
  عالمه رضا علي وحشت  ٨٧

  رضا علي وحشتعالمه 

ن دانشمندان، شعرا و ادبا را يتر از برجسته يکين بنگاله ي، سرزميالديدر قرن نوزدهم م
اش از حدود بنگاله عبور کرده در سراسر هند  ش پروراند که نام و آوازهيدر گهواره خو

گر شده  بود که بر افق دانش جلوه» وحشت يد رضا عليس«ت ارجمند يآن شخص. ديچيپ
  .ن بنگاله چراغ علم و ادب را روشن کرديرزمدر س

الحجه  يذ ۲۶/م ۱۸۸۱نوامبر  ۱۸وحشت روز جمعه مورخ  يد رضا عليعلّامه س
 و يز شاعر فارسين يشمشاد عل يپدرش مولو. در شهر کلکته متولّد شد يهجر ۱۲۹۸
م يجدش حک. کلکته بود يدر بنگاله بود و مادرش از اهال» يهوگل« يو از اهال اردو

بوده در اواخر زوال سلطنت مغول از  يم دهلينامور و مق يبيخان که طب يالب علغ
  .١دياقامت گز» يهوگل«بنگاله مهاجرت کرد و در  ي بهدهل

وارد شد و از  يسيبخش انگل به کلکته يوحشت نخست در مدرسه عال يرضا عل
الت يتحص. م ۱۸۹۸در سال  يرا فرا گرفت و بعد در شانزده سالگ يآنجا علوم مقدمات

  .٢ل نموديمتوسطه را در دانشگاه کلکته تکم
ترک  يرا آنقدر تحت فشار قرار داد که و يزمانه رضا عل ياسياوضاع و احوال س

 يگانيدر بخش با. م ۱۹۰۱نهاد و ابتدا در سال  يخدمت دولت يسو  به ل کرده رويتحص

                                                   
» يادگار وحشت«چاپ در »                              «عنوان   به زبان اردو  به له وحشتمقا  به ک.ر  .١

دکتر وفا راشدي، حيات وحشت،  به ک.يز رو ن ١٨ميالدي، ص  ١٩٨١مرتبه اسحاق راشد، کلکته 
  .٢٦ص 

الرحمن و معيد رشيدي، وحشت از مدرسه  لطيف قول به ولي بنا ؛٢٦، ص               ،وفا راشدي  .٢
و  ۲۶، ص                      الرحمن،  لطيف به ر،ک. عالي کلکته تحصيالت منوسطه را تکميل نمود

،             معيد رشيدي،    .۲۱، ص        



  ٨٨  قند پارسي

آن  يدر بخش فارس دراز در آنجا يو تا مدت نمودفه يدولت هند انجام وظ ياسناد شاه
ه در شهر يدانشکده اسالم. م ۱۹۲۶چون در سال  .١عنوان سرپرست خدمت کرد به اداره

ن يا .٢ديمنصوب گرد يسمت پروفسور زبان اردو و فارس ي بهد، ويس گرديکلکته تأس
اش در سال  ل خدمات ارزندهيدل  به وحشت بود که دولت هند يرضا عل يه خوشبختيما

فه، يوظ يبعد از اجرا. م ۱۹۳۶در سال  .٣إعطا نمود» خان بهادر« لقب يو به ،.م ۱۹۳۱
 پنج سال در دانشکده بانو برابورن يعني. م ۱۹۴۷تا  ۱۹۴۲وحشت از سال  يرضا عل

)Lady Braborn College( ٤بود ياردو و فارس يها س زبانيتدر  به در کلکته مشغول. 
 .م  ۱۹۵۰شد که وحشت در سال  بنگاله آنقدر خراب ياسيپس از استقالل هند، اوضاع س

  .مهاجرت نمود و در شهر داکا مستقر گشت) يبنگالدش فعل( يپاکستان شرق  به
الحجه  يذ ۱۱/م ۱۹۵۶ه يژوئ ۲۰خ يکرده در تار يان عمر در آنجا زندگانيتا پا يو
 ک گفت و در همانجاياجل را لب يداع يدر سن هفتاد و پنج سالگ يهجر ۱۳۷۵

  .٥خاک سپرده شد  به
رضا  يست بلکه فقط معرفين گفتار مختصر، مقصود نقد و نظر کالم وحشت نيا در

 يذکر نمونه کالم فارس مد نظر است که در ادامه، با يعنوان شاعر فارس به وحشت يعل
  .رسد يان ميپا به ، گفتاريو

هر   به داشت و شعر و سخن عالقه فراوان   به ليوحشت از دوران تحص يرضا عل
، ي، ظهوري، عرفيريمانند نظ يد فارسيکالم اسات. سرود يشعر م يفارسدو زبان اردو و 

عنوان شاعر اردو   ي بهو. بود يشه مورد مطالعه ويره هميو محتشم و غ يزيصائب تبر
که بار اول  يوقت .٦افتيهم شهرت  يعنوان شاعر فارس به معروف گشت و همانقدر

                                                   
،              ؛١٤٦ص  ،                       .١   .٢٣ص  ،       
  .همان  .٢
  .٩٩ص  ،              .٣
تا  ١٩٤٢وفا راشدي، وحشت در دانشکده مذکور از سال قول   به ولي بنا ؛١٤٦ ،                        .٤

  .٢٨، ص              :ک. ر. يعني هشت سال خدمتگزاري کرد ١٩٥٠
٥.               ،   .٧٠ص  ،       
  .١٠٠، ص                .٦



  عالمه رضا علي وحشت  ٨٩

د، نقّادان سخن يچاپ رس به .م ۱۹۱۰در سال  يوان وحشت مشتمل بر کالم فارسيد
خان و علّامه يظفر عل ي، مولويو جوهرشناسان علم و فن آن دوره مانند اقبال الهور

ف کردند يمدح و توص يليخ يعنوان شاعر فارس به ره وحشت رايو غ يلکهنو يصف
وان وحشت را يد .١ن نمودندييزبان تع يفارس ياش را در صف شعرا و مقام و مرتبه
د يمکتب جد«چاپ نمود و ترانه وحشت چاپ .) م ۱۹۱۰(هند کلکته  چاپخانه ستاره

باشد و  يم ياردو و فارس يها است که هر دو، مشتمل بر کالم) يهجر ۱۳۷۰(» الهور
ره يو غ ي، و مثنويده، قطعه، رباعيحمد، نعت، غزل، قص يعنياصناف مختلف سخن 

  .را هم داراست
ه در ادامه نقل ياز اشعار حمد يتعداد ،وحشت استفاده نموده ينک از کالم فارسيا

  :شود يم
ــا  ــتان مـ ــا گلسـ ــورت دل مـ ــا     اي از تصـ ــان م ــت زب ــذت نام ــرين ز ل   ذوق آف
ــا    ــان م ــت و آرام ج ــل راح ــادت کفي ــا      ي ــاودان م ــرب ج ــامن ط ــو ض ــر ت   ذک

  پــر کيــف هســت بيخــودي جــاودان مــا   مــا رســيد از بـاده الســت کـه جــامي بـه   
ــا   وحشت چه حاجت اسـت کـه گـوييم درد     ــان م ــا از فغ ــم م ــدت غ ــاب ش   ٢دري

  :ديسرا يه و آله وسلم مياهللا عل يصل يدر نعت حضرت محمد مصطف» وحشت«
  ز نام لذّت آگينش که من ورد زبان کردم  نشاط جاوداني آشناي کام جان کردم
  علو شأن او را آنچه شايان بود آن کردم  درودي گفتم و شوق نهان خود عيان کردم

  ٣بحمداهللا که سامان نشاط جاودان کردم  دل وحشت  ام روشن به نايي کردهچراغ آش
. استفاده نمود يليدوست داشت و از کالمش خ يليرا خ يوحشت، غالب دهلو

  :ديگو يوحشت م. ن، رنگ کالم غالب در کالم وحشت منعکس شده استيبنابرا
ــي    ــتانه م ــرگس مس ــتي آن ن ــم از مس ــد دل   رقص

  رقصــد ه و ميخانــه مــيکــه از ذوق ســرورش کعبــ

                                                   
  .١٠٢ص  ،               .١
  .١ترانه وحشت، ص  ،رضا علي وحشت  .٢
  .٤٦همان، ص   .٣



  ٩٠  قند پارسي

  رقصــد نـه تنهــا از نشـاط مــي همـين پيمانــه مـي    
  رقصـد  به رقص آيند چون ساغر کشان ميخانه مـي 

  کند شـمع جمـال او   خوش آن محفل که روشن مي
  ١رقصــد ســپند آســا در آنجــا وحشــت ديوانــه مــي 

هستند،  يويحصول اغراض دن يخبر هستند و فقط مبتال بي که از مستقبل يکسان
  :ديگو يم و دهد يم يحشت آنها را از فرجام کارشان آگاهو

  همه در فکر دنيا مبتال يـا رب چـه دور اسـت ايـن    
  نه فرهادي، نه شـيريني، نـه مجنـوني، نـه لياليـي     

  خبـر گشـتن ز مسـتقبل    به فکـر حـال چنـدان بـي    
  ٢کــه امــروز تــرا گويــا نباشــد هــيچ فردايــي      

جهان فرو بست، وحشت بر وفاتش  نيچشم از ا ٣ ينعمان يعلّامه شبل يوقت
 يکند و يرا هم م يف شبليف و توصيسرود که عالوه بر اظهار ماتم، تعر يا هيمرث

  :ديسرا يم
ــي ــون م ــا  خ ــتان م ــيه داس ــد ز ناص ــا   چک ــيوا بيـــان مـ ــبلي شـ   آه از وفـــات شـ

ــه    ــور زمان ــر ج ــتگان خنج ــا خس ــم م ــا    اي ــان م ــواه از دک ــاع درد مخ ــر از مت   غي
ــه ــاتم شــبلي نشســته اســالميان ب ــد م   هي هي چو روي کفر سيه شد جهـان مـا    ان

ــالغ نظــر گذشــت ــا      زيــن بــزم آن مــورخ ب ــتان م ــر داس ــت اث ــنش برف ــز رفت   ک
  چـراغ مجلـس عشـرت نشـان مـا      شد بي  آن نکتــه دان بــزم تغــزّل کجــا شــناخت

  ارشــک بــود ز هندوســتان مــ ايــران بــه  چکيـد  هـاش مـي   از قند پارسي که ز لـب 

                                                   
  ٤٠ص  ترانه وحشت،  .١
  .١٣٩همان، ص   .٢
 عالمه شبلي نعماني يکي از برجسته ترين دانشمندان زبان عربي، فارسي و علوم اسالمي در هند  .٣

جهان  به گر در ايالت اتراپرديش چشم دي در شهر اعظمميال ١٨٥٧وي در سال . شمار مي آيد به
وي اديب و شاعر هم بوده، از آثار گرانمايه اش در موضوعات تاريخ، سياست، معاشرت و . گشود

ميالدي از  ١٩١٤وي در سال . سيرت صلي اهللا عليه و آله وصلم ميان دانشمندان خيلي مقبول افتاد
  .گر، چاپ پنجم اعظم ،حيات دارالمصنفين ،سليمان ندويسيد  به مراجعه کنيد. اين جهان برفت



  عالمه رضا علي وحشت  ٩١

  ١وحشت فسرده شـد گـل بـاغ بيـان مـا       صد حيف آن سخنور رنگين بيـان برفـت  
ادگار هزار ساله يب يتقر به د کهييتتبع اشعار شاهنامه مالحظه بفرما ي بهاتياکنون اب

  :سروده شد يفردوس
ــزم    خصوصـاً ز فردوســي آراســت بــزم  ــوير ب ــت تص ــار اس ــزو يادگ   ک
ــه دان   ــي نکت ــرز فردوس ــي ط   بـاغ جهـان   رنگي بـه  که داد آب و  زه

  بلنـــد آســـمان کمـــال اســـت او  مثـال اسـت او   به شعر و سخن بي
ــي  ــه فردوس ــي ک   خـــدايا در ايـــن بـــاغ آبـــاد بـــاد  اش آب داد درخت

ــوار تــو روشــن اســت انجمــن   تو اي مهـر رخشـان چـرخ سـخن       ز ان
  بياراســــتي نقــــش شــــهنامه را  گرفتي چو در دست خـود خامـه را  

  اي تو کاري عجـب بـا قلـم کـرده      اي ردهچه خوش داسـتاني رقـم کـ   
 ٢به فـردوس بـين راحـت جـاودان      تو اي روح فردوسـي خـوش بيـان   

و طرز و اسلوب  يه سخنوريرايرا با چه پ يمالحظه شود که وحشت، فردوس
 يليوحشت هم خ ييسبک شاهنامه، سخن سرا به .باشد يد که درخور اعتنا ميستا يم

  .ن استين و آفريسزاوار تحس
ک ي) يهجر ۴۴۰-۳۶۲( يرونيکلکته هنگام جشن هزار ساله الب ـران يجمن اان
ک قطعه ي» يرونيالب«چاپ کرده بود، درباره . م ۱۹۵۱را در سال  يالملل نيادگار بيمجلّه 

وحشت مندرج است که در  ياز خان بهادر رضا عل يزبان فارس به شعر، درآغاز مجلّه
  :شود ير نقل ميز

  يرونياد البيبه 
ــو    لبيرونــي امشـــب داســـتان گـــو ز ا ــتان گ ــتان باس ــا داس ــر ج ــه ه   ب

ــودش مايــه صــد نــاز ايــران     ــروزان   وج ــورش فـ ــد از نـ ــراغ هنـ   چـ
  نهان بود آنچه از هرکس عيان کـرد   خوشا ذکري که از هندوسـتان کـرد  
ــود    ــاخبر ب ــان او ب ــم جه ــر عل   ميــان اهــل عــالم بــا اثــر بــود       ز ه

                                                   
  .١٧٠ترانه وحشت، ص   .١
  .١٥٦-١٥٥، ص همان  .٢



  ٩٢  قند پارسي

ــر خــ    جهــان روشــن ز علــم و حکمــت او ــه ه ــت او ب ــال حرم   اطر خي
  هـا طـاري از وي   دل خوشا کيفي به  علــــوم مشــــرقيه جــــاري از وي
ــن    ــاک او ک ــر خ ــي ب ــي رحمت   ١جــان پــاک او کــن هــا بــه کرامــت  اله

سروده است، همه آنها  يرونيحان بيات فوق، وحشت هرچه درباره ابوريدر اب
  .باشد که درخور اعتناست يت برجسته ميان شأن آن شخصيدرست و شا

وحشت روشن است که وحشت نه فقط در  يکالم فارس يها ن نمونهيز اا
ان، يسالست ب. بسزا داشت يهم مهارت يزبان فارس  به زبان اردو بلکه  يي بهسخنگو

در  يسخنور يهايژگين وي، قدرت کالم و همچنيرگذاريان، تأثيزبان، قدرت ب يروان
 يزبانه مقام دو يبدون شک، وحشت در صف شعرا. شود يافت ميکالم وحشت 

ت ي، وحشت را سند مقبولينيآفر يو معن ياني،جادو بيسبب زباندان به ارجمند داشت و
افت يو استناد در ينهمه اوصاف شعريچ شاعر بنگاله را اي، هيحاصل بود و قبل از و

فات چاپ يها و تأل وحشت را که در مجلّه يفارس يالزم است که تمام آثار شعر. نبود
صورت کتاب درآورد تا سهولت   به کرده يار گردآوريبس يکنجکاو اند با درک و شده

  .ممکن شود ان و محقّقانيدانش آموزان، دانشجو ياستفاده برا
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