
  ٧٤  قند پارسي

  سيد محمود آزاد

، يسندگان برجسته زبان فارسيان و نويان سخن سرايدر بنگاله م يالديدر قرن نوزدهم م
عنوان شاعر زبان  به ست کهيز يد محمود آزاد ميت ارجمند و مفتخر، سيک شخصي

شعر  يدر هر دو زبان اردو و فارس يو. ديچيپ اش در سراسر بنگاله  ، نام و آوازهيفارس
اردو بهتر  به اش را نسبت ي، شعر فارسيرزا غالب دهلويانند مم يسرود ول يم
  :سرود ينطور ميدانست و ا يم

                              ٓ       ٓ                         ١ 
د که يدان يشما م يندارد، ول يا چ عالقهيزبان اردو ه  به سرودن شعر به آزاد يعني

  .بهتر است يو ياشعار فارس
 يدر آن عهد سخن يچ تذکره نگار اردو و فارسيد محمود آزاد، هيس يدر احوال زندگان

بود،  يو عصر تر از آزاد و هم که بزرگهم  ٢.)م ۱۸۸۹: م(عبدالغفور نساخ  ينگفته است حتّ
 ن، هر آنچهيبنابر ا .اورده استيان نيم  ي بهچ ذکرياز آزاد ه ٣»سخن شعرا«ش يف خويدر تأل
  .گردد يل در دسترس است، درج ميتفص يبا اندک ٤»لرحمنا فيلط«که از 

پدر جدش . کردند يم يبودند و اغلب در اصفهان زندگ يرانياجداد آزاد، از نژاد ا
 هند آمد و در  به از اصفهان هجرت کرده يالديم مهجديدر اواخر قرن ه ير اشرف عليام

                                                   
  .١٠٩- ١٠٨سيد محمود آزاد، ديوان آزاد، ص   .١
 .ر. ميالدي درگذشت ١٨٨٩لکته مي زيست که در سال عبدالغفور نساخ شاعر اردو و فارسي در ک  .٢

  .٢٦٩ص  ،                               ،به دکتر جاويد نهال. ک
  ).تذکره شعراي اردو و فارسي(سخن شعراء  ،عبدالغفور نساخ  .٣
ميالدي  ١٩٩٢به سال  ودر کلکته مي زيست که الرحمن يکي از دانشمندان فارسي  سيد لطيف  .٤

  .                          ،به سالک لکهنوي. ک. ر. تدرگذش



  سيد محمود آزاد  ٧٥

در آن عهد، . دياقامت گز) کشور بنگالدش(الت بنگاله يرنگر در شهر داکا در ايجهانگ
 ير مهديم -پسر بزرگش. شد يشهر شمرده م ياز اشراف و رؤسا يکي ياشرف عل

: م(در ين حيد اسدالديد محمود آزاد که نام پدرش سيس. پدر بزرگ آزاد بود -يعل
تخت کشور بنگالدش است، يدر شهر داکا که فعال پا. م ۱۸۴۲بود، در سال  .)م ۱۸۸۸

اش تلف شد و  راث خانوادهيکه م يبرد و هنگام يسر م  ي بهنه زندگآزادا يو. متولّد شد
د محمد که او يکسب معاش، ناچار همراه برادرش س يش دشوار گشت برايستن برايز

در لکهنو  که »اوده پنج«سندگان روزنامه مشهور ياز نو يکيآزاد معروف بود و  به هم
  .کلکته نهاد ي بهرفت، رو يشمار م به شد، يمنتشر م
از امرا و  يکي.) م ۱۸۹۳-۱۸۲۸(ف خان بهادر يد عبداللطيآن روزگار، نواب س در
ها  يسيکرد و در حکومت انگل يم يبرجسته و دانشمند نامور که در کلکته زندگ يرؤسا

حصول شغل در ي هر دو برادر سفارش کرد که برا به رگذار و با نفوذ بود،يتأث يليخ
شان، چون در يا. حاضر شوند يسيافسر انگل خدمت به مصاحبه يبرا يسيحکومت انگل

مالقات  به دوارانياز ام يطوالن يدند که صفيدند، ديگاه مصاحبه رسيجا به نيوقت مع
افتن، راهش يبار  و بدون انتظار ن وضع،يدن ايد محمود آزاد، با ديس. ل شده استيتشک

ار، يصبر و ثبات بس و ينه قلبيبرادرش محمد آزاد با طمأن يول گرفت و از آنجا رفت؛ را
 يماند و در مصاحبه شرکت جست و خوشبختانه پست و حقوق دولت يابيدر انتظار بار

 يو. س اداره آموزش گمارده شدير نظر رئيز يافت نمود و در منصب خصوصيدر
هار منصوب شد و در يبنگال و ب هاي ايالتثبت نام در  يعنوان بازرس عموم به بعدها
  . گشتبازنشسته . م ۱۹۱۲سال 

داکا بازگشت و  به ن،ينداشت؛ بنابر ا يمشاغل دولت  ي بها چ عالقهيمحمود آزاد، ه
رهسپار ملک . م ۱۹۰۷سر برده در سال  ي بهرا با عسرت و تنگدستي ه زندگانيآنجا بق

 بنا .١خاک سپرده شد  به مسجد لنگرخانه شهر به متّصل يعدم گشت و در گورستان
در اثر  يسالگ ۶۵، آزاد در سن »خ داکايتوار«مصنّف ش يط يرحمان عل يگفته مولو  به
  .٢فلج رحلت فرمود يماريب

                                                   
  .٣٥٣-٣٤٧، ص )ردوا(تجليات شعرستان فارسي  ،الرحمن سيد لطيف  .١
  .٧٢- ٧١، ص                  ،سيد اقبال عظيم  .٢
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  الت آزاديتحص
کجا  يالت آزاد که ويالرحمن هم درباره تحص فيد لطيس يسنده اردو زبان، حتّيچ نويه

م ياز نقل حک. ل کرده بحث نکرده استيا دانشکده تحصيو در کدام مدرسه 
د که آزاد، يآ يذکر نموده، برم» ثالثه غساله«اش  دهدر مسو يالرحمن چنانکه و بيحب

 .٢بود يض از احمد علياو، از اکتساب ف يالت علميتحص بود و ١يشاگرد آغا احمد عل
ف آغا احمد يف و توصين نکته را با تعريا» اليالخ معراج«اش  دهيچنانکه آزاد در قص

  :شود ياز شعرها در ادامه نقل م يتعداد. شرح داده است يعل
  هانش کمال از نسبت ذات فضيلت دستگاه  نـازد  زهي دارالعيار علم و دانـايي کـه مـي   

  مسلّم شد در ارباب فضيلت عظمت شأنش  خصوصاً اوستادي مولوي احمد علي کـز وي 
  مسمي احمد مرسل وحيد عصـر و آدانـش    حکيم شاعران احمد تخلّـص قلـزم معنـي   
  ر معني شناسان جهان بر خـط فرمـانش  س  امام اهـل تحقيـق افتخـار نکتـه ايجـادان     
  ٣پايـان او جـانش   رهين منت احسـان بـي    زبان فارسي را زندگي از سـعي تحقـيقش  

 ييشعرگو  به اقيل عمرش اشتيکند که آزاد از اوا يالرحمن، اضافه م بيم حبيحک
 توان يم موصوف درست است و ميقول حک .٤کرد يتخلّص م» دايش«  به داشت و اول
» دايش«تخلّص  نيهم به که چاپ شده است، يظيتقر ٥» د برهانيمؤ«گفت که در 

سنده زبان ينو» يوفا راشد«نقل دکتر  يول .٦د محمود آزاد استيکه تخلّص س است
باشد،  يمحلّ امعان نظر م ٧تخلّص داشت،» مشهد«اردو، که معتقد است آزاد ابتدا 

 يگفت و برا يو اردو شعر م يهر دو زبان فارس  بهصفحات گذشته ذکر شد آزاد چنانکه در 
                                                   

آغا احمد علي اصفهاني يکي از برجسته ترين دانشمندان زبان فارسي است که در قرن نوزدهم   .١
هفت «به مقدمه . ک. ر. ميالدي در داکا فوت کرد ١٨٨٣در بنگاله مي زيست و در سال ميالدي 
  .ميالدي ١٨٧٣تاليف احمد علي، کلکته » آسمان

  .٧٢ص  ،                  .٢
  .١١ديوان آزاد، ص   .٣
  .٨٢ص  ،                  .٤
  .هجري چاپ شد ١٢٨٢ر کلکته به سال نويسي د تأليف آغا احمد علي به موضوع لغت» مؤيد برهان«  .٥
  .٤٥٦همان، ص   .٦
  .١٠٢، ص                  ،وفا راشدي  .٧
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 ن در سرودن شعريش قرار داد، همچنيرا استاد خو يآغا احمد عل يفارس  به ييشعرگو
د؛ چنانکه يض گرديمستف ١»غميحافظ اکرام احمد ض«ض ياز چشمه ف ياردو، وزبان   به
  :ديگو يم

                     ،                      ٓ           ٢ 
  .فتادينظرم مقبول ن به چ استاديغم هيزبان اردو مانند ض ي بهدر فن سخنور يعني

  غالب يشاگرد
اند که چون  الرحمن ذکر نموده فيد لطيسندگان اردو از جمله سيشتر نوين باره بيدر ا

نجا گذراند، در آن هنگام آزاد در يا هفده ماه در ايکلکته آمد و شانزده   به رزا غالبيم
 يدهل  به که غالب، کلکته را وداع گفته يض کرد و وقتياکتساب ف ياز وسرودن شعر 

شعر و سخنش کمک  اصالح يبراي از و بازگشت، آزاد با او مکاتبه داشت و
هرچه هست، . شتر استيق بيازمند تحقين امر، تاکنون ثابت نشده و نيا يول .٣گرفت يم

دار يدر مورد د ٤يب شادانيلو که دکتر عندياز راد يا است بر اساس خطابه يا هيفرض
» يم سهسراميپروفسور کل«د يچنانکه استاد فق. راد کرديرزا غالب در کلکته ايآزاد و م

 يب شادانيو اردو در بنگالدش با نظرات استاد عندل ياز دانشمندان زبان فارس يکي
ستاد ن باره، دو ايدر ا .٥است  اتفاق نظر ندارد و مالقات غالب و آزاد را انکار نموده

 يروز و دکتر محمد منصور عالم، بحث مفصّليدکتر محمد ف يعنيدر کلکته  يفارس
  .که در خور اعتناست ٦اند کرده

                                                   
  .٢٩٣به نساخ، ص  :ک .ر) هجري ١٢٨٦: م(شاعر و کيمياگر، ساکن رامپور  ،ضيغم  .١
  .١٠٥ديوان آزاد، ص   .٢
  .٣٥٦-٣٥٥، ص ات شعرستان فارسي؛ تجلي٤٩، ص                  ؛٧٣ص  ،                  .٣
براي مطالعه تفصيلي رجوع ) ميالدي ١٩٦٩: م(شاداني دانشمند معروف فارسي، اردو و انگليسي بود   .٤

  .ميالدي ١٩٩٢، داکا، )                   (دکتر عندليب شاداني  ،رجوع کنيد به کلثوم ابوالبشر
  .٥٣، ص              ،کليم سهسرامي  .٥
راه «و مقاله دکتر منصور عالم، مجله  ٥٥- ٥٤، ص ٤٠کلکته جلد » ايندو ايرانيکا«دکتر فيروز، مقاله   .٦

  .١٤٩ -١٤٧، ص ١٩٢شماره  ،نو ، دهلي»اسالم
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فرزند  نکاح خود درآورد و از او  به کش رايشاوندان نزدياز خو يکيآزاد دختر 
پدرش فوت کرد و آزاد تمام عمر،  اتيدر عنفوان شباب، در ح يو. متولّد شد يدختر
  :کند ين اظهار اندوه ميش چنيها دهياز قص يکيدر  يو. خورد يوگ دخترش غم مدر س

ــدها در دل    ــاع امي ــه مت ــان ک ــان فغ ــاني     فغ ــوخت پنه ــزي بس ــراق عزي ــب ف   ت
 ١فســانه غــم دل دفتــري اســت طــوالني  جگر خراش از ايـن نالـه و فغـان تـا کـي     

د محمد و آزاد ينامش س. بود يتر از و هم داشت که کوچک يقيک برادر حقيآزاد، 
در  يدوست داشت و يليد محمود آزاد برادر خردسالش را خيس .٢تخلّصش بود

. خوانده است» يضيف«و خود را » ابوالفضل«برادرش را ستوده و او را با لقب  يا دهيقص
  :ديسرا يچنانکه م

ــان     ــد خ ــيد محم ــرا س ــر دو س ــيد ه ــمي س   مس
ــعادت   ــوار س ــه ان ــانش   ک ــه رخش ــود از جب ــا ب   ه

  ها که بودش پيش از ايـن حاصـل   عظمت  هللا بهبحمدا
ــانش   ــرادر هســت بره ــرخ ب ــن و ف ــون ذات م   کن

  به نظم و نثر در دهر ابوالفضل است و مـن فيضـي  
  ٣بــود او پايــه ســنج مــن، مــنم از نکتــه فهمــانش 

 يليزبان اردو که خ به »يدربار نواب«عنوان  ي بهسيشنامه نويد محمد آزاد در نمايس
  .٤ار شهرت داشتيبس ز بود،يطنز آم

خواجه محمد : ژه دو نام قابل ذکر است که عبارتند ازيو به در مورد شاگردان آزاد
د يس يگريو د .٥بود يوان او در تصرف ويعالوه د به شتر کالم آزاديافضل که ب

 از اشراف شهر داکا بود که يکيکه خواهر زاده آزاد و .) م ۱۹۶۰: م( ينيحس الدين شرف

                                                   
  .٢٣ديوان آزاد، ص   .١
  .٣٥٣، ص تجليات شعرستان فارسی  .٢
  .٨-٧ديوان آزاد، ص   .٣
  .٥٩١، ص                               ک به . براي زندگاني سيد محمد آزاد، ر  .٤
  .٧٢ص  ،                  .٥
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در سال » گلستان شرف«نام  به وانشيد. وان بوديصاحب د يزبان اردو و فارسهر دو   به
  .١دارد که چاپ نشده است» دبستان شرف«نام   ي بهگريوان ديچاپ شد و د. م ۱۹۳۷

  آثار آزاد
 /ه ۱۳۰۷م آباد پتنا در سال يات شاعر در عظيصفحه در ح ۱۲۲وان آزاد مشتمل بر يد

 کياول . اردو است و ي، بر دو بخش کالم فارسوانين ديا .٢ديچاپ رس به .م ۱۸۸۹
ف يدر تعر يفارس به هم يک قطعه طوالنيچهار صفحه و  يدارا يزبان فارس به ظيتقر

 .٣باشد يوان از کلک خامه محمد عبدالغفور شهباز ميوان و صاحب ديف ديو توص
 ۸، يمثنو ۳غزل،  ۱۳ده، يقص ۹مشتمل بر  ۱۰۱تا  ۲وان از صفحه يد يبخش فارس

» ختهيکالم ر«عنوان   به وانيد يبخش اردو. است يخيقطعه تار ۱۶و  يرباع ۲۲قطعه، 
در ضمن  يخياز قطعات تار يوان، تعداديان ديدر پا. دارد يرباع ۵غزل و  ۱۳فقط 

: عبارتند از يد فارسيقصا. گر مندرج استيد يقلم شعرا  به ت آزاديک و تهنيتبر
گر در مدح نواب يد يدياإلعجاز و قصا فةيصح، ال، زاد و سفريالخ الکمال، معراج حجت
عبدالغفور  يو أحسن اهللا خان، مولو يس داکا، نواب عبدالمغنيخان بهادر رئ يعبدالغن

ه و ياهللا عل يصلّ يده با حمد پاک و نعت نبيخان هر قص يخان نساخ و نواب کلب عل
م ذکر نموده است که را ه ده، احوال سفر کلکته از داکايک قصيدر . شود يآله شروع م

  :شود ياز آن اشعار در ادامه نقل م يتعداد
ــرف نشــان  ــر ب ــاد ســرد زمســتان و اب ــي  ز ب ــر م ــان  اث ــر نش ــون ز زمهري ــد اکن   ده
ــدير  ــردش تق ــر و گ ــه ســيلي ســتم ده   صـد حرمـان   ام بـه  جانب کلکتـه  روان به  ب

ــان کشــتي چرخــي نشســته  ــوم مي ــاران    ام مغم ــج دوري يـ ــه از رنـ ــر گداختـ   جگـ

                                                   
  )٤( ٥٣ص  ،              .١
اي از کالم آزاد که خيلي  ن و مولوي رحمان علي طيش مجموعهالرحم بنا به گفته حکيم حبيب  .٢

اي  هميالدي از مرشدآباد به طبع رسيده بود، از ديوان موجود چاپي مجموع ١٨٨٩پيشتر در سال 
  .٧٣ص  ،                به . ک.ر. جداگانه است

. زيست سيد محمد عبدالغفور شهباز پروفسور فارسي در دانشکده اورنگ آباد دکن در کلکته مي  .٣
هاي اردو، عربي، فارسي، بنگالي و انگليسي تسلط کامل  هاي برجسته در زبان يکي از شخصيتوي 
  .٦١-٥٩، ص               : ک به. ر. داشت مي
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ــفي ــه نهس ــه ب ــعرم  اي ک ــفينه ش ــان س ــان     س ــود پنه ــوش او ش ــر در آغ ــزار بح   ه
ــتان   عزم ملـک بقـا   کس و تنها به دمي که بي ــب شارس ــن دلفري ــزينم از اي   ســفر گ

 ١انــيس بدرقـــه لطــف شـــامل يـــزدان    ام توفيـق  بـود رفيـق مـن ايمـان و توشـه     

باشد که  يم يد فارسين قصايتر از عمده يکي» زاد و سفر«ده فوق با موضوع يقص
آن قابل توجه است شاعر  يزيو اثر انگ يان، فصاحت و بالغت زبان، برجستگيب يروان
 ناموافق، در اصل يقان و آب و هوايرف ييمسافرت، جدا يها ان احوال زحمتيبا ب
ست بلکه سفر آخرت را يچ نيش هيها يو سخت يويدهد که سفر دن يا پند مياهل دن  به

 مان و عمل صالح، سفر مذکوريو ا يکوکارياشت که با ند ديش نظر باياست پ يکه حتم
  .باشد يم ين، مقصود زندگانيخواهد شد که هم يسالمت ط  به

  :شود ين غزل حواله سطر ميات آزاد، نخستياز غزل
ــي     ــوا ب ــرد رس ــا ک ــه تنه ــاه او ن ــراران را نگ   ق

  شکســت رنــگ شــد آيينــه حــال راز داران را    
  نـازش  خرد و صبر بردن از بعد اينکه است جبر چه

ــاران را کنـــد تأکيـــد ضـــبط درد دل بـــي   اختيـ
ــرقي   ــه ش ــه در بنگال ــير دجل ــاب و س   شــب مهت

ــواران را   ــاده خ ــاط ب ــيش و نش ــئه ع ــاند نش   رس
  بقـا زيـر زمـين بنگـر     جـاه بـي   نـازي بـه   چه مـي 

  به جاي تـاج بـر سـر خـاک گـردون اقتـداران را      
ــل ــداز تغافـ ــاي بـــي ز انـ ــو  هـ ــاه تـ ــروا نگـ   پـ

ــ ــا ترجمـ ــدواران رانظرهـ ــد اميـ ــأس شـ   ٢ان يـ
 ظيرق؛ ت)نيذوبحر يمثنو(» االفکار يمنته«دارد که عبارتند از  يوان آزاد سه مثنويد
  .»داد طوفان آفت نشان داکايرو« يو مثنو» ارمغان« به وان سوم نساخ موسوميخ ديو تار

                                                   
  .٢٠ و ١٦، ١٤ديوان آزاد، ص   .١
  .٤٦، ص همان  .٢



  سيد محمود آزاد  ٨١

ه و آله، ياهللا عل يشامل حمد پاک و نعت رسول اکرم صلّ» االفکار يمنته« يمثنو
که در است آن  يخ بنايو تار» شاه باغ«و » وان نوابيا«؛ وصف »ينواب عبدالغن«مدح 

  :ديسرا ينطور ميآزاد ا يدرخاتمه مثنو. ان شده استير و پر اثر بيدلپذ يقالب شعرها
ــي   يافتــه ايــن نامــه معجــز نظــام  ــوي منته ــام  مثن ــار ن   االفک
  ١راحت دل گوهر گـوش کمـال    خامه من زد رقـم از بهـر سـال   

برادر ) د محمد آزاديس(د محمد خان بهادر يس ياز کلک خامه مولو يخيک قطعه تاري
  .٢باشد يعبدالغفور نساخ م يجه فکر مولوياز نت يخيخردسال شاعر و سه قطعه تار

است که » ارمغان به وان سوم نساخ موسوميخ ديظ و تاريتقر«عنوان   به دوم يمثنو
ف ينواب عبداللطاز باشد و در ضمن آن،  يساخ موان عبدالغفور نياصالً در وصف د

  .٣ده استنام برخان بهادر هم 
 ک حادثه جانکاهيدرباره » داد طوفان آفت نشان داکايرو«عنوان   ي بهن مثنويآخر

سال   به ليآور ۷خ يوقت عصر در تار  به باشد که در روز شنبه يشکل طوفان بال م  به
، ينيآزاد شاهد ع. غارت برد به وست و همه شهر داکا و اهل داکا رايوقوع پ به .م ۱۸۸۸

نظر  به از آن يريسروده است که تصو يآن واقعه جانگداز و وحشتناک را طور
  :ن استيچن يشود؛ آغاز مثنو يگر م جلوه

  که بر هيجده هست هشتاد و هشـت   در ايــن روزگــار بــال سرگذشــت    
ــاهشـــده دا  بــه تــاريخ هفــتم ز اپريــل مــاه        کـــا و اهـــل داکـــا تبـ
ــمال    ــمت ش ــنبه ز س ــر ش   عقـــاب ســـيه ابـــر بگشـــاد بـــال   دم عص

ه و استعاره و يتشب يت شعر است که دارايب ۴۹، مشتمل بر يطوالن ين مثنويا
  :ديسرا ي، آزاد ميان مثنويدر پا. باشد يان درخور اعتنا ميل و بيقدرت تخ

ــرين   ــان آفـ ــداي جهـ ــه خـ   حکمـت قـرين   همه فعلهـايش بـه    يگانـ
ــد کــه عبــرت پــذيريم مــا     ــا     بيايي ــريم م ــد گي ــه پن ــن حادث  ٤از اي

                                                   
  .٦٨-٥٦ص  ديوان آزاد،  .١
  .٦٨همان، ص   .٢
  .٧٦-٧٣همان، ص   .٣
  .٧٩-٧٦ص  همان،  .٤



  ٨٢  قند پارسي

  .ميريد از آن پند بگيپنهان است که ما با يدر هر حادثه جهان، مصلحت خداوند يعني

  مقطعات
 ارجمند آن دوره هاي شخصيت به وان آزاد، تعداد هشت قطعه است که منسوبير دد
و » نين شاه مسکيمسک«، »بهادر م صاحبيجان ب«، »فن بهادريبل گريسر ل«ژه يو  به
  .١باشد يره ميو غ» بينا  به م متخلّصيعبدالنع يمولو«

  اتيرباع
 يابوالمعال ي، مولويداهللا مرحوم، نواب سر عبدالغنيعب به ژه راجعيو به ات آزاديرباع
ز دارد که ين يخيگر قطعات تاريعالوه د به ٢باشد يم ۱۹د است که تعداد آنها يوح
  .ت استيهمارزش و ا يدارا

 است، يرباع ۵غزل و  ۱۳کالم اردو دارد که مشتمل بر ) جزو دوم(وان آزاد يد
از کلک خامه  يزبان فارس ي بهخيک قطعه تاري» االفکار يمنته« يمثنو به عالوه راجع  به
 .)م  ۱۸۸۹/ه  ۱۳۰۷(وان آزاد يدرباره چاپ د يزبان فارس  به گريد يخيقطعه تار ۴و  يديعب

 يد و مولويوح عبدالرؤف يحسن خان شاداب، مولو يمهد ير مولوج افکايکه از نتا
  .٣باشد يآباد م ميس بلدة عظيشاد، رئ يد عليس

  :مرقوم است يفارس  به ليوان، اقتباس ذيان ديدر پا
غ بنده ياهتمام بل به وان آزاديام فرخنده جام کتاب الجواب ديهللا که در ا الحمد”

  .٤“درآمد قالب  به خبر مطبع هذا بي نيمحمد حس
ژوئن  ۱۴/ه ۱۳۰۶: م(درباره وفات عبدالغفور نساخ  يا هيعالوه بر آثار فوق، مرث

فش يدر تأل» الرحمان فيد لطيس«ست و آن را يوان نيسروده است که در د.) م ۱۸۸۹

                                                   
  .٨٩-٨٠، ص ديوان آزاد  .١
  .٩٣-٩٢همان، ص   .٢
  .١١٩-١٠٢همان، ص   .٣
  .١٢٠همان، ص   .٤



  سيد محمود آزاد  ٨٣

نطور يشعر است و ا ۲۷مشتمل بر  يمثنو. نقل کرده است» يات شعرستان فارسيتجلّ«
  :شود يشروع م

  نشـاط دو روزه دنيــا  چـه دل نهـي بــه    سـتي چکـد خمـار فنـا    ز جوش بادة ه
 ١که برگ برگ فرو ريـزدت ز بـاد فنـا     بوسـتان جهـان   مخند اي گل خاطر به

 .م  ۱۸۹۰باشد که در کلکته در سال  يوان ميمستقل از د ياز آثار آزاد، مسدس کوچک
ت و اس مصراع ۱۸۶صفحه و  ۶ن مسدس مشتمل بر يا. ور چاپ آراسته شديز  به

مؤثّر و عبرت آموز  يليبند آخر آن که خ. ا استيدن يداريو ناپا يثبات بي موضوع آن،
  :شود ير نقل مياست، در سطر ز

  گه از بهار اثر نگر گه از خزان ببين نشـان   چشم خرد بين در اين شکفته بوسـتان   دال به
  ايگـان فعلت از کفت متـاع عمـر ر   مده به  پذير پند و موعظت ز انقـالب کـن فکـان   

  ٢»فاعتبر دليـل اعتبارهـا  «که هست حکم   هــاي کارهــا بگيـر درس عبــرت از نتيجـه  
شرع از ، الحاد و انحراف يزاريسبب خدا ب ي بهوين روزها که نظام دنيدر ا
 يو بدکار يه و آله وسلم از جنگ و جدال، جور و ستم، بد عملياهللا عل يصل يمصطفو

اسوده است، عالج آن در يقرار و ن يت بيا انسانيدنو فتنه و فساد معمور است و در تمام 
انسان را  آزاد. ه و آله وسلم استياهللا عل يصل يف و سنّت نبوين حنيار کردن دياخت
رگذار و انقالب يتأث يلين مالحظه شود که خييبند پا. گرداند يمتوجه ماين نکته   به

  :ديگو يشاعر م. باشد ين ميآفر
ــب   دي طلـب نظام جمله کارهـا ز شـرع احمـ    ــرمدي طل ــنتش نجــات س ــاع س   ز اتب

  به سايه عنايتش امـان ز هـر بـدي طلـب      هميشه از رضاي او رضـاي ايـزدي طلـب   
 ٣که آفريد دو جهان خـدا بـراي مصـطفي     بجو صالح دو جهـان ز اقتـداي مصـطفي   

                                                   
  .٣٧٢تجليات شعرستان فارسي، کلکته، ص   .١
  .٦ميالدي، ص  ١٨٩٠مسدس، کلکته  ،محمود آزادسيد   .٢
  .٦همان، ص   .٣



  ٨٤  قند پارسي

» االت آزاديخ« به ف آزاد موسوميک تصني» ديخانه جاو خم«رام مصنّف  يالله سر
 يف آزاد اطّالعين تصنياردو زبان درباره ا ي سندهيچ نويه يول ١ده استرا ذکر نمو

  .است نداده 
ش درباره يف خويدر تأل» خ داکايتوار«ش مصنّف يط يرحمان عل يمولو

  :دينما ين اظهار ميآزاد چن ييگو سخن
خان  يمهد يد عليدر ابن سين حيد اسدالديد محمود خلف سيس يمولو”

اشعارش پر از  …وان استيس داکا صاحب ديرئ ير اشرف عليبهادر خلف م
 يو يد فارسيدن قصايفهم يبرا …گهربار متانت و فصاحت و بالغت هستند

سر «مدح   به ن کهياش ذوالبحر يمثنو …ستين يکاف يدرک و استعداد ادن
  .٢“است يدنيباشد، د يم» يعبدالغن

  :ديگو يآزاد م ييسخنگو  به راجع» ثالثه غساله«فش يالرحمن در تأل بيم حبيحک
 يو يدان يفارس به گانه و فخر زمانه بود که اهل زبان هميآزاد، سخنور ”

م مؤمن خان يرنگ حک يي بهد دانست که در شعرگويو با …کردند يرشک م
  .٣“شد ياد مؤمن تازه ميسرود،  يچکس بهتر از او نبود و چون ميه

 يزبان اردو و فارس از معاصران آزاد و شاعر برجسته يکيوحشت  يعلّامه رضا عل
  :ديگو يکالم آزاد م  در آن عهد دربارة

آور  مقتدر و نام يا از فرزندان خانواده يکيد محمود ساکن شهر داکا و يس”
  .٤“سروده است يزبان فارس  به رگذاريار تأثيبس يا دهيقص يو …بود
دوست در کلکته با نقد و نظر درباره  يت فارسيک شخصيالرحمان  فيد لطيس
  :نطور اظهار کرده استياش را ا هيآزاد فکر گرانما يفارسکالم 
عاب از يستباال …بود يات فارسيآزاد دانشمند و هنرمند بزرگ زبان و ادب”

سرا و  دهيعنوان شاعر قص ي بهشود که و يروشن م يو يمطالعه کالم فارس
                                                   

  .٤٦رام، خمخانه جاويد، جلد اول، ص  الله سري  .١
  .٧٢-٧١ص  ،                  .٢
  .٧٢همان، ص   .٣
  .١٨٠- ١٧٩، ص مضامين وحشت ،جمال احمد صديقي  .٤



  سيد محمود آزاد  ٨٥

در  ژهيو به .تامه را دارا بود ياد و قدرتي، استعداد زيزبان فارس به گو يمثنو
چکس در بنگاله جز ي، هيو ييگو يدر فارس. ده بوديکمال رس يي بهگو دهيقص
و  يزگي، پاکيدر کالمش روان. نبود يو يرا توان برابر يديداهللا عبيعب
گو در  دهيد شاعران برجسته قصياعظمت و شکوه قص .شود يافت مي يشيآال يب
 يمانند خاقان. شود يم دهيآزاد د يها دهيدر قص يالعجم خاقان ران خاصّه حسانيا

. داشت يم يش اظهار روانيهاينوشت و مثنو يم يطوالن يها دهيآزاد قص
 اتش هميغزل. باشد ياز مختصات کالم آزاد م يانيو خوش ب ي، برجستگيشگفتگ

  .١“ش کمتر استيف و صدايزبانش خف يگر است ول جلوه يا رنگ استادانه  به
 نکيا. ديت شان درباره کالم آزاد نقل گردنها، همه معاصران آزاد بودند که نظرايا

  :شود ين عصر پرداخته ميا ينقل نظرات دانشمندان فارس  به
  :سدينو يدکتر محمد منصور عالم م

 ييگو دهيدر قص ينموده است ول ييآزاد در همه اصناف سخن طبع آزما”
قول آزاد،   به .است يخال يانياتش از قوت و خوش بيغزل. اختصاص دارد

  .“ستيقتش نيچ حقيه يو حافظ دارد؛ ول يريش رنگ نظاتيغزل
  :سدينو يآزاد م يدکتر موصوف در وصف مثنو

هر چه  يو. ز جوهر داشتيات نيات بلکه در مثنويد و غزليآزاد نه در قصا”
است  يکار برده است، صددرصد داخل به شيهايلب و لهجه و اسلوب در مثنو

  .٢“است يخال يسينو يمثنو يمصنوع يو از فاکتورها
  :ديگو يآزاد م ييروز درباره سخنگويدکتر محمد ف

خوب طرح » زاد و سفر«اش  دهيقص. داشت يمهارت کلّ ييده گويآزاد در قص”
ه هستند و از احساسات يار کم ژرف و کم ماياتش بسيغزل يدارد ول يزيانگ

هات و استعاره و سرشار از يتشب يش دارايهايمثنو. است يعشق و لطافت خال
ندارند  يشعر ييبايچ زيقطعاتش ه .ان استي، کشش، اظهار و قوت بييابيز

                                                   
  .٣٥٧-٣٤٩، ص تجليات شعرستان فارسي  .١
  .١٥١-١٤٩، دهلي نو،ص ١٩٢شماره » راه اسالم«چاپ در مقاله دکتر منصور عالم   .٢



  ٨٦  قند پارسي

ک يعنوان  به آزاد. باشد يدرخور اعتنا م ياجتماع ياز لحاظ زندگان يول
در بنگاله  يالديدر قرن نوزدهم م يفارس يان شعرايسرا م يگو و مثنو دهيقص

  .١“داشت يمقام بلند
د محمود آزاد شاعر برجسته زبان يس شود که يروشن م ياز نظرات دانشمندان فارس

  .شمار آورد به تبار يرانيا يد او را در صف شعرايدر بنگاله بود که با يفارس
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