
  شاعر رنگين نوا  ٢٤٥

  شاعر رنگين نوا

  ي، ظـاهر غنـ  يباطن غنـ  فقر او  ين نــوا طــاهر غنــيشــاعر رنگــ
  محمد اقبال  

ن يدر ا. قرار دارد يات فارسيبزرگ و هنرمند ادب يدر شمار شعرا يريکشم يغن
قه و يدرست سل” :يقول نصرآباد به بنا. اند ده گفتهيسنج يها سخنها  باب مؤلفان تذکره

  .١“ف استيلط يگاشعارش هم. ال بوديخ بيغر
و  “ يديدرجة کمال رس  به شاعر”که  گفته است يهنر بلند و  به سرخوش با اعتراف

م هند همچو او يبلکه از اقل ر،يچه از خطّة کشم”که  ديفرما يگر مياز جانب د
ز يکوب ن نين زريدانشمند بزرگ عبدالحس. ٢“اب برنخاستهي يبند، معن ال، نازکيخ خوش

در آن که  اند سان هند خاطرنشان کردهينو از تذکره ياريبس ”…: در وصفش گفته است
 اهللا صفا حيذب. ٣“برنخاسته است ير، بلکه از تمام هند همچو او شاعريعهد از اهل کشم

ن يتر ر و در زمرة بزرگيکشم يگو ياز شاعران پارس يغن”که  ن مورد نوشته استيدر ا
از شاعران  يريکشم يغن”ه ک سدينو يگر ميد يدر جا. ٤“ن آنان استيو مشهورتر

  .٥“در هندوستان و از جملة سرآمدان آن بود يگو يپارس يتوانا
ن شاعر يتر ن و بزرگيمشهورتر”همچون  يز غنين» ريران صغيا«کتاب در 

  .٦نام برده شده است “ريکشم يگو يپارس
                                                   

  .۲۲۶-۲۲۳ ص ،نصرآبادي ةتذکر ،نصرآبادي، ميرزا طاهر  .١
  .٨٥- ٨٤ ص ،الشعرا کلمات ،سرخوش، محمد افضل  .٢
  .۱۲۲ ص شعر فارسي،در سيري  ،الحسينعبدکوب،  زرين  .٣
  .۱۲۵۶-۱۲۵۵ص  ،٢، بخش ٥تاريخ ادبيات در ايران، جلد  ،صفا، ذبيح اهللا  .٤
  .۱۲۵۷همان، ص   .٥
  .۴۸ ص شعراي پارسي زبان کشمير، ةايران صغير يا تذکر ،عبدالحميد خواجه ،عرفاني  .٦



  ٢٤٦  قند پارسي

  

از  ير و عموماً هند غنيدر حوزة کشمکه  جه برداشتيتوان نت ين معلومات مياز ا
  .گردد يمعروف محسوب م ياشعر

اض ي، ر١يديجواد ز يعل يول. ار استينامة او اختالف نظرها بس يزندگ به راجع
 اند توانسته يق روزگار و آثار غنيبا آموزش عم ٣جان غفّاروف عبداهللاو  ٢ياحمد شروان

آنها . ندينما يشتر سعير هرچه بيکشم ين شاعر نامور حوزة ادبيا يدر معرفکه 
روشن  يا ن اختالف را تا اندازهيمعتمد ا يها اخبار سرچشمه به هيتک باکه  اند دهيکوش

  .ش گذارنديپ يقدم يت غنيكرده، در شناخت شعر و شخص
  : سدينو ين مين خصوص چنيدر ا ياض احمد شروانير
م، متذکّر يبپرداز يريکشم يغن يترجمة احوال و شرح زندگ  به ن کهيقبل از ا”
ر ير مانند ساين کشمياعر نامور و معروف سرزمن شيت ايشخصکه  ميشو يم

قت يدور از حق يها داستانان ين در پردة ابهام مستور و در ميزم رجال مشرق
  .٤“نامفهوم مانده است

و تخلّص  او محمدطاهر يها اسم اصل د و تذکرهمعتم يها معلومات سرچشمه  به بنا
از بحث . اند رائه شدهنظرات گوناگون ا يدر مورد تخلّص غن.  بود ياش غن يادب

تخلّص گرفتن شاعر قبل از  يوجه غنکه  توان برداشت يجه مين نتيسان چنينو تذکره
ا موالنا يخ يها او را با لقب ش سرچشمه يبرخ. است يو يهمه، غناوت و اقتدار روحان

او  يغن به جهت احترامکه  ن گونه اشخاص استيخوشگو از زمرة هم. اند اد کردهيز ين
  .٥اد کرده استين مذکور ياوعن به را

که  کند ين امر ثابت ميا. ٦لقب موالنا ذکر شده است به يز غنين» يخ اعظميتار«در 
  .ده استيمرتبة بلند رس  به زمان بوده، در تصوف ياز اشخاص معنو يغن

                                                   
  .۵۲-۵ ص ،ديوان غني مقدمه ،جواد زيدي، علي  .١
  .غني کشميري ،شيرواني، رياض احمد  .٢
  .٢٨-٥ص  منتخبات، ،غني کشميري ،مقدمه. غفّاراف ع  .٣
  .۱۰۲ ص غني کشميري،  .٤
  .۳۴۸ ص ،)ثالثدفتر (خوشگو  ةسفين ،خوشگو، بندرابن داس  .٥
  .۱۸۱ ص تاريخ اعظمي، ،مري هخواجه اعظم ديد  .٦



  شاعر رنگين نوا  ٢٤٧

معلومات  به توان يعهد بود، م ياز زمرة عرفا يواقعاً غنکه  قت آنيدر مورد حق
 قتيحق  به ه راين قضيت ايواقعکه  ياستدالل معتمد. ها رجوع نمود ها و تذکره سرچشمه

  :وان شاعر آوردهيباچة ديدر دکه   ينعصم مسلمحمد  يرساند، معلومات شاگرد غن يم
فتد کالم يآن ره ن يناخن دخل را بکَند و گذار وهم را در حوالکه  يکالم”

موالنا  يمرحوم ين، مظهر انوار کماالت سيدن يايطارم تارک مراغبت دن سحر
گر و ياست از کماالت د يا او نمونه يکماالت شاعر…. است يطاهر غن

فکر  به ش هرگزيرا عي، طبع بدياست از جمال معن يا نش گونهيسخنان رنگ
هر  يدار اورده، علم را نقاب عرفان ساخته بود و شعرش پردهيشعر سر فرو ن

  .١“…ساخت يروپوش م يرا در لباس علوم رسم يقينمود، معارف حق يم ردو
چون که  ده استيذکر گرد» يخ اعظميتار«در  يدن غنيدر مورد مسما بر طاهر گرد

ق يطاهر رف خواجه  -ة سرنگريبنام سهرورد ياز عرفا يکي  به ياديز تعلق يپدر غن
  .٢داشت، نام او را طاهر گذاشت ياشاع

. استده يدست ما نرس به حيز معلومات صحين يخ تولد غنيتار  به راجع
ن خصوص ين رو، در اياز ا. اند نگفته يزيسال والدت او چ  به ديسان عاينو تذکره

خ يتار« هيمحمد سعادت در حاش يمثالً، مفت. اند دهيمختلف ارائه گرد يها شهياند 
خ يتار«اهللا صفا در  حيو ذب ٤»ريخ اقوام کشميتار«ن فوق در يمحمددود ي، منش٣»ياعظم
، ٦يديجواد ز ياما عل. اند دانسته. م١٦٣١/ه١٠٤٠ولدش را سال ت ٥»رانيات در ايادب
نة آموزش آثار يگران در زميو د ٩فاجان غفّار ، عبداهللا٨کوي، ت٧ياض احمد شروانير

                                                   
  .۵۴-۵۵ ص ديوان غني، مقديه، ،ديوان غني ةديباچ ،صنعي، محمد مسلم  .١
  .۱۸۱ ص تاريخ اعظمي،  .٢
  .۱۷۱ص  همان،  .٣
  .١٠٩ ص غني کشميري،  .٤
  .۱۲۵۶ ص ،٢، بخش ٥تاريخ ادبيات در ايران، جلد   .٥
  .۴۰ ص ،ديوان غني ،همقدم ،جواد زيدي، علي  .٦
  .١١٤-١١٣ ص غني کشميري،  .٧

8. Tikku, G. L., Persian poetry in Kashmir (1339–1846), p. 107. 

  .١١ منتخبات، ص ،غني کشميري، مقدمه ،.غفّاراف ع  .٩



  ٢٤٨  قند پارسي

  

از آن جمله، . اند خ باال را رد كردهيها تار و معلومات سرچشمه ينامة غن حال به مربوط
 يبا همراه ١٦٣٢هنگام در سال ”که  دآرن يش ميل را پيل ذين گفته دليف بر ااغفّار. ع

وان يد همچون شاعر برکمال و صاحب يغن ،ير آمدن صائب اصفهانيکشم به ظفرخان
م، يسال فرض کن ٢٥ا ي ٢٠ن وقت ياگر ما سن شاعر را در ا. ده بوديبا او مصاحب گرد

  .١“رديگ يش از آن قرار ميپ يا اندکي. م ١٦٠٨/ه١٠١٧در آن صورت سال تولد او 
و  ياز شاگردان فغان يطبق آن غنکه  »نصرآباديتذکرة «معلومات  به هيتک با وکيت

را  يخ باال را رد كرده، تولد غنيشود، تار يده ميحساب) ١٦١٢ اتشوف(م يمعاصران مال ند
ن خصوص يدر ا ياض احمد شروانير. ٢دانسته است ١٦٣١ش از سال ين سال پيچند
  :است ن نوشتهيچن

سنّش  …سال بود اتّفاق افتاد، مرد بزرگ. ه١٠٧٩سال   به که هنگام مرگ يغن”
سال   به اوکه  توان گفت يم ن جهت،ياز ا. در حدود شصت سال بوده است

ن ييخود ندارم، تع ياثبات ادعا يل قاطع برايچون دل يول. متولّد شد ١٠١٩
 ميکن ين امر اکتفا ميهم  به ست ويسر نيق ميطور دق  به ح والدت اويخ صحيتار
  .٣“ا آمديدن به يازدهم هجريدر دهة دوم قرن  اوکه 
-١٦٠٨/ه١٠١٩-١٠١٧ يها سالباً يبوده، تقر ين همرأين محقّقيشة اياند  به زيما ن
  .ميشمار يم يرا سال تولد غن. م ١٦١٠
نگاران و مؤلفان کتب  ان تذکرهيفاصلة عمر شاعر م به ديعا يگريک بحث دي
نبرده،  يادياز روزگار بهرة ز يغنکه  معتقداز آنها  يبرخ. ان گرفته استيجر يقيتحق

و  ٥يرخان لودي، ش٤نصرآباديشه، ياند ن يبر ا. ده استيشربت مرگ چش يدر جوان
رخان ياز آن جمله، ش. اند گماشته يت و جانبدارينظر رضا ٦يمر هديداعظم  خواجه  

                                                   
  .۹ص  منتخبات، ،غني کشميري، مقدمه ،.غفّاراف ع  .١

2. Persian Poetry in Kashmir (1339–1846), p. 107. 
3. Ibid, p. 114. 

  .۴۴۷ ص ،نصرآبادي ةتذکر  .٤
  .۱۶۱ ص ،الخيال مرآت  .٥
  .۱۰۷ ص تاريخ اعظمي،  .٦



  شاعر رنگين نوا  ٢٤٩

 ش را نوشتهيتذکرة خو يمرگ غنبعد از سال  ٢٣ يعني، ه ١١٠٢در سنة که  يلود
  :کند ياست، ذکر م

  .١“دين اجل گرفتار گرديسرپنجة شاه  به ن شبابيمرغ روحش در ع”
دن يد ين سند را انکار كرده، عمر طوالنيا ٢گر گروه دانشمندانياز جانب د يول

شاگرد  يها شهياند   به ن گروهياوالً، معتقدان ا. اند دهيرا با دو استدالل مستند گردان يغن
. نکرده است ياشارت يغن يمرگ جوان دربارةاو که  اند دهيجه رسيه كرده بر آن نتيتک يغن

 .باشد ن عالم رخت سفر بستهياز ا يدر جوان يد غنينباکه  آن را دارد ين معنيپس، ا
ل يدل يروزگار انسان يها و اندوه و شکوه ير ساليت از پيذکر شکا يدوم، در اشعار و

  :سدينو ين ميچن ين رباعيدر ا يغناز جمله،  .استدنش يبر روزگار دراز د يمعتمد
  سرخوش نشديم يک دم از بـادة نـاب    عهـد شـباب   ةافسوس که رفت نشـئ 

  ٣خـواب  بـه  تا وا کرديم چشم، رفتـيم   از بهر تماشاي جهـان همچـو حبـاب   
. ده استيان رسانيپا  به را يعمر جوان يغنکه  توان گرفت يجه مينت ين رباعياز ا

  :برده است ش شکوهيخو ييناين دندانها و نابختيگر موارد شاعر از ريدر د
  ٤در مزرع عمـرم افتـاد  که  ن ژالهيآه از ا  برباد يخت دندان ز دهان، رفت جوانير
  :ايو 

ـ به چشم خود نتـوان د    ٥د شدستيشتر سپيده ز مو پيدکه  خوشم  را يريـ د صـبح پ ي
او برطرف  در اکثر موارد مشکالت ما را در شناخت روزگار ين طور، اشعار غنيهم

با استفاده از اسناد . نامة اوست يزندگ يقينة حقييآ يگر شعر غنيد تعبار به .سازند يم
  .ده استيد ياو عمر طوالنکه  ديجه رسينت به توان، يم يغن يشعر

چنان که . ها برآمده است ياز خاندان اشاع يها اجداد غن معلومات سرچشمه  به بنا

                                                   
  .۱۶۱ ص ،الخيال مرآت  .١
 ص ،ديوان غني ،مقدمه ،جواد ؛ زيدي، علي٢٢-٢٠ منتخبات، ص ،غني کشميري ،مقدمه ،.غفّاراف ع  .٢

  .Persian poetry in Kashmir (1339–1846), p. 107 ؛۴۶
  .۲۲۸ ديوان غني، تصحيح علي جواد زيدي، ص  .٣
  .همان  .٤
  .١٢٢ ص شعر فارسي،در سيري   .٥



  ٢٥٠  قند پارسي

  

که  ها است يلة اشاعياز قب يغن طاهر موالنا محمد”: سدينو يم يمر هدياعظم د خواجه  
  .١“ريست در کشم يلقب مشهور

ها اصالً از  ياشاعکه  سدينو يم» خ حسنيتار«معلومات   به هيتک با يديجواد ز يعل
 ر مسافرت نمود،يکشم به يهمدان يد علير سيکه م يهنگام ١٤بخارا بوده، در عصر 

  .٢اند دهياقامت گزن جا ين مهاجرت و در همين سرزميا  به
ر ير کبين نام داشته، نزد اميسنگ خواجه   يشة دکتر ظفرخان جد بزرگ غنياند به 

  .٣اعتبار بزرگ داشته است
ذکر كرده  که ياند و طور ار داشتهيشان و عرفا عالقة بسيدرو  به ن خانوادهيافراد ا

داشت، طاهر  ياو ارادت به که يق اشاعيطاهر رف خواجه  نام  به اسم او را يم، پدر غنيبود
  .گذاشت

چشم   به ياديمعلومات ز ياز خاندان غن يخيو تار يادب يها در سرچشمه
نافع تخلّص که  ياز محمدزمان نام برادر خرد غن يمر هدياعظم د خواجه  تنها . رسد ينم

  .٤داشت، خبر داده است
سرنگر  يها ن مدرسهيتر مين و قديتر از معروف يکي کهه يدر قطب يريکشم يغن
و  يات فارسياو در مدرسة مذکور تمام علوم متداوله، از جمله ادب. ل نموديتحصبود، 
 ن مدرسه اويمحض در هم .٥، فلسفه و حکمت و علم طب را فرا گرفتيعرب
ن گفته شاگرد خود او مسلم يا يمبلّغ اصل. ديمشرف گرد يريکشم يفان يشاگرد  به
  :آورده يوان غنيباچة ديدر دکه  است ينعص

، سالک مسلک يمآب عارف معارف حقان جناب فواضل به ن کماالتيدر ع”
  .٦“انتساب داشت يخ محسن فانيحضرت ش يسخندان

                                                   
  .١٧١ ص تاريخ اعظمي،  .١
  .۴۰ ص ،مقدمه ،جواد زيدي، علي  .٢
  .۴۳ ص غني کشميرى، ،ظفرخان، محمد  .٣
  .۲۰۷ ص تاريخ اعظمي،  .٤
  .۴۱ ص ،مقدمه ،جواد زيدي، علي  .٥
  .۵۵ ص يوان غني،د ه،ديباچ ،صنعي، محمد مسلم  .٦



  شاعر رنگين نوا  ٢٥١

 شهيش را هميفات خويتأل يريکشم يغنکه  ها منقول است در تمام سرچشمه
در . ز آموخته بودين يپرداز داد و از او رسوم شعر و سخن يش نشان مياستاد خو  به
  .١نام برده شده است يهمچون استاد غن يريکشم يفغان زني »يادتذکرة نصرآب«

از آن . اند دانسته ترش باالياستاد خو  به را در شعر نسبت يهنر غننگاران  تذکره يول
  :سدينو يم» اليالخ مرآت«در  يرخان لوديجمله، ش
مدد طبع دراک در فنون و علوم بر استاد  به .بود يخ محسن فانيشاگرد ش”
استفسار  ي، از ويمشکل شد يا خ را مسئلهيهرگاه ش. نمود يم يدست رهيچ

  .٢“ينمود
در شعر و عرفان قدم راسخ که  ديموجب آن گرد ين وجه، استعداد بلند غنيبه هم

 يها تمام علمکه  ديسر گرديش ميل در مدرسه برايگر طرف، وقت تحصياز د. گذارد
ش ين روزگار خويدرسه جهت تأمل علم در ميتحص يپس از ادا .ج زمانه را آموزديرا

ن باب اسناد جالب را يدر اکه  ديس علوم و طبابت اشتغال ورزيتدر به يشاعر مدت
  :ديگو يم ييچنانچه، جا. دا نموديتوان از شاعر پ يم

ــاده ــا افتــ   کو شاگردي که مالـد اعضـاي مـرا     ام از درس ز درد اعضــ
  ٣سر تا پا شدم اي کاش که گوش مي  ماليدنـــد تـــا مـــرا اســـتادان مـــي

م يتعل يداشته، پ يشغل مدرس يدر واقع غنکه  توان تفهم کرد يم ين رباعياز ا
  .شاگردان بوده است

  :ن نوشتهيگر چنيد يا جايو 
  ها مکتب  به ، هرچند عمر خوديسر بردم، غن  به

  ٤رونيش سر بيوـت خـطّ سرنوشـاوردم ز خـين
  :داده است ين جايگر چنيد يشاعر در رباع دنش رايطبابت ورز به اشتغال
ــ  درد از مــن دگــران   ينــد دوا يجو ــذ  يل ــن نپ ــم م ــانيکن ال   رد درم

                                                   
  .۴۴۸ ص ،نصرآبادي ةتذکر  .١
  .۱۶۲- ۱۶۱ ص ،الخيال مرآت  .٢
  .۲۲۶ ديوان غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي، ص  .٣
  .۲۰۸ ، صهمان  .٤



  ٢٥٢  قند پارسي

  

  ١هرچند که پر ز موميا اسـت دکـان    آري، نشـود شکســت بــازار درســت 
او را که  گردد يم، مقرر ميمتوجه گرد يريکشم يروزگار غن به اگر در مجموع يول
از روزگار و چرخ سفله  يو يها هن شکويا. ب نگشته استيهرگز نص يش ماديآسا

  :ديفرما يم يغن. ندياو يقيگر روزگار حق نهاد افاده
  ٢ز چشم ابر چو افتد، در يتـيم شـود    به التفات پدر دل منه که قطـرة آب 

 ياز از محبت همه کس حتّين يب يغنکه  اند جه گرفتهيت شاعر نتين بيمحقّقان از ا
قول شاگردش  به سر برده و  به ديد و تفريتجر به وندان و دوستان عمريپدر و مادر و پ

 يباق يانوو استخ يش پوستيواليکر هياز پکه  ديکوش يد چنان ميدر ترک و تجر”مسلم 
  .٣“مانده بود
او در که  نوشته »خ حسنيرات«معلومات  به هيبا تک وکيت. داشت يعاد يزندگ يغن

بالدهور در کلبة تنگ و عبادتخانة حسن  يکيراجور کدل نام موضع سرنگر در نزد
  .٤ساده و محقّر داشته است يک زندگيتار

ر از يدر منزل او غکه  سدينو ياستادش اشارت كرده م ياحوال ماد  بهز يم نمسل
  :سدينو يچنان که خود شاعر م .٥موجود نبوده يگريز ديکاغذ و قلمدان چ
  ام خانه يک است همچون نغمة نيتنگ و تار

  ٦ام هـــانــــزن کاشوار روـــيــد ـةـــرخن
ن يدر نسبت ا. مسافرتها برد  به يام او را از آوان خردساليا يروزگار دشوار و سخت

  :از آن جمله. گفته ياديات زيز ابيها ن شهياند 
  ٧گردي بر سر ما خانه ساخت تا هواي هرزه  گرد غربت بر جبين داريم همچون گردبـاد 

                                                   
  .۲۴۰ ص ديوان غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي،  .١
  .۱۶۰ ، صهمان  .٢
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4. Persian Poetry in Kashmir (1339–1846), p. 106. 

  .۵۵ ص ديوان غني، ةديباچ ،صنعي، محمد مسلم  .٥
  .۹۵ ديوان غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي، ص  .٦
  .۱۲۱ ، صهمان  .٧



  شاعر رنگين نوا  ٢٥٣

ا استانداران ياز پادشاهان وقت  يکيچ يهدربار  به شاعرکه  ک نکته مهم استيذکر 
هم  يا شان تمهيش شاهان نبرده و از ايپا نگذاشته و هرگز دست بر رکاب مدح و ستا

 ست ين مکافاتير گشتن اشعارش بهتريگ عالمکه  چون احساس کرده بود. نکرده است
  :ن افاده کرده استين نکته را چنيا ييجا. ش عطا کردهيخداوند براکه 

ــر ــي، چ ــا غن ــرد ص ــي گي ــعر از کس   ١همين بس است که شعرش گرفته عـالم را   لة ش
از . اند ها معلومات مختلف داده شده ز در سرچشمهين يغن ييآغاز شعرگو  به راجع

 شمارد و مناسب يم يغن ييرا آغاز شعرگو .م ١٦٥٠/ه ١٠٦٠آن جمله، سرخوش سال 
ن ثبت ياش چن مورد در تذکره نيدر ا. ديآ يرون مياز حساب ابجد بکه  داند يم يسال  به

  .٢“افتن اوستيشعر گفتن و تخلّص  يخ ابتدايتار، يغن”: شده است
ناً يتخم يغنکه  اند دهياثبات رسان  به يرا رد كرده، با استدالل قو ادعان ين ايمحقّق

که  اند ه بر آن كردهيشان تکيا. آغاز كرده استرا  ييشعرگو ١٧ستم قرن يب يها سالدر 
ار گشته، ي شهرت يدر شاعر يغن) ١٦٣٢( ير آمدن صائب اصفهانيمکش  به هنگام

  .٣وان هم بوده استيد صاحب
لش يزمان تحص  به يغن ييرا آغاز شعرگويم، زيينما يم يآواز ه همنظرين يا اب زيما ن

از تذاکر مسطور  يم، در اخبار برخيد و چنان که قبالً ذکر نموديآ يدر مدرسه راست م
ن يهم. نمود يشکش ميپ يريکشم ياستاد خود فان به اش را اشتهاشعار نگ يغنکه  است

مقام باالتر از  به پرداخته، تا ييشعرگو به ن اوانياو از همکه  ل خود گواه آن استيدل
  .ديش رسياستاد خو

گفته  يزيبا ظفرخان احسن چ يروابط غن دربارةمعاصر و متأخَّر  يها در تذکره
 يياز زمرة شعرا يغنکه  ديآ يود ظفرخان برممعلومات خ يکن از روي، له استنشد
از . ٤ديرسان يهم م به گشتند، حضور ير ميبا اهتمام او داکه  ييها در مشاعرهکه  بوده

                                                   
  .٢٢ ص ديوان غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي،  .١
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  .۱۳۳-۱۳۲ ص
  .٥ ص ديوان ظفرخان احسن،  .٤



  ٢٥٤  قند پارسي

  

ستون شعر در  سه شهکه  و صائب و کليم يغن که ديآ يبرم يادب يها معلومات سرچشمه
دگاه، ين دياز ا. کردند يم ير با هم زندگيها در کشم زمان شاه جهان بودند، مدت

ل يشعر اص يقين عهد مخزن حقير در ايواقعاً هم کشمکه  بر آن داشت يتوان دعو يم
  .ده استيگرد يفارس

س يبا اشعار معطر و نف يريکشم يدر واقع غنکه  ها آن است ن گفتهيحاصل همة ا
  .دکناعتراف  بر کمال اود و صائب يدا نماياد پيش اشتهار زيدر عهد خو توانسته
ن يتر مهم يها ما تنها نکتهاينجا  يول. دار است دامنه يليخ يغن يه، بحث زندگالبتّ

  .ميال را ابراز نموديخ ات شاعر خوشيح
ماهر  ير محمدعليشاگردان او م. جا ندارد يا شک و شبهه يسال وفات غن به راجع

- ١٦٦٨/ه١٠٧٩خ گفته، سال يتار يها در فوت استادشان قطعه يو محمد مسلم صنع
  :از آن جمله، ماهر نوشته است. اند نشان داده يرا همچون سال وفات غن .م ١٦٦٩

  يخ کامل محسن فانيض صحبت شيچو دادش ف
  دـش يـدان هـحاب او در نکتـقة اصـرحلـس يـغن

  خشيارـند تـخ را گفتيـزم شـرد بـون کـچ يته
  ١»دـش يانـا از دار فـدارالبق يوـس يآگاه«ه ـک

 يقل ، محمديچون کليم همدان يگريبزرگواران د يده، پهلور بويدر کشم يمزار غن
  .٢گرفته است يره جايو غ يمشهد ي، قدسيمشهد يم، طغرايسل

آن را شاگردانش محمد مسلم که  ده استيرسما   به وان اويد يغن يراث ادبياز م
م بر آن اند و مسل مرتّب كرده ١٦٦٩ر سال د پس از وفاتش ديو الله ملک شه ينعص
  :ديدر آن گوکه  ه نوشتهباچيد

صفحة روزگار ثبت   به ادگار مانده بود، جزيفش ياز ذات شرکه  چند يسخن”
مان يتيخود نشانده، چون  يجا به فشيطبع لطکه  چند ينمود و خلف ينم
که  ش از آنيپ. ديگرد يکوچه م به مردم کوچه يها نهيخان و مان در سف يب

                                                   
  .۹۹۲ ص، ٢ ج شعراي کشمير، ةتذکر ،الدين راشدي، سيد حسام  .١
  .۹۹۳همان، ص   .٢



  شاعر رنگين نوا  ٢٥٥

رد، رشتة يوان بگيضش صورت دايرد و سخنان بيت پذيمسودة اشعارش جمع
  .١“ختيات از هم گسيح
 از آن جمله، سرخوش معتقد است. ن مورد اختالف دارنديسان در اينو تذکره يول

چنان . وان درآورده استيشکل د به كرده، يآور ماهر جمع ياشعار شاعر را محمدعلکه 
  :ديگو يکه ضمن شرح حال غن

ب داده، چنان که يماهر ترت يمدعلرزا محيسراپا انتخاب است، مکه  وانشيد”
  .٢“ن كردهير تدويرا فق يعل ر معز و ناصريوان ميد

ن يرفته، تدويقول سرخوش را پذ ٤وانفيا. ، و٣وير ارلسنگاران چ فهرست
در لندن  ايناتيبر ةبنگاله در کلکتّه و موز يي ايدر انجمن آسکه  را يوان غنيد يها نسخه

  .ندا ماهر نسبت داده  به ،است محفوظ
در مطبعة  ١٨٤٥در سال  ي کهوان مختصريز دين يمعلومات عبدالقادر سرور  به بنا
  .٥ب دادهيماهر ترت يآن را محمدعلکه  ست يوانيع گشتة همان ديه لکهنو شايمصطف
 يها نسخهکه  ده استيثبوت رسان  به را اشتباه دانسته،قول او  ياض احمد شروانير
است  ينعصم ر مسليد تحريبدون تردکه  ابندي ياز مآغ يا باچهيذکرشده با همان د يخطّ

د مرتّب يم و الله ملک شهاز جانب مسلکه  يوان غنيموجودة د يچاپ يها و تمام نسخه
  .اند افتهيباچه آغاز ين دياند، با هم شده
در کتابخانة که  يوان غنيس دينسخة دستنو به وانف در فهرست خود راجعيا. و
 يها در فهرست. ٦شوند، معلومات داده است يم ياربنگاله نگهد يي ايت آسيجمع

                                                   
  .۵۵ ص ديوان غني، ةديباچ ،صنعي، محمد مسلم  .١
  .٨٤ ص ،الشعرا کلمات  .٢

3. Rieu Charles, Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, p.692. 

4. Ivanov W, Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Curzon 
Collection of the Asiatic Society of Bengal, p. 351. 

  .١٤١ ص ،                            ،سروري، عبدالقادر  .٥
6. Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Curzon Collection of the 

Asiatic Society of Bengal, p. 351. 



  ٢٥٦  قند پارسي

  

ر يز تصوين ٥يبالش. و ا ٤يوضر. اچ .ما، ٣مقتدر ي، مولو٢نگريپرس. ، ا١وير ارلسچ
  .اند قلم آمده به يوان غنيد يها نسخه
 يو چاپ يخطّ يها فهرست نسخه» يريکشم يمقام غن«مقاله در  يديجواد ز يعل

که  ها ن نسخهيتر ميدستخط، از آن جمله، قد ١٩ن طبق آکه  وان شاعر را آورده استيد
اند،  ره کتابت شدهيو غ ١٧٧٠، ١٧٤٧، ١٧٤١، ١٧٢٨ يها سالروزگار او، در   به کينزد

نسخه در  ٧از آن جمله، . ندا معروف هندوستان و انگلستان محفوظ يها در کتابخانه
ر، يکشم يها در کتابخانه هنسخ ٣خدابخش واقع در شهر پتنه و  يکتابخانة عموم

 يدر کتابخانة شخص هنسخ ١بنگاله و کتابخانة رضا در شهر رامپور و  يي ايت آسيجمع
  .٦شوند يا نگاه داشته ميتانيو موزه بر يئمبمعبدالقادر در پتنه، مسجد جامع  يقاض

و  ٨، ازبکستان٧کستانيتاج يجمهور يها در کتابخانه يوان غنيد يخطّ يها نسخه
  .ز موجودندين ٩هيروس

خود ثبت  يها نهيها و سف ها و جنگ اضيرا در ب ياشعار غنکه  يمارة کسانش
 چندبنگاله  ييايانجمن آس يفارس يمثالً، در فهرست کتب خطّ. ستياند، کم ن كرده

، ٩٢٤ يها باشند، تحت رقم يز مين يات غنياب يداراکه  عنوان مجموعة اشعار به اضيب
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  شاعر رنگين نوا  ٢٥٧

  .١اند ذکر شده ٩٥٢، ٩٤٥، ٩٤٤، ٩٣٤
ص ( ٣٧٤ يها تحت رقم يفردوس يدر کتابخانة ملّکه  ييها اضيدر ب يغن اشعار

ب،  ٥( الف ١٣٤٩، )ب ١٠٨ص ( ٨١٣، )الف ١٦١ ص( ٧٨٩، )٣١٩، ٢٧٧، ٢٥٦، ١٨٧، ١٧١
  .٢شوند، مندرج است ينگاه داشته م) ب ٨، الف ٧ص ( ١٥٧٧و ) الف ٢٦ب،  ١٣ب،  ٩

، ١٨٦٩، ١٨٦٢، ١٨٥٥، ١٨٤٥(ده است يبارها در هندوستان نشر گرد يوان غنيد
متعدد  يها و چاپ ياد خطّيز يها نسخه). و غيره ١٩٦٤، ١٩٣١، ١٨٩١، ١٨٧٨، ١٨٧٦

  .باشند يشاهد شهرت اشعار او م
 )تيب ٢٠٣٩(دسترس ماست در امروز که  يآن مقدار  به نظر يريکشم يغن يراث ادبيم

. ندا شتر ناقصيب) تيب ١١٦٨(ده است يما رس  به که يات غنيرا غزليز. باشد ادتريد زيبا
 .باشند يت عبارت ميب ٤ا يو  ٣، ٢از که  رسند ينظر م  به اديز يها پاره وان شاعر غزليدر د

  .داده شده است يجا ناويت دسترس شده در ديهر بکه  شود يمعلوم ماينجا از 
ت يهزار ب ١٠٠هزار تا  ٤را از  يز مقدار اشعار سرودة غنينگاران ن تذکره يبعض
ب چهار هزار يوانش قريد” يل ضمن شرح حال غنيخان خل ميمثالً، ابراه. اند دهنشان دا

 را وان خودياز د ياشعار يغن ين دوست سنبلهير حسيمعلومات م  به ، بنا٣گفته “تيب
ن برده ية اشعار را از بيشتر بوده است، انتخاب كرده، سپس بقيت بياز صد هزار بکه 
  :ديچنان که گو. است
نگه داشته و  يافتيت بيده و هزار بيت برگزياز لک بکه  را وان خوديد يغن”
  .٤“رزا گذاشتيش ميآب داد و او پ به راي باق

، »يخ اعظميتار«، »نة خوشگويسف«مانند  به ،يگر ادبيد يها از مطالعة سرچشمه
 يسروده، ول يادياشعار ز يغنکه  ديآ يز برميره نيو غ» خ حسنيتار«، »بيمخزن الغرا«
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  ٢٥٨  قند پارسي

  

  .ق دانست، نگه داشتين برد و آنچه اليد، از بينپسند که آنچه را
، )تيب ١١٦٨(ات يغزل) تيب ٢٠٣٩(امروز دسترس ماست که  يوانيبه هر حال، د

 ٧٧(د ي، قصا)تيب ٣١(، قطعات )از آن ناقص است يرباع ٢که  يرباع ٩٢(ات يرباع
  .رديگ يرا در بر م) تيب ٨٠(کوتاه  يو سه مثنو) تيب ٥١١(، مفردات )تيب

 بوده يريکشم يدان فانياز مر يد، غنيآ يبرم يترجمه حال يها ليکه از دل يطور
 ن وجه بودهيبر ا. برخوردار گشته است يلياز نعمت عرفان خ يت وير هدايز است و

  .اند اد كردهيخ يا شيمال طاهر  يگاه از او با اسماکه 
ن فقر يکشد، تلق يخود م به يوان غنيتوجه ما را در دکه  ين مضمون عرفانينخست

افادة حالت  يبرا يش فقر از جانب غنيستاکه  برد ياز نظر اول کس گمان م. است
 يعاد يليشاعر خ يت دارد، چون زندگين نکته واقعيا. او صورت گرفته است يزندگ
 يوکه  شود يم، معلوم ميگرد يعمق اشعار شاعر متوجه م به ياما وقت. شده است يسپر
دن مطالب متوجه اشعار شاعر يروشنتر گرد يبرا. کند يم يرا تلقّ ينن عرفايشتر مضاميب

  :ديگو يم يغن. م گشتيخواه
  ١فرش ني است سايه و فـراش آفتـاب    ست فقر که در کنج انزوا خوش دولتي

ق عالم گردد يده از همه عاليعارف چون بر. فقر از نگاه عارفان باالتر از همه است
شه از ين رو، فقر همياز ا. حاصل گردد يشود، غناوت معنوا يو در راه حق فارغ از دن

  .ستا يمهم عرفان فارس ينمادها
دن از قوم و ين بريبوده، مب ير عرفانيز تعبين» کنج انزوا« تت مذکور عباريدر ب

چونکه . ستا يب مصطلح خاص عرفانين ترکين وجه، ايبر ا. استود عالم ياز ق ييرها
خلوت  يان عهد غنيبه و جهاد با نفس در نظر صوفمشهور مراق يها از اصول يکي

  .شدن است يا منزويدن يگز
ا يدن از اسباب دنيز برين يحق از نگاه غن  به ن عامل جهاد با نفس و تقربيتر مهم

از اسباب تعلق را  ييش رهاين وجه، او بارها در اشعار خويبر ا. گردد يمحسوب م
  :دينما يم يتلقّ

                                                   
  .۹۱ ديوان غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي، ص  .١



  شاعر رنگين نوا  ٢٥٩

ــانه   لق چون حبـاب خانه خالي کن ز اسباب تع ــد راه در کاش ــا نياب ــال  ت ــيل ب   ١ات س
موجب از راه که  داند يل بال ميا را با تعلقاتش سيانه دنين نظر صوفين ايبا تلق يغن

  :ديگو يشه مياند ن يا او در ادامه. گردد يحق بازماندن عارف م
  ٢آب وگل خويش ريشه را به بردم فرو  ام ز ذكر زمين چون نهـال شـمع   آزاده

ختن و يآن در خود فرو رکه  ديآ يرون ميانه بيک فلسفة جالب صوفيت ين بياز ا
ن يت بر هميهدا» شهيش فرو بردن ريبه آب گل خو«ر يتعب. استخود بازجستن از 

  .کند يشه مياند 
روان آنها يو پ يريکشم يگوناگون در اشعار معاصران غن يها ن مطلب با جلوهيا

  :ديفرما يدل ميرزا بيم ير سبک هنديشاعر شهکه  نه استين زميدر هم. تظاهر کرده است
  ٣سري در جيب خود دزديدم و بردم پناه آنجا  ي رسـتن يبا سعي غير مشکل بود زآشوب دو

در خود فرو رفتن را  يمعنکه  »دنيب خود دزديسر در ج« تت عبارين بيدر ا
  .دارد يت غنيبا ب يدارد، ربط معنو

 يازمندياز خلق و ن يازين يمقام ب  به دنيعرفا رس يعرفان فلسفة يها ن نکتهيتر از مهم
 .گردد ياستغنا ارائه م يلة اصطالح عرفانيوس  به شتريب ين معنيا. استحق  به يقيحق
 يغنکه  ن جاستياز ا. از استين يق بيق و عالين از همه خالينظر عرفا عارف راست  به
  :ديگو يم ييدر جا مثالً،. عارفانه گفته است يها سخن يازين ين بيز در تلقين

  ٤گيرد که همچون پنجة مرجان در از دريا نمي  نيـازي را  به دست خود چنان بستم حناي بي
٤   :گويد در جاي ديگر مي

  ٥بود دشوار قطع راه دور از پشت پا کـردن   يبه اسـتغنا گذشـتن از جهـان آسـان نمـ     
ظهور کرده  يناضت جسماين ريدر تلق ياشعار غن ين عرفانيگر جهت مضاميد 
ن ياز ا. سازد يشتر با خدا مقرب ميرا هرچه ب ياضت جسم صوفينظر عارفان ر به .است

                                                   
  .۷۴ص  ديوان غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي،  .١
  .۸۰ ، صهمان  .٢
  .۳۱۹ بهاروند، پرويز عباس، ص به تصحيح اکبر ،کليات ،بيدل، ميرزا عبدالقادر  .٣
  .۱۴۱ ديوان غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي، ص  .٤
  .۲۷۶ ، صهمان  .٥



  ٢٦٠  قند پارسي

  

  :ديگو يم يغنکه  جاست
  ١نردبان اين سـرا جـز راه نـاهموار نيسـت      تعب در منزل مقصود کس را بار نيست بي
  :نوشته ين معنيا به کيگر نزديد يا جاي

  ٢دا کـرد يـ پ يا د، آبلهيمن بسکه دو يپا  يابـد از سـع  يگوهر مقصـود ب  يهر کس
  :ان كردهيل بيطور ذ به را ين معنيگر، ايد يجا

  ٣نمـا شـد   مـرا قبلـه   يپا يهر آبله ا  دميمقصـود رسـ   به يمن از قدم سع
 يبود، ما را سوکه  ياضت و رنجيهر رکه  گردد يدر آن ظاهر م يحاصل سخن غن

  .است ياضت وير انگرينما شدنش ب قبله يآبلة پا. خداوند برد
انه يدانه و مسائل مهم صوفياز جملة تضاد جاوکه  زيعقل و عشق ن يماجرا
او معتقد بر آن . مختلف جلوه كرده است يها نهوگ به يگردد، در شعر غن يمحسوب م

م او راه يحر  به از راه عشقکه  امکان ندارد بايداز راه عقل شناختن ذات مطلق که  است
ورا از ذكر خرد که  خواهد يم ين رو، جنونياز ا. يشرف گردبساط قرب م  به و يابي
  :برسد يعرفان يقيمقام حق ين وارستگيا به رون برد، تايب

  ٤شتن دامان صـحرا را يخو ير پايکنم زنج  جنوني کو که از ذكر خرد بيرون کشم پا را
عارفان در معرفت حق . ان گشته استيگر بيطرز د  به ن مسئلهيگر ايد يجا
  :ديفرما يم ين رو، غنياز ا. نديجو يل نماستدال
  ٥نردبـــان کـــردم تصـــور راه نـــاهموار را  استدالل بستم، مانـدم از مقصـود دور    به دل

  :داشته است ين روميالد ت معروف موالنا جالليب  به ينظر يريکشم ين مورد غنيدر ا
ــتدالل يپـــا ـ يچوب يپا  ن بـــوديان چـــوبياسـ   ن بـود يتمکـ  ين سخت ب

چون که از . دارد ل خاصيتما يسبک هند يدر آثار شعرا يشيقة دروين طريتلق
در اشعار . گردد يدر قلمرو هند محسوب م يشيقت درويمهم آن انتشار طر يها عامل

                                                   
  .۱۰۳ صديوان غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي،   .١
  .۱۶۲ ، صهمان  .٢
  .۱۳۲ ، صهمان  .٣
  .۵۸ ص ،همان  .٤
  .۳۳ص ، همان  .٥



  شاعر رنگين نوا  ٢٦١

  :ديگو يم يمثالً، غن. رسد ينظر م  به د آنان روشنيعقا يها ز جلوهين يغن
  ست خوان پادشاهان راين يبه چشمم آب و رنگ

  ١وان راـال ياـه ش نعمتـيدرو ةـه دارد کاسـک
ب يا را هرگز نصياغنکه  دارد يالوان يها از استغنا پر است، نعمتکه  شيکاسة درو

  .گردد ينم
کمال  به انيصوفکه  ج بودهين عارفان رايب. کرامت عارفانه معتقد است به يغن

 در اشارت يغن. ند، غرق نشوندا آب قدم گذارند، چون مستغرق عشق يده رويرس
  :ديفرما يم ين معنيا  هب

  را ينشان يش راه بيرد پيگکه  خوش آن سالک
  ٢داـيدم پــش قـود از او نقـا نبـر آب تـرود ب

او بوده، نظر  يگواه تکامل معنو يدر اشعار غن يدر مجموع، ابراز نظرات عرفان
  .رسانند يثبوت م به يو يشناس جهان به رينگاران را دا تذکره

در . دينما يظهور م ياجتماع يها در افادة مضمون يعار غنگر موضوعات اشيجنبة د
روشن  يليخگر يو مشکالت د يسال و خشک يل قحطياز قباشعار او اوضاع زمان 

  :ده استيمنعکس گرد
  ٣گر گل ابري نمايان است، آن هم بينم است  گلشن کشمير را امثال شـادابي کـم اسـت   

  :ت باالستيب يمعن در اصل ادامهکه  ديگو يسخن م يو گرسنگ يگر از قحطيد يجا
  ٤هر کرا ديديم غير از آسيا در گـردش اسـت    انـد  خلق سرگردان همه از قحط آب و دانه

 يناراضگ يغن. ز از موضوعات عمدة شعر شاعرنديآن ن يزمان و ابنا  به اعتراض
  :ن الفاظ اظهار كرده استيش را از جامعه و اهل عالم با ايخو

                                                   
  ۳۶ص  و حواشي از علي جواد زيدي، ديوان غني، مقدمه و تصحيح  .١
  .۴۷همان، ص   .٢
  .۹۶ ص همان،  .٣
  .۱۲۰ ، صهمان  .٤



  ٢٦٢  قند پارسي

  

  م جمـع شـد چنـدان   غبار خاطرم از اهـل عـال  
  ١پيش روي خود ديوار بـردارم  خواهم به که مي

  :ن صدا دادهياز مردم زمانه چن يغن يگر ناراضگيدر مورد د
ـ د يـي رو که ز خلـق سـخت   از بس  نينـک سـنگ  يشد پردة چشم من چو ع   ٢دمي

 ياد جايز يليز خيدوستانه ن اتيح يها شهياند  ياز زمان در اشعار غن برابر شکوه
او همة رنج و  يفشارد، ول يهرچند زمانه دل شاعر را مکه  ن گواه آن استيا. دارند

شه ين وجه، هميبر ا. کند يآن فراموش م يو سرور عمر و خوش يت زمانه را در شادياذ
  :گذران يخوش  به عمر يتا بتوانکه  د دارديتأک

  دنـيوان چـت يـشيد، گل عـار آمـل بهـ، فصيـغن
  ٣خاک و صرف ساغر کن آور چو نرگس سر ز برون 

  :کند يعمر م ين خوشگذرانياسباب طرب سخن كرده، تلق ياز آمادگاو  گريمورد ددر 
ــاده يخــال يســاز ظرفــ يجــز کــدو  نم آمـاده ياسباب طرب را بي که خوشا روز   ٤از ب

 يليخ يريکشم يعمر در اشعار غن يلة خوشگذرانيهمچون وس يپرست ن بادهيتلق
و نشاط  يشاد به که خواهد يم ين عمل غنيغ ايلة تبليوس به .خورد يچشم م به اديز

 يو شراب انگور يعرفان يدر شعر او م. ديستن دعوت نماياز غم و اندوه ز يعار
  :اند متناسب استفاده شده
ــ  که دارم از مي است ييهمچو مينا زور بازو ــاده دســتم آســتيني مــي  هگــر ن ــد ب   ٥کن

ش را يدوستانة خو اتيح يها شهياند ه ک ده استيکوش يگسار ن بادهيبا تلق يغن
  .ديان نمايب

ناب  يها توان حکمت يرا در اشعار او ميز. ز هستيلسوف نيم و فيشاعر حک يغن
شه اظهار ياپرست همياز مردم دن يغن .آمدلسوفانه را دچار يجالب ف يها شهياند و 

                                                   
  .۱۸۶ ص ديوان غني، مقدمه و تصحيح و حواشي از علي جواد زيدي،  .١
  .۲۳۸ ، صهمان  .٢
  .۲۰۸ ، صهمان  .٣
  .۲۱۸همان، ص   .٤
  .۱۳۵ص  ،همان  .٥



  شاعر رنگين نوا  ٢٦٣

همه نزاعها زر موجب سر زدن که  نديب يش مياو چون در مشاهدات خو. کند يم يزاريب
زبان گرفتن نام آن خود  به از نام زر ننگ دارد، چون يغنکه  دينما يد ميگردد، تأک يم

  :است ييگدا
ــ ــام زر نگ  يغنـ ــگ نـ ــاز ننـ   ١اسـت  ييکه نام زر گرفتن هم گدا  رديـ

 ينفس ن شکستهيله، تلقين وسيا  به شه نکوهش كرده،يمردم پرخور را هم يغن
. ابدي يزش ميآم يدارد، با فلسفة عرفان ينبة اخالقنخست جکه  ن سخن اويا. دينما يم
 يگر، پرخورياز جانب د وعارف از مقام قرب  ينظر عارفان آن واسطة بازدار  به رايز

  :ديفرما يم يغنکه  ن وجه استيهم به .بخشد يرو مينفس اماره را ن
  ٢دانـه بنـد   به دل يتا چند چون انار کن  شـود  يشکمت چاک مـ  يآخر ز پرخور

از  ز يچون که آنها لبر. دار است دامنه يليخ يغن يها غزل يبتّه، بحث موضوعال
 يغنکه  باشند يگر آن م بوده، افاده يو اجتماع ي، اخالقي، فلسفيعرفان يها شهياند

  .لسوفيم، عارف و فياست حک يشاعر
او با اقتدار بلند که  مينيب يم، ميات شاعر متوجه گرديغزل  به ياز لحاظ هنراگر 

  .با و شاعرانه آراسته استيز يها بيو ترک تش را در عباريشه و افکار خوياند دف و ه
ن يت و گسترش ايدر حسن مقبول توانسته است يندة سبک هنديعنوان نما به يغن

در  يشعر غن يت هنرين خصوصيتر ن نسبت مهميبر ا. کسب کند يا ستهيسبک مقام شا
 يها ت در نشان دادن ارزشين خصوصيا. دينما يظهور م ينيفرآ تو عبار يساز بيترک
  .دينما يما کمک م هب يشعر غن يهنر

 ه از روح انسانيکنا. تواند يده نميپابند هست و دور پرکه  يمرغ، مرغ رشته درپا
  :پاست جسم رشته بر  به از تعلقکه 

  ٣پـا را  ست در پرواز مرغ رشته درين ييرسا  نفـس در تـن   گـردون روح تـا   به ندارد ره
  :جام به ختن از سبويشراب ر، ختنينا ريه از شراب، خون ميکنا، نايم خون
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  ٢٦٤  قند پارسي

  

  ١نا رايمحابا خون م يزند مستان بير يکه م  پرستان سرکشي بر طاق نه، زاهـد  به بزم مي
 ش بستن، از آن دل کنده نتوانستن،يار خويد به دل چشم بر قفا داشتن در سفر

  :ار بودنياد آب و خاک دي  به
  ٢م چو سوزن چشم دارم در قفـا يدر سفر دا  الـوطن  م رشـتة حـب  ير پايکه شد زنج بس

شه يمسافر را همکه  محبت وطن است يمعن به »الوطن رشتة حب«در مصرع اول 
  .وند نگاه دارديوطن پ به و همان رشته او را در دل

ر يتعب ،شود يت آن کاربست ميا و ماهيافادة دن يبراکه  )کاسه هيس(کاسه  اهيچرخ س
  :دينما يشه و آرمان آنها را افاده مياند رفانه بوده، عا

  ٣کاسه چو کلکم نـداد آب  اهيچرخ س  يامدست ز کـامم زبـان، غنـ   يتا برن
ز هنرمندانه ين يعيع بديشاعرانه از صنا يها تب و عباريدن ترکيدر برابر آفر يغن

س، يح، تجنيه، تلمه، مقابله و تضاد، استعاريل، تشبيتمث يدر اشعار و. استفاده کرده است
   .افت نموديتوان در يرا م يع معنويگر صنايص و ديتشخ
 ن نکتهيت ايدر تثب. ر استينظ يل بيمخصوصاً در تمث يريکشم يسرا ن سخنيا
  :ميينما يرجوع م يچند نمونه از اشعار غن  به

  ٤غني، استادگي در لب گزيدن نيست دندان را  نـد يب يبـد کـس نمـ    ةيبه جز آزار از همسا
 يگريز ديجز مضرت چ به بد ةياز همساکه  ان آن استيب يغن يمطلب اصل

  .آرد يمثال م ياثبات فکرش از روزگار واقع ين لحاظ، او براياز ا. رسد ينم
  :ديفرما يگر ميد يجا

ـ ن نبـود چـراغ ز  يم آستيکه ب  گزينان را انداز دشمن نيست غم خلوت ز دست   ٥ر دامـان را ي
ر ينبوده، شاعر چراغ ز ينان دشمن را هرگز باکيگز وتاثبات آن که از خل يبرا

ر دامان بر آن ين نداشتن چراغ زيم آستيب. ن ندارديم آستيبکه  آورد يدامان را مثال م
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  شاعر رنگين نوا  ٢٦٥

ر دامان است، يگشت، اما اگر ز ين خاموش ميحرکت آست يچراغ با اندککه  وجه بوده
ده و پنهان را يز پوشيچ ينمع» ر دامانيچراغ ز« تت عبارين بيدر ا. من خواهد بوديا

ز دچار ين يمابعد غن ين شکل در اشعار شعرايمذکور با هم تن رو، عبارياز ا. هم دارد
  :ديگو يدل ميرزا بيمثالً، م. ديآ يم

  ست هرگز زحمت بادشير دامان نيچراغ ز  پرده کم گو، از زبان خلق ايمن زي سخن بي
که  ن نکته استيا به در ارتباط. ردز مهارت تام داين يبند هاميدر ا يريکشم يغن

 ين، ضمن ذکر احوال حاجيدر برابر ا. ١ده استينام» بندان هاميل ايسرخ«خوشگو او را 
  .٢“نشانده يکرس  به هام رايا يغن”که  سدينو يمحمد اسلم سالم م

  :نوشته ين معنيا  به زياهللا صفا ن حيذب
ان يگو وة سخنيش به که ميدر هند بدان يرا از جملة شاعران و سخنوران يغن”

هام يق خود در زبان استعاره و ايدق يها اليان خيعهد توانسته خوب از عهدة ب
از افادة مقصود  يلفظ يها قالبکه  يپرمعن يها ز و نکتهيانگ اليسخنان خ. ديبرآ

  .٣“ستيآنها عاجز باشند، در شعر او کم ن
  :فرموده يغن. ميآر ينمونه م يباال از اشعار غن يها ت گفتهيدر تقو
  ٤ن، پر اسـت ينازن يدلم ز دست تو، ا يعني  ن پر استينم ز چيشه جبين هميچون آست

که  اول آن است يمعن. هام دارديدر بطن خود ا» دل پر است«ر يدر مصرع دوم تعب
 کند، يدر آن تظاهر م دوم يمعن. تو اعتماد افزون دارم  به من يعني. دل من از تو پر است

  .از غم عشق تو پر است يعنيز گشته، ياندوه محبت تو لبرکه درد و 
او تظاهر كرده و  ين رکن هنر شاعريتر همچون مهم يز در اشعار غنيه نيتشب
  .ان داردينما يتموقع

  :خاکستر مشابه شده است به ديسر سپ ياخگر پنهان و مو به ر عشقيت زيدر ب
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  ٢٦٦  قند پارسي

  

  ١ن تـودة خاکسـتر اسـت   ينهان ته ااخگر پ  موي سر کردم سفيد، اما خيالت در سر اسـت 
 يشاعر برا. گردد  يمحسوب م يع مستعمل در اشعار غنيز از زمرة صنايح نيتلم
 يها ات و اسطورهيقصّه و روا  به ش کالمش رجوعيش و آرايخو يها شهياند افادة 
ذکر چند . ح خوشمزه ساخته استيكرده، شعر را با نمک تلم يخيو واقعات تار يميقد

  .مشخّص خواهد نمود ين صنعت را در شعر غنيت کاربست ايهنمونه ما
قصّة مور و   به يگاه يغن يو اخالق يو اجتماع يعرفان يها افادة مضمون يبرااو 

  :کرده است مان اشارهيسل
ــرا  گدا چون يافت روزي خويش را داند سليماني ــنگ آســ   يب ــور س ــت روانيم   ٢ا تخ

ل مصرع يبر وجه تمث» تخت روان  ايمور سنگ آس يبرا«ن يدر مصرع دوم، همچن
ا دولت است، چونکه از يمور سنگ آس يبراکه  اول آمده و حاصل سخن آن است

ن وجه، هنگام آرد نمودن گندم يبر ا. دست خواهد آمد به يو يا روزيسنگ آس
 .کند يافت ميش را درياز آن رزق خو زند و مورچهير ين ميش بر زميها ماندهيباق
  .ا استين سنگ آسيدولت و غناوت مور از هم يعنيت روان، گر، تخيد تعبار  به

حات مستعمل ياز تلم يغن يها ز در نگاشتهيو دم پراعجاز او ن عيسيقصّة ع
اعجاز آن موجب زنده که  توجه دارد عيسيدم ع به شتريشاعر ب. گردد يمحسوب م
  :شد يها م گشتن مرده
ــدم بر ــي ــد روشــن يده ســر شــمع م   ٣ريبود دم شمشـ  يسيعکه خوشتر از دم   کن

ن يا  به. رسد ينظر م  به زين ير کهن فارسياساط يها جلوة مضمون يدر شعر غن
ش و مردم يگذشتة خو به نسبتکه  يبا آن احترام يغنکه  توان گفت يخاطر م

 يها يکار گرفته، معن به را يفارس يها زبان دارد، در اشعارش قصّه و اسطوره يفارس
 کار گرفته،  به قصّة ضحاک و ماران او را يي، جاين معنيا  به .دنيفرآ ميبا و ناتکرار يز
  :ده استيخاص خود را آفر يلة آن معنيوس  به
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  شاعر رنگين نوا  ٢٦٧

  ١مشهور شد، افسانه شـمار که  قصّة مار  د از رگ گـردن آزار ياک کشـ ضـح تن 
قصّة  ين سر از تن جدا شد، وليبر وجه تن ضحاک چندکه  منظور شاعر آن است

  .ستيش نيب يا اد دارند، افسانهياشتهار زکه  او يمارها
ن يلة ايوس بهکه  دينما يدر آن ظهور م يحات اشعار غنيت مهم تلميک خصوصي

از اصل قصّه . کنند يم يافته، تبادل معنيتفکر شاعر راه   به ها شتر واقعه و حادثهيصنعت ب
ش را يله نظر خوين وسيا  به شاعر. شوند يجزء تفکر شاعر بدل م  به رون رفته،ياندک ب

  :مثالً. دارد يحات ابراز ميضمن تلم
  ٢حا خـر اسـت  يهر که زند دم ز مس  پـرور اسـت   ار کـه جـان  يش لب يپ
حا دم زدن کمال عقل ياز مس يقياس لب معشوق حقيبهر قکه  آن است يمعن

در مصرع که  و اعجاز آن منظور است يه از جانبخشيکنا-حا دم زدنياز مس يول. ستين
  .دينما يق مين امر را تصدياار ياول کاربست لب 

  يمثنو
بوده، » در هجو پسر حجام«از آنها  يکي وجود دارد کهکوتاه  يسه مثنو يوان غنيدر د

  .٣ت عبارت استيب ٢٨از 
  .٤در وصف زمستان نوشته شدهکه  ت استيب ٣٩مشتمل بر » هيشطائ«دوم  يمثنو
ت حافظ ين شاعر بان آيت عبارت بوده، در پايب ٣از که  است ييسوم مثنو يمثنو

  :ن استيکند و آن ا ين ميرا تضم يرازيش
  گفتمش ز اين جستجويت چيست سود؟  هندويي ديدم که مسـت از عشـق بـود   
ــاردار  ــت آن زنّـــ ــوابم گفـــ   نيســـت در دســـتم عنـــان اختيـــار     :در جـــ

ــردنم  رشــته« ــده دوســت اي در گ   ٥»برد هر جا کـه خـاطرخواه اوسـت    مي  افکن
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  ٢٦٨  قند پارسي

  

عت، يمناظر طب ،ي، حسب حاليشتر مطالب اخالقياست، بسروده  يغنکه  يديقصا
که  مهم است يليک نکته خيذکر . رديگ يره را فرا مير و غياز آن جمله زمستان کشم

 زينگاران ن تذکره. جو ن و عزلتينش بود گوشه ينکرده، بلکه مرد ييسرا حهيمد يغن
 يا حاکميامرا  فيف و توصيتعر به چ وقتيه يغنکه  اند ن نکته اشارت كردهيا  به

  .نپرداخته است
عدد آن در  ٩٢که  ات اويرباع. ش را آزموده استيز اقتدار خوين يدر گفتن رباع يغن

 از روزگار، اکار، شکوهيذكر زاهدان ر، تصنعت رسول اکرم  به شتريدارند، ب يوانش جايد
  .ده شده استيبخش و غيره يو عرفان يل اخالقي، وصف بهار، مسايو رنجور يماريب

در که  است يياز زمرة شعرا يريکشم يغنکه  توان اظهار داشت يدر مجموع، م
  .گذاشته است يير نقش بسزايدر کشم يات فارسيتکامل ادب
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