
  ٤٦  قند پارسي

  عبيدي سهروردي

الت يدر ا يات فارسيمطالعات زبان و ادب ييو شکوفا ي، دوره باروريالديقرن نوزدهم م
 يت و سرپرستيها، با حما يسيآن زمان، در عهد حکومت انگل يبنگال بود و شعرا و ادبا

جه، زبان يدر نت. غ نمودنديبل ين منطقه سعيدر ا يط ادبيج محيدر ترو يحکمرانان فرنگ
 نيتر از برجسته يکي. شرفت کرديار پيبس يالديخصوص شعر در قرن نوزدهم م  هب يفارس

سبب داشتن مهارت  به بود که» يسهرورد يديعب«آن دوره در بنگاله،  يشاعران فارس
» بحرالعلوم« به نة فرهنگ و ادب،يالعاده در زم فوق يها تيگر علوم و فنون و موفقيدر د

  .١ملقّب گشت
کرد، از  يتخلّص م» يديعب«  به داهللا بود وياو عب ياصل که نام يسهرورد يديعب

ي سلسله نسب و. خانواده اشراف ارتباط داشت  به ران بود ويحوزه سهرورد در ا
رسد که از  يم) يالديم ۱۲۳۴/ه ۶۳۲: م( يسهرورد الدين خ شهابيحضرت ش  به

ن مغول از يدر عهد سالط يدياکان عبين. رفت يشمار م به آن عصر انين صوفيتر معروف
ه يدر ناح» توايداس پور چ«ه يبنگال قدم نهادند و در قر به هند مهاجرت کرده  به رانيا
  .٢دندياقامت گز )Midnapur(» دناپوريم«

 ۱۲۵۰ يالثان يمطابق با ششم جماد. م ۱۸۳۴سپتامبر سال  ۱۴در روز  يديعب
 يصوف از پدر بزرگوارش که خود ي، از همان خاک برخاست و در عهد کودکيهجر

کلکته آمد و   به بعد از آن. را فراگرفت ينام داشت، علوم مقدمات» نيالد نيشاه ام«بوده و 
آموزش و پرورش  يکه آن زمان مرکز عال) يه کنونيدانشگاه عال(ه کلکته يدر مدرسه عال
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رزا يم«ل ياز قب يرانيدر آن وقت، دانشمندان معروف ا .١ل نموديالتش را تکميبود، تحص
بر  يادير زيستند، تأثيز يکه در بنگاله م» يم دهريعبدالرح«و » ياق اصفهانعبدالرز

که بعدها دانشکده  يدر دانشکده هوگل. م ۱۸۶۵در سال  يديعب. گذاشتند  يديعب
منصوب گشت و تا  يسمت پروفسور در بخش عرب  به ده شد،ينام» محسن يهوگل«

، ي، عرفان، لغت شناسيشناسدر علوم ستاره  يو. خدمت ادامه داد  به .م ۱۸۷۴سال 
 اش بود، يکه زبان مادر يبسزا داشت و عالوه بر زبان بنگال يا و ادب مهارتيجغراف

ن تسلّط يو الت يوناني، ي، عبرانيسيت، انگلي، سانسکري، فارسياردو، عرب يها زبان  به
شر منت يزبان فارس  به »نيدورب«نام   ي بها در آن زمان در کلکته روزنامه .٢کامل داشت

 ن روزنامه،يق ايت آن را بر عهده داشت و از طريريچند روز مد يبرا يديشد، عب يم
مبذول  يسيل زبان انگليتحص به شان رايمسلمانان بنگاله پرداخت و توجه ا يداريب  به

ژه در نظر دولت يو يگاهيجا يديد که عبين اقدامات مهم باعث گرديا. ديگردان
با  يديعب. ديکومت، در محافل شاهانه شرکت جودست آورد و از جانب ح ي بهسيانگل
 ينيز، ارتباط و همنشيآن عصر ن ي، علما، فضال، شعرا و ادبايدولت ين بزرگ، امراينواب

سرود و مورد  يم يزبان فارس به ها دهيداشت و بر حسب حال و مواقع در شأن آنان قص
  .٣گرفت ين قرار ميتحس

ادب  هاي شخصيتدانشمندان برجسته و ان يکه فطرتاً معارف پرور بود، م يديعب
د احمد يسر س«که  يبا مؤسسه انجمن علم يو. ن بوديار مورد تحسينواز آن دوره بس

ر کرده بود، ارتباط داشت و در اجالس يدا. م ۱۸۶۴آن را در سال .) م ۱۸۹۸: م(» خان
ي ا مدرسه. م ۱۸۷۵د احمد خان در سال يکه سر س يوقت. جست يآن هم شرکت م

س يگر تأسيمسلمانان هند در شهر عل يبرا» يشرق يسيانگل يدانشکده اسالم«م نا  به
  .٤خاصّ آن بود ياز رؤسا يکي يدينمود، عب
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شهر داکا مسافرت  به در بنگاله يعلوم اسالم ياياح يبرا. م ۱۸۷۴در سال  يديعب
هر داکا در آن زمان، ش. ارائه کرد يا اش خدمات ارزنده يان زندگانينمود و در آنجا تا پا

از . ت داشتيبعد از کلکته از لحاظ آموزش و پرورش و ثقافت و فرهنگ مرکز
س يکلکته، تاس يس مدرسه عاليتوان از تأس ينه، مين زميدر ا يمهم و يتهايفعال

 ين روزهايدر داکا نام برد که تا واپس» رنگريجهانگ«مدرسه  به موسوم يا دانشکده
ت بزرگ و ارجمند که ين شخصيا. عهده داشت را بر يت آن مرکز علميرياتش، مديح

در روز  يت الهيد، سرانجام برحسب مشيدرخش يتابناک، در افق فلک م يا مانند ستاره
  .١شه غروب کرديهم يبرا) ه  ۱۳۰۲ يع الثانينوزدهم رب. (م ۱۸۸۵ه در سال يفور ۲۵

ر علم و دانش و هنر پرور بود و د يسرپرست و حام يديد، عبيچنانکه ذکر گرد
 نة علم و ادب و فلسفهيدر زم يداشت، و يعلوم و فنون گوناگون استعداد کامل

 ف کرد که تعداد آنهايتال يگرانقدر ي، کتابهايسيو انگل ي، عربياردو، فارس يها زبان  به
در پنج جلد » آموز يدستور فارس«  به توان يم ياز آثار ارزنده و .٢رسد يپنجاه و دو م  به

 يعنوان شاعر معروف فارس به را ياشاره کرد که و يان فارسزب  به وان اشعارشيو د
 /ه ۱۳۰۰شود، در سال  يده مينام» يديخرابات عب«که  يديوان عبيد .٣مطرح کرده است

  .٤ور چاپ آراسته شديز به در کلکته. م ۱۸۸۲- ۸۳
ات، قدرت تمام و حکمت نظام داشت يو رباع يده، غزل، مثنويوانش شامل قصيد

. گردد ياشاره م ياز کالم و يا نمونه  به اکنون. باشد يهل ذوق و ادب مکه مورد توجه ا
  :دهد يرا نشان م يو فصاحت کالم و يديعب ين شعر مالحظه شود که نژاد اصليابتدا ا

 ٥تو گويد که هستم از ايـران  فصاحتم به  ام ببـين  ز خاک هند مـنم ليـک پارسـي   
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 يزيال و سحرانگيهات، لطافت خيکه شامل تشب يديعب يها از غزل يا نک نمونهيا
  :است کالم

  هـا  وطـن  در صفحه رخسار تو بـس صـبح    غريبـان  در پيچ و خم زلف تـو صـد شـام   
  هـا  در ساعت سـيمين تـو بشـکفته سـمن      حسـن  گـل  کرده گلگون تو گل در عارض

ــيکن  ١هـا  آويختـه هـر سـوي ز گيسـوت رسـن       در چــاه زنــخ گشــته دلــم غــرق و ل
  :دير توجه کنيغزل ز  به .انه دارديص صوفيخصا يو يغزلها ينبود ول يصوف يديعب

  گـر صـفاي قلـب خـواهي، طالـب ميخانـه بـاش       
ــاش    ــه ب ــدم ديوان ــويي، هم ــل ج ــالي عق   ور ج

  صــفحه دل را ز نقــش غيــر حــق پــرداز زود    
  خواه در مسـجد نشـين و خـواه در بتخانـه بـاش     

  سوختن چو شمع در محفل نه کـار عاشـق اسـت   
ــوز   ــداز و س ــاش  در گ ــه ب ــر پروان ــاطن، همس   ب

  يـــاد دار از موبـــد هشـــيار ايـــن نکتـــه عبيـــد 
 ٢هر چـه باشـي بـاش، امـا انـدکي ديوانـه بـاش       

از ي ديکلکته قدم نهاد، عب به هند آمد و  به .م ۱۸۷۵لز در سال يکه شاهزاده و يوقت
ار خوش آهنگ و يسرود که بس يا دهيکرد و در شأن او قص ييرايپذ يگرم ي بهو
  :ديگو يم يديش بود؛ عبروبخين

ــد     ــدار آم ــاه تاج ــه ش ــي اي دل ک ــاز از خرم   بن
 به باغ ملـک هندوسـتان تـو گـويي نوبهـار آمـد      

  نهال خوشدلي بنشـان، بکـن بـيخ حـزن از جـان     
  که شاهنشاه انگلستان، کنون بـر تخـت بـار آمـد    

  بده ساقي شرابي خوش، بزن مطرب ربابي خـوش 
  ار آمـد برقص اي دلبـر مهـوش، کـه شـاه کامکـ     

ــاکنان شـــهر کلکتـــه    زهـــي بخـــت بلنـــد سـ
ــار آمــد کــه از ديــدار شــه نخــل اميدشــان بــه    ب
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  اي ديگـر  نديده چشم اين کشـور چـو او شـهزاده   
 ١سـوي ايـن ديـار آمـد     که از ملک فرنگ ايدر به

د يشا يو. باشد يم ي، دربردارنده پند و اندرز و مطالب اخالقيديات عبيمثنو
را که شهرت » و کلئو پاترا يانتون«عنوان  به ريشکسپ يکه مثنون شاعر هند بود ينخست
 ينظام يسبک مثنو ي بهن مثنويا. نظم درآورد  ي بهفارس ي بهسيدارد، از انگل يجهان

 يينه شعرگويدر زم يديبزرگ عب يتهاياز موفق يکي» ن و خسرويريش«با عنوان  يگنجو
 ين مثنويات اياز اب يتعداد. رسد يهفتصد و ده م به ات آنيشود و تعداد اب يشمرده م
  :شود يآورده م

  يکــي نــو داســتان شــيرين و دلکــش      گزيـــدم بهـــر نظـــم از خـــاطر خـــوش 
ــتاني  ــاريخ کهــــن خــــوش داســ ــاني   ز تــ ــوده نهـ   کـــه در انگلـــش زبـــان بـ

  کــه نــامش شکســپير و شــيخ پيــر اســت  نظيـر اسـت   در انگلش شـاعري بـس بـي   
ــزي    نمـــوده نظـــم ايـــن شـــيرين حکايـــت  ــه انگري ــت   ب ــد بالغ ــا ص ــان ب   زب
ــانه    ــه آن فسـ ــر چـ ــد اگـ ــن باشـ   ولــــــي پــــــيش دري دان زمانــــــه  کهـ
ــيرين  بــــود نــــو داســــتان تــــازه رنگــــين ــيرين بـــود شـ ــوال شـ   ٢تـــر از احـ

ات يمثنو به ريالنظ مين آثار و اضافه عديتر از عمده يکي ين مثنويقت، ايدر حق
  .ديگرد يديش شهرت عبيباشد که باعث افزا يدر هند م يفارس

در ضمن حمد و  يدير، عبيز يدر رباع. هم درخور اعتناست يديات عبيعربا
  :دهد يخودش را نشان م يزل، عجز و انکسار و فروتنيلم  يش هستيستا

  ز آنچه انديشه کنم مدحت تو بيرون اسـت   اي که مدح تو ز انديشه من افـزون اسـت  
 ٣ش وارون اسـت بر سر کاغذ از اين فکر سر  قلم از حصر ثناي تو همي دلـريش اسـت  

 يديعب  ي بها ت برجسته و داور سرشناس بنگال در نامهي، شخصير عليد اميس
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  :را نوشت ين رباعيدر جوابش ا يديعب. معروف است يلينوشت که نامش در لندن خ
ــرا باشــد    وگرنــه نــامم در لنــدن از کجــا باشــد      ز توســت شــهرتم ار شــهرتي م
ــر   شميم سـنبل و ريحـان کجـا رود تـا دور     ــد  اگ ــبا باش ــد ص ــل آن قاص ــه حام  ١ن

توان گفت که  ين گفتار آمده ميکه شرح آن در ا يديکالم عب يها نمونه  به با توجه
 ان ويقدرت زبان و ب يبرجسته بود و اشعارش که حاو ي، شاعري، در زبان فارسيديعب

د يشهرت جاودانه بخش يو  به باشد، يم يو دلکش ينيريفصاحت و بالغت و ش
  :ديگو يودش مهمانطور که خ

 ٢ااز سخن ليـک ببـين نـام دوامسـت مـر       در جهان نيست عبيـدي کـه دوامـي دارد   
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