  :ن و قافيه داردعطّار نيز غزلي بر همين وز
  همه از براي تـو  ديده دلم بسي بال آن  اي دل مبتالي من شـيفتة هـواي تـو   

  :ت دارندينوبه خود اهم به هر سه غزل. چنين استغزل نظير 
                                                   

 .۸-۹ ، برگمجمع مضامين  .١



  ٣٠٤  قند پارسي

  لعل ز رنگ خود خجل در لب جانفزاي تـو   چرخ منفعـل اي صـنم از لقـاي تـو     به ماه
  اطرم چشـم کـژ اداي تـو   هست پسـند خـ    چشـم مـن   بـه  نرگس باغ را کجا قدر بود
  هرچه بخواهي آن بکن اي دل من فداي تـو   جبـين نيـاورم   بـه  ظلم کني وگر جفا چين

  تو نقشِ پاي به مراد دل دهم بوسه به من  گام تو هر کجا فتد وقـت خـرام اي نگـار   
  اي من منِ تو شاهدي هرچه پسـند راي تـو    خـود  زکـوي  بران خواه خود سوي  به بخوان خواه

  دل نظير را رنجه کنـي ز تـاب هجـر   چند 
  ١ورنه صـنم رضـاي تـو   ] او[نزد  به زود بيا

 ييها غزل يو يها در رساله. عت را دوست دارديطب و ر دوستدار گلگشت استينظ
و  ه استيبهار ،ريز غزل. بهار را ارائه داده استهاي  جلوهدر آن شود که  يده ميد

  :بود تر مي بود مترنم نمي» ر«اگر حرف روي قافيه  .دارد يخوب نيمضام
ــدال نو ــ ي ــار رس ــن به ــر چم ــه در ه   ديروزگـار رسـ   بـه  وفور فرحت و عشرت  ديد ک

ــم ــه ي ــرگ رخ غنچ ــا  ان ب ــپده   ديشاخسـار رسـ   بـه  د سبزه و هر گليدم  د آمــدي
  ديرگ و بـار رسـ  بز  يمبه هر نهال هجو  وصل گلبن و سـبزه  به يبساط بلبل و قمر

  ديهــر کنـار رســ  بـه  ز طــراوتيـ ز نهـر ن   م و صــبايو نســ تو نزهــ يشــکفتگ نايـ ع
ــر ســو  يدگــر صــدا ــد شــد ه ــادل بلن ــ   عن   ديبــه گــوش زمزمــه و نغمــه هــزار رس
ــدل نظارگ ــازهي ــن چمــن   ان ت   ديکـه بـار بـار رسـ     يميشم به مشام هم  تــر ز حس

ــه کســي   ــر آن ک ــا نظي ــار مهي ــن به   در اي
  ٢ز در درآيد و گويـد همـين کـه يـار رسـيد     

 شاعر .ران را دارديسروده است که رونق بهار ا يرنگ قاآن  به زين يلغزر ينظ
  :ده استمش اهل جهان فراهم آيع يشمارد که برا مي را ياله يها نعمت
  گل آمد بلبل آمد سبزه آمد برگ و بار آمـد   هر گلشن بهار آمد  به صد رنگيني و نزهت  به

  نکهـت مشـک تتـار آمـد     شميم عنبر آمد  ز جعد سنبل و ريحان و از زلفت بنفشـه هـم  
  تذرو و کبک آمد، عندليب آمد، هـزار آمـد    پاي هر نهال و بر فراز شاخ هـر گلـبن   به
  هجوم الله آمد کثرت نسـرين و نـار آمـد     افزايي اهلِ جهان در صحنِ هر گلشـن  عيش  به

  ساغر تا کنار آمـد   به مل آمد، ساقي آمد، مي  کيفيـت  به کش هم براي مستي ياران مي

                                                   
 .١٧برگ  ،مجمع مضامين  .١

  .١٧، برگ نهما  .٢



  بازتاب فرهنگ هند در شعر نظير اکبرآبادي  ٣٠٥

  آمد دچار هرکس  با عيش دل هر  بـه  آمد نشاط  هر جانب  به رب آراست از خوبي طهور خودط
  نظير از نازنينان چمن گرديد خوش چندان
  ١که گويي در بر او گلرخ آمد، گلعـذار آمـد  

کمک  به آورد و ياد مي  ي بهصورت دلپذير  به نظير سراپاي شيرين معشوقش را
. کشد که نشانگر جمال دوستي شاعر است رده شعر ميتشبيهات و استعارات زيبا بر پ
  :زند تسلسل بيان در شعر او موج مي

  غزل
ــان    ــد در بي ــنِ او نياي ــه حس ــدم ک ــري دي   دلب

ــد از آن   ــن باش ــمه اي ــک ش ــرآورم ي ــر ب   ور مق
ــدار      ــغ آب ــرو دو تي ــه اب ــه م ــنبل جب ــف س   زل

  چشم نرگس هر نگه ناوک فکن مژگـان سـنان  
  هـم خورشـيدوش  گوش گل بيني الـف رخسـار   

  سـان  لب شکر دندان گهر نقش دهن هم غنچـه 
  تــر گفتــار شــيرين خنــده قنــد بــر زبــانش نــرم

ــتان   ــم دلس ــيمين تبس ــن س ــذّت ذق   در صــدا ل
  وکتف گو گردن صراحي هر دو بـازو شـاخ سـر   

  تـر انامـل هـم چنـان     کف ماليـم پنجـه نـازک   
  خط دستي چون رگ گل ناخنش هم مثـل بـدر  

  نه تن نسرين شـکم قـاقم نشـان   سينه چون آيي
  بر سمن هم ناف نيکـو پشـت مثـلِ لـوح سـيم     

  هم ميان باريک چون مو بلکه مو وصفش کنـان 
ــر    ــر نظي ــازکي دلب ــوش ادا از ن ــرامش خ   در خ

  ٢هم لباسش پرتکلّف زيورش هم خـوش عيـان  

                                                   
 .۷برگ  ،انشاي محفل حسن  .١

 .همان  .٢



  ٣٠٦  قند پارسي

 يکبارگي  به يکند که لحن و مي نظم يطور معشوق را يموارد سراپا ير در بعضينظ
 هندوستان پرواز خاص يدر فضا يو .دهد مي نشان را ينوآور ينوع و کند ير مييغت

ند يب مي ياو را در لباس هند. زند مي که زن است يهند يکند و دم از معشوق دلربا مي
ن صورت کمال و يا به و کند مي استشمام را ر عطر هنديدلپذ يبو يو در سخن و

  .خورد مي چشم  به يقدرت و هنر و اشعار
نيم و طولش دو متر  ،گويند مي آن دوپته  که بهپوشند  ميدر هندوستان زنان چادري 

معشوق نظير هم . حاال کمتر شده است که بود مي ي مترتچند سان و عرضش يک متر و
چون او را در چمن  که است يزن معشوق وي. هم مجازي و هندي است ،حقيقي

قدر  ين کدام گل است که برگش اينکند که ا بيند؛ حيرت مي چادر صورتي رنگ مي  با
  :طول و عرض دارد

ــة تـــو گالبـــي و مـــن      ايـــن حيـــرت  بـــه دوپتّّـ
  ١چنين عرض و طول بس عجـب اسـت   به که برگ گل

  واسوخت
درد و غم بيان نموده است که خوانندگان را  نظير در واسوخت احساسات دروني را با

بيتي و دومي  يکي سه: دو واسوخت در کليات او هست. دهد يقرار م تحت تأثير
  .چهاربيتي است

  ٢ور تو دل دادي بتان را از ره ايمـان چه کـار   گر تو باشي عاشق خوبان ترا از جان چه کـار 
*  

  ٣ما حرف مـزن   چين بر ابرو زن و يک بار به  من ز وفـا حـرف مـزن    که ترا گفت که با
ورد پسند اهلِ انگيزي هميشه م علّتي است که در شعر بر بناي خيالل يحسن تعل
  :سرايد مي ،نحو عالي گنجانيده به نظير در کالم خود اين صنعت را. ذوق بوده است

  ٤براي زينت ملتان و خوبي چين اسـت   قباي چهينت در آغوش نـازنين خوبـان  

                                                   
  .۷۱۳ير، ص نظ کليات ،فاروقيالمن ؤعبدالم  .١
  .۷۱۹ص ، نظير آسي و اشرف علي، کلياتعبدالباري   .٢
  .٧٤١نامه، ص  غالب  .٣
  .۷۱۵ص  همان،  .٤



  بازتاب فرهنگ هند در شعر نظير اکبرآبادي  ٣٠٧

نيست بلکه  بودن آن علّت قباي گلدار پوشيدن نازنين ماية راحت و زينت بدن
  .است» زينت ملتان و خوبي چين«باعث  امر گويد که اين ميشاعر 

  ١بــراي آن کــه بگيرنــد ســاعد از انگشــت  حنا گرفـت سـر انگشـت او چـو از فنـدق     
معشوق نظير بر سر . باک شدن اي است يعني بي ساعد از انگشت گرفتن محاوره

لباس معشوق و حنابندي  .عاشق دارد به اي براي نزديک شدن انگشت حنا زده بهانه
  . دهد میفضای هند را نشان 

ر يشعر نظ به موصوف واحد با نظم خاص، لطف خاصي يآوردن صفات متعدد برا
  :داده است

  انـد  که خوبان در سخن حاضر جواب  آن شــوخ بــه تبســم کــردم و گفــتم
*  

  نازم چندين لطف مي به ز تشريف تو اکنون من
  ٢ت آمد انبساط آمدـد راحـد دل آمـار آمـه يـک

*  
ــا دل ايشــان برنــد  دل خود خـوش کننـد   دل فگاران را نيازي تا   ٣نازنينــان را نگــاهي ت

  يهند يها کاربرد واژه
و فارسي را  يهند يها کاربرد واژه از يهاي شيرين و لطيف نظير در اشعار خود نمونه

  :تصرف بسيار دقيق و خلّاقيت فراوان ارائه داده است  با
ــايي ــان   ٤رض ــين اداي ــر رنگ ــر س   ريب اسـت هر رنگي که باشد دلف به  ب

*  
  نمايــان جابجــا کهيلــين بتاســي  فراوان خوشدلي در هـر قياسـي  

                                                   
  .۷۱۵ص  نامه، غالب  .١
  .۷۱۵، ص نظير کليات ،فاروقيالمن ؤعبدالم  .٢
  .همان  .٣
 .نوعي لحاف است  .٤



  ٣٠٨  قند پارسي

  ريخال در شعر نظ
 افعي و گرد بودنش را  به در بيت زير خال را يو. تشبيهات نظير دلپذير و خالقانه است

  :اينگونه تشبيه نشانگر فرهنگ و جغرافيای هند است چنبر زدن مار شبيه کرده است  به
  ١ساية سنبل نشسـته اسـت   به گردک زده  يـي  رو اين که افعـي  به تشبيه خال و زلف

در سراسر جهان لباس سوگواري مشکي  .در شعر ديگر خال، سامان تسکين است
پس از سياهي خال . پوشد آيد سياه مي شريک غم نيز چون براي تسليت مي .است

  :سرايد استفاده کرده مي
ــه   ــم نال ــد آرام دل ــه دي ــد  ب ــبش آم   ٢ابي جان خال سيه تسـکين داد ت يافت بي  جن

  .عنوان شاهد نشان داده است به در جايي ديگر خال را
ــرد  ــويرخ او بــ ــرين گــ   ٣شاهدش کيست؟ خـال عـارض او    از نســ

نظير . احساس و لطيف است  قرص عنبر تعبير کرده که تعبيري با به خال راشاعر 
ها کالمش را  نه واژهکند که کاربرد اين گو هنرمندي نوآور است و او خود احساس مي

  :است نمکين کرده
  ٤قرص عنبر بر سر چه از گره افتاده اسـت   چيست تمثيل از براي خال اين چـاه ذقـن  

  :سرايد جايي ديگر مي
  ٥بروي برگ نسرين دانة مشک ختن ديدم  عجب خال سيه بر عارضت اي سيمتن ديدم

گ پان پس از ماليدن آهک پان است که بر بر به تشبيه اگر اشتباه نباشد، مربوط اين
  .گذارند تا دهن معطّر باشد هاي سياه هل را مي دانه

  عيد
محتاج نگاه لطف جامعه که  سر و سامان در بيت زير نظير در بيان احساسات قشر بي

بعيد موجب تأثّر گزيني عيد و  هماهرانه تصويري ارائه داده است و واژ ،ارباب غروراند
                                                   

 .۷۱۳کليات نظير، ص  ،فاروقيالمن ؤعبدالم  .١

 .۷۱۵ص ، همان  .٢

  .۷۲۴، ص همان  .٣
 .۷۱۳ص  ،همان  .٤

  .۱۹بزم عيش، برگ   .٥



  بازتاب فرهنگ هند در شعر نظير اکبرآبادي  ٣٠٩

  :گردد خواننده مي
  حال غريبان کجا بعيـد بـود   به کند  درين روز عيد گر لطفي غرور حسن

  جامه زيب
زيبد و زيبندة بزم  او مي به شود که هر لباس کسي گفته مي به »زيب  جامه«در اين بيت 

  :هند است  اين ترکيب مخصوص به نيز هست
ــرد   اين عـزم  به زيب اينجا هدرآمد جام ــب گي ــوة او زي ــزم از جل ــه ب   ١ک

  عرق
تجسم وي قطره . کاربرده است به تشبيهات فريبا و معاني تازه عرق را با واژةر ينظ

نم کند و گاهي بهاران و گاهي شب هاي حسي گاهي خجل مي محدود را بر بناي دريافت
  :بازد آبروي گرمي مي و گاهي با

  سـت  اي عرق جبهـة تابـان بتـان آينـه      ايـن آب کـزو   به جبين تو به عرق آمد

  چين
ها را باز  گره کمال زيبايي و شيريني بيان نظير با .دي و تلخي استچين نشانگر تن

  :دهد ترسي؟ او پاسخ مي گويد که تو از من نمي مي او  به معشوقي. کند مي
  پيشم آمده است به چنين معامله اکثر  من آن نيم که بترسم ز چين پيشـاني 

  حنا
  :استکند که بسيار زيبا  شاعر بر حناي دست لعل دل را نثار مي

  مگر همين که بر او لعـل دل نثـار کـنم     حناي دست تو ديدم کنون چه کار کـنم 
*  

ــودي  ــه بنم ــان در دوپت ــاي دســت نه ــه چــه ســود لعــل نهفــتن  حن   پــردة شــبنم ب
نگار رنگين و خود  ،معشوقش مغرور. ه بودمدارج ارفع و اعلي رسيد به عشق نظير

گونه  مات قرآني است و اينحق اين است که اين تأثير تعلي. اليق تحسين است
  :شود شدت در کالم عرفا ديده مي به احساسات

                                                   
  .۷۱۵نظير، ص  کليات ،فاروقيالمن ؤعبدالم  .١
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نن، رومال، ي، چهله، جگنو، چخيل، چوري، ججمکا، بانک، نورتن، پايسورج مکه
  .رهيو غ ي، گچريو، متهري، سييي، جليل، بتاشه، برفيکخ

  يريگ جهينت
در  .بازار نداشت يگرم يفارس و ده بودياوج رس  به کرد زبان اردو مي ير زندگيه نظک يزمان
د و يد مي يل جامعه را با ژرف نگاهيمسا ،ر با عامه مردم ارتباط داشتينظ ين وضعيچن
ده است يقشنگ فرهنگ هندوستان را در آثار خود گنجان ياز نسل و رنگ فضايامت نبدو
ش عرفا و يدر ستا ،سروده است شعرمدح امامان و بت منق ،نعتدر ن است که اگر يهم

ر از لحاظ فکر و يثار نظآ. ان مختلف مثل کرشن و رام هم شعر گفته استيان اديرهنما
  .است يان همه هنديوه زبان و بيزه و شيانگ
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  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد خزانة عامره و   ٣١٣

  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد و خزانة عامره 

ت ين ساخته و با وصف خالقيمزشه يرا با عقل و شعور و اند يدگار وجود انسانيآفر
رنگ و بو فرستاده است و از همان زمان انسان سرگرم جداکردن خزف از  ياين دنيدر ا

 ينگرش ون احساس ينش هنر و احساس سنجش هر دو همزادند و چنيآفر. گهر است
ار سکه از آن يع يها برا است که عرب يا نقد واژه. نديگو مي نقد يرا در محک علم

به  هم يريخرده گ يمعن به نقد ١!شناختند مي باز» سره را از ناسره«کردند و  مي استفاده
. آمده است يقضاوت و داور يمعن  به يونانيشه ياز ر ين کلمه در آلمانيا. رود مي کار
 و آن را رود مي ادب بکار يو کلّ يشناخت تمام موارد جزئ ت که درن قضاوت اسيهم
جز بحث و  يدر واقع نقد ادب .اند هرت گفتيخبرت و بص ياز رو يشناخت آثار ادب”

ن يست و از اين يگريز ديآثار منظوم و منثور چ يو معنو يق درباره ارزش صوريتحق
  .٢“شمرد يذوق ف آثاريو شناساندن لطا ييتوان آن را شناسا مي قرار

 .اند م کردهيگوناگون تقس يها بخش  به را آناست و يا فن نقد موضوع گسترده
نقد ، ينقد اجتماع، ينقد حکم ،يننفتنقد ، يفينقد توص، ينقد نظر :مثالطور   به

 .و جز آنها ينقد ادب، يروانشناس
کند  يد داورين است که نقّاد بايندارد، آنچه الزم است ا يت خاصيم کلنظر بهنقد 

 يفکرهاي  ن است که مکتبينکته جالب توجه ا .دتفين يگمراه به طيتا از افراط و تفر
و پر ارزش، نقد در  يات غنيادب نيا اما با وجود کردند رشد رانين ايدر سرزم يمختلف

ست؟ يل آن چيدل. ک علم بروز نکرده استيعنوان  به عقب مانده و يزبان و ادب فارس

                                                   
 .۱، ص ۱عبدالحسين زرين کوب، نقد ادبي، ج   .١

 .۱۶، ص همان  .٢



  ٣١٤  قند پارسي

. مينينه ببييم و ادب را در آن آيفرهنگ را مطالعه کناول د يباما ه ن باشد کيد پاسخ ايشا
شود و  مي دهيد يبشر دوست ةژيفرهنگ و ،در اجتماع شرق. ادب بازتاب جامعه است

ات کهن و يادب يبا بررس. نفوذ داردها  و فلسفه ين احساس در تمام موارد زندگانيا
بوده  يه براساس اخالق و جوانمردد که ساختار جامعيآ مي دست  به جهين نتيد ايجد

 زبان ان که دستورزومنوآ: داده شود يشرقهاي  از دستور زبان ياگر مثال ستيبد ن. است
در و ) حاضر( شخص بعداً دوم ،)بيغا(ر سوم شخص يآنان ضم  بهاول  ،گرفتند يم ادي

د ياست که از د آن انگرينما امر نيدادند و ا مي اديشخص را اول ر يآخر ضم
ن يت آن است که حضور ندارد و بعد از آن، شما، و اين شخصيمهمتر يشناس امعهج

نه فکر ما ين فلسفه در هر زميهم .دهد و من در آخر مي را نشان ياحساس فداکار
در  افتهي ريتحر يکه در فارس يا اندازه  هب ياگر اشتباه نکنم ادب اخالق. کارفرما است

 يآزار دل ينوع ،ک هنرمند را آشکار کردنيثر ب ايمعا .شود يده نميگر ديچ ادب ديه
ها  ارتباط داشتند و سروده يسندگان و شاعران با دربار شاهين، تمام نويعالوه بر ا .است

ن گفت و نگارش را يا ياگر کس. آنان با معاش آنان ارتباط داشته استهاي  و نوشته
 مندآن هنر  به امحتما شاهان مقتدر از پرداخت و انع ،کرد ير اعالم ميپست و حق

  .کردند يم يخوددار
 سندگانيان ادراک خوب و بد نداشتند بلکه نوينيشيه آن نبود که پيبه هر حال قض

مورد بحث  يکردند و آنها را در مجالس علم مي ن متون را شرحيشارحان ا نوشتند و مي
 نشان داده و يارين مورد معيدر ا يسمرقند يعروض يچنانکه نظام. دادند مي قرار
  .ار با دوام استيها خوانده شود آن مع ها نوشته و بر زبان نهياگر سخن در سف :ديگو مي

گذر از از بعد  د ويآغاز گرد يبا از زمان محمود غزنويدر هند تقر يات فارسيادب
علم و ادب، شعر و سخن، . ديرس خود اوج به نايدر عهد گورکان ،گوناگون حلامر

ر نظارت شاهانه يره زيخ و فرهنگ و غيغت، تارو نجوم، ل ياضيفلسفه و حکمت، ر
 ها از تذکره يريکث تعداد ور و منظوم وثآثار من يها مختلف و شرح يها کتاب. بروز کرد

 دهيذوق و ظرافت نقد در آنها د يول ،نبود يظاهر آن آثار انتقاد هاگرچه ب. افتندير يتحر
  :سد کهينو مي آفتاب اصغر. شود مي
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سبقت از  يز گوينه نين زميپرداخته است اما بابر در ا انتقاد به يکمتر کس”
ر يش ير عليل ميش از قبيمعاصر خو ياو کالم شعرا. معاصرانش ربوده است

و امثال آنها را بدقت تمام مطالعه کرده و  يين معماي، حسيعبداهللا هاتف ،ينوائ
 راجع يکه و يمورد انتقاد قرار داده است و الحق نظر انتقاد يطرف بيبا کمال 

قدان تمن يق است که برايجامع و دق .مذکور داده است يمرتبه و مقام شعرا  به
ر ممکن ياضافه بر آن غ دارند ييآن آشنا مراحل تکامل و ديفن تنق با امروز که

  .١“بوده است يفارس يانگذار نقد ادبيتوان گفت که او بن ين ميبنابرا. است
و  بيم، صايرجهان، ابوطالب کلنوهاي  مشاعره و جلسه مجالس نهين زميدر ا

و محمود  يغالب دهلو ،الشعرا ةصاحب تذکر ر،يم ير تقيم .ظفرخان قابل ذکر است
 ين نفرياول يرانيمحمود ش .ما گشودند يبر رو يا تازه ينه نقد افقهايدر زم يرانيش

آغازگر  ينعمان يشبلدر علم نقد  .است هکرد يرا نقد و بررس ياست که شعر العجم شبل
  :سدينو مي يدرباره و يدکتر رضا مصطفو .استوار کرد يوه فنيرا بر ش ت که نقداس

است که در اثر ارزشمندش  ياز جمله پژوهشگران يهند ينعمان يشبل”
 ش مستنديها سخن گفته و هم پژوهش يبات قوم، دور از تعصّ»شعرالعجم«
ات يادب يرا در نقد و بررس ييقان اروپااست؛ روش کار محقّ يعلم يمبان  به

 و ارزش ييمعناهاي  يژگيل آثار شاعران و ويلحت …دانسته مي يخوب  هب يفارس
  .٢“را براساس خود آن آثار مورد فحص و بحث و مداقه قرار داده يآثار ادب
در  هامروز. کرد يرا نقد و بررس يعجم شبللشعرا ربا نياول يبرا يرانيد شومحم

 از يهاد ير احمد و پروفسور نبينذ، پروفسور ير حسن عابديد اميهند پروفسور س
  .هستند يآثار ادب يانتقاد يابيق و ارزيدنبال تحق يات فارسيسرشناسان زبان و ادب

ن يا در را مطرح نموده و موجب تحول يل انتقاديمسا ينيران عبدالوهاب قزويدر ا
 ج رويتدر  به يات فارسيدر قرن حاضر نقد در زبان و ادب. شده است يسندگيطرز نو

                                                   
ران ، الهور، پاکستان، يا.ا.در هند و پاکستان، دکتر آفتاب اصغر، خانه فرهنگ ج يفارس يسيخ نويتار ١

 .ش.ه ۱۳۶۴آذر ماه 

 .۴، ص ۸، شماره ۱۳۷۳دکتر رضا مصطفوي، عطار در شبه قاره هند، قند پارسي، پاييز   .٢



  ٣١٦  قند پارسي

آثار هاي  ترجمه يول ،نوشته نشده است ياديز يها کتاباگرچه . شرفت استيپ  به
استاد  ،ن کوبين زريعبدالحس .کمبود را جبران نموده است نيا ييسندگان اروپاينو

ن يدر ا رهيو غ يل حاکمياستاد اسمع ،يوسفين ي، غالم حسيدياستاد شه ،فروزانفر
که در ادب  يطور آن شرفتها،ين پيود ابا وج. اند انجام داده ياساس ينه کارهايزم

  .ران تازه گل کرده استينقد بارور شده در ا يسيانگل
وه ياز ش ما نويسندگان ج نبود ويرا ييقان اروپاروش کار محقّ يدر زمان آزاد بلگرام

خان  يعل الدين مثل سراج ين وياما آزاد و معاصر ،نداشتند يشان خبريا ينقد و بررس
ن است که در يا ين نقد آن دوره و نقد فنيفرق ب. سرگرم کار بودندن يخ حزيآرزو و ش

د سازنده و قدر اصطالح اخوان ثالث ن يعني. ط بوديو تفر طآن روزگار نقد در حال افرا
رانگر يو و يفيتوص يعنيوه نقد يهر دو شها  در آن زمان در تذکره عموماً. ١رانگرينقد و

خ يتار. فا کرده استيا يخ هم نقش مهميتار نه قطعاتين زميدر ا. شد مي بکار برده
 ک هنرمند را آشکاريب يمحاسن و معا کوتاه کامالًهاي  ان با کمک مصرعهيگو
ر يبعد از ام يعنيبود،  »خسرو هند بوده« يدهلو يخ وفات جماليمثال تار. کردند مي

» ٢لماز عا يرفت نقاد معن«ن يشاه آفر يبرا. آن قرن بود يشاعر توانا يجمال ،خسرو
  .و تبحر او است يسنج نکته، يشعر فهم انگريب

است  ير الهورين مثال کارنامه منيبهتر. متعصبانه داردو  رانگر لهجه خشن، موهنينقد و
  :رديگ مي باد انتقاد  به ن نحويرا بد ير عرفيت زيب يو .افتيکه در زمان شاهجهان نگارش 
  ال و نعـم را همت نخـورد نيشـتر     گزد ارباب همـم را  اقبال کرم مي

افته ينگار او نگارش  يش طاق شهرت است از ملک معنيت که کتابه پين بيا”
ت يب ين است و بانيل اهللا شهره زمياز ارباب خلّت که باسم خل يکيبا  يروز

ت ين بيا …يزيکدة سخن صحبت داشتم ناگاه عز الحرام سخن، در خلوت
ن يا به توان خواند مي ابروز را يت دالوين بيگفتم ا .دياز من پرس …مذکور را

جست و  به شه راياند يآهو …زين سخن آن عزيندارد از ا يکه معن يمعن

                                                   
 .۱۳۶۸سراي بابل  دي کتابعلي موسوي گرمارو …درباره هنر و ادبيات گفت و شنود با مهدي اخوان ثالث  .١

 .۲۹آزاد، خزانه عامره، مطبع نولکشور، کانپور، ص   .٢
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در آن ده بود که اقبال کرم  ياست و سگ يهيد يز در آورده گفت همم ناميخ
س آن ده است که يهمت نام رئ .ديگز مي وسته ارباب آن ده راينام داشت و پ

صاد فوه يه در شکآن ده دو برادر بودند  ده بود و هم دريفساد خون بهم رسان
ن شعر مشعر است يا .را نعم يگفتند و دوم ي ميرا آر يکي. تمام داشتند دست

س يهمت رئ يماريت بيفيسگ و احوال ارباب آن ده و ک يدگيبر نکوهش گز
  .١“فصادان آن ده يزدستيو ت

که از عنوانش خشونت  نوشت» نيالغافل هيتنب« به نام يا رساله خان هم يعل الدين سراج
و  ده گرفتينادعلم و فن استادان هند را  ،ن از غرور و نخوتيحز يخ عليش. آشکار است
 نوع نيا عامره  خزانه مؤلّف و راه گفتن استينگونه انتقاد بد و بيا. گرا گفت همه را پوچ

  .گردد مي ت منتقد تباهيد که شخصيگو مي انتقاد را دوست ندارد و
و  يو ارزش آثار ادب ي، معنويلفظهاي  يژگيو ،ل آثار شاعرانيتحل در يبلگرامآزاد 

و  يخيق تاريپر از حقا عامره  خزانهکرده و  يتوارد را بررس و يتحوالت موضوع
ن است که او سبک يهم عامره  خزانه مؤلّفاز يامت. است يو ادب يق علميو دقا يفرهنگ

نظرم گزافه   به .را انتخاب کرد ينويس تذکرهن کار يا يکرد و برا يتازه نقد را معرف
  .در شعرالعجم ادامه داد آن را ينعمان يشبل ،که او آغاز کرد يم که روشيست اگر بگوين

 يز را مورد بررسيسد در ضمن نقد چند چينو مي ک شاعر راينامه  يزندگ وقتي کهآزاد 
 لين مسايا تمام لبتهکه ا سه کالمي، مقاي، منابع شعري، اوزان و قوافها نقد واژه: دهد مي قرار

ک يشه يآزاد در نقد شعر درباره موضوع و اند. است يو لفظ يمحاسن صور  به مربوط
تمام  انيو ب يشرح هزل نعمت خان عالآزاد بعد از . کم صحبت کرده است يليشاعر خ

  :ديگو مي کند که هزل و هجو را دوست ندارد و مي اظهار آن، يو معنو يحسن و قبح لفظ
ــا ــردم ف ــردن عيــبعيــب م   ٢پرده عيب خـويش را  کند بياول عيب کو   هاســت ش ک

  :سدينو مي يخاقان ةدربار
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  ٣١٨  قند پارسي

از مثل  ن قسم هجويکار برده ا به عهيد را هجو کرده و چه الفاظ شنيرش”
  .١“وان استيننگ د يخاقان

  ها نقد واژه
کم حا يبار. آورد مي د مثاليط کامل داشت و از کالم اساتتسلّ يآزاد در کاربرد لفظ

. اش نظرات خود را نگاشت هيآرزو بر حاش. ش آرزو فرستاديوان خود را پيد يالهور
» يجواب شاف«نام  به اي هآرزو رسالهاي  شارهاو  ها اعتراضبر  يتالکويوارسته سآنگاه 

اما . بدهند يهر دو عاجز ماندند و نتوانستند جواب درست موارد يبعض در ينوشت، ول
  :ديسرا مي حاکم .کند مي را هم رفع ها اشکالآن  ،قيالعه دقبا مط عامره خزانه مؤلّف

  گره رنگ سهاه ز شرم ب شد ديخورش
 تأثير ب وياز صا يوارسته مثال. د گره شدن نامانوس استيخورش: ديگو مي آرزو

  :بيصا. وردآ مي
  ر شرم بر لب اظهـار مانـده اسـت   مهتا   طوفان گره شده ست مـرا در دل تنـور  

  :ريتأث
  ديگره کشا چو گره شد چه کـار بگشـا    ديار بگشــايــدلــم از زلــف شــود  ينمــ

ز از يو خودش ن است يمطالب ناکاف يت در ادايکند که هر دو ب مي آزاد مطرح
  :آرد مي ليب دلئصا

  ٢آفتــابي در تــه دل چــون ســحر دارد گــره  گردد بلنـد  آه سردي از لب هر کس که مي
 به يو. ژه همزاد را بکار برده استوا عروس و داماد يبرا يتيدل در بيرزا بيم

سد و طبع ينو مي زاده شده ک شکمياز  يعنيهمزاد را توام  يمعن يديحواله فرهنگ رش
لفظ همزاد در ”د که يگو مي رت استعجابيکند و با ح يب را قبول نمين ترکيبلندش ا

  .٣“حق عروس و داماد طرفه واقع شده

                                                   
 .۲۰۵، ص خزانه عامره  .١

 .۲۰۳، ص همان  .٢

 .۱۶۷، ص همان  .٣



  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد خزانة عامره و   ٣١٩

شرح داده  ينحو عاله انشوران را بدهاي  ات و قطعات شاعران و نوشتهياب آزاد
  :ديسرا مي يسرهند يناصر عل. است

  ١چشم مردم مژه شکسته باشـد  به مه نو  ان نشسته باشـد يمه الل ابرو بهاگر آن 
د که يگو مي کند و مي ابرو و مه نو را نقد ،هالل يبات لفظيت و ترکين بيا يو

ر کردن يه شکسته چشم تعبمژ بهالل ابرو وصف محبوب است، باز همان هالل را ه
  :گفته است يدا در مصرعيش .ح استيرصمذمت 
ـ چون  بهم ام بسته مژه  از خـون  يکه بنگاشته اشکم رخ کاه بس   ٢از خـون  ير مـاه پ

سد که مقصود شاعر ينو مي کاربرد بنگاشته معترض است و به عامره  خزانه مؤلّف
  .ب استيراستعمال غ يد از چشم است و کار نگاشتن بر پر ماهيشد يزيخون ر

  اوزان و بحور
ن تذکره هم از تواردات بحث کرده و هم يآزاد بر اوزان و بحور تسلط داشت و در ا

  .تصرفات و سرقات را نشان داده است
  :ديسرا مي نيشاه آفر

  ٣مييم و پارساير رنديتصو چو کف  به ساغر  ستين يم آلوده دامنيکه مائ يدر مشرب
خود   نام به رييتغ يالشعرا با کم اتيرا در تذکرة ح تين بين هميمت يمحمد عل
  :نوشته است

  ميکه مائ يست در مشربين يآلوده دامن
ج يرا. ن استيشاه آفر يرسد که شاعر اصل مي جهين نتيا به يوکالم  يآزاد با بررس

ن وزن يا” :که کند مي هيآزاد توج يت ناموزون است وليمعترض است که ب يالکوتيس
 يه، گااست عش مفعول فاعالتن، مفعول فاعالتن، دو باريتقط .بحر مضارع است

که در آخر جزو افتد،  يقيالف بود در سبب حق ناده کرديغ زيد و تسبيفاعالتن مسبغ آ
ان هم در آخر مصراع افتد و هم در وسط يآن فاعل يپس فاعالتن فاعالتان شود، بجا

                                                   
 .۳۳۲ص خزانه عامره،   .١

 .۲۷۲ص همان،   .٢
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  ٣٢٠  قند پارسي

  .١“ت ناموزون نشوديد بيآگر فاعالتن يان و در مصراع ديک مصراع فاعلياگر در 
  :ردوآ مي و از کالم مرزا صاحب شاهد

  ست يين باغ جام جهان نمايدر ا يهر شبنم  سـت  ينگشت رهنمـائ اابان ين بيهر خار ا
 کهدر نقد ندارد، بل يکند و نگاه منف مي نقد آن را يبا دقت نظرفنکارانه و  آزاد
 يع لفظياع و بدياصن ينجش شعردر س يو .ماندب يباق شاعر کيکند که اثر  مي کوشش
هم شناخته  يقياز لحاظ آهنگ و موس يرا هم در نظر دارد تا ارزش شعر ادب يو معنو
که  يکند، بلکه شعر مي سهيمقا يفارس يعيبد اريعرا نه فقط با م ياو اشعار فارس. شود

 ريزت يدرباره ب. ارتباط دارد آن را هم مورد بحث قرار داده است يبوم يبا صنعت هند
  :يگنجو ينظام از

  ٢يهـم تـوئ   آن باشـد  يچو تو گر کسـ   يرده هــر دو عــالم تــوئ  کــن يزگــ
 يو نه در فارس يچ کس نه در عربيه که را بکار برده يصنعت يسد که نظامينو يم

ع يبد ين علماين نوع صنعت بيا ،باشد يکي  به مشبه مشبه و يعنيآن را به کار نبرده 
  :ريت زين طور در بيهم. دنيگو مي ارنکَلَاَ هينونَو را اَه وجود دارد که ايهند در تشب

  ٣گفت ني صاحب اين قصه عزيز دگر است  گفتم اين واقعة يوسف مصري ست مگـر 
اگر آزاد در . است يهام خوبيز ايعز د کهيگو مي و سازد مي را روشن يهام شعريا

  .شد مي داشت نادره روزگار مي شعر را هم در نظر ينقد خود محتو

  پژوهشگر يآزاد مرد
ک شاعر يمثال اگر او درباره سال تولد طور  به .موشکاف است ق کامالًيآزاد در کار تحق

با شواهد و  ،را در نظر گرفته يسد تمام امکانات پژوهشيخواهد بنو مي سندهيا نوي
  .نگارد مي برهان

 ها و نمونهقرار داده شود  يز مورد بحث و بررسين کتاب نيا يقيتحقهاي  د جنبهيبا
سد ينو مي او. آشکار گرددصاحب اثر  قانهشه محقّياز متن آورده شود تا اند قيدق طور  به

                                                   
 .۳۵ص خزانه عامره،   .١

 .۴۳۱ص  همان،  .٢
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  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد خزانة عامره و   ٣٢١

ط داشت، تسلّ يد شده بود و بر زبان هندوستانکه مسعود سعد سلمان در هند متولّ
نه يقر«شود، البته  يقانع نم ين استدالليخودش با چن يدارد ول يزبان هندو به يوانيد
کند و از  يرا هم که او در همدان چشم گشوده بود قبول نم يوفعو گفته  داند مي »يقو
  :آورد مي ات شاعر مثالياب

ــ يا ــمان   يا  ن را بحــق شــده خســرو  يزم ــرده ض ــول ک ــان را قب   زم
ــلمان   شصت سال است تا که خدمت کـرد  ــعد بـــن سـ ــده سـ ــدر بنـ   پـ

ــر يدختــــر ــرد دارم و پســ ــا دو خــواهر  يخُــ   ١بــوم هندوســتان بــه ب
  .او خود دند، نهوب يهمدان يسد که اجداد وينو مي او

ن با يخ حزيش.آورده بود) نيقال(را با نون » يقال«ک شعر واژه ين در يرفشاه آ
 نيدانشمندان ا به چون اهل زبان بود و يو. بدون نون است يت گفت قالين بيدن ايشن

 يجواب آمادگ يجه اهل نظر برايکرد، در نت مي يريگ شه خردهيکرد و هم ياعتنا نم خطه
 النظر بود و اشعار متقدمان را مطالعه قيدق يمرد عامره  خزانه مؤلّفچون . کامل داشتند

  :ردوآ مي کرد، از عطار شاهد مي
  ٢ن بـود يبالعاقبت  خشتشزانکه   ن بـــوديا قـــاليـــره را بور مـــرد

سه يهم مقا  اب را که در دست داشت ييها تمام تذکره يو. بود يپرکار آزاد مرد
لذا در . بود يو النفائس مورد عالقه وافر مجمع. ديسنج مي آنها را يها ده و تفاوتکر

  .٣ذکر کرده است عامره خزانهموارد اختالفات خود را در  يبعض
 تخلّصنه فقط درباره نام و  يعنيمحتاط است  يليان خياسخن سر يمعرف در آزاد

  :سدينو مي قيتحق  به را هم يو کند، بلکه نام پدر و خانواده مي ک شاعر بحثي
 يدانستند ول مي رزا محمد طاهر التفات خانيرزا ابوتراب را فرزند ميان منويس تذکرهاکثر 

  .٤دهد مي حيقول آرزو را ترج عامره  خزانهصاحب . خواند مي يآرزو او را پسر محمد عل
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  ٣٢٢  قند پارسي

هنگام  ن است کهيدهد ا مي را نشان عامره خزانهکه دقت نظر صاحب گر يمورد د
چ شک و يت هيدهد که در نقل ب ياجازه نم يادانه ود نقّيد ،اشعارهاي  دهيگز ريتحر
استفاده  ،ن او نوشته بودياز معاصر يکيس که ئالنفا شتر از مجمعياو ب. داشته باشد يا شبه

 دا منسوبيش  به را يم تهرانيسل يت محمد قليدو ب ييدر جا خان آرزو. کرده است
در  را يمطالب ،شعر يها نهيها و سف وانيد ،اشعار پراکندههمه  يآزاد پس از بررس. کند مي

  :ريت زيدو ب از جمله. کند مي نقل مورد شاعر
ــايــحر ــه را ر شــعله م ــد مــي آب ب   بافنـد  مـي  شـب ماهتـاب   بـه  ان مـا تک  بافن
  ١بافنـد  يبه کارخانه مخمل که خواب م  دل يبـرو ا  يکن يعشق خواب طلب م ز
 ياز محمد قل اصالً يول دا نوشته شده استيشنام   به النفائس که در مجمعد يگو يم

ها با اشعار  وانيد يت او در بعضيچون ب. وجود دارد يوان وياست و در د يم تهرانيسل
ار سنجش قرار يسبک را مع يالحاق يق شعرهايآزاد در تحق .گران مخلوط شده استيد

 جهينت  به سنجد و مي يو ييار شعرگويدا را بر معين سبب اشعار شيهم  به و است داده
دا در يش” :سد کهينو مي رخانيش نقل از به ره دست بود ويچ يدا شاعريرسد که ش مي

ناموزون در کالم  يل چون غزلين همه داليبا ا “المثل بود ضرب يعلم عروض و قواف
ات ين ابيمخاصمت و از راه استهزا ا ياز رو يرد که کسيگ مي جهيشود نت مي دايدا پيش

  .٢است داخل نموده يان وويرا در د
کار کرده است تا  يروش درست علم يوا بر مبنايش يانين اثر ژرف با بيآزاد در ا
ند آنرا يب مي خ وقوعيدر مورد تار ياديو ز يکم يخيتار يدر مصراعها يآنجا که وقت

خ اتمام عمارت چهل ستون يتار  به ع راجعيرزا بديم. کند ميان يب مفصل با شرح و بسط
  :خانه اصفهان گفته است و دولت

  صـفاهان در مدينـه علـم    گشوده شد به  نگاشت کلـک بـديع از بـراي تـاريخش    
ک يست و يصد و ب يخ هزار و سين تاريد از ايگو مؤلّفملخصاً  …”
فاحش از  ين خطايه باشد، واهللا صدور چنيت سابق تعميد در بيد، شايآ ميبر
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  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد خزانة عامره و   ٣٢٣

کرد ناقدان  مي فرض اگر او خطابال. ش ندارديران گنجايتخت ايپا يالشعرا ملک
خ يگذاشتند که تار ميبر يک داشتند و ميدست از مواخذه بر يآن عصر ک
نکه پرده غفلت بر ابصار همگنان يا .شود يبه عمارت سلطانينادرست کت

 يخ نحويو احتمال دارد که ماده تار …شود يعقال نم لوعقفروهشته شد م
  .١“شدبا يگر و قصور از حافظة واله داغستانيد

  :سد کهينو مي يآباد گر در ذکر محمد افضل الهيد ييجا
ر کرده يتحر يقمر يهجر ۱۱۵۰ول اال عيرب ۱۲خ وفاتش را يجانان تار رزا مظهر جانيم

 تر حيآخرالذکر را صح عامره  خزانهصاحب . نوشته است يهجر ۱۱۵۱ يو واله داغستان
  .گرفت مي کمک يآباد ف تذکره از فرزند الهيلأدر وقت ت يانتسغنکه دايا يداند برا مي

خ يتار  به يسد که وينو مي محققانه ين طور درباره سال وفات سلمان ساوجيهم
ن يهر دو در ا يزيناظم تبر دولت شاه و. فوت کرد يقمر يهجر ۷۷۸دوازدهم صفر سال 

زده يسلمان که سوان يخ استنساخ دياز تار وفات ق سالياما آزاد در تطب. اند مورد اشتباه کرده
ناگفته نماند آزاد در کتاب خود تمام  .، استفاده کردنوشته شده بود يسال بعد از رحلت و

ق يحقا ،ان استنباطيدر جر ياهن جهت گيبه هم .دسينو مي قيد تحقيات را از ديجزئ
گران يد يها کتابنه اگر در ين زميدر ا. شود  امکان خطا کمتا کند  مي جمع را هم ميرمستقيغ

ت يآرزو بخان . ن کتاب عنوان کرده استيرا هم در ا آنها او ،داده باشد يرو يهم تسامحات
  :کند مي ديي، تأاند هثبت کرد ينام تفرش  به ن هردوير را که واله و حزيز

ــاد  يا ر طاووس گشـته پاده چون يکاکل ز ــته   ةآم ــوس گش ــن ب ــزار ده   يا ه
 منسوب يو تفرش خان سخا يلزاهد ع  بهرا  يتفرش يغن از ريز يرباع خان آرزو

با  نهين زميدر ا آزاد .اند دهدابت نس هم يطالب آمل  به کند و در همان تذکره آن را مي
  :سدينو مي وايش يانيب

 يو زاهد عل يتفرش ير عبدالغنيمنام   به ين رباعيالنفائس ا ن در مجمعيهمچن”
  .“هر دو گرفته تخلّصخان سخا 
ــر ــ يعم ــا نشه ب ــتره وف ــثيس ـ تجز دل   م عب   م عبـث ينبسـت  يگـر يد هو ب

                                                   
 .۲۸۰ص  خزانه عامره،  .١



  ٣٢٤  قند پارسي

  م عبـث ين همه اسـتخوان شکسـت  يما ا  ماست ش ازيب يش تو قدر هر سگيدر پ

  توارد
  :ديگو يم يسلمان ساوج مثالً. ز مورد بحث قرار داده استيتوارد را ن ،متيق ن اثر گرانيدر ا آزاد

 اهيـين مـد چنــرود آيـا فـنجه آزلي کـارک منـمب
 سويش رخ چنين شاهي  رد بهآه اي ک همايون عرصه

  :نمونه توارد است ن مضمون دارد کهيبا هم يتيز بين يسبزوار ير شاهيام
  دـن باشـيچن ياهـانه را مـکان خ يزلـارک منـمب

  ١همايون کشوري کان عرصه را شاهي چنين باشد
ر در کالم ييتغ ين همان مصرع با کميکند که ع مي ف ذکرياز شر را يتيبن يچنهم

ت ياز شاعران معاصر آزاد با ب يکيمطلع گشته و کالم  يجاد سامانوين امحمد حس
  .وارد استتمن غزل يثالث هم
  :ديگو مي فيشر

  به ره تو خاک گشتم که گذر کني نکـردي   ز دو ديده خون فشاندم که نظر کني نکـردي 
  ٢ز تو بود چشم آنم که نظـر کنـي نکـردي     دم مرگ هيچ دانـي ز چـه بـاز مانـد چشـمم     

  :ن استيجاد چنيلع غزل امط
  ز تو بود چشم آنم کـه نظـر کنـي نکـردي      ه خون فشاندم که نظر کني نکرديددو دي ز

  :از شعرا گفته يکي
  ٣به فلک ترا رساندم که اثر کني نکـردي   مـن  اي تو با گله آه از تو دارم که چه کرده

  :ديگو مي فيشر
  )کـذا ( يد آنم که اثر کنـي نکـردي  ز تو ام  چو نکرد يار رحمي ز تو اي فغان چـه حاصـل  

 بدست يادياست که درباره فرهنگ و جامعه اطالعات ز اي هنيگنج عامره خزانه
هم ذکر شده  يو فرهنگ يل اجتماعيمسا ،يخيتار اتآن واقع يبالالو در  دهد مي

                                                   
 .۲۵۷، ص خزانه عامره  .١

 ۲۶۷، ص همان  .٢

 .۲۶۷همان، ص   .٣



  آزاد بلگراميروش تحقيق و انتقاد خزانة عامره و   ٣٢٥

ر و اطراف آن را يوگيسد که ساکنان دينو مي درباره فرهنگ و قوم مرهته يو. است
 است مرهته در قومير. شود مي گفته يمرهت آنها شيزبان و گو  به ند ويگو مي مرهته

پور طبق اظهار  يادهاي  راجه. پور نسبت داشتند يداُهاي  شان با راجهيبود و ابهونسله 
 يگر بر تخت شاهيکه راجه د يوقت .راجپوتانه تفوق داشتندهاي  سنده بر تمام راجهينو

راجه  آن يبرا ،پور که با نام رانا شهرت داشت يدا يفرمانروا يعنيراجه  کرد يجلوس م
گر با ادب يدهاي  راجه و ن موجب افتخار بوديفرستاد و ا مي قشقه ،تازه بر تخت نشسته
  .دنديمال مي يشانيو احترام آن را بر پ

بعد از حمله سعد وقّاص اوالد . ديرسان مي روان عادلينوش  به رانا نسب خود را
جالب است  يليکه خ يزيچ هند آمد و به شانياز اجداد ا يکي روان پراکنده شدند،ينوش

را دختر  ين و شهربانو که ويرا که از اوالد امام حس ينيشان سادات حسين است که ايا
 ييشمردند و خودشان را دا مي ار محترميند بسيگو مي روانيجرد و نوه نوشدزي
لطف و  ينيات حسدسا به آوردند و مي آوردند و حق صلة رحم را بجا مي حساب  به

کرناتک کوچ کردند، از  به پور يه و بهونسله که از اديقوم انتول. داشتند يمراعات خاص
ن دو ملت يبي ها و نفاقي ، مراعات باهمتيميصم ،نيعالوه بر ا .١نسل رانا هستند

  .ذکر کرده است هم راهند ران و يا بزرگ
مثال طور  به .گذرم مي اشاره به فقط يد گفته شود ولينجا بايزهاست که ايچ يليخ
تأثير  و پر ارزش ياه گرانبها و انعام يايشاهان از دانشمندان و شاعران با هدا يسرپرست

 ينه پژوهش اجتماعيدر زم اي هشاهان و امرا از علم و دانش بحث جداگان يبانيپشت
کشور،  يعلت نابسامان وجود دارد مثالً يگوناگوني ها موضوعطور  نيهم. است
تسلط مردان در اجتماع، توهم  ،، سبب زوال مسلماناني، جلسات علميشعرات جلس
سد ينو مي ييجا يو. شده است يشاعران بررسهاي  در ضمن تذکره که رهيو غ يپرست

 ک در هند موجب برکت محسوبيشمردند و عدد  مي شوم را زدهيران عدد سيکه در ا
 يروز. وعده نکرد يفايبا وحشت ا بود، امرا از يکي که داهللا خانيچنانکه عب شود مي

د من يداهللا پرسيعب .شناسم مي داهللا راين شهر دوازده نفر عبيمن در ا«او گفت   به وحشت
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از لحاظ  هخزانه عامر. غ استيهام بلبکه ا» ١ديادايداهللا زيشما عب يشانم؟ گفت نيا هم از
ران را يد و اهن يها موضوعمطالب و  يو .است يسبک هند به ها ، سبک و واژهيمحتو
  .شود مي ط هند مجسميش خواننده محينوشته که پ يطور

  سبک نگارش
ده يده جنگيجنگ: مثالطور   به.آورده شده است يهند يها بيمرصع با ترک يها عبارت

  .٣شور آورد به زنبور خانه. ٢رديگ يده رنگ ميا آلو آلو را ديب پونه رساندند يقر

  ها واژه
که  يپولهندي =  دشاگر يعنيله يمثال چ .کار برده شده است به ماًيمستق يهندهاي  واژه
  .رنديگ مي پس و با سود هندد يمازمندان ين به دهندگان ضقر

 ،کوچ کردن= دن يکوچ ،ل کردنزمن ، جايگاه اقامت=  يچهاون، شکل= روپ 
  پسپا کردن = چت کردن ،تفرقه و فرق=  ديانترب، گناه= پاپ  ،ديمروار=  يموت

 درباره افته و ضمن بحثي فيلأت زيانگ فتگبا و شيز يروش به عامره  خزانهغرض 
فهم  در .مطرح کرده است ينحو عال  هرا ب يفنون ادب ،و عبارات اصولها  از جمله يبرخ

 ،در توضيح مبهمات. مطرح کرده است زين ها دستور ادبي را ها و عبارت برخي از جمله
از لحاظ  .ا صراحت نوشته شده استاست که ب ها کتابيکي از شيواترين  ن اثريا

  . ن استينابينثر خزانه نثر ب يفن يبند ميتقس
برجسته  يکدل و شاعرين ير مرديضم .شکار استآر يز يها از اقتباس ينثر وهاي  نمونه

  :سدينو يمن يچن ن سخن کوتاه را در عبارت مصنوعيا يو. د شددر هند متولّ که بود
بود و پرتو ذوقا و  يبا مسم يت اسمر اسيضم رزا روشنيم تخلّصر يضم”

هند آمد  به رانيت ايوال از از اجداد او يکي. نمود مي نيشبستان سخن فروغ آگ
 در عهد شاهجهان. افتهيزا بودن غلط شهرت  تيوال. د او در هند واقع شدو تولّ
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  .١“بندر سورت مامور بود يع نگاريو وقا يگر يخدمت بخش  به پادشاه
در عهد شاهجهان از  ير مهديد که ميخواهد بگو مي ندهسير نويت زردر عبا

ده يقص. احان بوداز مد يکي يو .شد داخل دربار ۱۰۰۵ هند آمد و در سال  به اصفهان
  :زه گرفتيه جايهزار روپ يال بود باريخ بلند گفت چون شاعر يم

ان يده و ماهيچيال را دام در دست و پا پيان دشت خيوحش يتهران يديص ريم”
د و يهند خرام به ده آغاز حال از اصفهانيکش ينيب سخن را حلقه دربحور 

شاهجهان  يثان ينامالزمت صاحبقر  به سنه خمس و الفول اال عيپنجم رب
  .٢“وختاند  هزيه جايده هزار روپيعرض رسان به شيده ستايگشت و قص ياهمب

  :سدينو مي يو. شود مي دهين کتاب ديز در اينثر ساده نهاي  نمونه
چون وارد . ديه هندوستان گردمتوج يرين شباب آخر عهد جهانگيدر ع او”

ناظم کابل  يتيابت پدر خود خواجه ابوالحسن تربين  به ظفرخان که ،کابل گشت
ه سته بيوجه شا بر يد و لوازم قدردانيرزا را در دام حسن خلق خود کشيم ،بود
د زنده ساخت و چون نام او را تا ابداالبا يمداح  به زيرزا نيم. ديم رسانيتقد

لشکر خان   به يشاهجهان يل جلوس صاحبقران ثانيحکومت کابل در اوا
ز در رفاقت يرزا نيماک عتبه خالفت شتافت راد به افت و ظفرخانيض يتفو

ن و يت صاحبقران در سنه تسع و ثلثيد و چون راير هند خراميس به ظفرخان
 يسر يرکاب موکب سلطانرزا با ظفرخان در يم. اهتزاز آمد  به الف جانب دکن

 رزا خود را از اصفهانيپدر م ،پور ام اقامت برهانيد و در ايار دکن کشيد  به
 ر قدوم پدربچون خ. وطن مالوف بازگرداند  به تا او را ،ديهندوستان رسان  به
ده در مدح خواجه ابوالحسن و ظفرخان مشتمل بر استدعاء يقص ،ديرزا رسيم  به

و  يب در سه احدياتفاقاً موکب صاحبقران عنقر. ديرخصت انشاء کرده گذران
  .٣“ف عنان نمودطاکبرآباد ع به ن و الف از دکنياربع
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  کار برده است به عامره خزانهکه آزاد در  يهاي فهرست محاوره
، )۵۰(ضا رفتنققلم ، )۳۷( النعش شدن بنات ،)۴۱( نمودن/نگ ساختنترا  يه کسيقاف
، )۵۱ ( ختنيغبار فتنه بر انگ، )۵۰( فرورفتن اسيدر چاه ، )۵۰( مودنيل رفاقت پيسب
 ،)۵۲(  دنيل کشيرا م يچشم کس، )۵۲ ( دنيچشم زخم رس، )۵۱ ( دنيحالت کسوف رس  به

بر  يروزيم فينسا، )۵۴( دنيجرعه شهادت چشان، )۱۰۲( دنيرسان ييپاشنه کوب را جا
، )۶۳( دنفتنه گل کر، )۶۳( وش باختن، ه)۵۶ ( دادن دماغ ياري، )۵۵( دنيپرچم وز

 دست، )۶۸( عمارت طرح کردن، )۶۷( قابض ارواح سپردن به جان، )۶۶( رهگرا شدن
دست ، )۷۱( زنهار شدن يرزق آتش ن، )۷۰-۷۱( دراز کردن قرايجنگ کوته   به

تحفه ، )۷۳( مودنيتعاقب پ، )۷۳( دنير بر رو ماليخاک تشو، )۷۳( دنييحسرت خا
اد در يحلقه انق، )۷۵( زخم گل کردن، )۷۴( ل برگشتنين يب، )۷۴( م ساختننآتش جه
زنبور ، )۷۷( ت پرتو انداختنيچه رايماه، )۷۷( دنين عجز ماليجب، )۷۶(دن يگوش کش

ن يالنعش سپاه پرو بنات، )۸۲( م کردنيقچ خورده مستيپ ،)۸۰( شر آوردن  به خانه
حواله ، )۸۴( دان افشردنيم  به قدم ،)۸۲( ار کردنياخت رداغ فرا، )۸۲(  شدن
، )۸۶( مودنيمسلک فنا پ، )۸۶( قلع قمع نمودن، )۸۵( غبار خاطر افزودن، )۸۵( دننمو

، )۸۹( ختنيسرکن برکن گر، )۸۹( دنينگ فنا گردهطعمه ن، )۸۷( ان نشاندنيب يبر کرس
به علت ، )۱۰۶( سنگ تفرقه افتادن، )۱۰۰( کردن يپهلوته، )۸۹( کردن يچهاون
رقص بسمل ، دينگ گردت ياز کثرت موتعرصه عدم ، )۱۰۸( کردن يقالب ته يگرسنگ
 ي، صال)۱۱۲( ر رفتنيقلم تقد، )۱۱۰( دست از دثار غربا کوتاه ساختن، )۱۰۹( نمودن

 ،)۱۱۳( رنگ استقالل باختن، )۱۱۲( والن در آوردنج  به متيز عزيشبد، )۱۱۲( عام زدن
، )۱۱۵(  ت ساختندغ جاليسر مشق ت، )۱۱۵(دن يکش يشبالل، )۱۱۳( ر ساختنيس يب

اقامت ، )۱۱۷(  دنير کشيدر سلک تحر، )۱۱۷ ( ات بودنيوست تخت حن پينش مربع
، )۱۲۴( بر لوح خاطر نقش بستن، )۱۲۵( ختنيرنگ اقامت ر، )۱۲۳( مباهات آراستن

ه بلند فّبر ص يبساط شاعر، )۱۲۴( رحل اقامت افکندن ،)۱۲۴( ه انشراح اندوختنيسرما
 ،)۱۵۱( نشاندن يسخن را بر کرس، )۱۵۱( تنهشوار فرصپرده غفلت بر اب، )۱۴۷( گستردن

 ،)۱۷۳( نواختن يشاعر ،)۱۷۲(افتنيات انقطاع يرشته ح، )۱۵۱( گرفتن يراه عالم عقب
، )۱۷۳( رون آوردنيات از ظلمات دوات بيآب ح، )۱۷۳( دنيبرچ يدامن از غبار هست
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نقد  ،)۷۸( دست آوردن به مهره مار گنج شهادت ،)۲۲۴( مرض سپردن به اتيعه حيود
  .)۷۸( م نمودنيحق تسل به جان

ن يچن هااز آن يريگ بهرهر و يمنابع و ماخذ کث يآور جمعو  اريبس مطالعهپس از  آزاد
جالب . ل آورده شده استيدر ذ ن ماخذيا ياجمال فهرست .خلق کرد را يشاهکار

خورد که  مي ن منابع به چشميان ايز در مين مسعود سعد سلمان يوان عربياست که د
  .افت شوديباز يکن است روزمم

  عامره خزانهخذ آم
 ۶ص ، يتذکره دولت شاه سمرقند .۱
 ۶ص ، يصفو يرزايسام م ،يتذکره سام .۲
  ۶، ص يکاش ير تقيتذکره م .۳
  ۶، ص يرآباديرزا طاهر نصيتذکره م .۴
  ۶، ص رخانيش ،اليالخةمرا .۵
  ۶، ص شسرخو ،الشعراء کلمات .۶
  ۶، ص يآباد شه بهار اخالص شاهجهانيهم .۷
  ۶، ص يرين کشميخان مت يمحمد عل ،ءات الشعرايح .۸
  ۷، ص يخبر بلگرامير عظمت اهللا بيم ،خبر بي نةيفس .۹

  ۷، ص يآزاد بلگرام ،ضايد بي .۱۰
  ۷، ص يخان داغستان يقل يعل ،الشعرا رياض .۱۱
  ۷، ص خان آرزو يعلين الد سراج ،النفائس مجمع .۱۲
  ۷، ص يآزاد بلگرام ،زادآسرو  .۱۳
  ۷، ص يآباد ر عبدالوهاب دولتيم ،رينظ يب .۱۴
  ۷، ص يم الهوريشاه عبدالحک ،دهيمردم د .۱۵
 وانيمجموعه شش د .۱۶
 ۸، ص يکاتب ابوبکر عثمان بن عل يوان ابوالفرج رونيد .۱۷
 يابيظفر فار الدين شمس يوان قاضيد يوان انوريد .۱۸



  ٣٣٠  قند پارسي

 وان ناصر خسرويد يعدل يز لسانيخ عبدالعزيوان شيد .۱۹
  ۶، ص يباب از محمد عوفلاال لباب .۲۰
  ۷، ص يگنجو يترجمه نظام آخرتا  ينسخه ناقص از نصف ترجمه رودک .۲۱
  ۶، ص ين رازيرزا اميم ميهفت اقل .۲۲
  ۶، ص يونيخ عبدالقادر بدايالتوار منتخب .۲۳
  ۶، ص ييمال بقا ،الفضال مجمع .۲۴
 ۱۴ ، صبرهان قاطع .۲۵
  د وطواطيرش ،السحر قيحدا .۲۶
 ۱۶ ، صفرشته از محمد قاسم .۲۷
 ۲۲ ، صبود مؤلّفشود که در مطالعه  مي وملنامه از قرائن مع بهمن .۲۸
 ۲۸ ، صيمحدث دهلو ،اريخباراالخا .۲۹
 ۳۰ ، صنيات شاه آفريانتخاب غزل .۳۰
 ۳۴ ، صعطار الدينديخ فريش ،هندنامه .۳۱
 نيالمومنةحتف .۳۲
  ۴۸، ص رياز تالمذه فق ينامه برهمن .۳۳
 ۱۱۱ ، صيد الهوريخ عبدالحمينامه ش شاهجهان .۳۴
  يوسف بلگرامير محمد يکتوب مم .۳۵
 ۱۱۸ ، صترجمه خان آرزو .۳۶
 ۱۱۹ ، صاشعار خان آرزوهاي  جزوه .۳۷
 ۱۳۴ ، صنامه قاموس لغت .۳۸
 ۱۳۶ ، صيمشهد يترجمه محمد رضا .۳۹
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استفاده  زيگر نيد ياز شعرا ياريثار بسآن و يمذکور از دواو منابع آزاد عالوه بر
  .شود مي م اوست و از نقل آنها صرف نظرير مستقيخذ غأرده است که مک

  منابع
 . ه  ۱۸۷۱ ،ع نولکشوربچاپ کانپور مط ،عامره  خزانه ،يآزاد بلگرام .۱
 .۱ج  ،ينقد ادب ،ن کوبين زريعبدالحس .۲
فرهنگ  ةخان ،د سنزيچاپخانه س ،در هند و پاکستان يفارس ينويس تاريخدکتر آفتاب اصغر،  .۳

 .ش  ه ۱۳۶۴آذرماه  ،پاکستان، الهور ،رانيا ياسالم يجمهور
 .ش  ه ۱۳۷۳ز يي، پاي، مجله قند پارس)مقاله( ، عطار در شبه قاره هنديدکتر رضا مصطفو .۴
بابل  يکتاب سرا ،يگرمارود ،اخوان ثالث يمهد ات گفت و شنود بايهنر و ادب ةدربار .۵

 .ش  ه  ۱۳۶۸
 .يضيف يانشا .۶
 يقات فارسيح محمداکرم، انتشارات مرکز تحقي، کارنامه تصحير الهوريابوالبرکات من .۷

  .ق  ه ۱۳۹۷/يالديم ۱۹۷۷ آباد ران و پاکستان، اسالميا
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  سپهري شاعر رمز و راز

در . ش  ه ۱۳۰۷در پانزدهم مهر ماه سال  نيفرزند اسداهللا و ماه جب يسهراب سپهر
و در دانشکده  عازم تهران شد يماتمقد التيبعد از تحص .جهان گشود به دهيکاشان د

را  ينشان درجه اول علم ۱۳۳۲در سال  .کرد ثبت نام تهران دانشگاه يبايز يهنرها
ها  در بخش موزه) هنر فرهنگ و(با يز يدر اداره کل هنرها ۱۳۳۳در سال  .افت کرديدر

 سهراب .س پرداختيتدر  به بايز ياستخدام شد و عالوه بر آن در هنرستان هنرها
 ينقاش يز نوعينقاش بود و شعرش ن يو .سفر کرد يو غرب يشرق ياز کشورها ياريبس  به

  .خواب رفت به يها در کاشانه ابدباريها و جو قين شاعر شقايا ۱۳۵۹در سال  .است
و  رديگ کار مي  به دن مطالب شعري خود زبان تصوير طبيعت راسپهري براي فهمان

گاهي دنياي معاني را در پر زنبور . دهد خواننده را در جغرافياي گوناگون جهان سير مي
اي ه منظره ،بيند ها را مي ردپاي شن, ها دارد گنجاند و گاهي با مرغ پنهان حرف مي

, ردوآ کند و ستارة زهره را از چاه افق بر مي غروب خورشيد و سرخي شفق را تماشا مي
ها را احساس  عطسة سنگ, پيچد ها مي کنار دره, بخشد مرداب زمين را حرکت مي

 رقصد زار مي هاي نازک ني با شاخه, ريزد ها مي رنگ خامشي در طرح لب, کند مي
  .دشنو صداي غوک و نواي مرغ حق را مي

او احساسات خود را با رمز و راز  .ويژگي شعر سپهري پنهاني سخن گفتن است
 فراتر رفته شعرش از مرزهاي محدود زماني و مکاني ن خاطريهم  به و سرايد مي
سخن اي از مصلحي  چنانکه در منظومه. کند يپرواز م و دوردست سوي آفاق گسترده  به
هاي  هاي جاودانه را از ناخن و طرح ها گويد که در تيرگي آشکار گرديد و نقش مي

برد که او کيست و از کجا است؟ فقط  شاعر اسم نمي. کرد بر روي سنگ حک آلود خون
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لرزش کوه و  ،ش رعدآلود، غر هاي خون ناخن, کوه و صخره, هايي مانند ظلمت عالمت
 تاد کن مي و هموار براي خواننده باز راه را و کرده جاودانگي پيکر يک نقش را بيان

اي  اين مصلح قهرمان تاريخ هزار و پانصد ساله امکان دارد که .بشناسد و تشخيص دهد
  :از عربستان باشد

  جهان به پاشيدم, برچيدم, و پنهان بودتن خاري ياد ب در
  گستردن خود به و, سيم درختان زدم آهنگ ز خود روييدن بر

  افشاندم دانه راز, و شياريدم شب يک دست نيايش
  آويز فريبو شکستم 

  تا هستة هوش, و دويدم تا هيچ و دويدم تا چهرة مرگ
  .لرزيدم, از شبنم ديدار تو تر شد انگشتم. و فتادم بر صخرة درد

  گامي همره او رفتم, اي رفت از دامنه وزشي مي
  ١و رها بودم خوردم و ز خود رفتم, تکة خورشيدي ديدم, ته تاريکي

  يعرفان در شعر سپهر
هاي  نه عارفي مجذوب است و نه تجربه يو سرايد اگرچه نه ميسپهري کالم عارفا

  : کشف و شهود مالي روم را دارد
  بايد دويد تا ته بودن

  بوي خاک فنا رفت  به بايد
  ملتقاي درخت و خدا رسيد  به بايد

  بايد نشست 
  نزديک انبساط

  ٢خودي و کشف ي ميان بيلاح
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جويد و  وجود انساني را ميروح پرتالش وي گاهي مات و مبهوت در عالم بودايي 
هاي  او دانه. يابد و در دنياي سوال گيج است گاه پيرامون فلسفة اسالمي نور الهي را مي

مانند کبوتر حيران و خيره  و هاي مضطربش را بر صحنة سخن گسترده درشت انديشه
  !نگرد ولي کجا آن وادي حيرت عطار و کجا اين خيرگي سر بسته مي

  بيمآري ما غنچة يک خوا
  شکفيم؟ غنچة خواب؟ آيا مي

  جنبش برگ يک روزي بي
  اينجا؟

  ني در درة مرگ
  تنهايي, تاريکي

  آيد؟ به تماشا چه کسي مي
  بويد؟ چه کسي ما را مي

  بويد؟ بادي پرپر مي به و
  ١و فرودي ديگر؟

 آشنا باساده و, متوسط چنانکه از آثار سپهري پيدا است وي مردي مسلمان از قشر
دوست،  که او مردي آشتي دهد نشان مي مطالعة اشعار سپهري. است اديان و فلسفه

نگاه مخمور . آرامش، راه گم کرده و مبتالي جبر زمان بود در جستجويخو، دلنواز،  نرم
راز روح  او .است پايش زنجير  به مسايل دينيوي از لذّت جين و ودکا با خبر است و 

او از . دهد که راه هدايت چنين است يشعار م نه کند و عايي نميرا دريافته ولي اد
با صميميت خواننده را شعور آگاهي  البتّهمسايل گفت و شنود و رد و قبول آزاد است 

در البالي شعر وي چشمگير است  يينها پشيماني روحي و راه حل. دهد و بيداري مي
  :شود ديده نمي در آن ولي سنگيني بيان واعظ و ناصح

  ام ها گشته هريز سرد ستار من از برگ
  .هاي عصياني پيکرت شعلة گمشده را بربايم تا در خط
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  سراسر شب کشيدم به دستم را
  زمزمة نيايش در بيداري انگشتانم تراويد

  .خوشة فضا را فشردم
  .هاي ستاره در تاريکي درونم درخشيد قطره

  و سرانجام
  ١گم کردم در آهنگ مه آلود نيايش ترا

*  
  گذشتم شايد از بياباني مي

  نتظاري گم شده با من بودا
  ام فرود آمد ناگهان نوري در مرده

  و من در اضطرابي زنده شدم
  ام را پر کرد دو جاپا هستي

  از کجا آمده بود
  رفت؟ کجا مي به 

  شد تنها دو جاپا ديده مي
  .٢زمين نهاده بود به شايد خطائي پا

  مرگ و زندگي
شمارد و دنبال  ادراک را مرده مي هاي بي او انسان. شعر سپهري است راز مرگ و زندگي
گردد و آرامش و سکون را در سکوت شب و محراب و نماز و نيايش  حيات ابدي مي

  : بيند مي
  اي هستي بود و زمزمه
  لب بود و نيايش

                                                   
  .١٥٣و  ١٥٢ص ، کتاب هشت، سهراب سپهري  .١
 ١٢٣-١٢٢همان، ص   .٢
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  من بود و تويي
  ١نماز و محرابي

يابد همين است که مرگ برايش مژده  بين در درد و اندوه لذت مي اين شاعر خوش
  :تو زندگي اس
  .اندوه خدا آورد, در بگشا, باد آمد

  »نا«مژده ز , پيک آمد, افشان گل, خانه بروب
  مرگ آمد آورد

  ٢حيرت ما را برد
  : سرايد مي نيگر چنيد يدر جا يو

  مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد
  ٣گويد مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن مي
  ٭

  .مرگ آلوده. ۲ ؛ر و پاکمرگ معط .۱: مرگ نزد سپهري دو نوع است
  .چيند مرگ گاهي ريحان مي
  ٤نوشد مرگ گاهي ودکا مي

 رديپذ ينم سپهري مرگ را» من« ،مژده است يسپهر مرگ براين که يباوجود ا
  :گويد و مي

  راند مرگ را از خويش مي نم پيکر
نفس تازه و  به سپهري مرگ پاک را دوست دارد و براي حصول طهارت نياز

  : آاليش دارد بي
  هميشه با نفس تازه راه بايد رفت

  و فوت بايد کرد
                                                   

  .۲۱۲ص  سهراب سپهري، هشت کتاب،  .١
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  ٣٤٠  قند پارسي

  ١که پاک پاک شود صورت طاليي مرگ
گرية . اندوه سپهري مرگ نيست بلکه بشريت ناآرام و متالشي جهان ماديت است

کند و  رسد گريه مي اوج عرفان مي  به او چون. هاي معمولي نيست سپهري چکيدن اشک
  : ريزد از چشم خدا مي اشک اين

  .بشود, بشود چشم خدا تر شد, پرپر شد, از ساقه بچين, الله هوشاين 
  .٢بگشا در ،مرگ آمد ،بگشا ديدة ترنه من  و ييپا ينه تو م

اي  بهرحال اين شاعر فرزانه مرگ را وسيله. هم است» ثمر بي«اش  گاهي گريه
  : رساند بام ملکوت مي  به داند که مي

  .زد يروشني پرپر م, در ديدم که در آن قفسي بي
  بام ملکوت به رفت نردباني که از آن عشق مي

حدي زندگي  به او هميشه زنده است و. زندگي و مرگ برايش هزاران جلوه دارد
باغچه را مجسم و  .بخشد حرکت را جان مي چيزهاي جامد و بي که را دوست دارد

ي صدا, عطسة آب, سرفة روشني, صداي ظلمت. شنود نفسش را مي و سازد روح مي ذي
نبض گل، , ٣تپش قلب شب آدينه, خون را در رگ ،صداي پاي قانون, قدم خواهش

  .بيند غرض ضربان فکر سپهري همه را جاري و ساري مي
 ارتباط اين مدت کوتاه با فکر و خيال بلکه زندگي فقط سپري شدن زمان ناهنجار نيست

  : يداري استکمال شوق و مشاهده و ب احساس و عواطف است که با به دارد و مربوط
  زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ

  ٤پرشي دارد اندازه عشق
*  

  ٥چشم حشره  به بعد درخت است ،زندگي
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤١

  .١است» اکنون«زندگي آب تني کردن در حوضچة 
  است ٢خيابان يزندگي يافتن سکه دهشاهي در جو

خوب را بسيار  احلياة الدنيا هلو و لعبانما: هاي باال آية قرآني در مصرع يسپهر
  : است عزير تحت تاثير قول موال علي اشعار .تفسير کرده است

  سطح بزرگ به رسم من از کدام طرف مي
  ليوان و امتداد مرا تا مساحت تر

  پر از سطوح عطش کن
 خواهد همه چيز در حرکت باشد و شايد اين شاعر چنان عاشق زندگي است که مي

  : ات را از شعر اقبال اخذ کرده استگونه احساس
  دوري کنيم ،دردي است نزديک ما شب بي
  برکنيم, شوري است کنار ما ريشة بي

  .تپش در آريم  به مرداب را, و نلرزيم پا در لجن نهيم
  زار همهمه را خاکستر کنيم ني, يميآتش را بشو
  دريا را در نوسان کنيم, يميقطره را بشو
 يو. داند يت ميرا بزرگترين ماية خلّاقآن ارزش انساني است و   به سپهري قايل
ها چه  سرايد که هستي از آدم در آخر مي ن خاطريهم  به و افته استيدر رمز آفرينش را
اگر اشتباه نکنم شاعر . است زيبايي شعر سپهري هنر آفريني رمزي. انتظاري دارد

هاي شعري بازگوي چنين  قرينه دنباله فقط و چه زيبايي مطرح کرده است به شهادت را
  : است يچيستان

  گل سرخ» راز«کار ما نيست شناسايي 
  ستا کار ما شايد اين

  گل سرخ شناور باشيم» افسون«که در 
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  ٣٤٢  قند پارسي

وي بيان کننده راز ازلي است و مسايل شرعي و قانوني نظام حيات بشري را در 
  :عمق جان سروده استاز  کمال ابتکار و رعنايي باابيات غير منظوم 

  د بشويمآيد متولّ درها وقتي خورشيد  صبح
  ها را پرواز دهيم هيجان

حق اين است که سحرخيزي زاهدان و عابدان صبحگاهان تداوم بخش حيات 
 و دهد اپو ميکهيجان عشق است که وجود را در ميدان پر ادراک فضا ت بوده و ايشان
  : نهد رسد و بار دانش را بر زمين مي اوج محبت مي به انسان

  يمپنجره گل نم بزن, رنگ صدا, روي ادراک فضا
  »هستي«آسمان را بنشانيم ميان دو هجاي 
  ريه را از ابديت پر و خالي بکنيم

  زمين بگذاريم به بار دانش را از دوش پرستو
  بلندي محبت برويم به تر باران  روي پاي

  روي بشر و نور و گياه و حشره باز کنيم به در
  : سرايد وجود تمام سعي و کار و کوشش و آگاهي مي  باوي 

  يد اين استکار ما شا
  که ميان گل نيلوفر و قرن
  ١پي آواز حقيقت بدويم

  بيني جهان
چون , گويد که دنيا مکاني است براي وجود و جواني زماني است براي آرزو مي يسپهر

  : گردد برد زندگاني زيبا مي پي مي راز نهاني  به اين نهال جواني
  من هستم و سفالينة تاريکي و تراويدن راز ازلي

  از ريزش دوست رپو رواني که  فکر  به و هوايي که خنک و چناري که ,سر بر سنگ
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤٣

  ١چه تنها من ،زيست و چه زيبا بوتة, ابر نيايش چه بلند, خوابم چه سبک
هم آرزوي  ،نيايش به هم ميل ،روح مضطرب و تنهاي شاعر در اين جهان راکد

خلوت، نيز از  .زندگي اسباب فريب است. نماز و قبله و هم حيرت و وحشت دارد
ترسد که  او مي. ديوار  به خود حيرت در خلوت نقش. هاي آرامش خالي است جلوه

تاريکي و تنهايي نشاط را از او دور کرده  .هايي را بنماياند فريب زندگاني چه جلوه
  : سرايد او مي. اي دارد ولي رمق آرزو در دلش باقي است است، دل افسرده و ويرانه

  من مسلمانم
  يک گل سرخ ام قبله

  مهرم نور, جا نمازم چشمه
  دشت سجادة من

  خوانم من نمازم را وقتي مي
  که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستة سرو

  خوانم علف مي, االحرام ةتکبیرمن نمازم را پي 
  پي قدقامت موج

  ب آبلام بر  کعبه
  ٢حجراالسود من روشني باغچه است

کند ولي مردي  قيد و بند احساس ميسپهري اگرچه در نظام جهاني خودش را در 
  : است با تدبير

  هايي که کشيدم در روز نقش 
  شب ز راه آمد و با دود اندود

  هايي که فکندم در شب  طرح
  ٣روز بيدار شد و با پنبه زدود

                                                   
  ٢٦٢ص سهراب سپهري، هشت کتاب،   .١
  .۲۷۲-۷۳ص همان،   .٢
  .۱۳ص ، همان  .٣



  ٣٤٤  قند پارسي

حاصل ديو  هاي بي انديشة شاعر چنان بيدار و فکرش چنان زنده است که نقشه
که محض تزوير  را ظاهر نيکش به ت و رفتارشناسد و بر فريبش آگاه اس شب را مي

عاقبت تمام . شود فهمد و در فضاي زهرآگين با زندگي آشنا مي مي ،است
کمک فکر ماية حيات را زنده  به گرداند و با استعاراتش هايش را باطل مي افسون
  :دارد نگه مي
  کم پستان شب راممي 

  افسون تن نيالوده  به وز پي رنگي
  ١کاوم با نگاه خويش مي چشم پر خاکسترش را

است در نتيجه زبوني روزگار  يا جامعه مانند خرابه. شاعر از روزگار خود گله دارد
  : آرد دل مي  به حالت اندوه

  ر شکستپچشمم نخورد آب ازين عمر 
  اين خانه را تمامي پي روي آب بود

  پايم خليده خار بيابان
  راه  به ام جز با گلوي خشک نکوبيده

  يه مددکار، زرايکن کسيل
  فريب سراب بود, دستم اگر گرفت

  کز نخست, بانگ سرور در دلم افسرد
  ٢تصوير جغد زيب تن اين خراب بود

خواهد همه را  مي. آور زندگي آشتي دوست است سپهري با وجود مسايل مالل
گداها گل  به ,غذاي نوراني بخوراند. در رگ هرکس نور بريزد ،نياز کند سير و بي

رهزن را , شب را کهکشان, کور را چشم. زن جذامي گوشواره بدهد به .ياس ببخشد
اسب وگاو و مرغ را  ،گلدان را آب, بادبادک را هوا, خواب کودک را زمزمه, کاروان

پيام امن و صلح او چنان قوي است که هر ناممکن را ممکن . علف و آب بدهد

                                                   
  .۷۲-۷۳ص سهراب سپهري، هشت کتاب،   .١
  .۳۴-۳۵ص  همان،  .٢



  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤٥

سازد  ورشيد مقابل مينور چشم را با نور خ, کند لبخند عوض مي با دشنام را ،کند مي
  :دهد شکوه غوک نشان مي را مار و

  آشتي خواهم داد
  آشنا خواهم کرد
  راه خواهم رفت

  نور خواهم خورد
  ١دوست خواهم داشت

البته ابتکار بيان دارد و بسيار تحت تاثير  ندارد يا سخنان سپهري انديشه تازه
بيان ساده و سلسله يعني نهضتي که  (Stream of consciousness) نهضت ادبي بنام

محشر خيال  يو صورت اين به .، قرار داردهاي طبيعي را داخل ادبيات کرد انديشه
 وزن و قافيه مانند نوع شاعري شعرهاي بي يو .کرده است مجسم روي کاغذ را بر

(Blank Verse) هگاهي شعرهايش اصالً نثر است اگر نحو. يعني شعر آزاد سروده است 
چنانکه از ابيات زير  ،دشوار استنهادن  بر آن شعر ، نامر نباشددر نظو ايماژ کتابت 

  :آشکار است
  ديار من آن سوي بيابانها است

  يادگارش در آغاز سفر همراهم بود
  هنگامي که چشمش بر نخستين پردة بنفش نيمروز افتاد

  از وحشت غبار شد
  ٢.و من تنها شدم

*  
  :ديگو يگر ميد ييا در جايو 

  وابيده بودمرد در بستر خود خ
  مردابي شباهت داشت  به وجودش

                                                   
  ۴۱- ۳۴۰ص  سهراب سپهري، هشت کتاب،  .١
  .۹۹ص  همان،  .٢



  ٣٤٦  قند پارسي

  ده بودييودرختي در چشمانش ر
  کرد و شاخ و برگش فضا را پر مي

  هاي درخت رگ
  اي پر بود از زندگي گم شده

  .١بود بر شاخ درخت مرغ افسانه نشسته

  نقش تنهايي
اوج رسيده   به اش چون شاهين انديشه ،رنگ و بو تنها است روح شاعر در اين دنياي

حتي تنهايي خودش , هم خدا تنها و هم اهريمن تنها. نگرد همه چيز تنها مانده است مي
  :بيند تنها است و در اين تنهايي جمال يار را مي

  من رفته او رفته
  ما شده بود ما بي

  زيبايي تنها شده بود
  هر رودي دريا

  ٢.هر بودي بودا شده بود
آشنا است ولي رمز راز ازلي و  ،سپهري با لذّت و زيبايي و با درد تنهايي زيستن

  :است وش تمناي بشري او را تنها گذاشتهاتر
  ٣بوتة زيست، و چه تنها من بلند و چه زيبا خوابم چه سبک ابر نيايش چه

 سخن فراوان در مورد تنهايي سپهري .آزارد يخوره م را مانند او بودنش ن تنهايا
  .ير را ندارداست ولي اين مقاله کوتاه تحمل بار سنگين شرح و تفس
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤٧

  کاربرد آن در شعر سپهري و سمبل
که  يمورد استفاده و يها سمبل از يبعض در اين مقاله .شعرهاي سپهري سمبليک است

  .است قرار گرفته يبررس مورد است، رمز و راز يدارا
  : دنياي آرزو و جهان ماديت است: مرداب

  هايش با مرداب آميخت تپش
  ١مرداب کم کم زيبا شد

  ٢نلغزيده بودم يفراموشدر مرداب 
  :است و آرزو سمبل جهان ماديت: اهيگ

  ٣آرزو تهي درونش شبيه گياهي بود
  : سرايد جايي ديگر ميدر 

  ٤.درون رفت  به اش گياه از شکاف سينه
  : امل عالمت طول: درخت

  درختي تابان
  پيکرم را در ريشة سياهش بلعيد

  طوفاني سر رسيد
  .و جاپايم را ربود

  ايه از حضرت آدمکن: مرغ افسانه
روح ، مرگ و برزخ  شايد کنايه از حضرت آدم يا اولياء اهللا و ظاهراً در ارتباط با: جاپا

  : عالم برزخ و زندگي پس از مرگ استانسان در 
  زمين فرود آمد به نوري

  هاي بيابان ديدم ندو جاپا بر ش
  از کجا آمده بود
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  ٣٤٨  قند پارسي

  رفت کجا مي  به
  …شد تنها دو جاپا ديده مي

  خزيد همراه شان ميروشني  …
  گم شدند هاجاپا

  خود را از روبرو تماشا کردم
  گودالي از مرگ پر شده بود

  ام فرود آمد ناگهان نوري در مرده
  و من در اضطرابي زنده شدم

  .١ام را پر کرد دو جاپا هستي
  ٢.عالمت مرگ و کنايه از فروماندگي و خيرگي است: سايه

  .کنايه از گور است: روزن تهي اتاق بي
  .دهد يرا نشان م وسعت و گستردگي: شط
  ٣.کنايه از انسان خطاکار استو  اهريمن کردار و پيکر جدال: شب
هاي اهريمني را  ايستد و نقشه نماد بشر بلند پندار است که در مقابل شب مي: من

  .دهد ريزد و کارهاي ناشدني را انجام مي مي
  .بيانگر اوضاع عهد سپهري است: امشب

فسانه اآلوده شدن وي در خطا و , عظمت انساني و چکيدن وي بر علفسمبل : ستاره
  .زوال بشريت است

کند که کاش اينجا نچکيده  شب پژمرده نجوي مي. شهوت استکنايه از : زمزمه شب
علف چسپيده است   به خواهد که برخيزد ولي دنيايي که مانند شبنم مي ،بودم

  .٤گردد دهد و پشيمان مي او نمي به فرصتي
  ام ها چکيده ي علفرو
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  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٤٩

  ام من شبنم خواب آلود يک ستاره
  ام هاي تاريکي چکيده که روي علف

  .جايم اينجا نبود
, اميد, راه نجات, آزادي ،وسيله ارتباط دو دنيا, جهان رنگ و بو کنايه از مرز: پنجره

  : عقل است آگاهي و
  ١اي در مرز شب و روز گم شده بود و پنجره
  : ديسرا يگر ميد ييدر جا
  مرز شب و روز باز شد در يا پنجره

  اينجا پنجره وسيله ارتباط دو جهان است در
*  

  :ديسرا ين ميگر چنيد يا در جاي
  ستاده استيشب ا

  ره نگاه اويخ
  بر چارچوب پنجره من

  .کنايه از علم و آگاهي است ره شدنيخ در اين بيت
  : سرايد در جايي مي
  پنجره گم شد

  .فعت مقام انسان و باالرفتن از اين دنياي رنگ و بو استدر اين بيت پنجره کنايه از ر

  گزيني واژه
نوآوري . دهد را در جايگاه سبکي قرار مي يسپهر شعر، ها و ترکيبات لفظي گزينش واژه

  :سازد ران جدا ميدر شعر سپهري او را از ديگ
  ٢کرد ايش صدا ميرگه انتظاري در

                                                   
  .۱۱۷ص  سهراب سپهري، هشت کتاب،  .١
  .۱۱۲ص ، همان  .٢



  ٣٥٠  قند پارسي

نگاه در تماشا «، »٣خشک صداي«، »٢زد اوج صدا مي«، »١دست نگاه در افق دور«
چشم «، »٧آب خوردن چشم«، »٦شب نمناک بودن«، »٥سرخ غروب ريختن«، »٤سوختن
طول زندگي لرزش يک «, »تبخير خواب«، »١٠شب ايستادن«، »٩تراويدن ددر«، »٨لغزيدن

، »تراود نسيم از ديوارها مي«، »چشم را نوشيدن«, »شب را نوشيدن«, »يک برگ است
  .»لرزد هاي قالي مي گل«

اين  موارد بعضي در ها زياد است در حقيقت ترکيبات لفظي قشنگ است ولي نمونه
قرار  رد اعتراض و نقدوم ،بود هن و قلم سپهري نميذگزيني و تراکيب اگر از  واژه

 .باشدز يجا شايد براي اهل زبان. خورد چشم مي  به اشتباه دستوري نيز گرفت، يم
نحو احسن   به صنايع شعري در کالم وي “١١را زيستممن ت”: گويد او مي طور مثال  به

 يت بخشيشخص سپهري تحت تأثير بيدل بوده و صنعت. شود ديده مي
(Personification) هياهوي «و » بيند حجم وقت را مي« مثالً. ار استيبس ياشعار و در

  .شنود را مي» عطسة سنگ«و » ميوة نوبر
مانند . کند مطلب اشاره نمي  به کاراآش يسپهر .استفادة تلميح هم رمزي است هنحو

  .سفالينة تاريکي, سيب باغ, قصة خير و شر, اين تلميحات همزاد عصيان
شاعري کاخ بلندي عرصه  در که اي قويه ست هنرمند با انگيزه شاعري يسپهر 
  ؟بود و چه کرد کهسپهري بشنويم که  خود از بهتر است که. دارد

                                                   
  .۱۹ص  هشت کتاب، سهراب سپهري،  .١
  .۱۱۲ص ، همان  .٢
  .۲۴ص ، همان  .٣
  .۲۴ص ، همان  .٤
  .۲۷ص ، همان  .٥
  .۳۲ص ، همان  .٦
  .۳۴ص ، همان  .٧
  .۳۷ص همان،   .٨
  .۳۷ص ، همان  .٩
 ۴۸ص ، همان.١٠

  .۱۷۹ص ، همان.١١



  سپهري شاعر رمز و راز  ٣٥١

  پيمود اي فضا را مي مرغي بيراهه”
  “اي در مرز شب و روز گم شده بود و پنجره

  و با دست نگاه در افق دور”
  “کاخي بلند ساخته با مرمر سپيد

  منبع
  .ش  ه  ۱۳۸۱سهراب سپهري، هشت کتاب، انتشارات طهوري، ايران 



  ٣٥٢  قند پارسي

  عبدالجبار کاکايي

شعر نو   بهکه  است صبور و در دنياي خود گم, خونسرد, عبدالجبار کاکايي جواني متين
عظمت  اعتنا به نازد و بي عشق و عالقه دارد و بر جواني اين فرزند تازه بهار مي

سال تاريخ پانزدهم شهريور   عبدالجبار کاکايي به .سرايد سنتي شعرهاي انقالبي ميشعرهاي 
ديپلم اقتصاد گرفت و در سال . ش  ه  ۱۳۶۰در سال . در ايالم متولّد شد .ش  ه  ۱۳۴۲
. سراي تربيت معلم آغار کرد تهران آمد و تحصيالت خود را در دانش  به. ش  ه ۱۳۶۱

. ش  ه  ۱۳۶۸وارد دانشگاه شهيد بهشتي تهران شد و در سال . ش  ه ۱۳۶۴در سال 
  .سرايد از پانزده سالگي شعر ميوي . ردک مدرک کارشناسي زبان و ادبيات را دريافت

هر کدام در زمان  که شعر سنتي و نو اصالً دو دستگاه متفاوت فکري دو نسل است
شعر نو از . سرايد اقتضاي وقت و رواج مکتب مخصوص آن دوره شعر مي  خاص و به

با جبرهاي تاريخي مواجه بوده  و نيما تا کاکايي در حدود يک قرن سفر کرده است
تکامل  از کودتا تا انقالب اسالمي شعر نه تنها در ساختار و زبان و بيان رو بهاست 

معناي   بهشعر نو ي شعر را تابناک نموده است و  نهاده بلکه آرايش معنوي نيز چهره
  .استشده هاي ذهني جامعه  گاه حرکت واقعي جلوه

خورد  م ميچش  چيزي که به مهمترينانقالب اسالمي اصالً انقالب فرهنگي بوده و 
آل ديگر ارتباط  هگفتند يا با ايد انه سخن ميمندآنهايي که هنر .استتضاد دو فرهنگ 

آل  ههاي ناآزموده را با ايد داشتند تحرک زماني را مشاهده کردند و چون آنها نسل جوان
در هايي که  متفاوت مخاطب خود ديدند مهر بر لب نشاندند يا بعضي از ايشان با جوان

ها رسالت را بر دوش گرفتند و  جوان. کردند همزبان شدند طم خون شنا ميدرياي متال
در نتيجه شعر انقالبي شاعران تازه را معرفي . ذهن مردم نزديک بود  هشعرهايي سرودند که ب

  .کند همين تفاوت فکري بود که اشعار دهه اول انقالب را از پيشتازان متمايز مي. کرد



  عبدالجبار کاکايي  ٣٥٣

اي که تازه وارد  درباره اذهان و افکار جامعه ن وستدر کشور دوردستي مانند هند نش
باشد  اجتماعي و سياسي و فرهنگي شده است اظهار نظر کردن غير ممکن مي انقالب

ي مردم  توانيم انکار کنيم که ادبيات منعکس کننده روحيه ولي چون اين حقيقت را نمي
  .شود رسد بررسي مي دست مي است هرچه بعد از مطالعه شعر انقالب به

زندگي کرده است که شکوه  ،کاکايي در يکي از مقاطع حساس تاريخ معاصر
ظاهر چنان ساز و برگي را مهيا  بندي اجتماعي به تجمل زندگاني و طبقه, شاهنشاهي

فقر و , سوي ديگر جالل کبريايي  به .شد کرده بود که آه مظلومان در غبار جنايت گم مي
ي جامعه و جنگ تحميلي سکون مادي را از بين و نابرابر, دادرسي, ريائي بي, غنا
  :ديدند عاقبت اهل فکر و نظر در کشاکش زماني خود را يا خسته و ناچار مي. برد مي

  ام از خويش از شعر خسته
  هر روز بدترم از پيش

  :کنند که حل اين مسئله را داشته باشند و يا آرزو مي
  يا در دل من توفان شو
  يا در سر من سامان باش

رو بودند انتظار   ر خود از نسل موجود آن کشور که با حوادث مختلفي رو بهشاع
  :تر است شعرش جوان. شعر فهمي را ندارد

  حتي اگر آيينه باشي سنگ خواهي شد
  رويت عين ديوار است وقتي که روح رو به

  گويي بايد بميري تا بفهماني چه مي
  ١!هاي شعر دشوار است مرگ فهم واژه بي

  شعرحرکت فکري در 
. دنياي شعر بسيار فرق کرده است ،استتکامل   که هر روز رو به يدر چنين محيط

ديوانگي . رسيد کمال نمي  بود به ها پيش عشق با وفا ارتباط داشت اگر مجنون نمي سال

                                                   
  .۱۰۱ص , يعبدالجبار کاکاي, حتي اگر آيينه باشي  .١



  ٣٥٤  قند پارسي

عاشق هميشه ناکام بوده و موفقيت . حاال با خرد سروکار دارد. عالمت بروز عشق بود
 ،خون عالمت مظلومي. کنون عاشق موفق استظاهري نصيبش نبوده است ولي ا

  .يابد بيچارگي و فنا است ولي امروز صحنه مرگ از خون شهادت حيات مي
  آتش اين فتنـه در مينـاي ماسـت     ما جنون در جام مجنـون ريختـيم  

  ١سود اين بازار از سـوداي ماسـت    زخم تن ما هـيچ نيسـت   عشق بي
و گاهي  است دارد هم خودش خستهاين شاعر جوان در عين شباب شور و مستي ن

  :هم شعرش
ــيش    ام از خـويش  خسته! اي شعر ــدترم از پ ــر روز ب   ٢ه

رود و  در حال جستجو راه مي. اين صورت زندگي کند هخواهد که ب ولي نمي
خواهد که خودش را آزاد کند  مي. هاي منيت است داند که دنيا پوچ و انسان اسير پيچ مي

  :تهاي آرزو اين است که شهيد باشدو اليق قرباني بسازد و ان
ــراغي  مــي   ٣توانستي اي کاش از من شهيدي بسازي مي  توانســتي اي کــاش از مــن س

  ٭
ــا محــال  چشــم  خيـال  راه امـا بـي  , هم در تکاپو دست و پا ــافتن ام ــايم در تقــال ي   ه

  جستجو در يک توهم جستجو در يک مجال  درنـگ  روزها قرباني يـک جسـتجوي بـي   
  جستجوي آن مـن هـر روز در حـال زوال     هاي من اسـير  من در دستجستجوي آن 

  ٤آن من شـايد نباشـد آن مـن در احتمـال      پرسـت  آن من از من گريزان آن من انسان
احساس محروميت و افسردگي  ،بيند چون شاعر متعهد انسان را بر مقام وااليي نمي

  :بيت زير آشکار استخورد و از خود چنان نفرت دارد که در  افسوس مي, کند مي
  مجوييد در من کسي مرده است
  که بوي تعفّن مرا برده است

                                                   
  .۷۶ص , مجموعه شعر عبدالجبار کاکايي, گزيده ادبيات معاصر  .١
  .۶۱ همان، ص  .٢
  ۶۶، ص حتي اگر آيينه باشي  .٣
  .۴۴ص  ،گزيده ادبيات معاصر  .٤



  عبدالجبار کاکايي  ٣٥٥

ها با او  که واژه کند ميگويد احساس  وقتي که در چنين حالت ياس سخن مي
  :کند ياري نمي

  .ها از من آزرده است دل واژه
ها و پرپر  اين شاعر غزل وقت شعر گفتن باد بهاري و وزش نسيم و تکان برگ

 هاي بلبالن و هزار دستان لذّت کند و نه از نغمه اي نازنين را لمس نميه شدن گل
بلکه . سرايد ها مي برد و نه در شب ، نه در باغ از عطر ياسمن و بوي گل حظي ميبرد مي

 هاي پر نسترنها پژمرده و برگ, يابد ها مي بوي تعفن از آن مرده, آرزو در دلش مرده است
 .ها آزرده و شاعر در حالت ياس الل و افسرده است واژه ,زندگي در صبح بهار باز نشده

در کار تخليقي صرف نشده و کيفيت  عمردر رفته و ه  خورد که آغاز زندگاني به افسوس مي
  :اصالً مرگ همان است است کهنشاط را از دست داده 
  سرودن گذشت شب ديگري بي

  شبي که پر از ياس افسرده است
  و يک برگ را ز دفتر عمر من

  ١ر آغاز يک صبح تا خورده استد
گردد اگرچه بسيار  سرايد عاطفه سست مي گاهي چون شعر عشقي و بهاري مي

کيفي برگ ريزان  کند که شور و عشق را بنماياند ولي حسرت پاييزي و بي کوشش مي
  :گويد دارد و در خيال عارفانه سخن مي آرزوها دست از دامنش برنمي

  ن گل آکنده استجوشد رگم ز خو بهار عشق تو مي
  سرم نشانه سر سبزست دلم نشانه گل کردن
  ست در اين تولد نوراني که آفتاب غزل جاري

  ٢خانه گل کردن  بر آ ز خانه پاييزي بيا به
در نتيجه شعر . آخرت است  دين و نگاه به ويژگي مهم انقالب اسالمي گرايش به

دين و   اي فضاي مجاز را به هژگرداند و تکوا يکباره از سوي مجاز رو مي  عاشقانه وي به

                                                   
  .۶ص , جلد اول ،بخش اول, دکتر منوچهر, نقد و تحليل ادبيات انقالب اسالمي  .١
  .۷ همان، ص  .٢



  ٣٥٦  قند پارسي

  :مثل واژه ظهور در بيت زير. دهد عرفان تغيير مي
  ناگهان شبي دچار شد نيامدي دل به

  چشم ماه و آفتاب تار شد نيامدي
  هاي سرزمين من در انتظار تو سنگ

  ١قصه بلند روزگار شد نيامدي
  :دارد سراي هستي است که از هدف دور نگه مي دنيا برايش تغافل

  گذارد ات پا نمي سينه  هاي غربت به از کوچهچراغت 
  ٢گذارد خويش تنها نمي تو را تغافل سراي هستي به

  تأثير جنگ در شعر
الزم نيست قصه جنگ و استعمار و وضع سياسي را . شعر کاکايي شعر جنگ است

ولي چارچوب جغرافياي شعرش همان . بگويد يا بمباران و خون شهيد را ذکر کند
هر روز هزاران بار در ديار دوستان احساساتي . ال محبوب خود استشاعر در خي. است
کند و طوري جلوه  جان را تجسم مي با کمک چشم و مژگان و خيال ياد بي. شود مي
ياد , رفت و آمد, مرزي است با سيم خاردار. دهد که گويي صحنه جنگ است مي

لبخند بشارت شوري و هاي نظامي، با  دوستان متين، غبارآسا و زودگذر، مانند دسته
. دهد وجودشان مانند ترنم رود و موج انفجاري حالت تکاپو را نشان مي .سرمستي دارد

  :سرايد ين احساس را با زيبايي سخن گسترانه مياشاعر 
  آهسته از غبار گذشتند
  ياران بردبار گذشتند

  از مرزهاي روشن ديدار
  روزي هزار بار گذشتند

  مثل نسيم بيخود و سر مست
  يم خاردار گذشتندز س

  با يک بغل بشارت و لبخند
                                                   

  .۴۴گزيده ادبيات معاصر، ص   .١
  .۹ادبيات انقالب اسالمي، ص  نقد و تحليل  .٢



  عبدالجبار کاکايي  ٣٥٧

  از مرز انتظار گذشتند
  هاي ساحل خاموش از صخره

  ١چون موج انفجار گذشتند
در ادبيات فارسي باغ فضايي  .کند يا جاي ديگر تابلوي باغ و بستان را نقّاشي مي

هاي  نغمه, هاي رنگ وا رنگ نسيم معطر گل. کند ها را نوازش مي باد شاخه. ديگر دارد
شور ديگري دارد ولي در شعر  و شادي, سرمستي, خوشي, هاي بلبل ناله, هزار داستان
. قصه زخم مکرر است, باغ و نالة بلبل خنجر،کنند  ها باد را تکه تکه مي کاکايي شاخه

  :هاي درخت تناور غم شده است هاي نازک گل شاخه .آسمان بغض کبوتر دارد
  باغ يک پارچه خنجر شده است

  زخم مکرر شده استقصه 
  ست هواي پرواز بس که ابري

  آسمان بغض کبوتر شده است
  ساقه درد غمي در دل من

  ٢تناور شده است, ريشه کرده است
باغ , زبان خنجر, کند مانند باران خنجر فضاي جنگ را درست مي, ها کاربرد واژه

پاره , حصار رشته شمشير, زير سم اسپ غبار شدن چشم ماه و آفتاب تار شدن, خنجر
الله , ها زخم گل, گل تيغ, بهار زخم, شانه بيرق آباد, هجوم منجنيق درد, پيراهن خونين

  .ه کنان وغيرهنرگس گري, گر نسيم نوحه, مظلوم
  گر چنگ زد در پرده گوشم نسيمي نوحه

  ٣داني کجاست؟ ام در باد مي من گلي گم کرده
  مرگ

ها  خواهد ارائه بدهد بعضي وقت بيند مي است هر چيزي را که ميکاکايي شاعر مردم 
چيزهاي شادي بخش از آغاز تا امروز  .هاي مردم يکي است شودکه انديشه ديده مي

                                                   
  .۴۷گزيده ادبيات معاصر، ص   .١
  .۳۰، ص همان  .٢
  .۳۰، ص حتي اگر آيينه باشي  .٣



  ٣٥٨  قند پارسي

  .آور است بعضي چيزها مانند مرگ و مريضي و گرسنگي ماللباعث شادي است و 
زباني که وسيله و ابزار . آيد کاکايي براي اظهار هر دو موضوع در محيط جنگ مي

سرمايي  ،سکوت دهنده, قبالً مرگ خفه کننده. بيان است بسيار تحت تاثير جنگ است
نظر نويسنده و شاعر  يعني چيزهاي طبيعي مورد. حرکت و سيخ کننده بود بي, بند و يخ

ها در هوا و  خشت خشت ساختمان, ولي چون امروز انفجار همه جا را فرا گرفته
اي شکسته و ريز ريز است سپس کاکايي براي بيان احساس لمس نشده  هاي شيشه کاخ

  .برد کار مي ها را به اينگونه تشبيها و استعاره, مرگ
ــرده  سـت در مـن   عطش رخنه کـرده  ــکفتن   فس ــوق ش ــت ش   س

ــرگ  ــل ب ــرو ريخــت گ ــايم ف ــترون    ه ــرد س ــاک س ــن خ ــر اي   ب
ــي  ــاي بـ ــه  زليخـ ــم زمانـ ــن   رحـ ــراهن مـ ــت پيـ ــده سـ   دريـ

  پــــرم از صــــداي شکســــتن  اي ســنگ خــورده  چــو آيينــه 
ــيدم   ــودن رسـ ــان بـ ــه پايـ   ١همــين اســت پايــان بــودن     بـ

  آتش کاربرد
 اگرچه وجود خاکستر. آساي اندوه، حالت افسردگي را نشان داده است دفضاي دو

خواهد هياهوي مخصوص برپا کند، تا دل شعله هم زير  مي. انگيز است شده، ولي آتش
و دنيا تحت باشد سيل نما  و خواهد داراي زندگي متالطم مي. کشدبخاکستر نفس 
  .تصرف وي باشد

  ٢بنـد نـاي ماسـت    آتشي در هفـت   صد نيستان گرم رقص شـعله کـرد  
گر عالمت  پريدن و منفجر شدن بيانهاي  حرف, کاکايي شاعري است فعال و متحرک

  :گويد همين است که مي. کند او هيچ موقع شکست را قبول نمي .قدرت انساني است
  ٣پــرم از صــداي شکســتن  اي سـنگ خـورده   چو آيينه

                                                   
  .۳۲ص  ،گزيده ادبيات معاصر  .١
  .۸۶ همان، ص  .٢
  .۵۵ همان، ص  .٣



  عبدالجبار کاکايي  ٣٥٩

  زيبايي در شعر
دارد گوناگوني انديشه مبني بر  قرار مرحله دوم در انديشه عنصر اصلي است و بيان

بلندپروازي خيال در شعر  ،هر قدر مشاهده قوي باشد .است مشاهده و تجربه شاعر
انديشه شاعر محدود است گاهي بر قامت خيال لباس بيان کوتاه . گردد آشکار مي

از سليقه  .گويد علني سخن نمي. سرايد عموماً شعرهاي عالمتي مي کاکايي. گردد مي
  :بخشد اشني ميکالم را شيريني و چ ها ها و استعاره ها و تلميح کاربرد واژه

  نهادم پيش پاهايـت  سرم را با دو دستم مي  يافتم با خويش تنهايت اگر روزي تو را مي
  به اميدي که اينک نـا اميـدم از تماشـايت     هاي کهنه کردم خانـه خـود را   پر از تقويم

  ١ام را موج رويايـت  داد اگر گهواره تکان مي  رفـتم  تو با من بودي از آغاز يعني خواب مـي 
دهد و چگونگي انديشه را باز  ها سخنش را از پژمردگي نجات مي استفاده از تلميح

  :کند نمود مي
  هاي من چون عصاي موريانه خورده دست

  ٢نيامدي, زير بار درد تار و مار شدي
  ٭
  اي ابر اي ابر گريان با من بيا تا بيابان

  ]کذا[ ٣شايد بر آن ريگ سوزان روم ابوذر ببارد
  ٭

  ٤کفن نداردشهيد عشق تو 
  ٭

  بسکه شد پيراهنم آلوده با بوي گناه
  ٥دامان مرا, تابد شفاعت نيز برنمي

                                                   
  .۳۱ص  ،گزيده ادبيات معاصر  .١
  .۴۲ همان، ص  .٢
  .۵۲ همان، ص  .٣
  .۵۴، ص همان  .٤
  .۶۰ ص همان،  .٥



  ٣٦٠  قند پارسي

  جنبه غزل در شعر کاکايي
موضوع غزل همان عشق است، و معاني رنج و غم و درد با عشق عجين شده است، 

 شکايت ن، اياگر گله دارد, حسرت و اندوه دارد بر فراق آنها, ولي اين غم شهدا است
  .نيست؛ بلکه تلف شدن عمر عزيز است از معشوق

  ١گــاه خـــودم بـــودم  گــودال قتـــل   عمــري اســير جــاه خــودم بــودم    
  .هاي متعدد غزل او جاري است مفاهيم معنوي و عارفانه در رگه

  ٢يقيني در گمان پيچيده دستم داد بـاور کـن    ام بنهاد باور کـن  خدا يکشب تو را در سينه
*  

  اي تمام هسـتي مـرا شـکنجه گـاه کـرده       اي دهبه شوق خلوتي دگـر کـه رو راه کـر   
  ٣اي فقط نگاه کـرده , اي فقط سکوت کرده  قـاب عکـس خـود    ام به چه بارها که گفته

واژه پر معنايي , ها روپا هاي کاکايي بسيار نغز است گل بعضي از شعرهاي غزل
  .هاي عرفاني است کند و هم مظهر جلوه است هم زيبايي معشوق را بيان مي

  هـاي ماسـت   گرمي آتـش گـرفتن    هــــا افتــــاده در آيينــــه شــــعلة
  ٤بنـد نـاي ماسـت    آتشي در هفـت   صد نيستان گرم رقص شـعله کـرد  

هم نماي دروني شعر مزين است و هم . بعضي از شعرهاي کاکايي فريبنده است
  :نماي بيروني آن

  خـويش اي دسـت و دل از   يکبار دگر کاشـته   اي دست و دل از خـويش  هر بار که برداشته
  :يابد کند معنا مي چون احساس با موجودات ديگر ارتباط پيدا مي

ــدارد  ــاغ بگــو ريشــه دريــن خــاک ن ــا ب   هرکس که چو گل دست و دلي پـاک نـدارد    ب
کاکايي عليه زوال زمان اصطالح مستضعف را در اشعاري که تحت مطالعه بود 

عام آن سرزمين  کار نبرده است ولي دردهاي مستضعفين و احساس و درد مردم  به
  .مايه شعر کاکايي استدرون 

                                                   
  .۵۶ص گزيده ادبيات معاصر،   .١
  .۳۷ ص همان،  .٢
  .۴۰ همان، ص  .٣
  .۸۷ همان، ص  .٤



  عبدالجبار کاکايي  ٣٦١

يل شعر حالت نزبسياري از شعرهاي شاعران جوان بر بناي عدم وقوف علت ت
  .دهد آرد يا بسيار زيبا با نقش و رنگ و هواي ديگر جلوه مي معمايي را پيش مي

  ١بــه آفتــابي امــروز روزگــاري نيســت  ايـد بشـتابيد   شـعله اگـر داده   عنان بـه 
ــه  ــق اگرچ ــود عش ــيس ب ــم ان ــا دل   ٢با تو رفـت ازيـن ديـار و بـر نگشـت       ب

درباره ادبيات معاصر ايران با تکيه بر دو سه مجموعه  در پايان بايد بگويم که
. قضاوت کردن بسيار مشکل است ن وبحث کردن و بر دو سه مجموعه تکيه کرد

. سرايد شعر عاطفي ميو خالصه اين که عبدالجبار کاکايي شاعر غزل است 
 ،جنبه عرفاني هم در شعر او قوي است. انقالب اسالمي است هاي او مربوط به ديشهان

بيند و  مايه است هر موقع که نگاه کنجکاو شاعر چيزي را مي دنيا برايش پوچ و بي
کند که چشم  محيط دردآگين ايران شاعر را وادار مي ،سوي پرواز دارد  انديشه به
مهم اين است که براي داخل شدن در حصن . سلول فسردگي پناه ببرد بپوشد و به

  .ادبيات فارسي کاکايي فقط يک در دارد
ن مقاله نوشته شد فقط سه کتاب در دستم بود حتي اگر يکه ا يجده سال پيش هنگاميه

 ،رسد يچاپ م  امروز که مجموعه به يات معاصر، وليدة ادبي، مرثية روح و گزينه باشييآ
  :از او داريم ياديشده است و آثار ز يا سنده و شاعر برجستهينو ييکاکا

  .۱۳۶۹واپسين، مجموعه شعر، همراه،  يآوازها
  .۱۳۷۲ شه،يهاي تاکنون، مجموعه شعر، محراب اند سال
  .۱۳۷۶، عروج، يران، نقد و بررسيبه شعر معاصر ا ينگاه
  .۱۳۸۱ن، ياز ترانه، منتخب غزل، لوح زر يليزنب

  .۱۳۸۵ران، يا اب، مجموعه شعر، انجمن شاعرانيفرصت نا
  .۱۳۸۹زنم نشر علم،  يبا سکوت حرف م

  .۱۳۸۶هرچه هستم از تو دورم رسانة طاليي، 
  .۱۳۸۸ن، يال، نشر لوح زريباغ خ

                                                   
  .۶۹ص  گزيده ادبيات معاصر،  .١
  .۷۸همان، ص   .٢



  ٣٦٢  قند پارسي

  .۱۳۹۰ست، نشر فصل پنجم،  يدنيها شن ن ترانهيبا تو ا
  .۱۳۹۱، ي، نشر شانيچتر و باران يب

  .۱۳۸۷توست، نشر تکا،  يحق با صدا
  .۱۳۸۶، يد باراني، سي يها بر شانه
  .۱۳۹۱آب، آلبوم آثار،  يبانو

  .۱۳۸۷از تو دورم، آلبوم آثار، 
  .۱۳۹۲آواز، نشر فصل پنجم،  يب يايدن

  .۱۳۹۱حبس سکوت، نشر فصل پنجم، 
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  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٦٣

  نامة خاک نقد و بررسي خون

  مرداني شاعر صبح و سپيدي
همين است . نور و ظلمت در فرهنگ ايران از دوران گذشته نشانگر نيکي و بدي است

ان نور و زم ةطليع به که شاعران و نويسندگان در ادبيات انقالب اسالمي نمود انقالب را
  :کنند شب تعبير مي  به پهلوي را

ـ  اندام شب مي   آيـد از ميعـاد خورشـيد    روح فلق مي  اد خورشـيد لرزد از فري
ــان   ــد خروش ــي آم ــاه تيرگ   ١سردار پيروز سحر همـزاد خورشـيد    از رزمگ

 گاناي ستاره در دل شب خوشه ،شاعر صبح و سپيدي و پيوسته بيدار ،مرداني
  :گويد تازد و مي بيند و بر سياهي شب مي شگفته را مي

ـ  به   هـاي اخترهـا   شگفته در دل شـب خوشـه     ٢عشـق  ةکهکشان پر ابهـام و جاودان
 ،آفتاب  با تيغ و شمشير و نيزه کهخورشيد رمزي وي غارتگر شب پهلوي است 

  :آيد د و با سپاه فاتح روز کنار صبح ميرد را مي ،پهلوي ضحاک زمان
  ٣پهلوي ضحاک زمان حداد خورشيد  د بـا نيـزه نـور   در در عمق ظلمت مي

*  
ــرکش   ــور بـ ــزرگ نـ ــير بـ   ٤بح گــل از غــالف خورشــيداي صــ  شمشـ

  :صبح برايش هزاران جلوه دارد

                                                   
  .۱۹۷-۹۸، ص ة خاکنام خون  .١
  .۲۰۰همان، ص   .٢
  .۱۹۸ ، صهمان  .٣
  ۲۷ همان، ص  .٤



  ٣٦٤  قند پارسي

  ١سحرگه پيک نسيم آيد از ديـار افـق    ز خاک تشنه برويد دوباره سـبزه نـور  
*  

  ٢صـبح  ةشالل گيسوي مهتاب روي شـان   اســت يکنـار نهــر ســپيده ســحر تماشــاي 
  :برد ترساند و وحشت را از بين مي شب را مي که برايش صبح کاروان نور است

  ٣د در کام وحشـت ور کاروان نور گويي مي  افکنـد فريـاد تنـدر    اندام شب مـي  بر   لرزه
  :از ديد او سحر تنها درياي روشنايي نيست بلکه پيکي با پيام فتح و پيروزي است

  ٤تــاريخ اي امــام هاي فــاتح هميشــ  آيي از مدار سـحر بـا پيـام فـتح     مي
  :سرايد ديگر مي يجاي

ــر دهــ     ــيم فجــر پيــام ظف   ٥خـون  ةطاغوت در شرار ةکه سوخت خيم  د يــاراننس
  :نويسد همين صبح بر ديوار بلند روزگار شعر آزادي را مي

  ٦فشـان  فـردا صـبحگاه خـون    يشعر آزاد  روي ديــوار بلنــد روزگــار  ســد ينو يمــ
تگرگ و رگبار شاعر را بسيار تحت تأثير قرار داده  ،آفتاب ،مهتاب ،ستاره ،خورشيد

اين نقّاش سپيدي شهيد را آواز مرگ براي گور . باشد هايش مي يشهو ابزار بيان اند
  :داند روح زمستان زمان مي تگرگ براي باغ سرد و بي را ها و صداي گام رگبار لحظه

ــه   ــور لحظ ــه گ ــي  ب ــا آواز مرگ ــاده   ه ــگ ب ــه جن ــي  ب ــاد برگ ــا فري   ه
ــي  ــاغ ســرد و ب ــه ب ــي   روح زمســتان ب ــار تگرگـ ــام رگبـ ــداي گـ   ٧صـ

 نمايشبين است و در اشعارش فضايي سرشار از اميد را  خوششاعري  ،مرداني
چيز برايش بسيار زيبا و در  هکند که هم زندگي مي يفضاي با نشاط چناندر  د وده مي

  :حالت رقص و شادي است
ــار دره ــاي کهکشــــاني  بهــ ــي   هــ ــرزمين بـ ــروب سـ ــاني غـ   نشـ

                                                   
  .۲۰۴، ص خاک ةنام خون  .١
  .۲۰۶همان، ص   .٢
  .۱۷۹همان، ص  .٣
  .۷۷، ص مانه  .٤
  .۶۱همان، ص   .٥
  .۷۱همان، ص   .٦
  .۲۲۸همان، ص   .٧



  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٦٥

  کــــران آســــماني خلــــيج بــــي  طلــوع خنــده و رنگــين کمـــاني   
ــاغ نســتر ــه ب ــادي ن ب   ١دل عطـــر يـــادي  ةدرون کلبـــ  هــا رقــص ب

با اين حال ترديدي نيست که شاعر سپيدي و سحر چون جامعه را در حصار شب 
سرود سرخ شهادت  ،بلند صبح ةشهيد را در حالي که بر منار ،بيند جنگ اسير مي

سازد که  شکن مطرح مي عنوان پير شب  به را )ره(کند و امام خميني تصور مي ،خواند مي
  :سرايد رود صبح ظفر ميس

  خوانــد بــر منــاره مــي ،آور خــون پيـام   شب ةسرود سرخ سحر در حصار بست
  ٢خوانـد  مـي  هآشکار ،سرود صبح ظفر  توحيد پيـر شـب شـکنان    ةبه اوج قلّ

*  
  ٣ظهور روح مهتاب سـپيدي   لهيب رود خورشـيد اميـدي  

وش بين همه چيز شود ولي اين شاعر خ وسيع عموماً تيرگي ديده مي يها در جنگل
 و باغ بلور ،درخت نقره ،بسيط جنگل زرين نورممدوح خود را  .بيند را نوراني مي

  :داند يها م گوش شاخه به برگ يرا نجوا زار رگبار تگرگ در روح بيشه
  درخـــت نقـــره و بـــاغ بلـــوري  بســـيط جنگـــل زريـــن نـــوري
ــي   ــار تگرگ ــه رگب ــه روح بيش   ٤ها نجـواي برگـي   گوش شاخه به  ب

آن هم  ،زمين است به نگرد و اگر مايل شاعر آسمان است و بر زمين نمي ،نيمردا
 ،ها در ديار افق طنين گام ،صداي گام برداشتن بر زمين. خالي از ارتباط آسماني نيست

  :کند يي از قلمرو افق را تداعي مينوا ،شرشر آبشار و بهار افق ،ها سرود خنده
  ٥خنـده تـو رويـش بهـار افـق      سرود  طنين گام تـو پيچيـده در ديـار افـق    

*  
ــي    ز دره ــتاره م ــد س ــاي بلن   ٦صداي ريزش مرطـوب آبشـار افـق     آيــد ه

*  
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  ٣٦٦  قند پارسي

  ١بر محـور هسـتي عبـور کهکشـاني      در خواب رنگين زمين مـيالد عشـقي  
 اهللا طالقاني نيز سپيدي و آفتاب را کنار نگذاشت و آن را آيت ةدر مرثي يمردان

  :دعنوان مظهر لطافت و پاکي بيان کر  به
  غسال آفتـاب کـه در ايـن عـزا گريسـت       عمق چشمه گل در سپيدي داد به غسلت

ــود  ــور ب ــاد و ن ــو عصــاره فري   ٢هميشـه برايـت خـدا گريســت    ةاي زنـد   در خــون ت
سياهي برايش  ،اي گسترده و آزاد اي باز و انديشه شاعري است با ديده ،مرداني

 ها افق و يا نيست بلکه موجها موج در موج. کرانه است عميق و شب جلگه خاموش بي
حسن و زيبايي . معشوقش از آفاق عشق و قايقش نور و ساحلش درياي آفتاب است

زار و نهرهايش  اش شفق بيشه ،برکه از باغسار فلق ،يعني گل نور ،محبوب شکل شهاب
کران  و آن هم در مرز بي ،است چيزي که محدوديت دارد فقط عمر. خورشيد است

  :ذردگ زمان پر شتاب مي
  ٣عمر پر شـتاب منـي   ،کنار مرز زمان  هـايي  به سرزمين بهاران سـرود گـل  

  :همه چيز در قاب خيال وي جاري و ساري ولي ماورايي است
  ٤روح دنيايي و در دايـره عرفـاني    آميزي جان دريايي و با خاک نمي

خواهد بيرق سبز  او مي. شود فراز آسمان ديده مي برحتي درفش سياره وي 
  :بام عالم برافرازد رني را بمسلما

  ٥درفش اين همه سياره بر فراز سپهر
*  

  ٦بزن بر بـام عـالم بيـرق سـبز مسـلماني       بخوان در سنگر توحيد با ياران سرود فتح
شکي  ،خون ةهاي جوان است يا بر قلّ اگر رايتش در اهتزار است تنها بر گور الله

  :تر است فرازتر و بر افراشتهنيست که گور شهيد از حصن و حصار هر پادشاهي سر
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  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٦٧

  ١هاي جوان داد خواه گـل  بر گور الله  اهتـزار  بـه  آرد دوباره رايـت خـونين  
*  

ــو ــه بگ ــرازد   ب ــر اف ــا ب ــروز ت ــاوه پي   ٢باره خـون  به درفش وحدت رزم آوران  ک
  :حظه استفقط يکبار نگون شده آن هم قابل مال اوبيرق عشق 

  ٣ت سودابه گل خون سياووش نسـيم ريخ  هـول  ةبيرق عشق نگون بادکـه در ورطـ  
تابد ولي  خورشيد مي. در زمان جنگ تحميلي اندوهگين است ،شاعر با نشاط

اند شاعر در اينجا گرماي جنوب  هاي سر سبز تشنه درخت. خورشيد فصل بهاران نيست
ايران را تصوير کرده که دفاع و شهادت جوانان ايران در آن جريان دارد و در نتيجه 

  :شوند و بيت داراي معنايي بليغ است خون شهيدان سيراب مي ها با گل
  ٤نوشـد  خون خاک مي ،درخت تشنه گل  به زير بارش خورشيد پر خروش جنـوب 

 ةپذيرد و از يک طرف خود را در ها را براي خود مي در حالت اندوه تمام بدبختي
باغ خشک  ،عصيان ةهاي تشن بوته ،پاييز ةعصر غمگنان ،مرداب ةشاخه شکست ،سياه

مرگ  ،شاعر ديار خموش ،گرداب  به زورق شکسته ،حرمان ةآسمان تير ،زمستان
رود نيلگون  ،امتلخي حکايت اي ،ابهام ةهاي کهن واژه ،زار کوير شوره ،جانگداز غريب

موج  و آخرين وداع دو دلدار ،هاي پريشان روح برگ ،آلود مه غفرو شام بي ،شب
از سوي ديگر . سرايد مي “ندوهمامن مطلع قصيده ”گويد و  انگيز مي هاي غم گريه

معشوقش آبشار  .ريزد روحيه شاد وي همه اميد و آرزويش را در وجود معشوق مي
گلپرجواني  ،اختر آب باران ،صبح گلفشان بهار ،شاداب ةشگفت  غنچه ،روشن مهتابي
هاي  قصه ،هاي سرکش طوفان موج ،هاي خروش روح چشمه ،اميد ةپرتو ستار ،خورشيد

آفتاب  ،خيام ةتران ،شکوفه رو ةخند ،خداي غزل ،دوران ةبهترين حماس ،شاد خدايان
 ةجويبار باد و طاليي ةلحظ ،باغ گياهان ةعطر کوچ ،گاهانپ سار هچشم ،روشن الهام
در  يو .صبح از مرداني روي نگردانيده است ،در نهايت حالت اندوه هم .لبخندي است
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  ٣٦٨  قند پارسي

در  شوريده و دردمند او شناور ةموج انديش. است ناک اندوهشعر زير بسيار غمگين و 
  :بيند شّط خون است و بر دوش صبح نعش شهيد را مي

  ١ورد از ورطه گاه شـام تـار سرنوشـت   آه ک  روي دوش صبح اين نعش کدامين اختر اسـت 
ال فع ،او شهيدي است رزمنده ،شهيد شاعر طوري نيست که در مزار خفته باشد

باز خون  ،و زماني که در مزار خويش خفته است ناناپذيرف ،صاحب جنب و جوش
  :سپيد و روشن وي انفجاري ديگر دارد

  ٢ي خـونين  که انفجار دگر دارد اين سپيده  شهيد عزيـز مـا مسـپاريد    ،به گرگ خاک
اي برپا کند  پس از شهادت هم انتظار دارد که شرر تازه و آرمان مرداني است ،شهيد

امير صبح و  ،شهيد پويا و در حال تالطم .عشق خود بيارايدو زمين پست را از خون 
 ةنسيم خفت ،روح رستاخيز ،رسول راستين ،جوهر هستي ،پگاه جاودان ،آور شبگير رزم

  :نامه تاريخ است خون ةبوستان خاموشان و امضا کنند
  گاه تنگ دنيـا کـن   به خون عشق آذين ورطه  شوري تازه برپا کن ،بپا خيز اي شهيد زنده

  طنين طبل طوفان خواب دريا کـن  پريشان با  بپا خيز اي سوار مـوج اي سـردار دريـايي   
ــاد  اي رزم آور شـبگير  ،بپا خيز اي امير صـبح  ــور را آم ــردا کــن ةســمند ن ــدان ف   ٣مي

ياد خالد اسالمبولي و يارانش عوض  به اي بينيم که لحن شاعر در منظومه يکباره مي
خواهد بگويد که شهادت خالد  مي. وزون استاگرچه شعر آهنگين و م. شود مي

شهيداني که مانند ستاره و ماه . همه سوگوارند .اسالمبولي باعث رکود کائنات است
  :خاموش شدند و ماه از خستگي و ضعف در چاه تيره شب افتاد ،بودند

  ٤شب ماه دادرس افتـاد  ةاه تيرچبه   ستاره در افق هـول از نفـس افتـاد   
يعني  ،از نفس افتادن. اي خالد و عالمت روشني و مظهر اميد استستاره استعاره بر

. دهد ثباتي را نشان مي حالت فنا و بي ،شود خاموش شدن و چراغ از نفس کشته مي
ها افتاد و  گويد که با مرگ او انقالب در دام تيرگي يعني اين رکود حرکت خالد را مي
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  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٦٩

داد و ياري  به ني کشور بود ومبارزي که همچو ماهي درخشان سبب روش .ف شدمتوقّ
پس در مصرع  .شهادت رسيد به در چاه تيره مرگ سقوط کرد و ورسيد ا مظلومين مي

استعاره است براي خالد که اگر مبارزه او  ،شب افتاده ةدوم ماه دادرسي که در چاه تير
 ولي چاه تيره معناي ديگر توانست دادرس مظلومان و ستمديدگان باشد شد مي پيروز مي
چاه تيرگي عالمت جهل و استبداد است و معناي منفي دارد شايد  .رساند نيز بهم مي

  .نگاه شاعر دنبال جناس و ماه نخشب بوده است
  :شود شغال شنيده مي ةاو از ديد شاعر مثل نال ةوزد صداي زوز تندي مي به باد چون

د از ديدن خور و بع شغال حيواني است الش. شغال دارد ةزوز  به صداي باد شباهت
مقام و کجا  .که موهن است ،دهد اي ديگر را نشان مي جلوه ،سکوت شغال ،نعش شهيد

  .هاي شغال پليد کجا نالهو منصب باالي شهيد
ــ   ــار کهن ــار حص ــاد کن ــغال ب ــاغ ةش   ١ز بس که زوزه کشيد آخر از نفس افتاد  ب

سرانجام  باد بسيار وزيد اما. ظاهراً هدف شاعر اين است که باد مظهر دشمن است
لرزه  به خون شهيد کاينات را. خسته و درمانده شد، يعني دشمن از پاي درآمد

  .گردد زندگي ابدي مي ةماي که کند توفاني برپا مي و آورد ميدر
وادي مرگ در  ،ماند گويد که هر که از کاروان حقيقت دور مي در شعر ديگر مي
  :شود اسير غول بيابان مي

  ز کاروان حقيقت هـر آنکـه پـس افتـاد      ادي مـرگ و بـه  اسير غول بيابان شـود 
  ٢دل آتـش هـوس افتـاد    ةخيم به يقين  خـون  ةهاي تن آيد هـوار کوچـ   ز کوچه

در ابيات باال شاعر با ابزارهاي کالمي و صنايع بالغي هنر طنزپردازي را نشان داده 
گردد و  نهضت متوقف مي ،خواهد بگويد که بر بناي شهادت راهنما مي است يا

قبل  که شهيد .شيوه بيان از نظر من ادبي و هنري نيست پسشوند  مراهيان گمراه ميه
قدم در راه حق نهاده هيچ وقت نه خودش در وادي مرگ اسير غول بياباني مرگ از 

مرگ عالمت جمود و شهادت نشانگر حرکت و عمل است و  .است نه پيروانش
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  ٣٧٠  قند پارسي

يچگاه در وادي مرگ اسير غول بيابان بنابراين آنها ه. اند ل حياتمرحله اودر شهيدان 
  .لذا نبايد آنها را پسماندگان کاروان حقيقت بدانيم. نخواهند شد

  ١لـب خنـده جنـون دارد    به اي که ستاره  در آسمان دروغين فشـانده نـور فريـب   
آميزي که شاعر براي آن  ستاره در اينجا نماد مظاهر حکومت است و با خنده جنون

اين ستاره اگرچه نور فريبنده و . اندازد ياد ديو و اهريمن مي  به را خواننده ،تصوير کرده
خواهد مردم  تواند آن چنان که مي ند اما نميکپرا دروغين را در آسمان خيال خود مي

  :جامعه را فريب دهد و جاي شهيدان و رزمندگان واقعي را بگيرد
ـ گر آفتاب پير خـورد خـون     در حکم دادگاه طبيعت گناه نيسـت    ٢را اکت

. کلي خوبي دارد و زيبايي تصوير در مصرع دوم قابل توجه است مبيت مذکور پيا
  :اهللا طالقاني است همين طور در بيت پايين که از همان مرثية آيت

  ٣و نسيم رها گريست کوه و درخت و ابر  اي ابـوذر دوران چريـک پيـر    تدر سوگ
 و اند آمده اد عشاير و قبايل گردجنگجوياني که از افر ،سربازان داوطلب تعليمک يچر
توان  يم يعني .يعني قشون غير منظم .شوند ياري سربازان تعليم ديده فرستاده مي  به

   .اهللا طالقاني است نشان دهنده زندگي سراسر مبارزه آيت» چريک پير«گفت که 

  تصويرسازي
نماهاي رنگارنگ طلوع خورشيد را  يو .مرداني شاعر پرخروش تصويرساز است

  :ماهرانه ارائه داده است
ــيد  ــکاف خورش ــب ش ــزه ش   خون ريخته بـر کـالف خورشـيد     از ني
ــيراب   ــت س ــتاره گش ــوي س   ٤از برکـه ژرف و صـاف خورشــيد    آه

هنگامي . عاشق دميدن خورشيد و آفتاب و طلوع بهار است ،مرداني شاعر طبيعت
اي پرخون ه کردند و بچه ها پرواز مي هاي آتش و جنگ بر فراز ايراني که عقاب

                                                   
  .۸۵، ص نامة خاک خون  .١
  .۹۲همان ص   .٢
  .۱۰۶همان، ص   .٣
  .۲۶-۷، ص همان  .٤



  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٧١

شاخه  به کبوترهاي معصوم در تالش پناهي و پناهگاهي در آسمان چمن شاخه
  :مسجد مناره گل است. بهار و خزان رنگ و بوي ديگر دارد ،پريدند مي

  ١شگفت غنچه و تکبير با اشارة گـل   بالل نور برآمد چـو بـر منـاره گـل    
شان بلبالن  مادران .باغ خاک است ،هاي جاروزده بمب منطقه ،و صداي تکبير غنچه

محبوب شان  هنانيهم م آغوش به خون شهيدان راو خاک هاي باد که  صبور و موج
ذوق شعري و قريحه بديع  .برد ها را مي پرپر شده ةدوشي است که نعش پار ،دنبر مي

  :ان استينما شعرن يا وي در
  گـل  ةرقص آمد از نظـار  به نسيم خسته  هاي شقايق کنار جنگـل سـنگ   به جاده

ــبزه   شگفت کوکب شـبنم در آسـمان چمـن    ــق س ــد در اف ــتار دمي ــا س ــل ةه   گ
ــزار    هـاي هـزاران بهـار خـوش اسـت      ترانه ــکوفايي ه ــرخ ش ــرود س ــل ةس   گ

ــار    آيـد از کنـاره ابـر    چو روح صـاعقه مـي   ــروي ب ــاران ب ــنه ب ــوار تش ــل ةس   گ
ــاک ب  ــاغ خ ــه ب ــبالن صــبور بيب ــد بل ــار     ني ــش پ ــاد رود نع ــه دوش ب ــل ةب   گ

  ٢گـل  ةتـن دارد از شـرار   به رداي شعله  در فصل سبز بهاران درخت خـرم کـوه  
شعر مرداني تابلوي نقّاشي است که با صميميت قلب و روح مزين شده است که 

  :کند و هم شورانگيز و قابل لمس دروني است هم احساس چشم و نظر را تغذيه مي
  ٣گـل  ةرگـاهوا  هب که خفته کودک شبنم  ي منـادي خورشـيد  کوس سحر به مزن
در مصراع اول . سازد مي» ستارة آشوب« عاشقانه   تصوير ديگري در قطعه يو
در مصراع بعد حالت تسليم  و تعبير نموده ،ردوآ آشوب که بالها را مي ةستار به را چشم

  :کند ها را نمايان کرده است و هم بيماري آشوب چشم را اظهار مي و شوق آفت
  ٤هاي تو مطلوب اسـت  آشوب چشم  تآشــوب اســ ةچشــمان تــو ســتار

سرايد  نما تصوير رزمگاه را مي خونين و مژگان ناوک ةکمک چشم به در بيت بعدي
اي  دل عاشق را چنان زخمي کرده است که انگار پرنده ،شکار ةهاي مژگان آماد که ناوک
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  ٣٧٢  قند پارسي

  :شکار شده و پرخون است
ــاف نــاوک مژگانــت     ١ترين پرنده مغلـوب اسـت   خونين  دل در مص

 و است قصيده در قالب که استشده قبل از انقالب سروده  ،»اسب سرخ يال فلق«
  :کشد مي ريتصو  به آمدن سحر را يکمک نمادهاي انقالب  به

  کشد بهـم  ابروي خويش ابر سيه مي  وقتي که آسمان شود از تيرگـي دژم 
  ٢سـپيده دم  ،هاي سياهي هاز پشت قلّ  رسـد ز راه  با اسب سرخ يال فلق مي

  ويژگي سبکي
. هاي تمام ملّت ايران پديد آورد انقالب اسالمي تحول بزرگي در افکار و انديشه

نصراهللا مرداني چندين بار اين موضوع را در . مهمترين درس آن دوره نفي خويشتن بود
  :شعر خود جا داده است

  “ديگر اهريمن من ها نفريبد دل ما”
 را بيات زير شاعر از خودگذشتن و ايثاردر ا. اي است داراي افکار انقالبي منظومه

ديده و  ،داند و اصالً تاکيد بر اين است که اين گونه احساسات سنجش فتح و ظفر مي
ک رزمي نبود که مردم را طرف تنها تحر .کرد ميروز دانسته با آمادگي کامل و چشمي ب

  :کشيد ه ميهجب
ــي     هـاي سـرخ ايثـار    منصور گل بـر صـخره   ــا دل ــالحق ب ــگ ان ــي بان ــدار م   زد بي

ــرواز مــي  ســرهاي بــي   ٣زد دار مـي  بر ،ديو من ،مردي که در خود  داد تــن در هــوا پ

  عنقش امام حسين
داشتن تسليحات و ديگر امکانات رزمي  .کربال بهترين مثال است ةواقع ،ايثار ةدر زمين
ولي آنهايي . براي عقب ماندگان و مستضعفان بسيار دشوار است ،در جنگ يروزيدر پ
 مدد سرپنجه ايمان و نيروي يقين به ،اند را الگوي خود دانسته عحسينامام ه ک
اند و در  خون شکسته ةهاي زمين را با تيش اند که آنها چگونه بت جهانيان نشان داده  به
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  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٧٣

دارند و اينگونه  مظلومانه سالح عدم خشونت را در دست  ،برابر توپ و تانک استبداد
ن يطناين طرز فکر در گوش رزمندگان دلير . شکنند ميديو منيت و استبداد را درهم 

عهده گرفت و با   به دستي اين رسالت را شاعر با چيره. الذله هيهات منا :افکن است
  :ديبخش  زيبايي تمام کربالي خاکي و شب تاريک را روشنايي

  هاي زمين در شب روشن شکنيم همه بت  خون ةراه حسين است که با تيش ،راه ما
  ١نيروي يقين لشکر آهـن شـکنيم   به ما  انديشه درين کشور خون آمده خصمبه چه 

*  
ــا لشــکر عظــيم امــاميم و روز رزم      نهــايتيم در کــربالي روشــن خــون بــي  م
ــتين  ــوالن راسـ ــام رسـ ــا وارث تمـ   ٢بر عرش پر صالبت خـون در عبـادتيم    مـ

ت سبک سرايي دارد يکي از مختصا اين گونه اشعار حماسي که رنگ و بوي مديحه
رشکوه و پاي  با لهجهو  آنچنان جذاب و گيرا ،نصراهللا مرداني با ابتکار. اين دوره است

  :زيبا سروده است که طنين کالم وي براي رزمندگان محرک است
  ٣هـا در صـالي يـاراني    پيام رابطـه   خلوص خالص پويندگان راه يقـين 

  هاي نمادي واژه
  رزمگاه= کربالي ايثار 

  رزمندگان حق ،لتمردان رسا= حسين 
  شهيد= روشن چراغ خون 

  زن متعهد= زينب 
  ايران اهل حق مظلومان و= هابيليان 

  مجاهد= مردان صبح 
  مجاهد= سواران سحر 

  عراقيها و اهل باطل= قابيليان 
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  ٣٧٤  قند پارسي

  رزمندگان ،مجاهد= سربداران 
  شهيد= ستاره 

  ها ها و آمريکايي عراقي  به اهل باطل اشاره= خيمه طاغوت 
  بحنماز مست=  نماز سبز

  ديشه= گل 
  .امام خميني= حکيم خون/کاوه پير/تهمتن

  شهيد= الله 
  .يگانگي ةفلسف= درفش وحدت 
  مجاهد= مرغ رويين بال 

  رضا شاه پهلوي= جالد تاريخ 
  قبر شهيد= گور سرخ 
  حکومت پهلوي= طلسم ديو 
  زمان پهلوي= گرگ شب 

  اهل باطل کنايه دشمن= سواران سزا 
  انقالب اسالمي= بار رگ ،صبح سپيده

  نهضت اسالمي ،عالمت وحدت= فلق  ،شعله ،خورشيد ،نور
  امام خميني= رهبر /پير

  رزمنده ،مجاهد= چراغ آسمان 
  ظلم و سياهي= سايه /پيراهن ابر

  انفجار
 مرداني را ةانفجار دنياي انديش ةواژ .داشت بسيار ثيرأانفجار بمب در زندگي آن منطقه ت

در گرد و غبار انفجار گم  ولي شوق شهادت و عشق خونين او. تلرزه در آورده اس  به
شعر ظفر و پيروزي  ،ايمانباو  زمان هشيار و با شهامتراو هميشه مانند هم. شود  نمي
  :افرازد خواند و پرچم وحدت را بر قلعه نور مي مي



  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٧٥

ــون     هاي روشن فردا نوشـته اسـت   در کوچه ــليم خ ــعور س ــار ش ــاريخ انفج   ١ت
*  

  ٢طنين صاعقه و انفجار طوفان اسـت   و در قحـط سـالي فريـاد   تقيام سرخ 
*  

ــر  ــه اکبـ ــره اللّـ ــين نعـ ــاران طنـ   ٣هـا پيچيـد   در انفجـار صـداي گلولـه     يـ
*  

ــاريخي   ــار تـ ــه انفجـ ــوع واقعـ   ٤ظهور صبح در اقلـيم شـب کنـاراني     وقـ
* 

  ٥گشـايد پـر   مرغ فکـر تـو مـي     هـاي يقـين   بلند ابر بلنداي قلعه
  تغزل

غزلي که نشانگر عشق و . نمونه خوبي از غزل است ،هاي وي بعضي از منظومه
  :صميميت است
ــ  ــت کتيب ــت  ةدل ــاران اس ــيد روزگ   هـاي قـرآن اسـت    صداي خون تو در آيـه   خورش

ــي    ــتاره م ــدامين س ــار ک ــو از دي ــي ت   که در نگاه تو دريـاي نـور جوشـان اسـت      آي
  جـان اسـت   ةبيا که شهد کالمـت عصـار    پيـــام آمـــدنت را نســـيم خـــون آورد   
  ٦به ديدگان تو صـد آفتـاب پنهـان اسـت      چه غم که روح سحر در حصار شب فرسود

کند که جز عشق و روشنايي  در اشعار حماسي خود چنان محيطي درست مي ،مرداني
. برند سر مي  به طبيعت در عشق اتتمام موجود. گيرد عشق همه جا را فرا مي .تنيس

در  ،زند خورشيد زبانه عشق مي. ددرخش مياي است که در مسير وي  معشوق وي ستاره
پرستوها  ،سازند ها آشيانه مي کفند و مرغان صحرايي بر روي شاخهش ها مي دل شب ستاره

  .عشق است ةفسان ،هاي خاموش است سرايند و سکوتي که بر لب عشق مي ةتران
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  ٣٧٦  قند پارسي

  ابتکار در شعر مرداني
مخصوصاً . وره استهاي اشعار شاعران اين د هاي وصفي و اضافي از ويژگي ترکيب

موصوف   به هاي موصوفي که در ظاهر آن صفت متعلق آوردن صفت براي ترکيب
گور  ،اذان سرخ ،سرود سرخ، نماز سرخ ،قيام سرخ ،فرياد سرخ ،باشد مثل آواز آبي نمي
که شايد تقليد از برخي شاعران سبک هندي مانند بيدل و  ،دار سرخ ،شعر سرخ ،سرخ

  :غيره و ،يق بنفششعر نو است بطور مثال ج
ــالک را     آوازهـــاي آبـــي مرغـــان مـــوج بـــود ــرود ه ــات س ــاحل حي   ١در س

*  
  ٢جوشـد  صداي سبز تو چون رود بـاد مـي    به ميهن دشت خزان اي بهار سير انديش

  :سرايد يا جاي ديگر مي
ــار روشــن ســنگر کــن   خواند مسلسل با طلوع خون اذان سرخ مي ــا شــعله رگب   بيــا ب

است که  يخروشد ولي مرداني شاعر صدا ندارد و ستاره نميخون هيچ موقع سر و 
  :خروشد و ستاره مي. زند نعره مي شهيد کند خون يمتصور 

  اي که خروشيد بر قبيله شـب  ستاره  زنـد  خون شهيد نـام تـرا نعـره مـي    
  :است معرفي شده هاي نصر اهللا مرداني در ابيات زير يبرخي نو آور

  باده سبز دعا در خم جوشنده دل
  :شور در انديشه افتادن

  در انديشه ما شور تو افتاد شکفت رتا
  :نام شکفتن

  ٣نام نوراني تو در افق ياد شکفت
  .ست براي شهيدا ييغروب سرخ؛ اصطالح زيبا

  طلوع آغـازم  ،که ديده صبح نخستين  دانـد  غروب سرخ من آن جاودانه مـي 
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 ييهاي زيبا غيره ترکيب و باره خون افراختن  به درفش ،قهقهه از مناره خون آمدن
  .است که در کالم وي تازگي دارد

. شود در سخن مرداني اشتباهاتي هم ديده مي ،و جذابيتوجود اين همه زيبايي   با
شاعر فرصتي نداد تا   به تحول بزرگ فرهنگي بوده که هاشايد علّت اينگونه کمبود
ولي بيانش . شد ت کند ناچار اسير اضطراب و مغلوب عاطفهخوب در اين زمينه دقّ

  .قوي است
 ،اليه مسئله تقدم و تاخر را در نظر ندارد شاعر گاهي در بکار بردن مضاف و مضاف

  :در مصراع
  ١تهمتني که در قفل اين حصار شکست

اگر . اليه است بايد قفل اول باشد سپس در اگر مضاف و مضاف ،ترکيب در قفل
کسته بود طلسم در حصار را گويد تهمتن در قفل را نش جاي ورود کليد را در مي

اگر قفل را بجاي بسته استفاده کرده است کالم بليغ نيست زيرا که قفل ابزاري . شکست
جاي قفل در بسته زيباتر بود البته اگر براي سوراخ  به پس. است و معني بسته ندارد
  .بود مي يبرد ترکيب خوب کار مي به قفل اينگونه ترکيب را

قلعه شيطان بزرگ را مانند علي فاتح خيبر   د که در افسانهگوي در بيت زير شاعر مي
جمله  .ميشکن در قلعه شيطان را مي ما ،يعني چنانکه علي در خيبر را شکست. شکنيمب

معناي پيچ و خم زلف يا چروک لباس  به شکن. شکن ندارد به حاال نياز. کامل است
کن تن معادل پيچ و خم تن است که اصالً با تن ارتباط ندارد و عالوه بر اين اگر ش
البته فاتح خيبر و خيبرشکن دو . است پس اين هم در ندارد و اين واژه اضافي است

اصطالح يا ترکيب جداگانه است فاتح خيبرشکن يعني کسي که خيبر شکن را فتح 
  :کند که اصالً ناروا است مي

ــزرگ   ــيطان بـ ــه شـ ــانه قلعـ   ٢چون علي فاتح خيبر شکن تن شـکنيم   در افسـ
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  ٣٧٨  قند پارسي

چسپد در شعر  شکند که بهم نمي هاي لفظي را طوري مي ها ترکيب عضي وقتب
  :سرايد پايين مي

  ١با اسـم آفتـابي اعظـم در ايـن قيـام       اي ظلمت شکسـته  ةصدها طلسم بست
اسم اعظم اصطالحي است براي . شکنند درست است که طلسم را با اسم اعظم مي

خواهد  کار برده است و مي  به راچون شاعر در مصرع اول واژه ظلمت  .اسماي الهي
صفت  کهرا آورده  »آفتابي«لفظ پس بين اسم اعظم . بگويد که اسم اعظم نور است

چه خوب بود که  ،لذا اگر بر بناي تقاضاي شعري در وسط آفتابي آوردن الزم بود ؛است
  .»آفتابي و اعظم«يعني  ،بود مي» و«بجاي اضافه 

 ،مناسبت در مصرع دوم آفتابي آورده  ير بناو ب کار برده  به ظلمت را واژه لاو يو
آفتابي صفت است پس دو صفت يکي . شايد مقصود از آفتابي بودن اسم نوري است

حرف ربط باشد د يبا» و«لذا براي آوردن دو صفت . آفتابي و دوم اعظم را آورده است
  .ه استشد رايجدر ادبيات معاصر  يدستور اشتباه شايد اين گونه. نه عالمت اضافه

جهان  ،ديد ديده ،عيب تنافر صوتي هم در شعرهاي وي هست مانند شب بگريزد
  .با بيرق ،نور

  يديـده عــالم قـوام بيــدار   ،کـه ديــد   بگريـزد از مـا   ،تا گرگ زخمـي شـب  
  ٢تا در جهان نور ببيني صـفاي خـون    اجـان بيـ   يخلوت دنيا به از جگر تن

  زالل خون
بايد  ،خون زالل= زالل خون .ضافه مقلوب استا. ترکيب درست است و مشکلي ندارد

ها را طوري جا بجا  شايد در بيت زير براي درستي وزن واژه. باشد ،خون زالل زمين
  :طور مثال به افتد مي يدستور ةکند که از قاعد مي

  ٣زالل خون زمـين در رگ بهـاراني    هاي ناب غـزل  عبور عاطفه در واژه
  :ست و ناهموار و جاي خطرناک است در مصرعمعني زمين پ  به ورطه» ورطه گاه«
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  ١به خون عشق آذين ورطه گاه تنگ دنيا کن
  .گاه نيست  به از لحاظ دستوري نياز. کند ترکيب ورطه گاه بالغت شعري را کم مي
کار برده و  به شاعر عموماً هر دو را ،کند واژه سپيد و سپيده از لحاظ معني فرق مي

  .خته استهاي زيبايي سا با سپيده ترکيب
  :تر است در اينجا سپيد مناسب .نظير داردال صخره سپيده که با ساحل روز مراعات

ــيده  هاي سپيده کنار ساحل روز به صخره ــاراني  قص ــان آبش ــاي خروش   ٢ه
ر مصراع دوم بيرق پس اينجا د. در مصراع اول بيت زير جمعه سياه آورده است

  :بايد سپيد باشد
  ٣اه عظيم خـون پبا بيرق سپيده س  اهآمد ز بطن فاجعه در جمعـه سـي  

سپيد معني   بهند شاعر گاهي هر دو را ک واژه سپيد و سپيده از لحاظ معني فرق مي
نويسد  ميمرداني بيرق سپيده . گويند و سپيده صبح صادق را مي برد کار مي  به يعني ابيض

  .ت، ولي براي رنگ سپيد درست نيساگر براي صبح صادق استعاره کرده خوب است
گرچه . هاي دوازده ساله شاعر است حمتحاصل زمجموعه شعري خاک  ةنام خون

لحن سخن در اين  ،شود هماهنگي زماني ديده مي ،از لحاظ سبک بيان و انسجام انديشه
  .زمان کوتاه در ميان عامه مردم فرق نکرده است
. است متين و پر نشاط ،بلند آهنگ يدر آخر بايد بگويم که نصراهللا مرداني شاعر

هاي آسماني پيش چشمش  ماند ولي جلوه بر زمين مي. نور و روشنايي را دوست دارد
سرايد و  شعرهاي حماسي ميو رسالت انقالب اسالمي را بر عهده گرفته . زند برق مي
  .وبت کالم و مالحت بيان استذداراي ع

  منبع
هران، چاپ اول، بهار هان، تيخاک، سازمان انتشارات ک ةنام ، خون)ناصر( ، نصراهللايمردان
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  ٣٨٠  قند پارسي

  نويسي فريدون عموزاده خليلي سبک داستان

چشم محيط دلنواز سمنان  در خورشيديه   ۱۳۳۸فريدون عموزاده خليلي در سال 
در سن بيست سالگي در دانشگاه تهران رشتة رياضي  ۱۳۵۷در سال . جهان گشود  به

بعدها . حوزة انديشه و هنر اسالمي وارد شد به ۱۳۵۹در سال . کامپيوتر را انتخاب کرد
نوشت که در را » فرياد کوهستان«و براي نوجوانان  پرداخت ينويسندگ  وي به
آن شب که , سه ماه تعطيلي, روزهاي امتحان, سپس هيزم. چاپ رسيد به ۱۳۶۰سال
خداي , دو خرماي نارس, کوچک ةچشم سفر, دو چرخه آقاجان, بي مهمان بود بي

  .آن سوي صنوبرها وغيره را نگاشت, روزهاي باراني
جامعه عرضه کرده   ي يکي از نويسندگان انقالب اسالمي است که چندين اثر بهخليل

زة لوح زرين کانون پرورش و يجا, يونيسفجايزه , جوايزي مانند جايزة طاليي و است
  .ه استدريافت کرد» نشان درجه يک هنر «براي فعاليت فرهنگي از وزارت ارشاد و هنر 
نقد و بررسي شده » سفر چشمه کوچک« اي در اين مقاله نه داستان وي در مجموعه

داراي پيام و  ،هايي که پس از انقالب و آن هم در اوايل آن نوشته شد داستان. است
افکار تازه و مناسب با وضعيت نوين سياسي و اجتماعي  ،با ورود انقالب. سازنده است

اف اسالمي موثّر قطع نظر از هنرآفريني و زيبايي در پيشبرد اهد که مانند طوفان بروز کرد
هاي خود  بودند که در داستان يها دنبال نويسندگان موسسه. انقالب در مسير تکامل بود. بود

 .يکسر رد شد تمام مطالب غربي و کمونيستي ادبيات معاصر. پيام مشخّص داشته باشند
, حقوق انساني, قرباني, شهادت, سالمتي جامعه, ارزش دين, هاي خداشناسي موضوع

مانند زنان  ،دفاع مقدس و مسايل اجتماعي, جنگ تحميلي, کربال, تشوق شهاد
مبارزين و مجاهدين و مقام , مستضعفين, حاشيه نشينان, هاي يتيم بچه, سرپرست بي

امکان دارد که اين گونه . اي منعکس شد نحو تازه رهبري وغيره در ادبيات معاصر به
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اجباري  ،کنند کردند و مي زندگي مي ،براي آنهايي که در فضاي پست مدرنيزم ،ها نوشته
نظر آيد ولي پس از انقالب اسالمي براي کشتن ديوهاي ماديت و کمونيزم اين   به

  .استموضوعات الزم 
ها  است که با موفقيت در تمام اين زمينه ييفريدون عموزاده خليلي يکي از آنها

اي  چشمه .ستسفر چشمة کوچک ا ،اولين داستان مجموعه مذکور. داستان نوشته است
ها در جايي مانده که هيچ از احوال ديگران خبر  ها بيرون آمده و سال که از دل کوه
سراغ چشمه   اي مامور شد که به سپيدة دي فرشته. زار تبديل شده بود لجن  نداشت و به

منزل   ياري کرد و در آخر به عنوان راهبر شکل ابر سفيد درآمد و به اين فرشته به. برود
نجات از مرگ و فنا است ولي در البالي , موضوع کلي. ر آسمان ناپديد شدرسانيده د
  .وگو ارائه داده است شکل گفت مطالب خداشناسي و مقام هدايت وغيره را به, داستان

  خداشناسي
نوجوانان را از افکار کميونيستي نجات خواستند  يبراي اولين بار م روشنفکران اسالمي

  :نويسد طور مثال مي  به. قلم برداشته است اين زمينهدار در  خليلي با فعاليت جهت. بدهند
اينها  …ها سبزه, ها گل, آهو چيست؟ پرنده ١.دانست بجز خدا هيچکس نمي”

  .٣“آمين. خدا هميشه تو را همين طور خوشبو نگهدارد ٢.ستندههاي ديگر خوا آفريده
وچک راضي ديد از چشمة ک همه جا بود و همه چيز را مي. خدا که هميشه بود

رضاي الهي را در براي و تالش  پروردگار يعني ذکر ازليت سميع و بصير بود. نبود
برد که خدا عطا کننده و هم نگهدارنده  داستان را جلو ميو هاي کوچک گنجانيده  جمله
چشمة  به ،خواست او مي”نويسد که  او مي. را عبث نيافريده است چيز هيچ. است

. ها فراوان هستند اين گونه جمله .٤“ده آفريده نشدهکوچک يادآوري کند که بيهو
  .ريزد تک تک صفات الهي را در گوش خواننده مي (Theme)نويسنده با کمک موضوع 

                                                   
  .۱۲ص  ،سفر چشمة کوچک ،فريدون عموزاده خليلي  .١
  .۱۳ص  ،همان  .٢
  .۱۶ص  ،همان  .٣
  .۱۲ص  ،همان  .٤



  ٣٨٢  قند پارسي

  خودشناسي
طرح مطلب  نويسنده در اين داستان دو زاويه ديد را مطرح کرده است که هر دو نياز به

خودت را ”. حلة نهايي برساندمر  تا دوگانگي خصوصيت چشمه را بيان کند و به ،دارد
خدا را , سوي دريا  چشمة کوچک حرکت کن به, خدا اگر راضي نيست …بو کن

خليلي با چيره دستي ارزش خودشناسي را بيان کرده است که يکي از . ١“راضي کن
  .عوامل صعود بشريت است

  مقام هدايت
روحاني  پس راهبر. يکي از نکات بسيار جالب در تربيت روحي وجود راهبر است

سواد و  زنند و خود را بي يخردمندترين فرد جامعه است که مردم در برابرش زانو م
. دهد در اين مورد مي ،نحو احسن آگاهي دقيق  نويسنده به. دانند حقير و ضعيف مي

هيچ وقت بدون رهنما  ،تنها نرو, مرا صدا بزن, دريا بروي  اگر روزي تصميم گرفتي به”
مگر يادت نيست که ابرسفيد چه گفت؟  ٢“طرناک استخيلي خ …نرو چشمة کوچک

  .٣“بدون راهنما نرو, سخت است. راه دريا خطرناک است
باد . فصل زمستان است. مسافر است مجموعه سفر چشمه کوچک، دومين داستان

. اند ها را ترک کرده محيط از برف سفيد شده و مرغان النه. بارد برف مي, وزد سردي مي
ها بروند و درخت  مجبور هستند که در جنگل, زغال و چوب ندارندآنهايي که ذخيرة 

سبب شکستگي بال و کوچک بودن  فقط جفتي سار به يدر چنين محيط. را ببرند
خواهد  گردد و مي کش فقير دنبال هيزم مي هيزم. شان بر درخت چنار آشيانه دارند جوجة

کش  سبزپوش خبر آمدن هيزم در اين اثنا مسافري. که آن تنها درخت چنار را قطع کند
در اينجا خليلي سه داستان را در يک قالب گنجانيده و در آخر . دهد درخت مي را به

  .گرداند داستان هر سه قهرمان را از اندوه زمستاني بيرون آورده با لذت فصل بهار آشنا مي

                                                   
  .۱۶ص  سفر چشمة کوچک، ،فريدون عموزاده خليلي  .١
  .۲۰ص  ،همان  .٢
  .۲۲ص  ،همان  .٣
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  همزيستي
چارگي و بيوي . موضوع داستان بعدي همزيستي و ايثار است و بسيار گسترده است

. تصوير کشيده است  مادري و بالهاي طبيعي را ماهرانه به بي, مايگي بي, درد و مرگ, زجر
  .مستمندان است  کاشت نهال و کمک به, حفظ طبيعت, چيز ديگري که در اينجا ذکر شده

قصة پيرزني است که تنها در منزل » بي مهمان ما بود آن شب که بي«سومين داستان 
فکر او  بد اخالق کسي ديگر نيست که به ةعالوه بر خواهرزاد .کند خود زندگي مي

که  فرستد اش مي منزل خاله فرزندش را در شب تاريک به. چون ماه رمضان است. باشد
متاسفانه همان موقع که سر سفره . آيد هزار منت مي خاله به. او را براي سحري بياورد

آيند و جايي را  مي دشمن يپيماهاهوا. شود برق قطع و صداي آژير بلند مي, نشيند مي
  .تواند سحري بخورد کنند هيچ کس در چنين وضع نابساماني نمي بمباران مي

. در اين داستان عواطف و احساسات پنهان را در پرتوي ترور نمايان کرده است
عدم حفاظت و مستقر بودن ضعفا در جاي خطر و همين , ويراني خانه, مسايل جنگ

چيز مهمي که در اين . خوبي مطرح کرده است  هخيالبافي واقعي ب قبيل احساسات را با
 ويژه تربيت رواني  باورهاي ايديولوژيک به انديشيدن به, داستان مورد توجه واقع شده

  .احساس وضعيت اجتماعي است و

  نظام جهاني و نابرابري
 ،نهش دوچرخة کهپدررويداد پسر مفلسي است که » دوچرخة آقاجان«چهارمين داستان 

خواهد که با  بچه آرزوي دوچرخه سواري دارد و مي. دارد اي شکسته و فرسوده
برود و ثبت نام  ،خواند اش در آنجا درس مي دوچرخه در آن مدرسة خوب که همسايه

ظاهر اين کار بسيار  بوده و به اش باال در کالس قبلي نمره. هوش است  پسر با, کند
شود و افسوس  خيال مي بي ،خواند رسه را ميولي چون شرايط ثبت نام مد ،ساده است

گيرد و چون بين وسايل  اي مي اش در منطقة شميران خانه روزي همسايه .خورد مي
نوع نگرش انسان  داستان نمايانگر. دشو ميخوشحال بيند  اش را مي دوچرخة کورسي

  .ستاين صورت تفاوت طبقاتي و نابرابري جامعه را مطرح کرده ا  انسان است و به  به



  ٣٨٤  قند پارسي

پنجمين داستان کتاب مذکور جريان سيال ذهن نويسنده » شهر سليمان سفر به«
سوژة داستان پيرامون مسايل کارگران  .ان کارگر استکودکاست که عليه استحصال 

. آرد حرکت در مي وجدان اخالقي بشري را به ،نويسنده با موفقيت. خردسال است
, اي که پدر و مادرش را از دست داده هاين صورت است که دختر دوازده سال  داستان به

اش در زير زميني  شود که کارگاه قالي بافي هاي حشمت خان مي محتاج لطف و عنايت
مارمولک و , درآنجا بوي کهگل تاپاله گاو و پهن قاطر. تاريک و سرد و نمناک است

زده يکي دختر دوا. کنند سوسک آزار دهنده است و در اين کارگاه فقط دو نفر کار مي
آرزوي بافتن فرشي را دارد که بر , دختر از آغاز داستان. پيرزني خميده يساله و ديگر
بافد و در محشر  قالي را مي. شهر سليمان برود و در فضاي آزاد سير کند  آن نشسته به

خواست باطني  ،اين داستان در وحدت مضمون. کند ميسوي ملکوت پرواز  خيال به
داستان با تزيينات جزيي زيبا نگاشته . ر استعمار ضربه زده استبر کم ،بشري را ارائه داده

  .شود هاي داستان شنيده مي در اين داستان عقايد مختلف از زبان شخصيت. شده است

  نامه شناخت
خليلي زندگي . ندسواد و مفلس و ندار هايي که بي نشينان است يعني آدم داستان حاشيه

زدگي ايشان را با جزئيات  خورده قشرهاي ستمديدگان جامعه را مطرح کرده و فلکوا
جز ثبت نام در  چيزي آرمان و آرزوي قهرمان. آورده استدرتحرير  هرمانه بهقاحساس 

ولي حاشيه نشينان در جمعيت کشور . شناسنامه دارد  در اين مورد نياز به .مدرسه نيست
همين است که . آيند حساب نمي رشماري کشور بههيچ حساب و کتابي ندارند و در س

فريدون خليلي طنز قوي بر . آنجا نه شهرداري است نه بيمارستان و مدرسه نه قبرستان
او نشان داده که . دارد نظام جهاني کرده است که همه چيز را در مدرک و کاغذ مي

ه حق ورود شناسنامه در مدرس هاي بي بچه. مدرک شهرداري باالتر از انسانيت است
نظام دولتي  ،فريدون خليلي با شهامت. در زمين حق تدفين ندارندنيز ها  ندارند و مرده

  .رسد کس نمي يچدرد ه  را مورد انتقاد قرار داده است که به
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  دو خرماي نارس
ها است که  درونماية قصه از محيط روستايي بلوچي. اي است عليه برده فروشي ضربه

البته واژة قجر و خريدار انگليس . تان زمان مطرح نيستدر داس. فرهنگ خاص دارند
. کاربرد محاوره خوب است. کند محيط صد سال پيش را در ذهن خواننده تداعي مي

  .جامعه است ةبينيم ادبيات منعکس کنند چنانکه مي

  آن سوي صنوبرها
قصة خانوادة اسکيمو است که . هشتمين داستان بلند و زيباي اين مجموعه است

اين صورت است که دختري با پدر و مادر در  داستان به. پردازد ررسي سه نسل ميب  به
شبي زن و شوهر متفکر در کنايه دربارة پدر خود گفتگو . کند اي زندگي مي کلبه
فقط اين قدر . فهمد کند و چيزي را نمي ايشان را گوش مي يها دختر حرف ،کردند مي

پيش پدر بزرگش . شود پس کنجکاو مي. هدد شود که چيزي ناشدني روي مي متوجه مي
مکالمة ايشان دربارة آن رسم اسکيمويي . رود هاي پدر و مادر مي براي پاسخ صحبت

در نتيجه بزرگان . بود براي جامعة شان بد مي ،مردند بود که چون پيرها در خانة خود مي
هيچ کس از . رفتند مرگ مي هبکل  جايي دور به به ،پس از رسيدن عمر طبعي ،خانواده

آغوش مرگ  تنهايي به عاقبت به. کرد از ايشان خبرگيري نمي, خويشان و نزديکان
چون در جامعة اسکيمو , رفتند شان محرمانه مي ها اگر پسران بعضي وقت. رفتند مي

بسيار  يداستان. کردند هيچ کس خبر نمي  شديد ناپسند بود بر اساس رسم غلط به
ورانده شده استدر فضاي طبيعت پر که احساس رپ.  

هاي  هاي جامعه را از درون و برون شخصيت ها و پليدي عموزاده خليلي زشتي
آخرين . دنک قضاوت دعوت مي هاي خود آشکار ساخته و خواننده را به متفاوت داستان
. در خور اهميت است ح آنهاي سينمايي بابام است که جنبة شوخي و مزا داستان قصه

خالصة داستان اين است . بديلي است يف است ولي کار بيهر چند از لحاظ اخالق ضع
ي لدوز و کلک پو ااين دارد که ب پول ندارد و سعي بر ،که شخصي عاشق فيلم است

  .ماند دست آورد اما ناکام مي  به



  ٣٨٦  قند پارسي

  شيوة نگارش
اگرچه  ،اين است که عنوان داستان زيبا نيست ،خورد چشم مي  که به ياولين چيز

چه در اشعار حافظ و سعدي  .ايي است که همه جا آشکار استويژگي جامعة ايران زيب
در چه , هاي شيراز و اصفهان در کوچهچه , هاي ماني و بهزاد در نقّاشيچه , و خيام
در شعارهاي کوتاه و بلند ديوارها و در  ،نظير ايران بي يها ها و ساختمان ها و کاشي قالي

  .شود و قشنگي در عناوين داستان ديده نمي ولي اين لطافت. اشعار الواح خوابيدگان مزارها
هاي  زيرا قصه. د بايد کوتاه باشدوش ميهايي که براي نوجوانان نوشته  داستان

 نويس داستان .شود طوالني با مضامين اخالقي خسته کننده است و باعث تضيع وقت مي
اثير تاحساسات ديني و عوامل تربيتي  کرده است تا بهها سعي  در بعضي از داستان

ها و مفاهيم  گاهي همين نويسنده انگيزه. زند نگارش هنري لطمه ميامر بر و اين  بگذارد
دستي در عبارات داخل کرده است که بخش از داستان شده و با استمرار  را با چنان چيره

  .اش در وجدان بشري نفوذ خواهد کرد مطالعه
در آغاز داستان . باشند تا آخر داستان نقشي و تأثيري داشته ها شخصيت ةبايد هم

سپس هيچ خبري  .شوند نام کنيز و شوهرش وارد صحنه مي  شخصيتي به, نامه شناس بي
در پايان داستان  ستتوان راحتي مي هب ،اگرچه نويسنده وقتي که پدرش فوت شد ،نيست

  .کند ولي متاسفانه فراموش مي ،هاي شان بهره برد از شخصيت
در . کند آنچه قبالً گفته توجهي نمي  نويسي به يادهسبب ز  فريدون عموزاده خليلي به

در جايي . آيد ماند و نقايصي در نوشتار برمي هاي کوچک قابل توجه، مي نتيجه چيز
هاي  معلوم است که در واقع بچه. نويسد که پسر سيزده ساله سي و دو دندان دارد مي

مين ايران اين جمله براي امکان دارد که در سرز. اين سن و سال سي و دو دندان ندارند
در . اگر اين طور است عيبي ندارد. کار برده شود بهيا شخصيت ها  سالمتي دندان

» توانم راه بيايم با اين پاهايم نمي, هايم با اين چشم«: نويسد داستاني از زبان پيرزن مي
. “با خودم گفتم بيچاره پيرزن نه دندان دارد نه هيچي. حالش سوخت  يک دلم به”
کند انگار هشتاد ساله است اما چون داستان جلو  يسنده طوري سنش را بيان مينو
نصفه عمر شدم من پياده ! اصالً من را بگذار پايين ننه جان”گويد  پيرزن مي. رود مي

تر راه برو که عرق نکني بدنت بو  يواش”نويسد که  در داستان ديگر مي. “راحت ترم



  نويسي فريدون عموزاده خليلي سبک داستان  ٣٨٧

هايش را تندتر کرد و  نويسد قدم رود مي ش ميپس از چند خط که داستان پي. “بگيرد
  .خورشيد وسط آسمان رسيد! گفت قدم بردار

سرايي  داستان هنگامفريدون عموزاده خليلي مطالعة دقيقي دارد و همين است که 
چنين وسواسي در شرح جزئيات  اب و ندک نزديک مي ،هاي داستان شخصيت هخود را ب

  .شود سر در گم مي

  نگاري تمثيل
توانايي قلم را  نگاري زاده خليلي در تحوالت جامعه شرکت فعال دارد و در تمثيلعمو

کار  سنجي به اي همراه با نکته هاي زيبا و خيالي و اميدوار کننده مثال. نشان داده است
هاي انبوهش  ريش”طور مثال  به. سازد برده است که عظمت و شکوه ديني را متجلّي مي

تر انگار صدها سال از  ز برف سفيدتر و از آب چشمه شفافا. پوشاند تا سينه را مي
مثل ستاره درخشان در , گذشت با اين همه چشمهايش هنوز جوان بود عمرش مي

  .١“درخشيد اش مي چهره

  نماد
اين نماد بسيار ساده . هاي وي کاربرد نماد است هاي قابل تأمل در داستان ثحيکي از ب

ان نماد مشکالت زندگاني روزمرة انسان است که طور مثال ابر و باد و طوف به :است
بلکه جهت  ،ها فقط صحنه آرايي نيست پس اينگونه عبارت. همه با آن مواجه هستند

  .گذارد دارد و در بيان وي تاثير مي

  سرايي داستان
داستان پي در پي که در آن . چهار صورت ارائه داده است عموزاده خليلي داستان را به

هاي جداگانه فعاليت روزانة زندگي و تجارب خوب و بد و وجدان  با معرفي شخصيت
  .يابد اجتماعي آنان ادامه مي

                                                   
  .۶۳ص  سفر چشمة کوچک، ،فريدون عموزاده خليلي  .١



  ٣٨٨  قند پارسي

کند و در البالي داستانسرايي ديالوگ  نگار رويدادها را بيان مي عنوان وقايع راوي به
اول شخص  يراو. از آغاز تا انجام همه تک داستان است. برد کار مي و مونولوگ را به

اگر داستان . شود مستقيم وارد داستان مي. صحنه آرايي ندارد نياز بهاست و اين شخص 
  .شود کشمکش و شادکامي هم تا آخر داستان ديده مي, نتائج تلخ و شيريني دارد

خليلي در بيان وقايع . دهند سرايي دو نفر وقايع را ارائه مي گاهي در ترتيب داستان
و در انسجام آغاز و انجام هم  و موقف موفق است (Theme)از لحاظ ساختار و تم 

تخيل وي در بعضي . حالت ابهام بسيار کم است. مربوط است (Plot)ساختار . خوب است
  .پايان رسانيده است  از خوارق هم است که بسيار خوب آن را به ها داستان

  نثر داستان
در . کند اي خوب استفاده مي مکالمه و محاوره را با شيوه. نويسد عموماً نثر ساده ميوي 

نظيري هم دارد و در بيان مناظر طبيعت قلمش مثل قلم موي نقّاش  بعضي موارد نثر بي
زبان و لهجة بومي نيز در نثر وي  .دهد خواننده ارائه مي  بهکند و تابلوي زيبايي  کار مي

  .کشد خوبي تصوير مي  کند و محيط آن منطقه را به هويدا است ولي مطالب را سنگين نمي
سوي  است و نگاهش به يايد بگويم که عموزاده خليلي نويسنده خوبدر پايان ب

 ههر طبقمردم مذکور از  ةدر مجموع .است وسيعسرايي  طرح و ساختار و هنر داستان
هاي  حرف, اسکيموها, ها نشين حاشيه ،عشاير ،هاي روستايي آمده مانند آدمميان  بهسخن 
اي  زار و اين نشانگر تجارب نويسندهها کارگران محروم و مردم عامي کوچه و با شهري

چه خوب بود که سبک نگارش وي جذبة شوريدگي هم داشت و . چنين خوب است
  .تر بود سرگرم کننده

  منبع
  .ده خليلي، مجموعة داستان سفر چشمة کوچک، نشر تکا، چاپ اولافريدون عموز
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  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش

وضع مغشوش , دگرگوني کشور. عزيزي در دنياي انقالب اسالمي بال و پر گرفت
سر و صداي عزيزان و اندوه يتيمان , اسارت و شهادت, جنگ تحميلي, سياسي آن دوره
وحشت , ويراني, نابودي, بمباران, غارت, قتل. رحمي و ظلم را چشيد را ديد و درد بي

همه جا تيره و  يدر نگاه ولذا . هاي شهر و روستا را مشاهده کرد مگي بچهو سراسي
توانست از آن  آساني نمي وي آنقدر تحت تاثير شرايط آن دوره بود که به. سياه بود
اي در شب ديجور بود که روح وي جز سياهي و  همچون ره گم کردهوي . بيرون بيايد

  :ديد تاريکي چيزي را نمي
  ١رسـد  جسم تبـدار گناهـت مـي     رســد ت مــيناگهـان روح ســياه 

فرهنگ , هاي عرفاني انديشه, ستايش قهرمانان ديني :سخن عزيزي اين گونه است
  .تغييرات انديشه و افکار اجتماعي, فرهنگ انقالب اسالمي, مذهبي

, است» شيهه«همچون , سرايد و سخني که مي, »آه«, تراود صدايي که از ذهنش مي
  :روح و لبخندش خنجر بران استجانش مج, وجودش ناله

  ٢آه آوا جــان مجــروح مــن اســت  لفظ سرکش شيهه روح من است
ــته ــدها  خسـ ــر لبخنـ   ٣گوينـدها  هايي که مـي  از مالمت  ام از خنجـ

  :شب برايش انتهاي آرزوست, زماني که سخن از فلق و فجر است
  دوره گرد شـهر آه مـن تـويي     اي شب آواز نگـاه مـن تـويي   

                                                   
  .۲۸ص , هاي مکاشفه شفک  .١
  .۲ص, همان  .٢
  .۷ص , همان  .٣
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  :چنانکه گويد, ش را فرا گرفته استشب تمام وجود
  در نخستين اشک من چشم تو بود  هق هق من تنـدر خشـم تـو بـود    

که حجاب ظلمت برايش چراغ صحن تابستان , حدي رسيده دوستي وي به شب
ولي اگر همان شب آيينه باشد احساس  ،سازد ها را تاريک مي سياهي شب آيينه. است

  :دهد عميق تالش شب مهتابي را نشان مي
  اي چراغ صحن تابستان من  اي شب اي آيينه ايوان مـن 

  .١برد آغوش شب پناه مي  و سپس به
کند که  او تمنّا مي. شود هيچ موقع ناراحتي و شکايت از اين شاعر بيباک ديده نمي
  :گردد تر اش باريک چادر سياه شب آنقدر تيره و تار باشد که وسعت وهم و لحظه

ــن  ــک ک ــرا تاري ــم م   ام را بيش از اين باريک کن لحظه  وســعت وه
ــاز کــن از دانــة روحــم ســبوس  ــوس    ب ــاهم آبن ــن در نگ ــر ک   منتش

  :سرايد شاعر از روشنايي فقط ظلم و استبداد را ديد پس مي
  هر شهابي بر شبم تيغي کشيد

هرچه از او مانده غبار  ،نگذاشته است يباقحرمان در نهاد وي رمقي از زندگي 
  :هاي غربت پراکنده کوچه تربت است و آن هم در
ــار ره ــن غبــ ــربتم مــ ــين تــ   ٢هـــاي غـــربتم در ره گـــرد کوچـــه  نشــ

از آسمان بلند تا تحت ثري همه غمناک و ويران . غم در وجودش پنهان است
با بال آه در فضاي گسترده،  ،او با تاريکي غم چنان آشنا شده که وقت پرواز. باشد مي

  :رود اوج مي  کند و از محبس دل به پرواز مي
  در دلم راه خروجـي بـاز کـن     بال آهم در عروجي بـاز کـن  

ياد روزهاي طفلي  او چون به. عزيزي مرگ را از کودکي مشاهده کرده است
  :کند انگيزي او دوباره محيط را افسرده مي ولي بدبيني و الم, ستااگرچه سرحال  ،افتد مي

  اهاي خيس بـاران خـورده ر   مرغ  هـاي مـرده را   شمارم جوجـه  مي

                                                   
  .شود ديده نمي ،۴ص  ،خال… نردباني شو  .١
  .است يد اشتباه چاپيح تر است شايگرد ره در صح  .٢



  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش  ٣٩١

داند که انسان موجودي نيست  او مي. افکند عزيزي طرح اميد را زيرخاک اندوه مي
کند که  يکباره جرأتمندانه از شب آرزو مي به پس که زير بار سنگين غم فنا شود،

را فراگرفته و پاياني  يتا بن روح آدم سر اي اندوهي را آتش زند که همچون بيشه
  :رويد هاي روزگار مي غماز  نو ندارد؛ بلکه هر روز گياهي

ــن    جان کوه مـن  اي شب آتش زن به ــدوه م ــه ان ــو در بيش ــعله ش   ش
گنجاند  گاهي احساسات حافظ و مالي روم را در رگ و ريشة شعر خود مي يو

  :گويد حافظ مي. چنانکه از بيت مزبور آشکار است. که قابل مالحظه است
  ست که در آسمان گرفت اي خورشيد شعله  زين آتش نهفته کـه در سـينة مـن اسـت    

  :انگيز است شعرهايي که جنبة اخالقي، اجتماعي و اسالمي دارد نشاط
  نـد نز پـر مـي  , با قناري در قفـس   زننــد از شــقايق داغ بــر ســر مــي
  خورنـد  شام را سيمرغ بريـان مـي    خورنـد  ظهرها ته چين عرفان مي

ــي ــاه م ــاز  گ ــين نم ــد در ح   رقصــند در اوج نيــاز  گــاه مــي   گرين
∗  

  بندند روي سـد جـوع   سنگ مي  سازند در خاک خضـوع  خانه مي
ــور آب  ــد از حض ــرم دارن ــا ش   هــا شــويند در مــرداب تــن نمــي  ه

اين است که بسياري از شعرهاي , شود آنچه از قراين اشعار گوناگون استنباط مي
غزلي او در حالت مخصوصي سروده شده است که تمام مفاهيم محدود زماني و مکاني 

او راز حيات . صورت شعرهاي عميق و فلسفي در آورده است نورديده و آن را به را در
کند  طوري بيان مي ات راياب اي نرم و ماليم ها گنجانيده و با لهجه انساني را در تک بيت

زند و اينچنين  صداقت موج مي, نازد زندگي مي, رقصد مرگ مي, رسد نظر مي که به
  :دده مخاطب را تحت تأثير قرار مي

  ١شـان  ريخت از تابوت زندگي مي  شـان  رقصيد بـا ناسـوت   مرگ مي
بر بناي انتخاب کلمات خوش  يو .نحو ديگر است  شعرهاي ديني احمد عزيزي به
ها با او همگام نيست و عقب  متاسفانه انديشه .سرايد آهنگ در قالب مثنوي قصيده مي

                                                   
  .۴۹ص  ,هاي مکاشفه شفک  .١
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  :تواند جلو برود د از چند بيت نميماند و بع مي
  ١اي که قانون اشارات منـي   معمار غبـارات منـي   اي که

  ٭
ــترهاي روح  ــوش بس ــرا آغ   ٢وي صراحي گردن رقص صـبوح   اي ح

  ٭
  ٣معجر ماجراهـا داشـته   وي به  ســيناها ســراها داشــته اي بــه

  ٭
  ٤هــا نــام تــو در ســينه اســطوره  هـا  اي در آغوش تو مهد سـوره 

  :سرايد بعد از سه بيت مزبور مي
ــدي   از يـاس آمـدي   تو از ابريشم تـو  ــاس آمـ ــار رود المـ   ٥از کنـ

  ٦چکيـد  وز سر انگشت مشيت مي  چکيــد از لبانــت شــهد نيــت مــي
گاهي . شعرهاي عرفاني عزيزي پرشور است و عاري از لطافت شعري و هنري

سوي دشت و  هاي بلند خود را در تالش ابتکار تمثيلي از آسمان بلند عرفان به انديشه
  :کند صداي بچه ايلي پخش ميبرد و مانند  کوه مي

ــ     خـــورد تـــن را مـــي, عشـــق مثـــل روح ــدن را م ــرگ ب ــز ب ــل ب ــور يمث   دخ
ــه  ــنگ فاختـ ــن جفـــت قشـ ــويي ايـ ــه را در ســـينه مـــن مـــي     گـ   کنـــد النـ

  ٧سـت  عشق با يک مشت سـنگ صـيقلي    سـت  عشـق جامـد عشـق ميـز و صـندلي     
ــت    ــاکي اسـ ــايي خـ ــق ماليخوليـ ــت     عشـ ــي اس ــاري افالک ــک بيم ــق ي   ٨عش
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  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش  ٣٩٣

با  عرفان و غلبه عشق بر جان عالميان که در اشعار زير وجود دارد اصالًشوريدگي 
  :ابيات باال قابل مقايسه نيست

  هرچه گيسو ريخت بر شب مال ماست  خرج صد بتخانه از يـک خـال ماسـت   
∗  

  ١صــبح فــروردين نگــاه عاشــقان  چيست عطـر يـاس؟ آه عاشـقان   
∗  

  ٢اي در موج عشق الشهکيست انسان؟   اي بـر اوج عشـق   چيست عشقي باشـه 
∗  

  ٣خواهـد دلـم   من گل خورشيد مـي   خواهـد دلـم   من درخـت بيـد مـي   
∗  

  ٤من ترا صد بـار در خـود گـم شـدم      يـا خـم شـدم   , شدم يا مي, لب شدم
∗  

ــي    دهــد عشـق تــو حلّـاج را خــون مـي    ــون م ــد مجن ــي را بي ــد آدم   ٥ده
∗  

  ٦ام مـــن هـــوادار هـــواي تـــازه     ام دروازه مـــن مريـــد بـــاغ بـــي   
∗  

  ٧عشق مـن بايـد ز آب و گـل بريـد      بايــد ز بـودن دل بريــد ! عشـق مـن  
  ٨عشق تنها بر يکي طور است و بس  عشــق يــک آوازة دور اســت و بــس
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  ٣٩٤  قند پارسي

 ينظر وي تالش  گذارد؛ گاه همين عشق به يک نهج نمي ها را بر انديشه, شاعر
  :ثمر است بي

ــدر  ــي   عشــق اي احســاس گنــگ در ب ــالش ب ــا ت ــق اي تنه ــر عش   ١ثم
∗  

  جز عزاي ايـل مختـوم تـو نيسـت      تن من جز تب بـوم تـو نيسـت   در 
∗  

ــبنم   ســـت اي زن امـــروز آتـــش خـــرم ــدت ش ــروز عي ــت اي زن ام   ٢س
∗  

ــب    از زنــــان آدرس پــــرس غريــــب ــن يجيـ ــتة امـ ــان خسـ   ٣از زنـ
∗  

ــده  ــايي شـ ــت زدم پـ ــغر رويـ ــده    اصـ ــايي ش ــويش شناس ــغر از م   ٤اص
ها را  عاذم است شاعر وزن مصرمصرع نخستين موهن است و در حقيقت مدح بال

  :کند هاي دراز و کوتاه برابر مي ها با کمک آهنگ بعضي وقت
  ٥دهـد  بوي صدها استکان خون مـي   دهـد  عشق آنجـا بـوي افيـون مـي    

∗  
  ٦امروز گل يـخ بسـته بـود   , اي زن  آتش خسـته بـود  , اي زن افسوس

∗  
ــده    از زنـــــان از مدينـــــه آمـــــده ــکينه آمـ ــر سـ ــر قبـ   ٧از سـ

∗  
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  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش  ٣٩٥

ــا ــدوزيم  در مـــ ــرده گلـــ ــا  پـــ ــوروزيم   مـ ــفره نـ ــر سـ   در بـ
∗  

  ١هــاي ســبز خــواب دختــران برکــه  دختـــران مـــاهي تنـــگ شـــراب
∗  

ــه ــن اي زن آيينــ ــاز کــ ــب مـــرا آواز کـــن    ام را بــ   اي زن امشـ
چند  به .تواي اخالقي و اندرزهاي اجتماعي در کالم وي زياد استمحشعرهاي با 

  :کنم نمونه از شعرهاي نغز او اشاره مي
ــر شــاخه نصــف نهــار   دار اعتـــدالم در بهـــار  مـــن مـــ  ــم ب   ٢مــن گل

∗  
ــت    گويد سخن خاک من اسـت  اين که مي ــن اس ــال ادراک م ــين ب ــن طن   ٣اي

∗  
ــل ــل مشــو  ! اي تغاف   ٤اي خطا در خلـوت مـن گـل مشـو      در ره مــن پ

∗  
  ٥ساکن آن شـهر خورشـيدي شـويم     خيـــز تـــا در ذره تبعيـــدي شـــويم

∗  
ــد   ــرچين زديـ ــاز را پـ ــاي بـ   ٦ان را بــا طــال تخمــين زديــددختــر  باغهـ

∗  
ــاس  ــر يـ ــاران دور از عطـ ــناس     اي گنهکـ ــبنم ناش ــواران ش ــين خ   اي زم

∗  
  ننـگ بـر دســتي کـه زنجيـر آفريــد      اف بر آن شهوت که شمشـير آفريـد  
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  ٣٩٦  قند پارسي

  :نمونه خوب تصويرسازي است, بعضي از ابيات
ــعر   ــير ش ــود از ش ــوير ب ــزش تص   ١پا شدم ديدم که خيسـم زيـر شـعر     ري

  گزيني واژه
آنها را در  ،هايي که نشانگر فرهنگ قرآن و کربال هستند عزيزي با انتخاب واژه

 زيرا ساخت اينگونه. کاربرده است  هاي خود، هم مستقيم و هم غير مستقيم؛ کنايي به سروده
  :ماد و عاد. ها با پندار نوين آيين انقالب اسالمي سازگار است ها و استعاره کنايه

ــا   ــردان ع ــاد اي م ــان م ــي  داي زن ــاد  م ــما را گردب ــر ش ــرد آخ   ٢ب
  :گاهي توسن سخن و انديشه را ساز کرد يا همين طور واژه قبله, واژه مردان عاد

  ٣گـاهي بـود از زنهـاي تـان     قبله  اين سراي آن که در تنهاي تـان 
  .دهد گاهي حالت نهايي تسليم و سرسپردگي را نشان مي لفظ قبله

  قنبر
ــدند  ما  هاي من قنبـر شـدند   هم کالسي ــتر شـ ــک دروازه اشـ   ٤لـ

  ذوالفقار
ــار   واي بــر مــن ره ســپردم در غبــار ــدم از دراي ذوالفقــ   ٥بازمانــ
  کيسـت قتــال خـدايان؟ ذوالفقــار    کيست دست بينوايـان؟ ذوالفقـار  

  نماز، حجاز
  ٦تا اذان برخيـزد از خـاک حجـاز     منتظــر هســتيم مــا در هــر نمــاز

∗  
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  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش  ٣٩٧

  ١دار ايـن اذان جـز مکّـه نيسـت     پرده  بر لباس مکّه اين حقيقت لکّه نيسـت 
تمام سرايندگان اين دوره مرثيه و ماتم و شيون آثار ذکر کربال و فرهنگ آن در 

  .نيست؛ بلکه محرک شوق شهادت است

  نينوا و کربال
  ٢کل ارض کربال را فکر کن  نينوا را در دل خود ذکر کـن 

مخصوصاً دوازده امام  اهللا هستند و الگوي شان که اولياء يدر ابيات زير عقايد شيع
  :دهد را تذکر مي

  شـود هـر بامـداد    شيعه عاشـق مـي    چکد از چشم يـاد  شيعه هر شب مي
∗  

ــين    هست اين از اولين تـا آخـرين   ــاني مب ــئ را امام ــل ش   ک
مسايل فقهي نيز شوق شهادت و تکميل اين واجب را ذکر کرده است که از 

  .ويژگيهاي انقالب اسالمي است

  خون حسين
  برد خمس جوانـان را حسـين   مي  خون خود ادا کـرديم ديـن   ما به

اصل   نگاري زمان گذشته نيست بلکه افکار جوانان ايراني را به تلميحات فقط واقع
  .واقعه تطبيق داده است

  و مشرکين )ص(محمدحضرت 
  ٣ايـم  عهدمان را با محمـد بسـته    ايم روي مشرکين سد بسته ما به

ک ملّت است که هميشه سر قرباني را در دست دارد واژه سربدار نشانگر فرهنگ ي
  :سربداران خراسان است  اريخي هم بهو يک اشاره ت
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  ٣٩٨  قند پارسي

  ١قلعه مستضعفان در خـاک ماسـت    سربداران نسل يـک ادراک ماسـت  
∗  

  ٢انـد  اين طنين را سربداران ديـده   انـد  زخم شـيعي را سـواران ديـده   
∗  

  ٣ين کاشـتند ما زيتون والت شهر  مردم مـا بـاغ ياسـين داشـتند    
  :کند وقايع و حال و هواي انقالب اسالمي را نمايان مي, به مناسبت اسامي خانواده رسول

  هم حسين اينجـا شـکوفد هـم حسـن      از پيونـــد يـــاس و نســـترن بـــه بـــه
از , الرسول بضعةارتباط امام خميني را با , همين طور در بيت زير با دقّت و ظرافت

  :ده استدا اننشرا  لحاظ نسب و فلسفه ديني و فکري
  ٤قلب نازک زهـرا نبـود   جز به  آن شــب کــه روح آمــد فــرود

نحو احسن   هم رويداد ايران است و هم تفسير سوره قدر و اهميت دين را در جامعه به
  .شود اينگونه ويژگي ادبيات انقالب اسالمي بين تمام شاعران ديده مي. مطرح کرده است

نياز  تک آنها که تک. شود اشعار وي ديده ميهاي زيادي در  عالوه بر اين واژه
  :شود مشتي از خروار اينجا ذکر مي, تفسير دارد  به

خون  ،نواي سرخ دشت ،رياضت, گلزار سيدان, زيارت عباس, تفسير, صلح
, بهار سرخ, خون چکاني گل, هاي زخم الله, هاي شهادت زخم زمين گل. سربداران
زن , پيغمبري زن, پاکي زن, فقيه فلق, واليت, بوي بعثت, زير خون خوابيد, زخم, بوسه

راز , کربال باد, زن مظهر اسم لطيف, زن تداعي مالئک, زن طلسم عفت, آيينه عرفان
, ضامن آهو, فاطمه, زينب, آهوان شير, زيارت نامه, ضريح, خم کربال, سرخ آدمي
  .بوسه گاه وغيره, علمدار
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  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش  ٣٩٩

  ابتکار واژه
, آواز چکيدن, ماه از چشم کشيدن, تقطر, باريدنفجر , آشتي پاشيدن, قي کردن چشم
آواز , اندوه را آغوش کردن, اشک عقيم, سرخ شبنم, ترين عصر شبنم, سرفة غربت

  .نهضت شبنم عشق از لب چکيدن, طفل نرگس, طاليي
او اصالً شاعر غزل است ولي . احمد عزيزي شاعري با ذوق است, خالصة کالم

فنا و ناپايداري و عشق , ايد و مضامين روزانه زندگيسر عموماً در قالب مثنوي شعر مي
شود که درباره  ابتکار فکر و نظر هم در کالم وي ديده مي. الهي را انتخاب کرده است

شعر وي قضاوت کردن بسيار مشکل است زيرا که هرچه در اين مقاله بحث شده 
چاپ شده است و  ها از وي اي است که در بعضي از مجلّه بر پايه اشعار پراکنده ،است

  .بود يکه تنها اثر بارز موجود و» هاي مکاشفه کفش«همچنين مجموعه شعر 
  



  ٤٠٠  قند پارسي

  فراخوان مقاله

شود براي شماره آتي  تمامي اساتيد و دانشجويان محترم تقاضا مياز 
فارسي  ادبيات«مقاالت ارزشمند خود را با موضوع » قند پارسي«فصلنامة 
  .ارسال نمايند» در دهلي

  
  :مقاالت يموضوع يمحورها
o يدر دهل يات فارسيخچه زبان و ادبيتار 

o يات فارسيو ادب در گسترش زبان يدهل يها نقش حکومت 

o رانيبا ا يدهل يها حکومت يو اجتماع يروابط فرهنگ 

o رانيو ا ين پادشاهان دهليب يمشترک فرهنگ يها شهير يبررس 

o يزبان دهل يشاعران فارس يمعرف 

o ينگاشته شده در دهل يآثار فارس 

o يدر دهل يفارس يخط يها نسخه يفمعر 

  
 ۲۰۱۴اگست  ۲۲برابر با  ۱۳۹۳مردادماه  ۳۱: آخرين مهلت ارسال
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  فراخوان مقاله  ٤٠١

  فراخوان مقاله

شود براي شماره آتي  تمامي اساتيد و دانشجويان محترم تقاضا مياز 
: غالب دهلوي«مقاالت ارزشمند خود را با موضوع » قند پارسي«فصلنامة 

  .نمايند ارسال» گوي هند شاعر پارسي
  

  :مقاالت يموضوع يمحورها
o غالب يشعر فارس يها يژگيو 

o شعر غالب يعرفان يها شهياند 

o يغالب و سبک هند 

o در عهد غالب يادب فارس يها يژگيو 

o شاعران معاصر غالب يشعر فارس يقيتطب ينقد و بررس 

 
 ۲۰۱۴نوامبر  ۲۱برابر با  ۱۳۹۳آبان ماه  ۳۰: ن مهلت ارساليآخر
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  ٤٠٢  قند پارسي

  فراخوان مقاله

شود براي شماره آتي  تمامي اساتيد و دانشجويان محترم تقاضا مياز 
: اقبال الهوري«مقاالت ارزشمند خود را با موضوع » قند پارسي«فصلنامة 

  .ارسال نمايند» قاره شاعر و متفکر شبه
  

  :مقاالت يوعموض يمحورها
o شعر اقبال يعرفان يها شهياند 

o ياقبال و فلسفه خود 

o يزياقبال و غرب ست 

o اقبال يشعر فارس يادب يها يژگيو 

o يشمندان اسالمير افکار اقبال بر انديتاث 

 ۲۰۱۵ه يفور ۱۹برابر با  ۱۳۹۳بهمن  ماه  ۳۰: ن مهلت ارساليآخر
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