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  در مثنوي ي سبک هنديها ويژگيبازتاب 
  غالب دهلوي »چراغ دير«

  ♦ره غفّاراوايضم وفسوررپ
با سابقه طوالني  شود که مي بنارس در تاريخ تمدن هند از زمره شهرهايي محسوب

تاريخي، صاحب معابد و يادگارهاي فراوان ديگر و داراي طبيعت گوارا و آب و هواي 
 ي آن باعث توجه افزون شعرا و اديبانها ژگيويخوب و خوش بوده است، همين 

قلم آمدن اشعاري فراوان در  به توجه شاعران حاصل اين .زيبا شده است شهراين   به
ي موضوعي و ادبي آن در مقاله ها ويژگيباشد که تحقيق گسترده  مي وصف بنارس

 »ذکر بنارس در شعر فارسي«  به شميم اختر موسومپروفسور استاد دانشگاه بنارس 
زين، ملّا سابق بنارسي و غالب حشاعران شهيري چون شيخ علي  .جريان گرفته است
مثنوي ميان  در اين يي در وصف اين شهر عظيم سرودند وها مثنويدهلوي قصايد و 

بيت عبارت بوده و  ٥٤اين مثنوي مجموعاً از  .دارد يخاص غالب جايگاه »چراغ دير«
در اولين بيت  .فرسا است قلم هندي شاعر در وصف بنارس در قالب مخصوص سبک

کمتر در  پارادوکس هويداست که کاربندي آن ـي سبکي هندي ها ويژگيمثنوي جلوه 
  :شاعران اين سبک ادبي نفوذ دارد

ــروز   نفس بـا سـور دمسـاز اسـت امـروز      ــت ام ــهر راز اس ــي مش   خموش
 ،نوعي تصوير پارادوکسي بوده »خموشي مشهر راز است«در مصرع دوم عبارت 
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سبک هندي را  جايگاه ويژه همين بيت  به توجه عميق .افاده شاعرانه کسب کرده است
مشاهده بگيريم، موجوديت   به اگر از ديد اول صنعت پارادواکس را .کند مي آشکار
سازي سبک هندي  تصورت عبار »مشهر راز«، »نفس با سور دمساز آمدن«ي ها عبارت

ي مرکّب سبک هندي ظهور کرده اصول واژه سازبا  »دمساز«ريزند و کلمه  را جلوه مي
هاي جالب ظهور ترکيبات شاعرانه  همين طريق، در ابيات بعدي مثنوي شيوه به .است

ي سبک هندي ها ويژگيگيريم که اکثراً در قالب  مي مشاهده  به و واژه سازي را
  :اند صورت بسته

ــي   ــراري م ــنگم ش ــم رگ س ــ  نويس ــاري م ــاکم غب  نويســم يکــف خ
 سـت  به دعوي هر سر مـويم زبـاني   ســت تــر ز زلفــم داســتاني پريشــان

 مهتـاب  شـويم بـه   کتان خويش مي اي دارم ز احبـــاب ت گونـــهيشــکا 
ــت   ــان اس ــاز فغ ــم س ــس ابريش  بسان نـي بـتم در اسـتخوان اسـت     نف
  بـــه طوفـــان تغافـــل داده رخـــتم ز دهلــي تــا بــرون آورده بخــتم   

در يک زمان چندين  »چراغ دير«ر مثنوي اين ابيات بازگوي آن است که د  به مرور
هاي  خصوصيت سبک هندي جايگاه خود را دريافته، هر يکي موجب ظهور پديده

شرار «ي ها ترکيباز جمله،  .هنري و جلوه مکمل بديعي در مساحت شعر گرديده است
مهتاب   به کتان خويش«، »هر سر مو زبان بودن« ،»تر از زلف بودن پريشان«، »نوشتن
 باشند که مي اي ي شاعرانهها ترکيبو امثال اين  »بت در استخوان بودن«، »شستن
ي اضافي و ها عبارتغالب در ساختمان  .اند قلم تصوير درآمده  به شيوة سبک هندي  به

ابريشم ساز «دستي خويش را نشان داده است که نمونة آن  هاي مرکّب نيز چيره کلمه
 .باشد مانند اين ميو  »شکايت گونه«، »طوفان تغافل«، »فغان

توصيف بنارس اختصاص يافته، شاعر بيشتر و بيشتر   به که يهاي بعد در قسمت
ها  کاري هدف خويش برسد و مجموع آن تازه به قلم داده، تا به مهارت هنري خويش را

قلم آورده   به اند، جلوه آمده به ها يهاي طبيعت که در وجود اين شهر زيباي کاري و نادره
بهشت «چيني خويش اوالً شهر بنارس را  اين خاطر است که در ابتداي سفت  به .تواند

  :آورد قلم درمي به نامد و اين گونه صداي احساسات خويش را مي »روي زمين
ــد دور  ــم ب ــارس چش ــالي اهللا بن ــور    تع ــردوس معم ــرم و ف ــت خ   بهش
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ت آسا شهر بهش  به مکرراً »فردوس معمور« و »بهشت خرم«در هردو ترکيب، يعني 
  :نگارد در ادامه ابيات وصفي خويش مي .کند مي بودن بنارس اشارت

ــي   وجـودش  خـوش پرکـاري طـرز    به ــي م ــر دم درودش  دهل ــد ه   رس
شيوة سبک هندي سازمان يافته، در   به هم »خوش پرکاري طرز وجود«عبارت 
سازي  ه جاي گرفته که اصول مذکور کلمهسه کلمه ساد »خوش پرکاري«ترکيب واژه 

بدين صورت غالب براي وصف بنارس  .باشد مي ب اساساً مخصوص سبک هنديمرکّ
هاي نادر  هاي اصلي سبک هندي با شيوه اهتمام بر آن ورزيده که بيشتر از مخصوصيت

 .استفاده کند
نظير فرهنگ  هاي بي چنانکه اشارت رفت، شهر بنارس جايگاه معابد و يادگاري

اديان و مذاهب رايج در قلمرو هند آثاري از هندي محسوب يافته و در آن مورد اکثر 
تناسخ «عقايد و افکار مذهب  به بر اين وجه در ابيات بعدي .اند گذاشته يجا به خود

بازگشت دوباره روح در جسم ديگر اعتقاد دارند، اشارت   به ، يعني آناني که»مشربان
  :سرايد کند و مي مي

  ي را سـتايند کـيش خـويش کاشـ    به  ناسخ مشـربان چـون لـب گشـايند    ت
  دگــــر پيونــــد جمــــاني نگيــــرد  اندر آن گلشن بميرده که هر کس ک

  بــه مـــردن زنــده جاويـــد گـــردد    چمــــن ســــرمايه اميــــد گــــردد
 سرمايه اميد گرديدن« و »به کيش خويش کاشي را ستايدن«، »لب گشادن«ي ها عبارت

 آفريني بسازي و ترکي عبارت در اين ابيات باز هم شيوة سبک هندي را در »چمن
نوعي تصوير  »جاويد گرديدن به مردن زنده«در مصرع آخر  .آورد مي خاطر  به

 .کند مي نفوذ تصويرهاي پارادوکسي در اين مثنوي اشارت به باشد که پارادوکسي مي
پردازد و هواي اين شهر مبارک  وصف بنارس مي به هاي بعدي شاعر باز هم در بيت

آب و هواي «، »ها شوينده داغ جسم از جان«، »ابخش روانه آسوده«ي ها عبارترا با 
  :کند و مانند آن سفت مي »کيفيت ناز«، »انگيز شگفت

ــودگي ز  ــي آس ــش روان ه ــا بخ  هـا  شـويد ز جـان   که داغ جسم مـي   ه
ــوايش   ــت از آب و ه ــگفتي نيس  که تنها جـان شـود انـدر فضـايش     ش
ــاز   ــت نـ ــل از کيفيـ ــا اي غافـ ــداز  بيـ ــزادانش انـ ــر پريـ ــاهي بـ  نگـ
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  اشـا ح ندارد آب و خاک ايـن جلـوه   تـن کـن تماشـا    هاي بـي  مه جانه
 رود که اين مکان معابد و دير را که همگي حدي باال مي  به اوج تصور شاعر

نامد که اين تصوير  تن مي هاي بي گاه جان کنند، جلوه جنبة روحاني شهر اشارت مي  به
احساس و  به تن تنها رسد، زيرا مشاهدة جان بي نظر مي  به پارادوکسي اي گونه  به هم

 .باشد مي حالت رواني انسان سازگار
کند که  نامزد مي »جايگاه عبادت و روحانيت«و  »دير هند«شاعر اين سرزمين را 

با خزان  بهارش از گردش رنگ امين است، يعني هميشه سبز و خرم باقي است و هرگز
 :شود مواجه نمي

ــ ــن ديرين ــگدر اي ــتان نيرن   بهارش امين است از گـردش رنـگ   ه ديرس
ــار     زار بــه تســليم هــواي آن چمـــن    ــته زنّ ــاران بس ــل به ــوج گ  ز م

از موج گل زنّار بستن «، »گردش رنگ«، »ديرستان نيرنگ«ي ها عبارتدر اين پارچه 
ظهور رسانيده، قدرت هنري   به سازي سبک هندي را هاي ترکيب ترين شيوه جالب »بهار

 .است ها آشکار ساخته اين شهر زيباي دنيتصوير کش  به ا درشاعر ر
م که هم از شکوه معنوي اين شهر يهست ابيات مثنوي ما شاهد تصاويري يتمام در

 هاي آن را آورد و هم جلوه نصرت معابد و صورت ظاهري مجموع يادگاري بشارت مي
 :گويد آنجا که مي .آورد قلم مي  به

  پس اين رنگيني موج شفق چيسـت   ستفلک را قشقشي گر بر جبين ني
ــتان    ــت پرس ــت ب ــوادش پايتخ  گـــاه مســـتان ســـراپايش زيـــارت س

ــد دور    پـــوي شـــعله نـــور   بتـــانش راه ــم ب ــزد چش ــور اي ــراپا ن  س
ــان بــت زورز تــاب جلــوة خــويش آتــش افــ ــرهمن ســوز بت  پرســت و ب

و مقام تصوير ظاهر و باطن  دهد که غالب هاي مذکور از آن داللت مي محتواي بيت
آورده و اين مکان جلوه انوار را سراپا  زبان قلم  به معنوي شهر بنارس را هنرمندانه

در جريان  .گشايد که چشم بد از آن دور باد داند و دست دعا مي تجلّي نور الهي مي
پايتخت «ي شاعرانه ها ترکيبها و بازتاب صفات زيباي بنارس باز هم از  تصويرسازي
و  »پرست و برهمن سوز بتان بت«، »پوي شعلة نور راه«،  اه مستانگ زيارت«، »بت پرستان
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ي سبک هندي را در قالب اين مثنوي ها ويژگيشده است که شکوه  امثال اين استفاده
 .اند بازتاب بخشيده

 حدي نفوذ پيدا  به آب و هواي بنارس و بتان و برهمنان زيبارخ آنو توصيف مناظر 
گويا بنارس  .بخشد يکه مستي بتان اين شهر موج را آرام م دارد تاکيد مي کند که شاعر مي

 :دست گرفته است  به در کنار درياي گنگ هر صبح و شام آينه شاهد مستي است که
ــدام   ز مســـتي مـــوج را فرمـــوده آرام   ــيده انـ ــزي آب را بخشـ  ز نغـ
 ز گنگش صبح و شام آينه در دسـت  مگر گـوي بنـارس شـاهدي هسـت    

ــر خويشــتن شــد  گـن شـد  ز گنگش عکس تا پرتـو ف  ــارس خــود نظي   بن
 ي خاص سبک هندي نيز در شيوه نگارش غالب شاعرانهها ترکيبکاربندي 

ها در قالب مثنوي بازتاب  را در استفاده از اين مخصوصيت مشاهده رسيده، مقام او  به
هاي بنارس  و اماکن و زيباي در ادامه ابيات که آنجا نيز وصف مناظر .بخشيده است
 :فرمايد رند، شاعر مينصرت دا

ــا در وطــن وامانــده    اي چنـد  ورق رانـده  خون ديـده ز  به اي چنــد دريغ
ــته   ــن شکس ــاي در دام ــوس را پ  به اميـد تـو چشـم از خـويش بسـته      ه
 هــا بســته تــو بــه حکــم بــي کســي همــه در خــاک و خــون افکنــده تــو
ــو    ــردة ت ــارت ک ــرمايه غ ــرو س  ز تــو نــاالن ولـــي در پــرده تـــو    س

ين چند بيت بازگوي آن است که شاعر با مهارت شايان ترکيبات مبني بر مرور بر ا
ي شاعرانه ها عبارتاز جمله آن  .ي سبک هندي را انتخاب کرده استها ويژگي

چشم از خويش «، »هوس را پاي در دامن شکستن«، »ورق راندن خون ديده ز به«
ص سبک هندي بوده، باشد که مخصو مي و امثال اين »در خاک و خون افکندن«، »بستن
 .اند هاي تازه و زيبا را از برکرده آميزي رنگ

 رسد که مجموعاً مشاهده مي  به سازي در ابيات فرجام مثنوي نيز همين شيوه عبارت
شيوة شاعران سبک هندي اشارت  به مناظر بنارس يهنر شاعري غالب در تصويرکش  به

 :دهند اعران اين سبک نشان ميهاي هنري شعر ش نموده، مقام مثنوي را در افاده ارزش
 ز دانــش کــار نگشــايد جنــون کــن دل از تاب بال بگـداز و خـون کـن   
 دمــي از جــاده پيمــاي مياســاي    نفس تا خـود فـرو ننشـيند از پـاي    
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 بيفشـــان دامـــن و آزاده برخيـــز   شرارآســـا فنـــا آمـــاده برخيـــز   
ز «، »کردندل در تاب بال گداختن و خون «ي تصويري ها عبارتنيز جلوه  اينجا

فنا « ،»دنياز جاده پيماي آسا«، »نفس در خود فرو از پاي ننشستن«، »دانش کار نکشادن
اگر از نظر اول شکوه سبک هندي را  »دامن افشانده آزاده برخاستن«، »آماده برخاستن
و تازه  کنند، از جانب دگر مهارت سخنوري غالب و ندرت تصاوير يبازگوي م
 .اند خشيدههاي او را تجلّي ب کاري

 نظير قرار دارد که هاي بي غالب دهلوي در شمار آن سروده »چراغ دير«مثنوي 
ي اين شهر قديم، ها ويژگيوصف بنارس بخشيده شده، شاعر در وصف آن مجموع   به

مثنوي در ديد  .قلم تصوير درآورده است به تصاوير جالب و زيبا، اماکن و معابد آن را
اين شهر و مردمان اين شهر قيمت و ارزش بلند کسب  اول اگر در وصف بنارس براي

هاي هنري شعر غالب  ي سبک هندي و افاده ارزشها ويژگينمايد، از نظر بازتاب 
  .دست اين سبک ادبي معرفي نموده است هدهلوي را همچون سخنور ممتاز و چير
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