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  ٧/ / نامه شناخت

  نامه شناخت

 کستان چشمي تاجيجمهور  در شهر دوشنبهم ۱۹۶۷سال   ميره غفاراوا سوميضم
 ي خاورشناسة در دانشکدي زبان هندةل رشتيالتحص  فارغ. باز نموده استيعالم هست به

  هاي  همزمان در طول سال.است) م ۱۹۸۹(کستان ي تاجي ملّيدانشگاه دولت
 ي تجربه زبان آموزنو ، دهلينام جواهرلعل نهرو  بهدر دانشگاه هندوستان م ۱۹۸۸-۱۹۸۷

 در دانشگاه ي زبان هندةث استاد رشتيح  بهم ۱۹۸۹-۱۹۹۰ هاي  سال.اندوخته است
 خود را در ي دکتراةم رسال ۱۹۹۱ سال .ت نموده استيالکستان فعي تاجي ملّيدولت

و ) م ١٧٥٦/ه ١١٧٠ :م( يوي دهل بندرابن داس خوشگو»خوشگو ةنيسف«موضوع سهم 
 )م ١٦٤٠-١٧١٥/ه ١٠٥٠-١١٢٧(کشميري سرخوش مير محمد افضل  »الشعرا کلمات«

دفاع  به يالدي هفدهم و هجدهم مي زبان هندوستان عصرهاي فارسادبياتدر آموزش 
تشکل و انکشاف « خود را در موضوع ي پروفسورة رسال.م ٢٠٠٢ سال .ده استيرسان

 يالدي شانزدهم و هفدهم ميدر عصرها) ري کشمي ادبةحوز (» زبان هندي فارسادبيات
 .دفاع کرده است

 يک دانشکده خاورشناسي تاجادبيات زبان و ير کرسيث مديح  به اکنونيو
  .ت دارديال خجند فعيدانشگاه دولت

 ي ادبةحوز (» زبان هندي فارسادبياتتشکّل و انکشاف « ة رساليبرا م ٢٠٠٢سال 
 »کستاني تاجي دولتةزيجا«گرفتن  به يالدي شانزدهم و هفدهم ميدر عصرها) ريکشم
خوشگو سرخوش و  هاي تذکره«  کتابي و همان سال برا»يل سامانياسماع«نام  به

نام   به»ت سغدي حکومت واليدولت« ةزيجا  به»ي نقد و سخن سنجةهمچون سرچشم
 بوده در ي علمةکصد مقاليش از ي دو اثر و بمؤلّف .ده استي مشرف گرديکمال خجند

پروفسور  ي کتاب پژوهشگر هند. سهم گرفته استيوان مخفي دي انتقادي متن علمةيته
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 م ۲۰۰۰سال   ترجمه و دريکيتاج  بهرا از زبان اردو »خجند افاضل«حانه خاتون ير
  .ده استينشر رسان  بهحاتيمه لغات و توضمقد با
  



  ٩/ / سرسخن

  سرسخن

ن دوست ي است از سرزمي و پژوهشگرمحقّقد مقاالت يخوان  مين دفتريآنچه در ا
ت گل و يميصم ي بها  و لهجهي سرشار از مهربانيمردمان  بايني سرزم.کستاني تاجيداشتن
روز امروز ي از خراسان ديران بزرگ و بخشي جدا افتاده از اةکستان پاري تاجي آر.باران

ش قدم ي از راه آباء و اجداد خويرويپ  با بالنده و شکوهمند ويت و فرهنگيهو  بازين
 يبار ر پرخطر کولهين مسيش نهاده است و در ايت و فرهنگ خوي شناخت هوةدر جاد

 ک دريختگان تاجيگمان سهم فره ي ب.کشد  ميدوش  به راياز فرهنگ و علم و آگاه
 ي بخش. استيادماندني  به بزرگ وي سهمها يگانگين ين مشترکات و ايدن ايرخ کش به

 مان ي و زبانين اشتراکات فرهنگيکان همي ما و تاجةاز خاطرات گمشده و در غبار ماند
شه ين اشتراکات ريعاست که ان ادي بر اين دفتر خود گواه روشنيمردم هند است و ا با

نان هم چ  با دورهاي ران در قرنين بالنده و شکوهمند هند و ا تمدي آر. داردها در هزاره
 و زبان و يدبخش آن در فرهنگ و زندگيک بود که تا هنوز ثمرات اميخته و نزديآم

ن يق در جوانب مختلف اي تحق. استي و ساري و هنر ما جاريقيخ و موسيشعر و تار
سته است که ي ارزشمند و بايدا و پنهان آن کاري پهاي  گوشهة همياشتراکات و واکاو

ران و هند و ي ايان و پژوهشگران کشورهاقّقمحت و مدد استادان و هم  بهديبا
ران پژوهان و هندشناسان انجام ي زبانان جهان و ايگر فارسيکستان و افغانستان و ديتاج

 پرتالش محقّقاراوا ره غفّيارزنده و اقدام ارزشمند خانم پروفسور ضم  کار.ابدي
 هاي ش از تالشيسهم خو  بهسته است تايشود و با  مين راستا معناي در هميکستانيتاج

 و يهمدل  باکيه نزديد است در آتي ام.مير کنک تشکّي تاجمحقّق ين بانوي اةعالمان
ن يران مردم ايکستان و هند و ايان و پژوهشگران سه کشور تاجمحقّق همه يهمراه

ک شوند و يهم نزد  بهشتريراث ارزشمند و مشترک شان بيکشورها در راه شناخت م
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 و ها  خود جستجو کنند و در روزگار هجمهةندي آي برايه چراغ گذشتةات بالنديتجرب از
 .مي پرسنگالخ فردا باشهاي  فاتحان جادهي و همراهيشعار همدل  باگانگاني بهاي هجوم

  .باد نيچن

  علي رضا قزوه
  نو ي دهل-۲۰۱۱ يجوال/۱۳۹۰رماه يت

  



  ١١/ / پيشگفتار

 پيشگفتار

 مقام و معرفيثار ادبي و شادن رمزهاي آشناسي در کنار گ ادبياتتحقيق در مسائل مبرم 
ات سخنوران نامور گذشته و امروز براي تربيت انسان کامل و ذوق بديعي تأليفگاه يجا

ي، که در مرزهاي بيرون از ادبيات خاصّه .گذارد ي ميادماندني  بهشناسي نقش يو زيباي
آموزش   بهارسي زبان عرض هستي نموده است، نيازمندي بيشتر و پيشتريکشورهاي ف

 .کند  ميشناسي کسب ادبياتگاه مخصوصي را در قلمرو يتحقيق داشته، ارزش و جا
گاه   راه قبلهةاداماشتياق   باسانس مراي فوق لةتحصيل در دور ايام  هنوزها همين ديدگاه

 عمل ة فارسي زبان هندوستان کشانيد و ثمراتادبيي ها ويژگي تحقيق ةجاد  بهارجمندم
 را از مقام تحقيق عطا نموده، تا يم نيروييشان براي اةي پياده نشدها نمودن آرمان

افضل  محمد ي»الشعرا کلمات« بندرابن داس خوشگو و »خوشگو ةسفين«ي ها تذکره
افزون محبتي   باسرخوش در نقد و سخن سنجي فارس و تاجيک آغاز نموده، من بعد

  .ن کار را ادامه بخشميا
 ة فارس و تاجيک در حوزادبياتي ادبي و هنري و موضوعي ها پژوهش ويژگي

 و پياده ساختن ها نجانب در دوام راه پژوهشيي اتحقيقادبي کشمير ادامه بخش کارهاي 
 ةن موضوع در رسالي هرچند بحث مفصّّل ا.ي پژوهندگي محسوب گرديدها آرمان
 موضوعات تحقيق ةل فراوان در رشتئدا نموده، اما مساي روشن پةلونجانب جي ايدکتر

ن سرزمين يين و مقام تاريخي اي فارسي زبان هند و بازتاب سنّت و آادبيات  بهمربوط
 ادبيات  بهگو  سخنوران نامور پيشين فارسيتأثير فارس و تاجيک، همچنين ادبيات در

شوند، که در کنار   ميلي محسوبئافارس و تاجيک در قلمرو هند از جمله آن مس
آموزش و پژوهش   بهات پيشين ما قرارگرفتن، نيازمندي بيشتريتحقيق ةداير بيرون از
ات خويش را بر مبناي محورهاي مورد تأليف بدين طريق، طول چند سال آخر .داشتند

 و  سخنتأثير .ات مختلف روي کار آوردمتأليفن زمينه مقاالت و يداده، در ا نظر ادامه
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 ام و سخنوران ديگر پيشين فارسيي ابوعبداهللا رودکي، موالناي روم، عمر خةانديش
آثار   به فارسي زبان هند، و همچنين بازتاب سنّت و عناصر فرهنگ هنديادبيات به

رومي، نقش الدين   موالنا جالل»معنوي مثنويي«سرا، از جمله  سخنوراني فارسي
بار در تحقيق و بررسي فرهنگ و تمدن سرزمين هند، راني تيپژوهان ا دانشمندان و ادب

ي ها  آنها در کتاب خواني و چاپخطّيي فارسي و وجود نسخ ها گاه تاريخ ناميجا
ن ي در سرزمين فرهنگ آفر»فردوسي ةشاهنام«گاه يهندوستان و تاجيکستان، مقام و جا

ي فارسي ها کره در تذيگاه انديشه و آثار شوکت بخاراييهند، بازتاب مقام هنر و جا
ن تاجيکستان، يران، و همچني هندوستان و ايزبان هند، تحول روابط ادبي و فرهنگ

وجود آوردند، که اکثر آنها   بهن، اصل و متن نگارش منبعد مولّف رايهندوستان و امثال ا
نشر رسيده، براساس آن در چندين  ها به  و روزنامهها  مقاالت علمي، مجلّهةدر مجموع
  .گرديد  ارائهها سخنراني ني از االمللي ملّي و بيني علمي ها کنفرانسهمايش و 

ي اصلي، که ها همين روي کاغذ آمدن مقاالت يادشده در کنار استفاده از سرچشمه
 دانشمندان وطني و خارجي، هاي ، پژوهشاند ي هند دسترس شدهها از کتابخانه

لد نيکلسون، ال، رينامير حسن عابدي، آن ماري شيم سيد شبلي نعماني، چون
اف، امري  الدينني، عبداهللا جان غفّاراف، عبدالمنّان نصريعالدين نفيسي، صدر سعيد

  .اف و ديگران مورد راهنماي قرارگرفته شده است مردان زدان عليي
ن استادان بزرگ و ساالرمند و يي اها  از راهنماياستفادهد ياداور شد، که يبا

ي ها پژوه در فرصت تعدادي از صاحب نظران و دانشمندان ادب  باهمکاري و همنشيني
ي همکاري و اثر و ها کاري امکان پيش آورد، که حديث مهر و اخالص و ارادت، ثمره

ختگان و استادان را نيز روي کاغذ آورده، در يي تعدادي از فرهها ي راهنماياستفادة
افتاد، که   مي مقاالت اتّفاقنيضمن نگارش ا .مي انتشار نماها صورت مهرنامه و مقاله

شناسي تاجيک و  ادبياتن استادان و همکاران و دوستان ارجمند در رونق ينقش و مقام ا
 آن براساس واقعات ة از کارنامهايي فهيپژوهي ارزياب گرديده، صح ل ادبئ مسايبررس

ن يام، که يهمين اساس، الزم دانست  با.زندگي و عرض ديد و نظر فردي آنها بيان شود
 د نکاتي از آنان خواننده ارجمند ما راين مجلّد الحاق گردد، تا شايا  به مقاالت همةسلسل

 را، که براي شهر دوشنبه، مکان والدت خود يا ک مهرنامهي الزم بود که .ديکار آ به



  ١٣/ / پيشگفتار

ن مجموعه يا  بهن شهر آرمانهاي خويشيگاه ايحکم تقدير از جا  بهنوشته بودم،
ن مکان آرزوها را در زندگاني خويش ي از منزلت ايسيله شکوهسازم، تا بدين و وارد

  .مينما تفسير
ارم بود، که در ي تقدير مسائلن يتحقيق ا  بهتوجه  باهمزمان، چنانکه تذکّر يافت،

شرکت و   در شهرهاي مختلف کشور هندوستانملليال نيي بها چندين همايش و کنگره
دانشمندان و   با کشورها، مالقات و صحبتنيي فرهنگي اها  اثر پديده.ميسخنراني نما

ي مختلف در ها ي متبحر ادب پژوه دولتها شخصيت  باين ممالک، آشناييختگان ايفره
جا گذاشت، که از   بهي پورسودي راها ي پرخاطره و انديشهها  لحظهها شين همايا

  .ميي و بازنويسي آن نتوانستم خودداري نمايبازگو
ن مقاالت ضرورت يي اها  منطقي محتوا و محور بررسيونديداشت پ نظر  باامروز

ن ي هدف اصلي از انجام ا.ک مجلّد پيش آمده استين مجموعه در زير يفراهم آوردن ا
 ادبياتات قبلي خويش در مورد فرهنگ و تحقيقگيري نمودن روش يکار باز هم پ

در رشد ي ماندگار افاضل ملّت ها  خدمتةن تذکريفارسي زبان هندوستان، و همچن
ي پدر بزرگوارم ها شود، که از آرمان و هدف  ميفرهنگ و معنويات ملّي محسوب

 ن کتاب براي بازگشايي نکات مهم مربوطي اميدوارم، که نشر ا.گيرند  ميسرچشمه
 فارسي زبان هندوستان، تحول روابط ادبي و فرهنگي هند و تاجيکستان، تجلّي ادبيات به

ي ها شخصيتي شايان ها  خدمتمعرفيي در ادب فارسي،  هندادبياتعناصر فرهنگ و 
عناصر مهم آثار فرهنگي   بهصاحب نظر و صاحب فرهنگ، بازگويي نکات مربوط

  .ي روشن بگذاردتأثيرران يکشورهاي هند و ا
 سروران ة مجدانه و مخلصانهاي ن گفتار از تالشيان ايخواهم در پا  مياجازه

م ي دکتر کرينو آقا ي دهليقات فارسين و مرکز تحقراي اي فرهنگيزنيارجمند در را
  اجرشان.مير و سپاس بگوم قلب تشکّيرضا قزوه از صم ي دکتر علي برزگر و آقاينجف
  .ن از سالمت برخوردار بادأش ار و جانين هماره أش قي توف.حضرت پروردگار با

  م ٢٠١١  ـاراواضميره غفّ
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  … هندوستان آيد هميجانِب
   هندزباِن  فارسيادبياِت ه استاد رودکي بتأثير شعِر نگاهي به

نام   بارسد، يش از هزارسالة آن که تا زمان ما مي ب ک و ادامهي فارس و تاجادبياتوجود 
ر هنوز ينظ ين شاعر بين امر است که اي هم. دارديوند ناگسستني پياستاد ابوعبداهللا رودک

، » شاعرانصاحبقراِن«، » شاعرانسلطاِن«، »الشّعرا آدم«  بهبعد ملقّب  به خود ودر زمان
ش و ارج و ي ستا منبعده مورِديها  دورهيده، از جانب شعرايگرد» يشعر فارس پدِر«

 در سرآغاز ي استاد رودکيست که وقتيحکمت ن ي البتّه، ب.استقبال گرم قرارگرفته است
شتر يشتر و پي مابعد بي شعراي براي و نفوذ وتأثيررد، يگ ينفوذ قرار م  باادبياتن يا

ک شناخته ي فارس و تاجادبياتن وجوه سردفتر يي در مورد تعي حتّ.شود ياحساس م
 خود را ي هنر سخنورياغلب انواع ادب  به از عوامل آنيکي يشدن استاد رودک

 يها شتر نمونهيبادگذار ين نکته بنيشک، ا يده است که بينمودن او محسوب گرد تجربه
 آيندگان راه او را از جانب  ده، ادامهيثبوت رسان  به راي بودن رودکيشعر فارس

  .کند يم ييبازگو
 فارس و ادبيات مختلف يها  مرحلهي سبکهاي يژگي ويق و بررسيان تحقيدر جر

ات و ي و ابيتوان کرد که در اکثر دوران شاعران از حکمت شعر رودک يک مقرر ميتاج
  :شود ين مطلب در دو نکته روشن مياند که ا حد برداشته ي باستفاده پراکندة او اشعار
ش نموده و ي او را ستاي و تفکّر بلند رودکياعتراف قدرت هنر  باياديشاعران ز )۱

ن ي در ا.اند  ارج گذاشتهي فارسادبيات و تحول يزير يش را در پهاي خدمت
قلم آمده،  ي بهف استاد رودکتوان دچار آمد که در وص ي را مينه اشعاريزم

 آثارن اشعار در ي چن.اند  کردهيياو بازگو  بهمحبت و ارادت شعرا را نسبت
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 مورد ها يان بررسي داشت که در جرينيز نفوذ معي هند نيگو يشاعران فارس
  . قرار خواهند گرفتتحقيق

 اکثر د کرد کهينه اعتراف باين زمي در ا.روان اوي از جانب پياستقبال شعر رودک )۲
 تتبع و يافته، حتّي استقبال فراوان ي بعد از وينکات و مطالب شعر رودک

زبان هند سروده  ي فارسادبياتاشعار او، از جمله، در قلمرو  ي بهشمار ين بيتضام
  .اش دارد ي و معنوي فکريرومنديعظمت و ن  بهاند که اشارت شده

ا ذکر مقام و منزلت استاد  نگاشتة ميم، بحث اول محوري نمود چون قبالً اشاره
  که در قلمرو هنديين شعراي از نخست.شود ي در کالم سخنوران هند محسوب ميرودک

   پرداخته است، مسعود سعد سلماني رودکشخصيتش اقتدار هنر و يستا به
 از قطعات خود ضمن اظهار يکي موصوف در .باشد يم) م ۱۰۴۶-۱۱۲۱/ه ۵۱۵-۴۳۸(

 در قلمرو شعر يمقام و درجة خاصة استاد رودک  بهاصالت افتخار از يلت و بازگويفض
  )۸۰۰، ۷ :نک (.ديفرما ي اشارت ميفارس

 در عهد ي، در مورد مقام و منزلت رودکيي بخاراي عوفمحمد» االلباب لباب «مؤلّف
  :ن نظر استي بر ايان و تعداد فراوان اشعار ويسامان

  يسفت  ي آن که در هم    يرودک
  

  يفتسـ   يان همـ  يمدح سـامان  
   همچـو درش   يصلة شعرها   

  
  بود در بار چارصـد شـترش      

    )۱۲ ،۲۵(  
ز در ي ن)م ۱۵۴۷-۱۵۹۵/ه ٩٥٤-١٠٠٤( يضيض في دورة اکبر ابوالفيالشّعرا ملک

ف مقام و طبع بلند ي ارج بزرگ نهاده، ضمن توصياستاد رودک  بههيدة افتخاريک قصي
 .د نموده استي را تأکيار رودکمشهور بودن و نفوذ داشتن اشع ايام  خود تا آنيشاعر

  )۷۴، ۲: نک(
ملّا   به که معروف)م ۱۶۲۸-۱۶۵۸/ه ۱۰۳۷-۱۰۶۸( از شاعران عهد شاهجهان يکي

 از شاعران ي و چنديباشد، کالم رودک يم) م ۱۶۷۰/ه ۱۰۸۰ :م(فتحپوري  تکلو يدايش
  :سازد ي مقرر ميار شعرگويلة معيوس  بهگراني دي را برايعصر و هم

  غير خواب و خيال سحر نباشد بهچو شعر و    
  نباشـدش تقـصير    خواب هرچه کنـد مـي       به  
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  چه بودي ار ز سـخن پـروران يکـي بـودي           
ــر    ــوري و ظهي   چــو رودکــي و کــسايي و ان

  )۹ ،۴۷۶(  
) م ۱۸۸۶-۱۹۳۱(رعنا   به متخلّصيشاه کاظم سکندر سيد نين سرزميگر ايشاعر د

 کالم سخنوران ياش عظمت و بزرگ دهي در قصيشاوري پير عبداهللا هنديم  بهمعروف
گران مورد ي و دي و منوچهريام، نظامي و خي آغاز نموده، تا فردوسيآور را از رودک نام

جاد آثار گرانبها در يا  بان بزرگانيرسد که ا ي ميينکتة نها  بهش قرار داده،يوصف و ستا
 نام استاد ي ماندگار او سبب.اند ت رقم زدهي ابديها فهي نام خود را در صحيزبان فارس

  : کرده استيابيسخن و آثار ارز ي بهن صداقتمندي را در هميرودک
ــخن  ــان س ــوش  ز رفتگ ــرين خ ــار آف   گفت

  جـز سـخن آثـار؟     گيتي به   جا چه ماند به     به  
ــه   ــين بـ ــي  ببـ ــمان نيلـ ــرة آسـ ــام دايـ   فـ

  در اين پرگـار  اي ز سخن نيست به  که نکته   
  جهد زنـده نمـود      نمرده آن که سخن را به       

  گواه اين سخنم خود سخن بود خوش يار         
  هزار سال فزونتر گذشت زانچه که داشت        

  جا مانده است جز اشعار؟      ز رودکي چه به     
  )۸ ،۱۱۸( 

 عظمت و شکوه ةار اتّفاق افتاده است که شعرا وجي بسي فارسادبياتخ يدر تار
 از جمله، .اند اد کردهدين خاندان معنيران اير اهل ادب از جانب اميان را در تقديسامان

 مقام و يز ضمن بازگوين) م ۱۷۱۵-۱۷۶۸( تخلّص  قياب شا عبدالوهيريشاعر کشم
  :ديفرما يد ميژه تأکيان را بوي خدمت سامانيمنزلت استاد رودک
   ســود کــرديان رودکــيز ســامان

  
  بزم طرب ساز خود رود کـرد       به
    )۱۰ ،۱۷۶۱(  

 و قدرت ي وصف مقام و منزلت استاد رودکزية هند نقار م شبه ۲۰ عصر ادبياتدر 
 در يظ جالندهريم پاکستان حف ۲۰ از جمله، شاعر عصر .افتي   او ادامهينيآفر سخن



  جانِب هندوستان آيد همي // ١٨

  

 و هنر ي و معنوين شعر سروده است که سراپا قدرت فکري ايوصف استاد رودک
  :ف نمودهي شاعر را توصيگستر سخن

  ده اسـت  ي دل از زبان بخـش     يرودک
  

  ده اســتيخــشدرد را طــرز فغــان ب
ــعــشق را حــسن ب      داده اســتياني

  
ــ ــاد ي ــان بخــشي ــتيار مهرب   ده اس
ــرافراز کــرد      ــم س ــاک را از عل   خ

  
  ده اســتيآســمان را آســمان بخــش

ــرد روشــن ذره    ــا ک    خــاک رايه
  

  ده اسـت  يکهکشان را کهکشان بخش   
ــر زمــ    ــن بنيب ــي ــادياد فردوس    نه

  
  اين جهان را آن جهان بخشيده است

ــدگ   ــذاب بنـ ــوديدر عـ ــاي بـ   م مـ
  

  ده است ي کردن توان بخش   يخواجگ
   پاکـــــستان رايشـــــاعر تنهـــــا  

  
  ده اسـت  ين هزاران دوستان بخـش    يا

  )زاده الغ.ترجمة س(/)۹۹، ۱۲(    
 را ي ممتاز بودن رودکيهمتا و غزلسرا يگر خود استاد بين شاعر در شعر ديهم

فارس و  نفوذ حافظ ي حتّ.ن خوان شعر او هستنديچ گران خوشهيکند که د يد ميتأک
 ير رودکيشعر عالمگ  بهز او بستهي را ني و اقبال پاکستاني، تاگور هنديگوتة آلمان

  : روشن داردين شعرش تجلّيداند که در ا يم
ــزل    ــان غ ــر و ج ــر پيک ــالق ه ــد خ ــي ش   رودک

ــي    ــار بـ ــي معمـ ــزل  رودکـ ــوان غـ ــاي ايـ   همتـ
ــه   ــه شــد، اســتاد شــد تــا ب   چنــگ و رود او فرزان

ــر     ــازش ط ــه و س ــک دل از نغم ــد   بمل ــاد ش   آب
  رودکي در تار و پود نظـم چـون مـستور گـشت              

ــا    ــعر و ادب ب ــشور ش ــشت  ک ــأمور گ ــام او م   ن
  چين رودکي هم سعدي و هم صائب است         خوشه  

  هم امير دهلوي هـم طالـب و هـم غالـب اسـت               
ــم      ــاني ه ــة آلم ــافظ، گوت ــت ح ــد اس   زو برومن

  هـــم تگـــور هنـــدزاد، اقبـــال پاکـــستاني هـــم   
  ياب از اوست، من هم فيضياب  فيض احمد فيض  

  روح او در شعر من پنهان چـو سـازي در ربـاب              
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ــي  ــستان م ــواز و غم ــوز  دلن ــعارش هن ــد اش   باش
ــان «   ــوي مولي ــوي ج ــوز » ب ــارش هن ــد ز گفت   آي

  خـوان   صوت و ساز اوست دائم نغمـه       مرغ دل با    
  …هــر لحظــه آيــد بــر زبــان» يــاد يــار مهربــان«  

  )۱۲ ،۱۰۰-۹۹(  
 در ي استاد رودکي و فکرياقتدار هنر  بهبان نسبتيشارات ادفات و اي از توصيبرخ

 اهميتز از يها ن ن سرچشمهي چنياعتال ي بهاند که بازنگر دهيان گرديز بيآثار منثور ن
 اش در نامه) م ۱۶۴۴/ه ۱۰۵۴ :م (ير الهوري از جمله، من. نخواهد ماندي خاليعلم
  :ن نگاشته استيف خان چنيس به

رد و بر يگ يض ارباب سخن اوج ميست که نام واالگوهران از فداينان پيب شيبر پ”
ن فن دوام يمن اصحاب ايداست که عمر سعادتوران از ينان هويخردگز

 ها گوش  بهر نصري، آوازة امي تار بر ساز سخن نبستي اگر رودک.رديپذ يم
، نام سلطان محمود تازه يرا نپرست» شاهنامه« بهار ياگر فردوس  ويدينرس

 حاصل ير ابومظفّر فرخنده نامي، اميفال نگفت د فرخي قصاياگر فرخ و ينماند
  )۳۸ ،۶ (.“ينکرد

 نام يت و جاودانگيش از همه، بحث مقام شعرا در ابدينجا هم، پيمعلوم است که ا
 خبر از آن ير الهورين مطلب منيا ي به گرفته است و بازنگريران دور خود جايام
ت امرا ي مثل بزرگ هداآيندگان يرش برايشعر عالمگ ا بيکار رودکيدهد که نام و پ يم

ن، البتّه، قصّة معمول است که ي ا.ده استي خدمت اهل دربار نسبت اهل ادب گرديبرا
 وارثان خود يبخارا برگرداند و برا  بهر نصر را دوبارهيسحر سخن خود ام  بايرودک
  .ادگار گذاشتي  بهث عظمت سخن رايحد

 )م ١٥٧٥-١٦٦٢/ه ٩٨٣-١٠٧٣(گوي هند چندربهان برهمن  يدر مورد ديگر شاعر فارس
ة ضرورت مطالعة آثار يغ بهن ضمن توصيفرزندش ت  بهشي خوي»نامه حتينص«در 

د يرا تأک» ي روزگار موالنا رودکيسردفتر شعرا« بزرگان مطالعة اشعار تربيتي و ياخالق
 از يشت روحان حاصل نمودن استعداد و فراست فرزندش، برداي او برا.نموده است

  )۱۷۶، ۳: نک (.شمارد ي را ضرور مينظم حکمتبار استاد ابوعبداهللا رودک
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ارزش و منزلت حکمت و پند و   به اساساًين سخنور هنديشود که ا يمعلوم م
الشّعرا را از روزنة اخالق و   شعر آدمي توجه دارد و بزرگي استاد رودکياندرزها

  .نديب يات ميمعنو
 سخنوران بزرگ از ي فارسادبيات ي آن دارد که در سراسر پهنان نکات اشارت بريا

 يستگيشا  بهر او راينظ ي ارزنده و بهاي اد نموده، خدمتياحترام بلند  ي بهاستاد رودک
  .اند ارج نهاده

 شعرا يها هياستقبال  به بستهي فارسادبيات در يگاه رودکيجا  بهگر مربوطيبحث د
 چنان که .شود ي محسوب ميسخنوران بعد ي بهشه و افکار وياند  تأثيراشعار استاد و  از

ن ي فراوان گذاشته است و اتأثير ي فارسادبيات ي در پهناير رودکيگگفته آمد، شعر عالم
 .ده استي گرديشعر او در قلمرو شعر فارس  بهها هيامر باعث ظهور سلسلة استقبال

  کهياب غزل معروف رودک است که تنها در جويحد ي بهروين پيگر اي دتعبار به
  :قلم آمده است ي بهشود، اشعار فراوان يل آغاز ميمطلع ذ با

  يد همـ  يان آ ي مول ي جو يبو
  

ـ اد  ي ـ ار مهربـان آ   ي   يد همـ  ي
سخنور معروف  ـ يرازي از حافظ شيت غزليست از با ين بحث کافيدر رهگذار ا  

  :ده استن کري را تضميدة رودکيت اول قصيم که بيادآور شوي ي فارسادبيات
  »بوي جوي موليان آيد همي    «: کز نسيمش   خيز، تا خاطر بدان ترک سمرقندي دهيم

    )۱۴ ،۲۷۸(  
 مباحث مذکور دامنة فراخ دارد که درخور حوصلة امکان ي فارسادبيات يدر پهنا

استقبال شعر   به خود تنها مسائل مربوطي علمهاي يان بررسي ما در جر.ستين مقاله نيا
 .م دادي قرار خواهتحقيقزبان هندوستان مورد  يانب سخنوران فارس را از جيرودک
زخمة چنگ «نام   بافيرزاي ميک عبدالغني از آن در مقالة مفصّل آکادميني معيها نکته
 يل تتوي مايعل ر غالمي نمودن ميروي پيشعر رودک  بهکه راجع» در پاکستان» يرودک

 ينثار سيد و) م ۱۸۷۰-۱۹۵۶ (يتخلّص الهور خان ظفري عل ، ظفر)م ۱۸۳۶ -۱۷۶۸(
ک يو پژوهش دانشمند تاج) ۵ :نک(بحث نموده است ) م ۱۸۹۴-۱۹۵۶ (يشتر الهورين

در کتاب مجموع »  از نظر دانشمندان هنديرودک«ر عنوان يمردان که ز يزدان عليامر
  .اند  شدهتحقيق، )۲ :نک(ده است ينشر رس  به»يادبود رودکي «يها مقاله
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ن حوزه که کالم ي اادبياتن سخنوران ين مورد هم از اوليکه در اباعث تذکّر است 
زبان هند مسعود سعد  ي فارسادبياتندة معروف يالشّعرا را استقبال نموده است، نما آدم

  کهي را از شعر رودکي از اشعار خود مصرعيکيباشد که در  ي ميسلمان الهور
» !چ حوادث زمانه دست مداديه  بهاو رب! ادير زيکام خداوند باد و د  بهجهان«مطلع  با

  :ن کرده استيل تضميگونة ذ  به،)۲۰۷، ۱۱ :نک(شود  يآغاز م
  نم بر تخت خسروانه تـرا  يچو من بب  

  
  گــاه قبــاديدون و پايــدســتگاه فر بـه 
  :دي گويم شاها که رودکيجز آن نگو  

  »! چشم بد از ملک تو بگردانـاد       يخدا«
  )۱۲ ،۲۳(  

 سهم ارزنده گذاشت، ي نه تنها در تکامل ژانر رباعيمعلوم است که استاد رودک
 موفّقانه و ماهرانه استفاده يحد ي بهن نوع شعريبلکه صنعت سؤال و جواب را در ا

 از آن جمله، شکل جالب و هم .دياد گردي سخنوران زيروينمود که نمونة عبرت و پ
و ) م ۱۶۴۴-۱۷۲۰/ه ۱۰۵۴-۱۱۳۳(دهلوي دل يرزا عبدالقادر بي مي رودکير رباعينظ يب

دل ين مطلب اساساً در تذکرة شاگرد بي ا. وادار کرديرويپ  بهبندرابن داس خوشگو را
آوردن   با مذکورمؤلّفافته است و يبندرابن داس خوشگو درج » خوشگو نةيسف«

دل ي بآثار داشتن يوند ناگسستني پي ابوعبداهللا رودکيرباع  بهدل و خودشيرزا بية ميجواب
 يدل رباعيب: د نموده، از آن جمله نوشته است کهي تأکي فارسادبياتگذشتة راث يم  بارا

، دليب(شان ي ا.الجواب بود  که تا حال ممتنعيم رودکيالشعرا حک گفت در جواب آدم
 لنگان  ـز لنگير خوشگو نيفق… اند بعد ششصد سال از عهدة جواب آن برآمده) .غ.ض
  .دهيسرمنزل جواب آن رس به

  :يرودک
ــر   . کــي؟ وقــت ســحر. مــن کــه؟ يــارآمــد ب

  . ز کي؟ ز خصم؟ خصمش کـه؟ پـدر         .ترسيد  
  . بـر کجـا؟ بـر لـب و بـر     . چه؟ بوسه  .دادمش  

  ! چون بد؟ چو شکر. چه بد؟ عقيق.لب بد؟ نه   
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  :دليب
  .گل  به در کجا خفت؟. که؟ ناقه. خفت يد
ـ  از چـه؟ ز      . چـه؟ فغـان    .کردم     .اد منـزل  ي

  .ي باطـل   سـع   چـرا؟ ز   .از که؟ ز خود   ! داد  
  .دل  به  بر که؟  .؟ سر ي از ک  . چه؟ بار  .کافتاد  

  :خوشگو  
ــتم ــه.رف ــهکجــا؟  ب ــاغ  ب ــ.ب ــاري ک ــصل به   .؟ ف

  . دلدار ي چون؟ ب  . چه سان؟ چو غنچه    .دل تنگ   
  ،ي از چــه؟ از بــو.ي چــه؟ شکــسته گلــ.دميــد  

  .اريــ؟ از ي از کـ . چـه بـد؟ نامـه   .گـل بـد؟ نـه     
  )۱۳ ،۱۱۹(  

د کرد که ين نکته را تأکيتوان ا يدل ميرزا عبدالقادر بي ميها هيجواب  بهتوجه با
ز ين نيشيآثار شاعران پ  بهسرود، ي اشعار ميسبک هند  بهدل اصالًين که بيا  بهناوابسته

  .گونه اشعار را تتبع کرده است ني از ايا ک داشته، عدهينظر ن
ر ينظ ي بي رودکياعن ربيک اي فارس و تاجادبياتخ يچنان که گفته آمد، در تار

آن توجه ظاهر   به.قلم آمده است  به موفّقانة سؤال و جوابياصول کاربند  بهاست و آن
گردد،  ينجا هم طبع مشکل پسند شاعر آشکار ميست و ايحکمت ن يدل بيرزا بينمودن م

سبک نسبتاً   بايگانه و رباعي او نمونة ي رودکةيراث گرانماي مةان آن هميرا از ميز
  . نموده استيرويالشّعرا را پ نمودة آدم جاديامشکل 

اند، اما استقبال آنها   را تتبع کردهين رباعيدل و خوشگو ايگر، هرچند بياز نظر د
کرنگ ي ها ين رباعي اي و محتوايبند هي طرز قاف.رسد يظهور م  بهتنها در صورت شکل

ن است که ي منظور ا.ددل داريرزا بي ميکار  تازههاي کوشش  بهن امر اشارتيست و اين
ن، ي گذشته از ا.جادکارانه داردي خصلت ايکند، بلکه استقبال و يد کامل نميدل تقليب

 مثالً، در .رسد يمشاهده م ي بهدل و خوشگو آثار سبک هندي بهاي يجاجا در رباع
 خوشگو کلمة مرکّب يو در رباع» باطل يسع«، »منزل ادي «يها تدل عباري بيرباع

  .کنند ي مي سبک هندهاي تيوجود خصوص  بهارتاش» گل شکسته«
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ما روشن   به»نة خوشگويسف«ق معلومات تذکرة يباعث تذکّر است که تنها از طر
 را استقبال ير رودکينظ ي جالب و بين رباعيزبان هندوستان ا يشود که شاعران فارس يم

  .رسد يچشم نم  بهن معلوماتي ايگري دياند و جا کرده
» اني مولي جويبو«دة يک قصي فارس و تاجادبياتخ يتارمعلوم است که در 

 .اند  در استقبال آن اشعار سرودهيادي زي گذاشته است و شعراي فراوانتأثير يرودک
 ي، نظاميرومالدين  ، موالنا جاللييک سناي فارس و تاجادبياتندگان معروف ينما

 يلي، سهينيعالدين ، صدري، سروش اصفهانيگدلي، آذر بيف فرغاني، سيگنجو
اشعار سروده، » يد هميان آي مولي جويبو «يرويگر در پي شاعر دها زاده و ده يجوهر

 البتّه، .اند  کردهيي بازگوياستاد سخن فارس  بهله ارادت و اعتقاد خود راين وسيبد
ت يهمان روا  بهست و وجه شهرت آن بستهيحکمت ن يده بين قصياستقبال گرم ا

ن يت اين کوب جذّابين زريران عبدالحسيناس معروف اش ادبياتمعروف است که 
  : نموده استيابين ارزي آن نقل چني آن را بر مبنايده و اثر روانيقص

 بخارا را يها  و جاذبهها يين اشعار ساده و روان شاعر، البتّه، دلرباي ايدر ورا”
  آن مجالس انس و طرب را که در آنجايها ييبايتوان درک کرد، خاصّه، ز يم

ق يعق  بهف آن چه آن رايتوص  باانداخت و ينواخت و سرود م ي چنگ ميرودک
 در .کرد ير را در امواج ذوق و لذّّت غرق مينمود، مجلس ام يه ميگداخته تشب

 ها  در کوچيرير خراسان که ديشگاه امي دارد، در پيک مجلس شاعر چنگ برمي
 يجو« کنار يها ييباياد زيش از بخارا دور افتاده است، ي خوهاي يو لشکرکش

 نکرده، يات، موزه بر پايموجب روا  بهر نصر رايکند و ام يرا زنده م» انيمول
  )۱۹، ۴ (.“فرستد يبخارا م  بهخودانه يب

 تمثال عظمت ي فارسادبيات منبعد در يت و عمل استاد رودکين روايحکمت ا
 زدند که نمونة آن شمار يد و منبعد بر آن مثل بيسخن شاعران در نزد اهل دربار گرد

ن نوشته ين مورد چني در ايسبط حسن رضو سيد .باشد ي مي جالندهرينوشتة گرام
کار   به چند که شاهان راياندرز«عنوان   به دارديمثنو) .غ.ض، يگرام(موصوف «: است

 قرار داد که از باالخانة شاهد تأثيرات چند از آن ناظم دکن را چنان تحت يکه اب» ديآ
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ي  را بر نصر ابن احمد سامانيدة رودکين واقعه اثر خواندن قصين آمد و ايي پايبازار
  :ن قرار استي بدين مثنوي شعر معروف ا.آورد ياد مي به

   چرا؟ يش و مست  ي، ع يتو شاهنشه 
  

   چـرا؟  ي، بـت پرسـت    يتو ظلّ الله  
    )۸ ،۹۲(  

 يوب«دة ي قصيرويز در پيگر هند و پاکستان نيبان ديادشده ادي يف شعرايدر رد
ده، ي گردها يرويدة مذکور نمونة عبرت و پي قص.اند دهياشعار آفر» يد هميان آي موليجو
 ي نعمانيشبلالعلما محمد  شمش گذاشت، طبع و خرد و ذوق و الهام يشمار ي بتأثير

ظفر   بهخان متخلّص يعل ، موالنا ظفريل تتويما ري، م)م ١٨٥٧-١٩١٤/ه ١٢٧٣-١٣٣٢(
ف يرزاي مي همزمان از مقالة عبدالغن. وادار کرديرويپ  بهن راشايان آورده، ايغل  بهرا
» بوي جوي موليان آيد همي«شعر  شود که به معلوم مي» زخمة چنگ رودکي در پاکستان«

مة ي و ن۱۸مة دوم عصر يده، غزل و قطعه سه نفر شاعر ني قصي در سه نوع شعريرودک
خان  يعل ، ظفر)م ۱۷۶۸-۱۸۳۶( يل تتوي مايل عر غالمي مـم پاکستان  ۲۰اول عصر 

) م ۱۸۹۴-۱۹۵۶ (يشتر الهوري نيدنثاريو سع) م ۱۸۷۰-۱۹۵۶ (يتخلّص الهور ظفر
نام  ي به د چکامهي در تمهيخان الهور يعل ن شعرا ظفري از جملة ا.اند  نمودهيرويپ
  :ن نگاشته استيچن» يزخمة چنگ رودک«

 .دي نرسية رودکيپا  بهجمان عيسرا کس از سخن چيوران متّفق هستند که ه دهيد”
 من .رش عاجز گشتي هم از نظير عنصريالشّعرا ام اش بود که تاج همان اثر ترانه

ات از ين چند ابيسم؟ اي بنوي باشم که جواب رودکيهندونژاد کج مج زبان ک
 است مستانه يا  اما نعره.باشد يز نميده، پاسخ آن باربد ترانه ريکلک من فرو چک
  )۲۷۲، ۸ (.“برجستکه از دل دردمند 

  :از اوست
  در جــام کــن  مــيز ويــا، برخيســاق

  
  يد همــيــفــصل گــل در بوســتان آ

ــوروز   ــاد ن ــ وزيب ــني ــدر چم   د ان
  

ــر نفخــه ــشان آ اش عنب ــف ــي   يد هم
  دار شـد  يـ مسلم از خـواب گـران ب        

  
ــدر م  ــالب ان ــانق ــان آي ــي   يد هم

   درخـشد از حجـاز     يباش، تـا برقـ      
  

ــغ ــرت حــق در مي ــان آي ــي   يد هم
ــا از     ــاش، ت ــدر  ب ــشرق ب ــردة م   پ

  
ــالم ــان آيصـــحبت اسـ ــيـ   يد همـ
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ــرة اهللا اکبــــر مــــ     زنــــم ينعــ
  

ــوان آ  ــان را تـ ــناتوانـ ــيـ   يد همـ
  اش رودکي چنگ است و کلکم زخمه  

  
  »يد همـــيــ ار مهربــان آ يــ اد يــ «
ــگ بخــارا کــرده اســت      مــسلم آهن

  
ــو« ــ مولي جــويب ــان آي   »يد همــي
    )۱ ،۸-۲۲۷(  

 در مؤلّف يبند هيقبال وزن و طرز قافد که برابر استيآ ين غزل شاعر برمياز مطالعة ا
 ييسرا رهيله هنر نظيوس نين نموده، بدي را تضميدة رودکيان شعرش دو مصرع از قصيپا

 سرودة ي رودکيروين قطعة در پيف ايرزاي م.ک عي آکادم.ز بازگو کرده استيخود را ن
» يهمد يان آي مولي جويبو«ن ي بهتريها هيقطار جواب  به رايخان الهور يعل ظفر
  )۱۲۳، ۵ (. داخل کرده استيرودک

»  پنجابيتذکرة شعرا «مؤلّفقول   به کهيخان ظفر الهور يعل واقعاً هم، ظفر
  :ديخواجه عبدالرش سرهنگ 

  )۲۲۶، ۱. (“ديآ ينظر م  به از اشعار خود همدوش اساتذة ناموريدر بعض”
 .تاب بخشد خود را بازي قدرت سخنوري از رودکيرويتوانسته است که در کنار پ

ن ي بهتريها هين قطعه را در شمار جوابيان و پژوهشگران امحقّقست که يحکمت ن يب
 کامالً فرق يدة رودکيخان از قص يعل  قطعة ظفريگر، محتواي دي از سو.اند وارد کرده

 .دا کرده استياز پي امتياسي و آهنگ سية انقالبيشتر روحيه بين جوابيکند و در ا يم
ن ي و شکوه و عظمت اير ساماني صفت بخارا و امي بازگويدککه شعر رو يدرحال

ة شاعر ي در جوابي و آهنگ انقالبياسين مضمون سي چن.باشد يگهوارة تمدن شرق م
 قلم آمده است،  بهتي ب۹۹ که در حجم يل تتوي مايعل ر غالمين مين سرزميگر ايد
  .رسد يمشاهده م به

خواست در قلب  يه شاعر ميجوابن ي اتأليف  بافيرزايم .ک عيقول آکادم به
  :حکمران سند

  )۱۲۱، ۵ (.“… را پرقوت گرداندي، شجاعت و مردانگيدوست حس وطن”
 شعر گفته است، يدة رودکي که در جواب قصين حوزة ادبيگر اياز شاعران د

شود که  يان خواهد آمد، معلوم مية مذکور که در پاي از مطالعة جواب.باشد يشتر مين
ن که مضمون و ياول ا: داستي در دو نکته هويدة رودکيقص  باشعرن ي ايهماهنگ
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 داشتن تأليفگانة ي هاي ن از هدفيگر قرابت دارد که ايهمد ي بها مندرجة آنها تا اندازه
دة يف قصي و رديبند هيشتر از نظر شکل تنها قافي دوم، ن.رديگ يهردو شعر سرچشمه م

ن ي چن.گر متفاوت هستنديردو شعر از همد وزن هيعني را استقبال نموده است، يرودک
ن نکته يا  به انجام داده بود که در بااليرازي حافظ شي فارسادبياته را قبالً در ياستقبال

  .اشارت رفت
  :ن صدا داده استيشتر چنية نيغزل جواب

  سـتان آيـد همـي     دل نشان دارد سخن، کو دل     
ــي    ــان آيـــد همـ ــرار پابنـــد زبـ   مخـــزن اسـ

ــرگر    ــان، س ــاه خوب ــي ش ــد هم ــان آي   وه لولي
  جان فدايش، حاصل کون و مکان آيـد همـي           

  چشم شوخش را کمانکش جادويي دانم که او  
ــه   ــم ب ــي   ه ــد هم ــاتوان آي ــصد جــان زار ن   ق

  اي  صـبا همـره فرسـتاد از رخـش گلدسـته           با  
ــي     ــد هم ــدارم ز خــاک بوســتان آي ــوي دل   ب

  نيک و خوش بنگر که راز حسن و سر دلبران           
  ر حــديث ديگــران آيــد همــيگفتــه اکنــون د  

  »جناح باغ«صف گلهاي رنگارنگ در       صف به   
ــد همــي       ــرو آن ســرو روان آي ــراي س   از ب

ــشتر    ــسيمش، ني ــد از ن ــوي جــوي راوي آي   ب
   حسن جوان آيـد همـي      »شهدره«هان مگر از      

  )۵ ،۱۲۳( 

ن شاعر را ي نوشتة ايرودک» اني مولي جويبو«ف غزل در جواب يرزاي ميعبدالغن
  :د نموده است کهيداده، تأک ش قراريوجه خومورد ت
 اهميت وطنش يعي و وصف مناظر طبيادآوري  بهشتري بيشاعر همچون رودک”
ن يادآور شده باشد، ايان را در شعر خود ي نهر مولي اگر بوي مثالً، رودک.دهد يم

 يرا که مقامها» باغ جناح«و » شهدره «.کند ي را ترنّم مي راوي جويشاعر بو
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ن شاعر در ي ايعني .شود ي مير اطراف الهورند، مجسم کرده، نشان دادنيدلپذ
دا کرده توانسته است که ي پييها  نکتهين مقدم سرودة رودکيشعر هزار سال از ا

  )۱۲۴-۱۲۳، ۵ (.“ دهديغزل خود سر و صورت  بهدر اساس آنها
 سيد است،جاد کرده ي و اي م زندگ۲۰ن حوزه که اساساً در قرن يگر اياز شاعران د

 . غزل گفته استيدة رودکيباشد که در جواب قص يم) م ۱۸۸۸-۱۹۴۹ (تأثيرشاه  عابد
  :ل داردين غزل صورت ذيمطلع ا

  يد هم يان روز و شب با    يده گر يد
  

  يد همـــيـــار دلـــستان آيـــاد يــ 
تر است و  ي قوي شعر ويداست که جنبة عشقين شاعر پي مطلع غزل اياز محتوا  

  .رسد يمشاهده م ي بهبند هي تنها از نظر شکل و طرز قافيکشعر رود  با آنيهماهنگ
قات گسترده در مورد يز برابر انجام تحقي ني نعماني و شاعر معروف هند شبلمحقّق
 .ک گرفته استي فارس و تاجيکي دارد که منشأ از شعر کالسي اشعار نابيشعر فارس

ي ظر استاد رودکدة مورد نين است که در جواب قصيري قطعة زيجملة اشعار و از
  :ل گرفته استين قطعه صورت ذي از ايا  پاره.قلم آمده است به

  م گرم گفتگـو   يهمچنان باش … 
  

ـ قاصد از در ناگهـان آ        يد همـ  ي
ــس     ــاد و پ ــور مبارکب ــد ش   افکن

  
ـ ثش بر زبان آ   ين حد يا   يد همـ  ي

   ملــک دکــنيآسـمانجا از ســو   
  

ـ جانب هندوستان آ     …يد همـ  ي
 مضمون و مندرجة ي و هماهنگيآثار سخن رودک يمعلوم است که در گفتار شبل  

 وصف بخارا و ي اگرچه رودک.داستي هويدة استاد سخنوران فارسيقص  بايشعر و
ز هند ين آسمان عطرانگيض عطرآگيعت دکن و في از طبيکند، شبل يانش مي موليجو

  .راند يسخن م
 و  در آثار سخنوران هندي رودکشخصيتوصف شعر و  ي بهدر مجموع، بازنگر

ه چه قار ن حوزه بازگو از آن است که اهل ادب شبهي ايشعرا  بهالشّعرا  آدمتأثير
 را ير رودکيگ عظمت و نصرت شعر عالميزبان و چه هندو و چه پاکستان يفارس

 را در سرگه ي ويپرداز زوال و هنر سخن ي، حکمت بياعتراف کرده و تفکّر بلند معنو
 ي برجستة استاد رودکيها ن، تجربهي افزوده بر ا.دان  گذاشتهيشمول فارس  عالمادبيات
   و ادامهير فارسي نفوذ شعر عالمگيق نموده، براي تطبيستگيشا  به خودآثاررا در 
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نام استاد شاعران مربوط است، همت   به آنهايزير ي که پين ادبي بهترهاي سنّت
 يحد  بهن حوزهي اادبيات وار در ي و غزل رودکي استقبال طرز سخن رودک.اند گماشته

 ن منطقهي را در اي فارسادبياتافته، راه روشن يده است که آن تا عصر کنون ادامت يرس
  . منور داشته استي نورانيها جلوه با

  پي نوشت
 .۴۹۴ ص، م ۱۹۶۷کراچي،  .تذکرة شعراي پنجاب .خواجه عبدالرشيد، سرهنگ  .۱
ـ  )ها مجموعة مقاله(دبود استاد رودکي يا ـرودکي از نظر دانشمندان هند . اف ا مردان علي .۲

  .۸۲-۷۳ س، م ۱۹۷۸ دوشنبه،. زاد دهنده اعالخان افصح ترتيب/ ۱قسم 
دهلي،  .مقدمه و تصحيح سيد محمد يونس جعفري/چهار مقاله. برهمن چندربهان .۳

  .۲۲۴ ص، م ۲۰۰۷
، م ۲۰۰۴پيوند، : دوشنبه .مجموعة نقد ادبي. کاروان حلّه با. کوب، عبدالحسين زرين .۴

 .۳۳۲ ص
، ۹ ش، م ۱۹۷۵ .صداي شرق/ در پاکستان» زخمة چنگ رودکي«. ميرزايف عبدالغني .۵

  .۱۲۴-۱۱۵ س
 .م ۱۸۵۶کانپور،  .انشاي منير. منير الهوري .۶
  . خورشيدي۱۳۱۹تهران، . ۳جلد  .احوال و اشعار ابوعبداهللا رودکي. نفيسي، سعيد .۷
  .۵۸۷ ص، م ۱۹۷۴اولپندي، ر .۱ ج .گويان پاکستان فارسي. رضوي، سيد سبط حسن .۸
 .۵۱۶ ص، م ۱۹۶۷کراچي،  .۱ تذکرة شعراي کشمير، ج. الدين راشدي، سيد حسام .۹

  .۱۹۰۷-۱۵۷۹ س، م ۱۹۶۷کراچي،  .۴ ج .تذکرة شعراي کشمير. الدين راشدي، سيد حسام .۱۰
ي شناس نسخ(رودکي . ينعبدالمنّان نصرالد .ينة عبدالمنّان نصرالدتهي/ديوان اشعار. رودکي .۱۱

  .۳۶۱-۱۷۱ س، م ۱۹۹۹خجند،  ).و نقد و بررسي اشعار بازمانده
پنجيکت،  .تهية شاکر مختار)/رودکي در شعر جهان(رودکي بايد که آيد بار ديگر بر جهان  .۱۲

 .۱۱۶ ص، م ۱۹۹۶
  .۴۰۰ ص، م ۱۹۵۹پتنه،  ).دفتر ثالث(سفينة خوشگو . خوشگو، بندرابن داس .۱۳
  .۳۵۶ ص، م ۲۰۰۱تهران،  .اتکلي. الدين محمد حافظ شيرازي، شمس .۱۴
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  قارة هند  شبهنگاراِن  تذکرهرودکي از ديدگاِه

ش از همه، يخ، پي، خاصه اشعار شعرا در دفتر تاري ادبيمسلّم است که حفاظت عنصرها
ک ي فارس و تاجادبياتخ يها در تار را تذکرهي ز.باشد ي مي ادبيها  تذکرهتأليف  بهبسته

 ين نکات زندگييشان، تعيات اتأليفوان شعرا و مجموع اشعار و ي فراهم آوردن ديبرا
ن نمودن تعداد اشعار ينجاست که جهت معي از ا.اند نامة آنها ارزش مهم کسب کرده

 مجموع يآور ن، جمعي، همچني روزگار وي اساسيها ص نکتهي، تشخياستاد رودک
ها رجوع  همعلومات تذکر  بهانمحقّقشتر پژوهشگران و يات پراکندة او بياشعار و اب

  .اند فرموده
نامه، آثار و  يزندگ  بهسازد که راجع ي ثابت مي اشعار رودکيلعه و بررسمطا
 يسيد نفي سع.اند  اطّالع دادهي فراوان ادبيها الشّعرا سرچشمه  شعر آدمهاي تيخصوص

 و ي ادبيها  سرچشمهي نامگو۹۳) م ۱۹۹۵تهران،  (ي سمرقنديرودک» وانيد«در مقدمة 
 و آثار يزندگ  بهاد کرده و نکات مربوطي يد رودک را ذکر نموده است که از استايخيتار

 يسيد نفيز از نظر سعيها ن ن سرچشمهي از اي حال آن که تعداد.اند او را روشن نموده
  .اند رون ماندهيب

 يرا عامل اصليست، زيسبب ن ي بيخي و تاري ادبيها اد بودن تعداد سرچشمهيز
هاي  همه نزاکت و لطافت و خصوصيت باگويندة اولين شعر فارسي  نگاران به توجه تذکره

باشد که راه منبعدة شعر  ي ميدن وي و اعتراف گردي شناخته شدن استاد رودکيادب
ن ي البتّه، در ا.دگاه شکل و نوع مقرر ساخته استي را چه از نظر محتوا و چه از ديفارس

 يقاله سعن ميم و در اين معلومات را ندارية ايق کلّيل عمينامة مختصر امکان تحل
  .گردد سان هند توجه ظاهرينو  تذکرههاي دگاهينظر و د  بهشود که اساساً يم
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 ي در عصرهاينگار ک نفوذ تذکرهي فارس و تاجادبياتخ يمعلوم است که در تار
قلم  ي بهن حوزة ادبي در اي فراوانيها  باال رفته، تذکرهيلين هند خيم در سرزم ۱۶-۱۹

 نکتة جالب .)۷ :نک(باشند  ي را صاحب مي جداگانة ادبک ارزش و مقاميآمدند که هر 
لي دةتوجد» االلباب لباب «ين تذکرة فارسيگر آن است که اوسال  (يي بخاراي عوفمحم
ن امر يد شده است و اي توليط ادبين محيز محض در همين) م ۱۲۲۱-۲۲ش تأليف

گر، ي از نظر د. ماندثيرتأ يه بقار  در شبهي فارسيسينو رواج مکتب تذکره  بهتواند ينم
زمان   به است کهيدشدني از آن جهت هم تأکيشناس ين تذکره در رودکيارزش و مقام ا

گر يده، اکثر دي گردتأليفتر  بيها قر گر سرچشمهيد  به نسبتي استاد رودکيزندگ
  .اند ه کردهي تکيي بخاراي عوفمحمداعتبار و ارزش اثر   بهنگاران تذکره

» مياقل هفت«مانند   بهم ۱۹-۱۶ ي عصرهايها ر تذکرهي سان، دريا  بهافزوده
، )م ۱۶۱۰-۱۲ (ياوحد الدين يتق» نيالعاشق عرفات«، )م ۱۵۹۴ (يراز احمد نيام
خان  ي قليعل» الشعرا اضير«، )م ۱۷۲۴-۳۴(بندرابن داس خوشگو » خوشگو نةيسف«

، )م ۱۷۵۷ (ي خان آزاد بلگراميل عر غالميم» ةخزانة عامر«، )م ۱۷۴۸(واله 
 نيحس» عشق نشتر«، )م ۱۸۰۴ (يلوي سنديخان هاشم يعل محمدخ يش» بيالغرا مخزن«
» ينيحس تذکرة«، يخان لود ريش» اليالخ مرآت«، )م ۱۸۱۸-۱۹ (يآباد ميخان عظ يقل
، )م ۱۸۴۰-۴۲ (ياهللا گوپامو  قدرتمحمد» االفکار جينتا«، ين دوست سنبهلير حسيم
 يآفتاب را» نيالعارف اضير«، )م ۱۸۷۵(خان   حسنمدمح  ديق سيصد» انجمن شمع«

نامه و  يزندگ  بهقلم آمدند، راجع  بهن هندي که در سرزم…و) م ۱۸۸۳ (يلکهنو
 در يکي ذکر معلومات رفته است که هريراث غنامند استاد رودکي جداگانة ميپهلوها

  .باشند يمقام خود از ارزش و مقام مخصوص برخوردار م
 هند ي در حوزة ادبيها گردد که شمارة تذکره يالً ذکرشده معلوم ماز اطّالعات قب

 در يشناس يق مکمل نقش و مقام همة آنها در رودکيار بوده، تحقي بسيلي شده ختأليف
 ي سعها ياستفاده از حوصلة امکان بررس  بان رو،ي از ا.ر استيناپذ ن مقاله امکانيا
 شده، تأليفن هند يم در سرزم ۱۹ در عصر يها  از تذکرهيچند  بهشود که تنها راجع يم

، )م ۱۸۰۴ (يلوي سنديخان هاشم يخ احمد عليش» بيالغرا مخزن«از جمله، 
 يآفتاب را» نيالعارف اضير«و ) م ۱۸۱۸-۱۹ (يآباد ميخان عظ يقل نيحس» عشق شترين«
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ش را ي مالحظات خويراث استاد رودکينامه و م يزندگ  بهراجع) م ۱۸۸۳ (يلکهنو
  .ميازس انيب

 د که اکثر آنهايفرما ين امر اشارت ميا  بهش از همه،يها، پ ن تذکرهياطّالع ا  بهتوجه
ه ي تکيي بخاراي عوفمحمد» االلباب لباب« ماقبل خود، خاصّه يها معلومات تذکره به

 مثالً، صاحب .اند دهيز الزم شماري خود را نين اظهار مالحظات فردياند و در کنار ا کرده
 اشارت نموده، نام او يمعلومات عوف  بهدر آغاز) م ۱۸۰۴ :تأليفسال (» بيغراال مخزن«

 يها ان سرچشمهمؤلّفن تذکره در گفتار ياستفادة مطالب ا  بهن امريرا ذکر کرده است که ا
  :ن اخبار داده استي چنانچه، او چن.کند ي داللت ميبعد

شته که مولّد او رودک  نوي موالنا عوف.ي الرودکمحمداستاد ابوعبداهللا جعفر ”
  )۲۰۶، ۱۳ (.“سمرقند بوده

ر مقام يتصو  به خود مطلِب ة در اداميلوي سنديخان هاشم يخ احمد عليسپس ش
، آموزش علم ي فردهاي ، خصلتيشناس يقي در موسي در نواختن عود و هنر ويرودک
ن و يشي پيها پردازد که در اکثر تذکره ين ميبخارا و امثال ا  به، عامل هجرتيقيموس

 نگاران  اخبار اکثر تذکرهيهماهنگ  بهن امريشوند و ا يده ميز دين تذکره ني امؤلّفزمان 
  : از جمله، او نوشته است.کند ي اشارت مي و آثار رودکيزندگ به

 .گفتند ي مين جهت او را رودکي بد.نواخت ي برآنند که رود را خوب ميو بعض”
 .ظاهر بسته داشت، اما چشم باطن گشاده هرچند چشم .نا متولّد شدهياز مادر ناب

تمامت حفظ کرد و قرائت » قرآن «ي در هشت سالگ.زفهم بودهي و تيت ذکينها
 از . دلکش داده بودي خوش و صوتي را آوازيدگار وياموخت و آفريب

 ي و نوازندگيندگيگرفت، تا در گو ادي يقيربط و علم موس هار بيابوالعباس بخت
ده طلب ي را شني آوازة فضل وير نصر ابن احمد سامانيم ا.ديسرآمد جهان گرد

را نظم » له و دمنهيکل«ش کتاب يموجب فرما  به.نموده، مالزم درگاه خود ساخت
  )۲۰۶، ۱۳ (.“نمود

 يکي کالسادبياتادگذار يز بنين» بيالغرا مخزن «مؤلّفنگاران  گر تذکرهيچون د
 ي ادبهاي گذار اکثر نوع ، اساس را اعتراف نمودهيک بودن استاد رودکيفارس و تاج

  :د نموده استين الفاظ تأکيبودن شاعر را بد
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 و قطعه و غزل همه را يد و رباعي و قصاي مثنو. اوستي شاعريمخترع و بان”
  )۲۰۶ ،۱۳ (.“اند پيش از او فضال بدين نمط کالم از کسي نقل نکرده. ايجاد نموده
ک دولتمرد يد که از او در مقام يرساي  هيحد و پا  بهاني سامان در درباِرينفوذ رودک

» بيالغرا مخزن«ن مالحظه در تذکرة ي ا.ديگرد ي ميباني دفاع و پشتي فرهنگشخصيتو 
  :افته استيح يگونه توض نيبد

 يچ شاعري دست داده که تا اآلن هي و جاهي را از تقرب پادشاه مزبور ثروتيو”
ست ي مستور است که او را دوها خي چنانکه در تار.ن دولت و مکنت نبودهيرا ا

 .رفت ينة او ميري چهارصد شتر در ز. بودهيست غالم هنديغالم ترک و دو
  )۲۰۶-۷، ۱۳ (.“د کردياس باين قيگر احوالش را از ايد

 در ي دارد، ذکر مقام و منزلت استاد رودکين تذکره جاي که در ايگريبحث د
 ثابت ي تذکره برامؤلّف .شود يات شاعر محسوب مين تعداد ابيي و تعيسخنور
 در ي حتّ.کند يگر مراجعت ميسان دينو ث سخنوران و تذکرهيحد  بهشي خويها مالحظه

ها  شاعر طعنه  بهاند و  انتقاد کردهي که از شعر استاد رودکيي آنهاين بحث براي ا ادامه
  :ديگو يگر پاسخ هم مياند، از زبان سخنوران د زده

عت يزده صد هزار جواهر آبدار از کان طبيو هم در کتب مذکور است که س”
  :ن دال استي بر ايديخته، چنان که قطعة استاد رشيرون ريخود ب

  نيکوشـاعري  عالم کس بـه    گر سري يابد به   
  رودکي را بر سر آن شـاعران زيبـد سـري         

  شعر او را من شمردم سيزده ره صد هـزار         
  هم فزون آيد اگر چندان که بايد بـشمري           

ت در حق او ين دو بي اي عروضي نظام.ال در نظم او طعن کرده از جهيکيو   
  :نموده انشا
  ي در شـعر رودکـ    ي آن که طعـن کـرد      يا

  ست يطعن کردن تو ز جهل وز کودک       نيا  
  ن کس که شعر داند، داند که در جهـان         اک  

  “سـت  ي اسـتاد رودکـ    يصاحبقران شـاعر    
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  :ديگو ي مينصر چنان که ع.اند د مدح او نمودهي و شهيو استاد عنصر
ــ ” ــزل رودک ــود يوار ن يغ ــو ب   ک
  

  ستيـ وار ن   ي من رودک  هاي  غزل
ـ بار  بـه  اگرچه بکوشم      ک وهـم  ي

  
  ستيـ ن پرده اندر مـرا بـار ن      يبد
 سبب .ران و چه توران و هند کالمش متروک استين روزگار چه در اياما در ا  

 يکه احدن هنگامة شاعران کهنه را چنان برهم نزده ي متأخَّّريآن است که فضال
ل يشعر باستان توجه و م  به).غ.ض، يمنصبدار دربار در هندوستان دورة پادشاه(

  )۲۰۷-۸، ۱۳ (.“ عقل استيرگي فاما منکر استاد شدن ت.ندرت  بهکند، مگر
 ي تذکره از اشعار استاد رودکمؤلّف ينگار وة تذکرهيوجه ش  به مطلب در ادامه

 يبند  دستهيا گونه  بهن آن اشعار آنها رايمضام  به ذکر کرده، وابستهييها نمونه
 را آورده ين استاد رودکيريدو قطعة ز» در صفت شراب«ر عنوان ي مثالً، ز.است نموده
  :است

   چنگ برگرفت و نواخت     يرودک
  

ــداخت بــاده  ــداز کــو ســرود ان   ان
ـ  که هر کـه بد     يق مه يآن عق  و     دي

  
ــاز عق ــشناخت يـ ــه نـ   ق گداختـ

  عطبـ   به کيک گوهرند، ل  يهر دو     
  

  فسرد و آن دگـر بگـداخت      ين ب يا
  *  

ـ       اگـر يچمـن عقـل را خزان
  

  ييگلشن عـشق را بهـار تـو     
ـ  يمبـر يعشق را گر پ        کني، ل

  
ــسن را آفر ــح ــوي   ييدگار ت

    )۱۳ ،۲۰۸(  
  :ن شکل آمدستي بديادشده قطعة معروف رودکين در تذکرة يافزوده بر ا

  :قطعه
ــد  ــه پنــ ــرايزمانــ    آزادوار داد مــ

  
  ي همه پند استزمانه را چو نکو بنگر

  ز روز نيک کسان گفت، غم مخور بسيار         
  

  روز تو آرزومند اسـت      به بسا کسا که  
    )۱۳، ۲۰۸(  

ادشد، از ي که از آنها قبالً يفيدر تذکرة مورد نظر ما برابر ذکر قطعات و اشعار توص
 ي که اساساً مضمون حکميدة معروف رودکي قص. آمده استيا د شاعر هم نمونهيقصا

  :ن آمدهيريشکل ز  به دارد،يو اخالق
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ــايشــاد ز   چــشمان، شــاد اهيســ  ب
  

  ست جز فـسانه و بـاد      يکه جهان ن  
ــادمان نبا  ز   ــده شـ ــآمـ ــوديـ   د بـ

  
ــرد با  ــته نکـ ــوز گذشـ ــد يـ   اديـ

ــدمو   ــن و آن جع ــ غاليم ــو هي   يب
  

ــاهرو  ــن و آن مـ ــورنژاديمـ    حـ
   که داد و بخورد   يکبخت آن کس  ين  

  
  شوربخت آن که او نخورد و نـداد  

  ن جهان، افسوس  ياست ا باد و ابر      
  

ـ     !ش آر، هـر چـه بـادا بـاد         يباده پ
    )۱۳، ۲۰۹(  

 غرليات از يا ده نمونهين قصي ذکر اي در پيلوي سنديخان هاشم ي علمحمدخ يش
  :ن استيآورد که آن غزل ا ي ميرودک

ـ ، فزوده جمال تو ز    يزه   ب و آرا را   ي
  

  شکسته سنبل زلف تو مشک سـارا را  
  که از سختيقسم بر آن دل آهن خورم         

  
  هزار طرح نهادسـت سـنگ خـارا را        

  دارم  يچ مروت طمـع نمـ     يکه از تو ه     
  

  دالن مدارا را    نيده ز سنگ  يکه کس ند  
  ي قبول اگـر بکنـ     يغالم ي به تو رودک   

  
ــدگ بـــه ــزار دارا رايبنـ    نپـــسندد هـ

    )۱۳، ۲۰۹(  
 يگر معلومهاي د هاي ديگر اين غزل در ديوانهاي رودکي و تذکره نسخه اما در قياس به

  :ن استيت اين غزل را حذف نموده است و آن بيت ايک بي تذکره مؤلّفشود که  يم
ــف   ــدا را ش ــار خ ــزار ب ــيه   آرم يع م

  
   خدارا راي چه سود که تو نشنو    يول
 .دارند  دانشمندان اختالف نظريقلم رودک  بهت غزل مذکوريمنسوب  بهاصالً راجع  

 ين شخصي را نخستي نعمانيدخل نموده، شبلن مسئله يا  بهفيرزاي ميک عبدالغنيآکادم
 او معلومات .الشّعرا تعلّق داشتن آن شبهه کرده است قلم آدم  بهحسابد که راجع يم

 يادآوري ثبت نموده است، ينام رودک  بهشده را که غزل ذکر» الشعرا اضير «مؤلّف
ان ين بين چيسبک شعر قرن رودک  بهش را در رابطهي خونموده، بعداً مالحظات متضاد

  :دارد يم
ن غزل تخلّص هم ي در مقطع ايست وانگهياندازة سخن گفتن آن زمان ن… ”

  )۳۲، ۱۵ (.“آوردند يهست و تخلّص را در آن زمان در غزل نم
 و مرتّب يآور  جمعيسيد نفيکه از جانب سع» يوان رودکيد«اما هنوز در نشر اول 

ن ي در نشر دوم ايفته است، ولايت در آن درج ي ب۵شده است، غزل مذکور در حجم 
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مجموعة «نة يرون نمود و در سفي بي آن را از قطار اشعار رودکيسيد نفيکتاب سع
تخلّص   باکه) تي ب۹عبارت از (گر آن را يثبت شدن طرح د» فينة ظرايلطائف و سف

 ن مدارک موصوفي براساس ا.آمده است، همچون سند ذکر کرد د نام شاعريرش
  )۴۶۷، ۶ (.»ستي نيقطعاً از رودک«ن غزل ي که ادي رسيا جهينت به

و » شعرها… يرودک«دهندگان  بي ترتيسيد نفين مالحظات استاد سعيا  بههيتک با
کردة  او منسوب ندانستند و در کتب منتشر  بهن غزل رايالشّعرا ا وان آدميگر مرتّبان ديد

  .ش وارد نکردنديخو
 يقول عبدالغن  بهرا او،ي ز.ستيبب نس ي بيسيد نفيدن سعي رسين خالصة قطعيچن به

  :فيرزايم
 ي اشعار فارسيها نهي، سفي بن هادي تقمحمد» جنگ«، شعر باال را از شش منبع”
والة » الشعرا اضير«،  محمدالدين يتق» نيالعاشق عرفات«، تذکرة )ها اضيب(

 ي نعمانيشبل» العجمشعر« و يتيا. نوشتة هيرودک  به، مقالة عائديداغستان
باشد که آن  يم» نيالعاشق عرفات «ها ن منبعين ايتر  کهنه. کرده استيآور عجم

اند و   تازهيليها خ ده شد، سرچشمهي چنانکه د.افته استي تأليف ۱۷هم در عصر 
  )۷، ۲ (.“باشد يناً قبول کردن دشوار مياخبار آنها را ع

 يان رودکويگر ضرور است که هنوز پس از نشر نسخة اول ديد نکتة دياما تأک
 اظهار شبهه يقلم رودک  بهن غزليت ايمنسوب  بهف راجعيرزاي م.ک عي آکادميسيد نفيسع

 يي غزلسراهاي ي تمام قانونمندين پارچة شعريرسد که در ا يشه مياند ن يا  بهکرده،
 کردن افکار عاشقانة   و اسلوب افادهي زباني لفظيها واسطه  بهت شده است، اما اگريرعا

کالم   باگردد که آن نه فقط ي معلوم ميخوب  بهتر دقّت کرده شود، ستن شعر دريا
 يدة خسرو دهلوييه سراين وزن و قافيا  باد، بلکه از غزليآ يقدر راست نم  آنيرودک

 هاي  غزلي آهنگ بعضيحتّ ـ ي بعديلي خيها  دورههاي تر بوده، غزل  تازهيليز خين
سبب  ين بي بنابرا.آورد يخاطر م  به آخر رايران عصرهاي اييدورة بازگشت غزلسرا

ن ي در ع، داخل کردهي رودکيراث ادبيقطار م  بهن غزل راي ايسيد نفيست که خود سعين
  :سدينو  ميحال

  )۶، ۲ (.“ باشدين غزل از رودکيشک دارم ”
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، يب لغويگرفتن ترک نظر  بهزاده، در اساس يک رسول هاديشناس تاج ادبيات
 آمده است يا خالصه  به)تي ب۵عبارت از (طرح اول غزل ستم آبرزها و ساخت شعر يس

 ي کردن مطلب در شعر رودک ت افادهيهات، در دو بي و کلمات، صفات و تشب که عبارت
  :خاص است

ندة ينه سرا(ک هوسکار شعر يد نام يکه رشـ  سد او،ينو يم ـد، ينما ين ميچن”
 ش دوستانشيت سست خود را همراه کرده، پي ب۳-۲ يغزل رودک  به)دور

  )۸۷-۸، ۱۲ (.“ش داده استي خود را نمايشاعر به
انتها   به شاعر تا هنوزي و بحث اشعار واقعيراث استاد رودکيق اصالت ميالبتّه، تحق

د ي ثبت شده بود، ما تأکينام رودک  بهن غزل در تذکرة مذکوريده است و چون اينرس
  .ميدين جا الزم شمارينکات فوق را ا

ه بر ي مرثيبرابر ذکر انواع مذکور اشعار رودک» بيالغرا مخزن«ن، صاحب يهمچن
ت ي مختصر در حجم دو بيليآن خ ي به عوفيذکر بها  با سرودة شاعر رايمرگ مراد

  :کند يگر آن را حذف ميت ديآورد و ده ب يم
ن دو يد در ايگو ي مي موالنا عوف. شاعر بخارا گفتهيه ابوالحسن مراديدر مرث”
  :ينشان  ست و از لطف طبعيت از حکمت اثريب

ــراد ــرد م ــرد يم ــه م ــا ک ــه همان    ن
  

  ست خردينه کار خواجه  مرگ چنان 
  پـــدر بـــاز داد ي بـــهجـــان گرامـــ  

  
ــد ت ــکالبـ ــهرهيـ ــپرد  بـ ــادر سـ   “مـ

    )۱۳، ۱۰-۲۰۹(  
 يه ذکر مقام رودکين مرثي از ايا نگار از آوردن پاره شود که هدف تذکره يمعلوم م

 در مجموع، .شود ي محسوب مي و اعتراف آن از جانب سخنوران بعدييسرا هيدر مرث
 ي افزوده بر آن چه مذکور است، از آثار رودکيلوي سنديخان هاشم يخ احمد عليش
سازد که استاد  يز آورده و در مجموع ثابت ميگر را ني ديقطعه و دو رباع کينجا يا

ادگذار يعنوان بن  بهجربه کرده، مهارت تمام خود را تيشاعران در تمام انواع شعر فارس
  .ده استي اعتراف گردي شعر فارسهاي مجموع نوع

 هند ي معروف حوزة ادبيها گر که قبالً ذکر اسمش در سلک تذکرهي ديها از تذکره
خان  يقل ني داده است، تذکرة حسيالشّعرا رودک آدم  به راجعيرفت و اطّالع فراوان
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ن تذکره هرچند ي در ا.باشد يم) م ۱۸۱۸-۱۹ :تأليفسال (» عشق نشتر «يآباد ميعظ
  شاعريت و دو رباعي سه بي در مورد استاد شاعران آمده، اما همگياطّالع فراوان

 ي بازگويآباد ميخان عظ يقل نيمعلومات حس  به توجه.عنوان نمونه آورده شده است به
 .باشد ي مي قبليها  ذکر شده است، اساساً اطّالع تذکرهيآن است که آن چه در تذکرة و

 فارس و ادبيات در يش مقام رودکي شاعر و ستايذکر نام اصل  بهموصوف سخنش را
  :دينما يک آغاز ميتاج

 از اعظم .ت ابوجعفر و ابوالحسن داشتيفش عبداهللا و کنّياسم شر، يرودک”
، پروران حکماست و افاضل بلغا، خضر جادة سخنوران است و هادي مسلک معني

ست که از ا ي اول کس. است و مخترع روشن فصاحتموجد طرز بالغت
م از ي اصل حک. نهادهيب داده و منّت بر سخن و معنيوان شعر را ترتيان ديعجم

نام …  نسخة کرتک دوتکير نصر ابن نوح سامانيفرمودة ام  به.سمرقند است
ر و يتدب  بهت از اهل هند بوده و پادشاهان عجمينسکرازبان س  به کهيداستان

ف يدست آورده بودند، تشر  به هندوستانيها ار از کتابخانة راجهي بسهاي کوشش
ار قدر و منزلت و اقتدار و يافت و بسيلة آن يد و چهل هزار درم وسينظم پوشان

 ي وياستاد  بهع فاضالن و کامالن جهاني جم.ر مبرور داشتيحضور ام  بهثروت
 پروري ام آن ناظم اقليم سخننظ سبب تصاريف ايام کالم بالغت به. معتقد و قائلند

 يکي و باريسبب دقّت معان  بهست،ا يبرباد رفته و تلف شده و آن چه باق
کنند  يل مين مصطلحات ارباب زمانة حال کمتر بر نوشتن و خواندن آن ميمضام

  )۶۰۲، ۱۴ (.“دارند يو حظ برم
باشد که در  ي مي رودکيرسد، ذکر مقام معنو ينظر م  بهنجاي که در ايا معلومات تازه

گر يعالوه بر آن چه که د» نشتر عشق« صاحب .آن اشارت نرفته  بهها گر تذکرهيد
کند و  يد مي را تأکينگاران گفتند، در تصوف هم صاحب ارشاد بودن رودک تذکره

  :سدينو يم
 و ي علوم کسبيحکمت ارسطونژاد حاو  بهدر تصوف صاحب ارشاد است و”

 احوال مفصّل آن استاد واالنژاد ي و معنويرق صوي دقاي است و محتوايتيدوب
قول   به.اند  کالمش را صد دفتر گفته.ها مبسوط است ن و تذکرهيدر اکثر سفا
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ت و هشت يصد بيهزار هزار و س  بهعدد اشعارش» ينيمي شرح«صاحب 
را مع علم قرائت آموخت و » فيشر قرآن «يسالگ  در عمر هشت.دهيرس يم

 و يپرداز  و زمزمهييسرا  و نغمهيالحان  و خوشيکرد و در مقامات خوان حفظ
 يکرد و بعض ي مي لهذا تخلّص خود رودک.نواختن رود همه تن سوز و گداز بود

درجة   بهست من عمال بخاراا يرودک که موضع  بهاند که منسوب است گفته
کاله   باديده بود که دوصد غالم زرخريمرتبه رس  بهر نصرينظر توجه ام  به.امارت

دند و چهارصد شتر اهمال و اثقالش را يدو ي ميرکاب و  بهن و نطّاق مرصّعيرز
سر ين مرتبة ثروت و حشمت مي را ايچ شاعري هي بعد از و.داشتند يبرم

  )۶۰۳، ۱۴ (.“نگشته
دهد که اکثراً مطالب ذکر  ين تذکره شهادت از آن ميگر موجود در ايمعلومات د

ها   اخبار سرچشمهيگر است که از هماهنگي ديها شده تکرار نکات مذکور در تذکره
  .دهد ي خبر ميروزگار و آثار استاد رودک  بهنسبت

 آورده ي رودکآثار از يت و دو رباعين تذکره تنها سه بيچنانکه قبالً گفته آمد، در ا
  : از آن جمله.شده است

  آزار پسر آرايي دل دل) و(اي دآلشوب 
  

  وفاي من و بردي نه بصر عهد بستي به
ن يريت مذکور را در شکل زيخان واله ب يرضاقل» اض الشعراير« تذکرة مؤلّف  

»  در هنديشعر رودک« مختاراف در مقالة .معلومات ا  بهن مطلب بنايآورده است که ا
  :افته استي  افاده
  آزار پسر آرا و دل    دل آشوب و دل    يا

  
  سـر   به من و نابرده    با وفا  به عهد بسته 

    )۵، ۱۳۱(  
ک است، يمطلب نزد  بهح ويت صحين بيرسد که هر دو شکل ا ين مي ما چننظر به

 .يآخر نبرد  بهمن و عهدت را تا ي بههدف است که عهد بست  بهدر نسخة اول مراجعت
  .د ذکر شده استيصورت تأک  بهن مالحظهي هم،در نسخة دوم

  :ندگونه صورت دار نياند، ا  آمدهين تذکره از رودکيگر که در ايت ديدو ب
  ان چو ماه  ين و ساق  يسماع و بادة رنگ   

  
  بــرد از راه  ينــد، همــياگـر فرشــته بب 

  *  



  ٣٩// نگاراِن شبه قارة هند  رودکي از ديدگاِه تذکره

ـ نظر چگونه بدوزم کـه بهـر د       دن اوي
  

  جاي گيـاه  ز خاک من همه نرگس دمد به   
    )۱۴ ،۶۰۳(  

  :ن استي ايکين تذکره آمده ست، ي که در اياز دو رباع
  مييدر منزل غـم فگنـده مفـرش مـا         

  
  مييتش مـا  ده پرآب و دل پرآ    يهم د 

  مييعالم چو ستم کند، ستمکش مـا         
  

  مييدست خوش روزگار ناخوش ما    
    )۱۴ ،۶۰۳(  

 ثبت شده است، صورت ي رودکآثارن تذکره همچون نمونة ي دوم که در ايرباع
  :ل را دارديذ

  چون کار دلم ز زلـف او مانـده گـره        
  

  بر هر رگ جـان ز آرزو مانـده گـره           
  !ه بود، افـسوس، افـسوس     يد ز گر  يام  

  
  کآن هم شب وصل در گلو مانده گره   

    )۱۴ ،۶۰۳(  
 يقل ني و هم حسيلوي سنديخان هاشم يخ احمد عليباعث تذکّر است که هم ش

 تأليف در هندوستان يخيتار  ـي ادبهاي گر منبعيان دمؤلّفمانند  ي بهآباد ميخان عظ
 ي عوفمحمد» لباباال لباب«اخبار   به اساساًيان شرح حال و اشعار رودکيده هنگام بيگرد
 يل معلومات او در خصوص بعضي کامل نمودن و تکمين، برايه نموده، در برابر ايتک

  .اند خرج داده  به کوششي رودکآثارات و ي حيها لحظه
 ي لکهنويقلم آفتاب را  به کهي در بارة رودکين حوزة ادبيگر ايمعلومات تذکرة د

ر يم مجلس امية او نديکر اسم شاعر و کن پس از ذمؤلّف . مختصر استيليتعلّق دارد، خ
ک ي در تذکره فقط .است و خالص د کردهي را تأکي بودن رودکينصر ابن احمد سامان

 :ل داردين تذکره صورت ذي اطّالع کامل ا. از آثار شاعر آورده شده استينمونه رباع
 ي سامانر نصر ابن احمديم مجلس امي عبداهللا ابوالحسن ابوجعفر که نديعني ـ يرودک«

  :بوده، از اوست
  چون کار دلـم ز زلـف او مانـد گـره       

  
  ک جان صد آرزو مانـد گـره       يبر هر   

  ه بود، افـسوس، افـسوس     يد ز گر  يام!  
  

  کان هم شب وصل در گلو ماند گـره    
    )۱۴ ،۲۷۷(  
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ن تذکره معلومات ي امؤلّف يان احوال رودکيد است که هرچند ضمن بيتأک  بهالزم
شود  يادآور مياش از استاد   در تذکرهيا جاجا در موارد ضروردهد، ام ي مختصر ميليخ

ان احوال ي مثالً، ضمن ب. دارندي و ادبيدارد که ارزش مهم علم ي جالب اظهار ميو نکات
  : نوشته استيابوشکور بلخ

  )۳۲، ۱۴ (.“ن کردهي اکثر اشعار او را تضمياستاد رودک”
د ي را تأکيه سرودن رودکيمرث، در وفات او يد بلخير شرح حال شهيهنگام تفس

د رفت از يکاروان شه«مطلع   باست کها ية رودکيمراد همان مرث) ۳۶۸، ۱۴ (.کرده است
  .سروده است» شياند  ير و ميآن ما رفته گ ش، ويپ

ر يدا که اصلش از مشهد بوده، در عهد جهانگي شرح حال شييان بازگويدر جر
  :ن نوشتهيسربرده است، چن  بهدر گجرات روزگار) م ۱۶۰۷-۱۶۲۸(پادشاه 

 آن عصر جا کرده ي ناميب داده و اکثر شعرايروز مشاعره ترتيخانة ملّا ف  به…”
هم عهد   با داشتند،يپر  او دليمعن يدا شد، چون از الف بيدا از دور پيکه ملّا ش

روز در برابر هر يند و ملّا فيدا بنماي اشعار تازه از ملّا شياران استدعايبستند که 
قت يدا در بزمگاه که در حقي که ملّا شي الغرض، وقت. بخوانديعر شعر استادش

 اشعار تازه يف ذهن او کرده استدعايافته بود، جا کرد، احباب تعري رزمگاه قرار
  :خواند يند و او برمينما يم

  چيست داني، بادة گلگون مـصفّا جـوهري   
  حسن را پروردگاري، عـشق را پيغمبـري          

  : استين شعر از شعر رودکيا” :فت، کهگ يروز ميملّا ف  
ـ يمبـر يپ  مـي  عشق را    کني، ل

  
ــسن را آفر ــح ــوي   ييدگار ت

  )۳۷۲، ۱۴ (“…خواند ين حرف نکرده ميا ي بهچد و التفاتيپ يدا درهم ميش  
 يق وين اشعار دقيي و تعيتوان حدس زد که بحث شعر رودک ياز اقتباس باال م

الشّعرا در آن روزگار  شعر آدم  بهنسبتن مالحظات دانشمندانة اهل ادب حوزه يهمچن
 حوزه از شعر ي شعراي ضروريآگاه  بهن امر مذکوريرواج تمام داشته است و در کنار ا

  .کند ي اشارت ميرودک



  ٤١// نگاراِن شبه قارة هند  رودکي از ديدگاِه تذکره

 ۱۹نگاران عصر  گردد که معلومات تذکره ينظرداشت آن چه گفته آمد، روشن م با
 ي ادبيها گر سرچشمهي قطار د دري ابوعبداهللا رودکآثارناک   مسائل بحثيهند در بررس

 .اند دهيانجام رسان ي بها ستهي شاهاي گر خدمتي دي ادبيها موجود در مناطق و حوزه
شود که  ياند، احساس م  ماقبل او نوشته شدههاي  تذکرهيهرچند اکثر اطّالع آنها برمبنا

ن ي ا در کنار.اند ان داشتهيش را بي خوي نقطة نظر و مالحظات ضروريدر موارد ضرور
ده، برابر خدمت در آموزش و شناخت ي گردتأليف هند ي در حوزة ادبيها تذکره
ن يالشعرا مشخّص و مع راث آدميم  به را نسبتين منطقة ادبيبان اي مناسبت اديرودک

  .شود ي آنها محسوب مي مهم ادبيلين ارزش خيد که اينما يم
ة هند قار  شبهيادب و ي که ذکرشان رفت، در حوزة علمييها در کنار آن تذکره

ز يشک، در وسعت اطّالع آنها ن يقلم آمدند که ب  بهزي نيشمار ي بيها فرهنگ نامه
 .اند کرده داي پيشناس ي در رودکيت مهمي شده، اهمي کاربندياشعار استاد رودک از
  متخلّصيمبارکشاه غزنو الدينموالنا فخر» فرهنگ فخر غواص«ن فرهنگها يجملة ا از
، )م ۱۵۱۹ (يخ الد دهلوي ابن شمحمد» دالفضاليمؤ«، )م ۱۳۰۱(غواص  به
، )م ۱۵۹۳ :تأليفسال  (يضيف  به متخلّصيداد ابن اسداهللا سرهند اهللا» مداراالفاضل«
، )م ۱۵۹۶-۷ :تأليفسال (نجو ين ايحس الدين جمال» يريجهانگ فرهنِگ«
برد که  توان نام يره را ميغ و) م ۱۶۵۴ :تأليفسال  (يد التتّويعبدالرش» يديرش فرهنِگ«

 .اند  نشدهمعرفيک ي تاجيشناس  در علم لغتيستگيبخش اعظم آنها تا هنوز در شا
ر از يغ  به اوراِثيآوردن م  و جمعيات پراکندة استاد رودکين، در حفاظت ابيهمچن
 يليز خي نها نه و کشکولياض و جنگها، سفيت بيها اهم نامه ها و فرهنگ و لغت تذکره
 يات تازة استاد رودکي ابي ادبيها گونه سرچشمه ني اتوسط محض . استبزرگ
گر سخنوران يد  باالشّعرا زش اشعار آدميده، اختالف نظرها در مورد آميگرد کشف

  .اند افتهي حلّ و فصل خود را درييعصر خود تا جا هم
ا  که در آنهي ادبيها ن نوع سرچشمهياد ايستة تذکّر است که امروز تعداد زيشا

ز مستور است و ي ني شعر پرارزش رودکيها گر نمونهيقطار اشعار سخنوران د در
ها و  سازند، در کتابخانه ي هند مشخّص ميالشّعرا را در حوزة ادب راث آدمي ميشناس باز

مختاراف  .ک ايگونه منابع آکادم ني از اي دربارة چند.اند ن هند محفوظي سرزميها هموز
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نام   بايآباد نسخة کتاب  درية ساالرجنگ شهر حموز آن جمله، در  از.ز اطّالع داده استين
ا اول ي ۱۷مة دوم عصر يشود که در ن ي مينگهدار» ني متقدميمجموعة اشعار شعرا«

 . ثبت شده استيت از اشعار رودکي ب۱۵۰س شده، در آن ي در هندوستان رونو۱۸عصر 
)۴ ،۹۳-۸۶(  

 ينام کتاب» رقعات متفرقه«انة خدابخش پتنه ن دانشمند در کتابخيمعلومات هم  بهبنا
  راجعير معلومات مختصريکه فراگ)  کتابت شده استم ۱۶۶۶-۷سال ( دارد يجا
  اساساً چونيرودک ي بهمعلومات دولتشاه سمرقند  بههي آن در تکمؤلّف بوده، يرودک به
  )۹۲، ۴ (. نظر کرده استيقياستاد صنعت موس به

» يوان استاد رودکيد«عنوان   بايت کتابيموجود ه بن راجعيمختاراف همچن .ا
قطران، : گر محفوظ بوده، در آن آثار سه شاعريدهد که در کتابخانة موالنا آزاد عل يم خبر

  .اند ، خبر داده)۹۹، ۳(اند  قلم آمده ي بهگي در همجاي و منوچهريرودک
 مشهور يارس و فيوت عربيتينام انست  بارة دانشگاه شهر تانگ راجستان کهيدر ذخ

 معروف استاد يشود که در آن رباع ي مي نگهدارينام کتاب» يانتخاب کالم فارس«است، 
  :ن شکل ذکر شده استي بديرودک

  ي، مـرد  يريـ ش حق يگر درنظر خو  
  

  !ي، مرد يريور بر سر نفس خود ام     
ــرد   ــا  يم ــاده را پ ــود فت    زدني نب

  
  !ي، مـرد  يريـ  بگ يا  گر دست فتاده  

ز محفوظ يگر نينام کتاب د» مجموعة اشعار« کلکتّه يياينة آسن، در کتابخايدر کنار ا  
  )۱۲۸-۳۳، ۵ (.ت ذکر شده استي سه بيز از اشعار رودکياست که در آن ن

ق قرارگرفته يشود که در دسترس اهل تحق ي روشن مييها ن مطالب تنها نکتهياز ا
 يها  کتابخانه آن است که درين هند بازگوي سرزميها  کتابخانهي البتّه، غنامند.است

د ي شايادي زهاي  و جنگ و کشکولها اضي و بها نهيها، سف ن هنوز هم تذکرهين سرزميا
اند، اما اخبار آنها تا   اطّالع فراوان دادهيراث غنامند استاد رودکيم  بهمحفوظند که راجع

ن بحر ي از ايا  ما تنها دربارة قطره.اند دهي نگردمعرفيق ي اهل تحقي برايستگيشا  بهحال
 محفوظ در يها ن سرچشمهياستفاده از ا  بام کهيدواري ام.م و خالصي داريکران آگاهيب
شتر مشخّص يشتر و پي بين در پمحقّقيد و ي فراهم آيط خوبي شراين فرهنگين سرزميا



  ٤٣// نگاراِن شبه قارة هند  رودکي از ديدگاِه تذکره

 ي جهانادبيات، بلکه در ين حوزة ادبي نه تنها در ايگاه و مقام استاد رودکينمودن جا
  .انجام برسانند به  برازندههاي خدمت

  نوشت پي
ـ  ).ها مجموعة مقاله(يادبود استاد رودکي  ـرودکي از نظر دانشمندان هند  .مردان ا علي .۱

  .۷۳-۸۲ سم،  ۱۹۷۸ دوشنبه، .دهنده اعالخان افصح زاد ترتيب/۱قسم 
  دوشنبه،ـ .سيزده مقاله ـ .۱۵-۱۰رودکي و انکشاف غزل در عصرهاي  .ميرزايف ع .۲

  .۵۲-۵ سم،  ۱۹۷۷
 .۹۶-۱۰۰ س، ۹ شم،  ۱۹۸۲ .صداي شرق// اشعار تازة استاد رودکي  .مختاراف ا .۳
 .م ۱۹۸۷ دوشنبه،. هاي هندوستان هاي مدنيت تاجيکستان در گنجينه دردانه .مختاراف ا .۴
  .۱۲۸-۳۳ س، ۱ ش م، ۱۹۸۸ .صداي شرق// شعر رودکي در هند  .مختاراف ا .۵
 .ش ه ۱۳۴۱تهران، . کيمحيط زندگي و احوال و اشعار رود. نفيسي، سعيد .۶
 م، ۱۹۶۷تهران، . نويسي فارسي در هند و پاکستان تاريخ تذکره.  رضا نقوي، سعيد علي .۷

  .۸۱۹ ص
  .۵۸۷ صم،  ۱۹۷۴راولپندي، ، ۱ ج .فارسي گويان پاکستان. رضوي، سعيد سبط حسن .۸
 . راشديالدين تصحيح و مقدمة سيد حسام به/العارفين رياض. راي لکهنوي، آفتاب .۹

 .۵۲۳ صم،  ۱۹۷۷آباد،   ماسال
شناسي  نسخ(رودکي . الدينعبدالمنّان نصر .الدينتهية عبدالمنّان نصر/ديوان اشعار. رودکي .۱۰

 .۳۶۱-۱۷۱ س م، ۱۹۹۹خجند،  ).و نقد و بررسي اشعار بازمانده
  .۴۰۰ ص م، ۱۹۵۹پتنه،  ).دفتر ثالث(سفينة خوشگو . خوشگو، بندرابن داس .۱۱
 مقاله. (۸۷-۸ س، ۹ ش م، ۱۹۸۲ .صداي شرق// ار رودکي در تحقيق آث. زاده هادي. ر .۱۲

 ).۸۱-۹۵ س ـ
 .۱۰۵۸ ص م، ۱۹۷۰الهور،  .۲ ج .الغرايب مخزن. خان هاشمي سنديلوي، شيخ احمد علي .۱۳
، ۲ کتاب .تصحيح و مقدمة اصغر جانفدا به/نشتر عشق. آبادي خان عظيم قلي حسين .۱۴

 .۳۸۷-۷۸۲ س م، ۱۸۷۲دوشنبه، 
ترجمة سيد محمد تقي فخر دايي /جم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايرانشعرالع. شبلي نعماني .۱۵

  .ش ه ۱۳۶۸تهران، ، ۱ ج .گيالني
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  هندتمدن  تاريِخ او در تحقيِقابوريحان بيروني و مقاِم

م و يعنوان حک  بهک، قبل از همه،ي فارس و تاجتمدنخ ي در تاريرونيحان بيابور
ث کاشف اسرار يح  بهاتش او رايلسوف نامور شناخته شده است که افکار و نظريف

عنوان   بهناي ابن سيابوعل و يف ابونصر فارابي را در رديروني ب.اند  نمودهمعرفيقت يحق
ش علم و معارف و ي و پربار تفکّر خوي معنويهست  با کهيرينظ ي بهاي شخصيت

  .برند ياند، نام م دهي بخشي را شهرت بزرگي فارسادبيات
در را چنانکه ي عصر خود دانست، زين علمايتوان از پرکارتر ي را ميرونيحان بيابور
گويند، دستش از نوشتن، : گونة ذيل سخن رفته ي بهها از اعتبار و مقام بيرون سرچشمه

ستاد، مگر در جشن نوروز و مهرگان يا ينم دن بازيشياند دن و مغزش از يچشمش از د
ف کرد و يرا تصن» يقانون مسعود« که يند، هنگاميز گوي و نلوازِم زندگية ي تهيا برايو 

 انعام فرستاد، اما ي وير نقره براد، آن پادشاه سه شتر باينام سلطان مسعود گردان  بهآن را
  :ن پاسخ داديد و چنينه برگردانيخز  بهرفت وي آنها را نپذيرونيحان بيابور
  .“ ماليکنم، نه برا ي علم خدمت ميمن علم را برا”

  :دي گويٰسيز ابولحسن ابن عيو ن
 حاضر آمدم، ين ويشماره افتاده بود، بر بال  بهحانينة ابوريه که نفس در ساآنگ”

ض اهل ي از مسائل فرايکي(حساب جدات فاسده را « :ديدر آن حال از من پرس
اکنون « : گفتم»گونه است؟  که چهيي، بازگوي مرا گفتيکه وقت) سنّت و جماعت

ن ين دو مرا بهتر؟ ايک از اي مرد، کدام يا« : گفت»ن سؤال است؟ي ايچه جا
 آن مسئله را باز گفتم و  و من»ا ندانسته و جاهل درگذرم؟يرم يمسئله بدانم و بم

ون از يموده بودم که شي از راه نپي بازگشتم و هنوز قسمتيگرفت و از نزد و فرا
  .“خانة او برخاست
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ش از ي، پيرونيحان بي ابوريجه گرفت که هدف زندگيتوان نت ين مالحظات مياز ا
ي  براداد و علم را ي او علم را واسطة اندوختن مال قرار نم.ادگرفتن علم بوديهمه 

 علم از ي علم را تنها براي چون و.کرد يدست آوردن مقام و منصب استفاده نم به
ن بود که ي ا.نوشت ي علم ميد و برايشياند  ي علم ميوسته براين رو، پي از ا.نمود يبرم
ر يخاطر شناخت و اندوختن علم تفس  به علم ويش را تنها برايستن خوي زيمعن
  .نمود يم

شمار  يک و فارس در آثار بي تاجي او در گسترة افکار فلسفياعتبار و مقام علم
رون از يق شده است که بيد و تحقييتأ) اند  تا نوشته۱۸۳ تا ۱۵۰ را از يرونيآثار ب (يعلم

  .شود ين مقاله محسوب مي مطالب اهاي يحوصلة بررس
قش ز ني هند نتمدنخ، فرهنگ و ي در آموزش تاريرونيحان بين، ابورياما در کنار ا

 ي ول.قت حال استين سمت گواه حقي در ايه ويات گرانماتأليفمؤثّر گذاشته است که 
ن هند يسرزم ي بهرونيحان بي ارتباط ابوري اصلةد که وجيآ ي کار مي رويدرنظر اول بحث

ق يشة تحقياند ن متفکّر بزرگ در يده که ايدر چه است و کدام عوامل باعث گرد
  .فتديستان ب هندويايخ و جغرافيآموزش تار

 يد که پس از تصرف خوارزم از جانب محمود غزنويآ ي برميخياز معلومات تار
 در قطار يرونيحان بي دانشمند و متفکّر بزرگ ابور)م ۹۹۷-۱۰۳۰/ه ۳۸۷-۴۲۱: جلوس(
افت و تا آخر عمر در دربار يغزنه انتقال   بهگر عالمان و شاعران دربار خوارزمشاهيد

 و يوستگين پي محض، هم.دي گرديجاد آثار علميق و ايسلطان محمود مشغول تحق
ي کرد که در رکاب و داي امکان پيرونيحان بيدربار سلطان محمود بود که ابور  باارتباط

  .ديهندوستان سفر نما به
  هفده مرتبهم ۱۰۳۰  تا۱۰۰۰ هاي ن سالي در بي که سلطان محمود غزنويوقت

 پرشکوه هاي آباد و عبادتگاه   يت شهرهاد، تحت شعار غزواين هند لشکر کشيسرزم به
 از فرصت در هندوستان بودن خود يرونيکرد، ب ين ملک را خراب و تله و تاراج ميا

ن و فراهم آوردن مطالب ين سرزمي و فرهنگ اتمدنق و آموزش ياستفاده برده، در تحق
و ق يتحق  به او همچون شخص فاضل و دانشمند.ده استي و اهتمام ورزيافزون سع

 و ها علوم و فرهنگ خلق  با آنها راهاي يابي علم و فرهنگ هندوها پرداخته، کاميبررس
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د يسر گردي ميرونيحان بيابور  بهن، ضمن سفري در کنار ا.سه نموديگر مقاي ديکشورها
 آموزد که در يحد  بهت راينسکرا و برهمنان هند زبان سها تيپند  باکه در معاشرت

  .دا کنديق پي توفيعرب  بهن زبانيأت از اياحات علوم نجوم و هترجمة کتب متعدد در س
دست آوردة   بهشي از سفر خوهاي ن برداشت و دانشي که مجموع اي اساسيادگاري
 ي جهان يده است و شهرت عمومي را فراهم آورده تا زمان ما آمده رسيرونيحان بيابور

و » ماللهند«نام   با کهباشد يم» ق ماللهندي تحقيکتاب ف«هم کسب کرده، اثر او 
  .ز مشهور استين» الهند کتاب«

ن هند سفر يسرزم  بهزيگر نياحان دي چند نفر سيرونيقابل تذکّر است که قبل از ب
 از جمله، شاه بابلستان .اند جاد کردهيها ا»سفرنامه« در صورت ين آثاريکرده، چند

  اندرگوپتدربار چ  بهگسفان راي مـش ير خويسفم  ق ۲۹۵ سال ۱وک يليس
کرده،  ريگسفان تمام حدود شمال هندوستان را سي م.فرستاده بود) م ق ۳۱۷-۲۹۳(

 .اند دهي جداگانة آن آمده رسيها  کاغذ آورده است که تا امروز پارهيتأثّّراتش را رو
  )۶۰ ،۲؛ ۶۱ ،۱۰ :نک(

  دوم ا چندرگوپتين در زمان حکومتداريفه س ـ چينياحان ي سيبعد از و
ون يان سي از روحانيکي و ۵۰۲ون در سال ي، سون ۳۹۹-۴۱۳ هاي ن ساليب) ۴۱۲-۳۸۰(

م تمام قلمرو  ۶۲۹-۶۴۵ هاي ن ساليدر ب) ۷ عصر( هرشه يتسزن در زمان حکمران
اند که جهت آموزش  ادگار گذاشتهي  به از خودييها»سفرنامه«ر نموده، يهندوستان را س

؛ ۹۷-۸، ۸۸ ،۱۰ (.باشند ي را صاحب ميمه ارزش بلند علميخ هندوستان قديتار
  )۲۹۹-۳۰۹ ،۷؛ ۲۳۹ ،۶

حان يابور» الهند کتاب«اند،   شدهتأليف يشناس نة هندين آثار که در زميان ايم  دريول
امروز نه تنها از   بهن اثر تاي اي و پژوهشي ارزش علم.از داردي از چند جهت امتيرونيب
ي شناس  در ساحة هندي علمهاي ين بررسيتر قيان نرفته است، بلکه از جملة دقيم
 يها د نموده است که سفرنامهيبوهلر تأک .شناس ج تي عالم سانسکر.ديآ يشمار م به
م کنند يه و تنظي کودکان تهي مانند کتب افسانه که برايرونيگران در مقابل سفرنامة بيد
ت ب افتاده و از مشاهداي پر از عجايعالم  به است کهي و خرافاتيا مسودات مردم عادي

ز ي جز مقدار ناچيق واقعي شده و نتوانسته باشند که از حقايخود دچار شگفت
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 تمام مرز هند را سفر نکرده است و چينياحان يمانند س ي بهروني اگرچه ب.کنند درک
  . هند بوده استيغرب ـ يقسمت شمال  به محدودياحت ويس

انه فراهم قّقمحن اثرش که يارزش و مقام ا  بهز راجعي نيرونيحان بيخود ابور
  :ن نظر استيا يي به از جمله، جا.ده ابراز داشته استي سنجيده است، مالحظاتيگرد
هندوان مکالمه   با کهي هرکسيم، برايا ذکر کرده» الهند کتاب«ن يآنچه ما در ا”

 خود تمدن اساس ي هندوان از روي و ادبي، علميا در مسائل مذهبيکردن 
  )۱۷۳ ،۱۳ (.“کند يت ميخواهد، کفا يشان بحث کردن ميا

 . شده استتأليفم در غزنه  ۱۰۳۰-۳۱ هاي حدود سال» الهند کتاب«ق، ين طريهم
 ي از سندها.اند ش را ابراز داشتهيز عالمان نظرات خوين اثر ني اتأليفدر مورد فاصلة 

 ۱۹ و ۱۰۳۰ل يام آپر ين سي اثر را بتأليفاند، سال   ذکر شدهيروني که در اثر بيخيتار
 ي برايرونيزد که ب نيتوان تخم ين ميا  به وابسته. مقرر نموده استم ۱۰۳۱ر دسامب
  .م مواد جمع نموده است ۱۰۳۰ تا سال ۱۰۱۷ش از سال ي اثر خوتأليف

اند که  د بر آن نمودهيز تأکيرمن نيا .گ.خالداف و و .ب. اثر ايدر مقدمة نشر روس
 باب عبارت است، ۸۰شته شده و از  نويزبان عرب  بهکه» ماللهند «تأليف ي برايرونيب

 کتاب آغاز نموده، تأليف ي بهسالگ ۴۴ از .ش را صرف نموده استيات خويسال ح ۱۳
  )۱۳-۴ ،۱۲ (.ده استيانتها رسان  بهشي خويسالگ ۵۷آن را در 

 يانيگاه نمايجا» ماللهند «يرونيان فوق معتقد برآنند که در آثار بمؤلّفن، يافزوده بر ا
برنامة آن   بااتيارزش و محتو  بامندرجة  بهش از همه،ين امر، پيند و اک يرا اشغال م

  .کند يدا ميربط پ
ن کتاب در ين مقام اييمسئلة تع  به اثرتأليف فاصلة يان مذکور در کنار بازگومؤلّف

 را بسته بر يروني اشتهار بي از وجوه اصليکياند و  دا کردهي ورود پيرونيحان بي ابورآثاِر
  :لسوف سهم ارزنده گذاشته استي آن فيشمارند که در رفعت مقام علم ين اثر ميا

، »القانون المسعودي في الهيأت و النجوم«ديگر آثار بيروني، چون  حتّي در قياس با”
ل يم الوايکتاب التّفه«و » ح مسافات المساکنيت االماکن لتصحيد نهايکتاب تحد«

ث يح ي به حتّ.کند يان را اشغال ميا نمهاي ي از جايکي» ماللهند» «ميالتّنج صناعت
مقام،   بهزين اثر ني امؤلّفت اعتراف شدن يخ انساني از عالمان معروف در تاريکي
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ک اثر ارزشمند در ينه تنها » ماللهند «.کند يه مين اثر تکي ايگاه و مندرجة غنيجا
 در ي است، بلکه کتاب پرارزشي اسالمتمدنن هند در گسترة يآموزش سرزم

توان  ينان کامل مياطم  بان رو،ي از ا.شود ي شرق محسوب ميانگي عصر ماتادبي
ن و يک مملکت، خلق، دي  بهديات خود عاي مندرجه و محتويگفت که از رو

 ي اسالم اثرتمدن حوزة يا کشورهاي اعراب ياسيفرهنگ شامل خالفت س
  )۴۹ ،۱۲ (.“ردياس قرار بگيدر محل ق» ماللهند«  باست کهيموجود ن

ده است که ين اثر کوشي اتأليف  بايرونيحان بيد که ابوريآ ين مالحظات برميز اا
، ياضيخ و فلسفه، نجوم و ري هندوان را کشف نموده، مسائل تارتمدنجوهر و روح 

رشتة   بهم هندوان راي قدين، سنّتهايي، رسم و آيري تصويايأت و حساب و جغرافيه
 يرونيقلم آوردن کتاب ب  به جهت. موفق شوديک اثر قاموسيجاد يا  بهر درآورد ويتحر

، »تايهدسمهيبر«، »تايبهگودگ«، »نيراما«، »مهابهارتا«، چون يمة هندياز مطالب آثار قد
و » دهنتهيبرهمس«، »يپتنجل«، »سوترهيسمکه«، »تيمنوسمر«، »شنوپورنهيو«، »وپورنهيو«
 مؤلّف .، استفاده نموده استاند  شدهتأليفت يزبان سانسکر  بهگر آثار مقدس که اصالًيد

ار داشت، ي که در اختيکند، بلکه از منابع معتبر يده نقل ميده و شنينه تنها از آن چه د
 در .رساند يخواننده م  بهق شده راي مطالب تحقيروش استدالل  باگرفته و سپس بهره

 ت راي سانسکري اصطالحات علم۲۵۰۰توان در حدود  يمطالعة کتاب م  بان،يکنار ا
 .م و مرتّب ساخته استي مختلف تنظهاي صورت جدول  به آنها رايرونينمود که ب دايپ
  . خاص استاهميتان يز شايدگاه نين دياز ا» ماللهند«ن لحاظ، کتاب يا از

ي روني بيمة هنديفرهنگ قد  باييشود که در کنار آشنا يگر روشن مينجا بار ديا
 شده تأليفن زبان يا  بهاثرش از موادت را آموخته است و يقت زبان سانسکريحق به

  .حد برداشته است ي باستفاده
 هند باستان و ي و ادبي از آثار علمياري بسي زبانهاي يژگيالبتّه، هنگام آموزش و

 ين داخلي و قوانيت که نه تنها از نظر لغوينسکرا زبان سي و غنامنديکيساختار گرامات
 يلي خي خوارزمـ ي وي زبان مادري حتّ،ي و فارسيعرب ـ يروني بي سنّتيزبانها با
ي رونيآمد و ب يحساب م  به دشواريلين زبان خي ايب آوازيگانه بود، بلکه آموزش ترکيب

  . دچار شدياديمشکالت ز به
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هر   بهن اسالم هنوزين هندوستان قدم نهاد، ديسرزم ي بهروني که بيقبل از همه، وقت
پرست بودند و از مسلمانان که  ندوان بتنجا هنوز هيان ايده بود و بومينقاط آن نرس
ک ي» محو آثار شرک«و » دينشر توح«ر شعار ي زي سلطان محمود غزنويتحت سرور

 .جستند ي مي مملکت را ضبط نموده بودند، دوري قسم شمال غربيها هيسلسله از ناح
پرست را هم احترام   بتي دور بود، هندوهايني که از تعصّب ديرونيحان بياما ابور

ده داشت که ين عقي او چن.ستود يدة آنها را مي آفرادبياتعلم و   بهري دايکرد و اثرها يم
آنها مباحثه   باي و فکري عقليها د هندوها شناس شدن، در مسئلهيافکار و عقا  بايبرا

  .د آموختن الزم استيد و شايطور با  بهنمودن آداب و اخالق و عرف و عادت آنان را
 خود از همه يهند جهت بلند برداشتن سطح زباندان  به مسافرت هنگاميرونياما ب
ن يگرفت و در ا يتها و برهمنان کمک ميبرد و قبل از همه، از پند يها استفاده م واسطه
گرفتن زبان  مشکالت فرا  با دربارةيروني خود ب.داشت يغ نمي را دريچ مبلغيراه ه

  :ن نوشتهي زبان مشغول شدنش چننيآموختن ا  بهشوق کالن  بات نگاه نکردهيسانسکر
 يليع و مشکل است و هرچند من آن زبان را خي وسيليت خيزبان سانسکر”

تمام نکات آن زبان   بهنم کهيب يد عصرم، اما مين باب وحيدوست دارم و در ا
 از بالد يت حتّي کتب سانسکريآور  الجرم، در جمع.ستيبردن آسان ن يپ

من   بهتوانند آن زبان را يت که مينسکرا سيعلما  بادوردست و در معاشرت
  )۱۷۴ ،۱۳ (.“کنم ي نميچ کوتاهيت و پرداخت پول هاموزند، از بذل هميب

ران يصورت اس  بهانيدر غزنه که مرکز علم و هنر بود، آن وقت صدها نفر هندوستان
ن حاي ابورين لحاظ، براي از ا.شگان اقامت داشتنديجنگ، مسافران آزاد و تاجران و هنرپ

 گوناگون يها ندگان طبقهينما  با درازي سالهايل کامل فراهم بود که طي وسايرونيب
قات خود ي و تحقها ادداشتيمردم هند در ارتباط باشد و از اطّالعات آنها استفاده برده، 

  .ل دهدي نموده بود، تکميآور را که در مسافرت هند جمع
 باعث يرونيحان بيبور ايجو لتية فضيق، ذهن پژوهشگرانه و روحين طريهم

 سال ۱۳ق مبذول داشته يار دقي هندوان توجه بستمدنکشف فرهنگ و   بهگردد، تا يم
افت که ي دست يا يمه و غنيآموزش زبان قد ي بهروني ب.ديش را مصرف نمايات خويح
ن ي در چنيتيقن موفّيچن  بهصاحب شدن  با.داشت رون از حدود انتشار اسالم قراريب
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مسلمانان، ترجمة   به هندوانيني و دي و ادبيراث فکري ممعرفيجهت  يرونيدوره ب
ن، ين سرزمي ايکار گرفتن مواد آثار باستان  بهنين زبان، همچنيمة ايت قدي مدنياثرها

 ترين اثري که بيروني از سانسکريت معروف. خاصه در رشتة رياضيات و نجوم موفق شد
  )۲۱۰ ،۱۵ :نک (.شود ير محسوب مي برهمي»تهي سنکهيبره« ترجمه کرده يعرب به

کند،  يکه در اصل و شرح مخلوقات بحث م» سوترهيسمکه« کتاب يرونيهمزمان ب
جاد ي ايق جسمانيرا که در خصوص نجات روح انسان از مجموع عال» يپتنجل«رسالة 

  . ترجمه نموده استيعرب  بهتيشده است را از زبان سانسکر
از جانب خود او » ماللهند «تأليف سال ۵ که پس از يروني بيدر فهرست اثرها

م ضمن فهرست  ۱۰۳۵ سال يرونيف خود را بي تصن۱۱۳فهرست (مرتّب شده بود 
 ذکر ييها ست اثر و ترجمهيش از بي، ب) آورده استي رازياي زَکرمحمد يها کتاب
 يها ث سرچشمهيح  بهن،ي شده بودند و برابر اتأليف ياند که در اساس مواد هند شده
م يت رسوم هند در تعليفيک «.اند خدمت نموده» ماللهند«ر درآمدن يتحر  بهياساس

جوابات «، »ل آن از زمان نزد هنديرساله در تحص«، »کاتيرساله در راش«، »حساب
ق يمقاله در طر«، »ري کشميجوابات مسائل دهگانة علما«، »مسائل وارده از منجمان هند

نسخة (» مي حساب التنجيلخواطر الهنود فالموجود  جوامع«، »هند در استخراج عمر
ن اثر نسخة يا(» ج االرکندهيز«، )ق حسابي در طرا برهمگوپتي»دهنتههيبرهمس «يعرب
ن عند يال الکسوفيخ«، )رود يشمار م  بها برهمگوپتي»کهيکهندکهد «ين ترجمة عربيبهتر
اب و العدد  الحسيتذکرة ف«، )دربارة تصورات هندوان دربارة گرفتن آفتاب(» الهند

از » رهيکپ«، ترجمة )يرساله دربارة حساب و عدد رقمدار هند(» بارقام السند و الهند
راث يم  باشتري بييخواست آشنا ي ميروني آنها بتأليف  باگونه آثار است که نيجملة هم

ترجمة آثار  ي بهرونين روش بي در هم.ديدست آ  بهگري همدي معنويها  و ارزشيعلم
له؛ ي کپي»هيسنکه «:اند دهيذکر گرد» ماللهند« که اکثر آنها در افتين دست يريز
 »لگهوجتکم«و » بريهتسمهيته«؛ اي برهمگوپت»برهمسيدهنته«و » پوليسسيدهنته«، »پتنجلي«

  .رهيهيورخم
ان است، بلکه او در يجهان  به فرهنگ هندوانمعرفي نه تنها در يرونيخدمت ب

ان آگاه يونانين را از فرهنگ ين سرزميو ادب افرصت دوران اقامتش در هند اهل علم 
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ن يمشغول بود، در کنار نگارش ا» ماللهند «تأليف ي بهروني که بي از آن جمله، وقت.کند يم
کرد  يت ترجمه ميسانسکر  به رايموس قلوزيبطل» يالمجسط«دس و يک اثر اقلياثر او 

ت يزبان سانسکر  بهگري آثار دمعرفي در سمت يرونيستة بي شاهاي که از خدمت
  )۱۵۰ ،۵ (.دهد يم خبر

 برگردان شود، يعرب  بهز از نوين» تنتره پنچه«د ين نظر بود که باي بر ايرونيهمزمان، ب
  . نبوديرا او از ترجمة ابن مقفّع راضيز

شمار آورد   بهزيک عالم ترجمان معتبر نيتوان  ي را ميرونيحان بين لحاظ، ابورياز ا
 يک سلسله اثرهايت ترجمه نمودن يسانسکر ي به و از عربيربع  بهتياز سانسکر  باکه

 . هند و مسلمانان سهم ارزنده گذاشته استينادر در مستحکم شدن روابط مدن
 هم يرونين کردن ممکن است که بي تخميعرب ي بهمة هنديقانة آثار قدترجمة موفّ از

م، يادآور شديه  اما چنانک.ت را خوب آموخته استيزبان گفتگو و هم زبان سانسکر
 کتاب ۲ن کتب تنها يان از مجموع امحقّقد يتأک  بهاند و بنا دهين آثار اکثراً تا ما نرسيا از

  . استيزبان عرب  به»يپتنجل« از آنها ترجمة يکيمحفوظ مانده است که 
  راي باب مباحث۸۰ از يکيگرفته است و در هر  مطالب گوناگون را فرا» ماللهند«

 از دانشمندان يروني ب. استين مباحث مسائل نجوم هندي از ايکي .دينما يشرح باز م به
 ين کتابهايتر لن و مفصّياز مشهورتر» ميالتفه کتاب« علم نجوم و سرآمد آنهاست و ينام

گردد، تا عالوه  يان در کتاب مذکور باعث مي ذکر اطّالعات نجوم هند.م استينجوم قد
  .کند تکميل تاريخچة علم نجوم در جهان کمک ن بهبر شناساندن دانش هندوان در آن زما

ن ياها، مسافت بيشهرها، در ـ يجغراف  بهن دربارة مسائل مربوطي همچنيرونيب
 .دارد يخوانندگان عرضه م  بهار سودمند رايز معلومات بسيره نيغ ممالک، کوه و نهرها و

ه ية رود کابل و ناح در هندوستان فقط دريد کرده است که ويق» ماللهند «۳۱او در باب 
 ياحت وي، سين معنيا  به.گر مسافرت نکرده استي ديجا  بهده است ويپنجاب را د

ده که يسر گردي اثر، ممؤلّف  بهان سفري در جر. هند بودهيقسمت شمال غرب  بهمحدود
، )گندمک (ي، گند)آباد  جالل(شاور، پنجاب، مولتان، دنبور ي پي در نواحينقاط متعدد از

 و لوهر نام دو قلعة يرين راجگيالکوت، الهور، نندنه، همچنيلم، سيهند، جي، ولمغان
دانشمندان و   بادن کرده،ين دير و امثال اي کشميمستحکم واقع در سرحد جنوب غرب
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 ياي و نقشة جغرافيخ محلّي مثالً، وقت ذکر نمودن تار.دين مناطق صحبت آراي ايفضال
جة ي در نت.ان آورده استيم  بهسخن نام دورلبهه ي بهمن بارها از برهيرونيه مولتان، بيناح

گر يأت، حساب، نجوم و ديخ، هي در ساحة تاريرونيدانشمندان هند ب  بامالقات نمودن
 ذکر اوضاع يرونين است که در اثر بي ا.گرداند يتر م  دانش خود را کامليعي طبهاي علم

 مطالب کتاب را کامل افته،يح ين شهرها توضيخ، سنّت و رسوم اي، تاريجغراف
  .اند دهيگردان
ر، کنوج، متهوره، کچ و ينه تنها دربارة کشم» ماللهند«) ۲۵(حدة  ي در باب عليرونيب

ها،  وانات، نباتات، رودخانهيح  بهن راجعين هند، همچني سرزمهاي ن موضعيسامنته بر
  رايشناس عتي علم طبهاي يابيد داده، کامي مفهاي ره معلوماتيغ  ويموسم بارانگر

ز مقام ي نيانگيم و عصر ميل فلسفة قديان کرده است، بلکه در اثر او تحلي بينيطور ع به
ت يزبان سانسکر  با دست اوليها  براساس آموزش سرچشمه.افته استيخاصه در

 هاي ليشرفته و تمايحالت پ  بهل نموده،ي هند را تحلي فلسفهاي  از مکتبي قسميرونيب
  )۱۱۱-۴ ،۴ :نک (.دهد ي بلند مي ارزش و بهاي فلسفهاي گوناگون ساختار مکتب

خدا،   بهمانند اعتقاد هندوان  به هندوان،يني ديها مسئله» ماللهند« در يرونيب
ز يره را نيغ ربرهمن، نکاح، صدقات وي، رسوم غها ي هندوان، قربانيني، کتب ديپرست بت

 مردم يکاست  ـيا ات طبقهميدربارة تقس» ماللهند« که در ي معلومات.مطرح نموده است
 ي دارايانگي هندوستان عصر مي اجتماعهاي هند موجود است، در آموزش مناسبت

  .باشد ي خاصه ماهميتارزش و 
 هندوان هاي  نگاشتن حالت کاستي برايرونيه نمودة ب  استفاديسرچشمة اساس

 تأليفت يرزبان سانسک  بهباشند که همه ي مي و فلسفيني، ديشمار حماس ي بيادگارهاي
 دربارة آن چه« اثر ۱۴ و ۱۰، ۹ هاي  در بابيروني معلومات ذکر شدة ب.اند شده
دربارة «، »اجرا رساند  بهات خوديد برهمن در دوام حيدارند و با قبرهمنها تعلّ به

» کنند يجز برهمنها اجرا م  بهها، گر طبقهيندگان ديات خود نماي که در دوام حييها عادت
، چون يخي دوران مختلف تارهاي سي دستنويها نمونه  بامؤلّف ييره از آشنايغ و
، »برهمنده پورانا«، »شن و دهرماتّرهيو«، »تهيسمه ـ هتيبر«، »مهابهارتا«، »ودا گير«
  )۹۸-۱۱۰ ،۳ :نک (.دهد ي خبر م…و» شن و پورانايو«
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 هاي نشنة داين اثرها را جزو گنجي از ايبعض» ماللهند« در يرونيد گفت که اگر بيبا
  . از آنها نبوديچ نام و نشانيکرد، امروز ه ي ثبت نميهند

ات ي چنانکه، ح. نکرده استي خودداريخيقت تاريان حقياز ب» ماللهند« در يرونيب
  : نوشته استيکمال آزاد  باخود را در معرض خطر انداخته،

مملکت هندوستان را کامالً خراب کرده ) ي سلطان محمود غزنويعني(محمود ”
ده، يار مقامات بعيد  به لهذا علوم و فنون هند و مفتوحه عقب نشسته،.تاس

 ،۱۳ (.“کرده رسد، فرار يآنجا نم  بهر و بنارس که دست تطاول مايکشم مانند
۱۷۴(  
 يايخ و جغرافي نمودن تارتحقيقجانبه   پس از همهيرونيحان بيق، ابورين طريهم

ن اثر جامع ين سرزمين و مذاهب اي، د، عرف و عادتادبياتهندوستان و آموختن زبان، 
 يها ن سرچشمهياعتمادتر  هند از باتمدنخ و يتار  به نمود که آن عائدتأليف را يو مهم

ده و خوانده بود، يده، شني آن چه را که ديرونيب» ماللهند« در .رود يشمار م ي بهخيتار
 ين دانشمندان بهاي اثر است که آن در بين جنبة پرباريهم  به وابسته.ثبت نموده است

 در مقام يرونيحان بيابور» ماللهند«ن نظر است که يا  بهرمنيا .گ. و.سزاوار گرفته است
صفت   بهن اثر نه تنهاي ا.باشد ين ميزم انه مشرقي عصر مادبياتگانة يخود اثر پرارزش و 

شود،  ين جهان محسوب ميتر مي قدهاي  از مملکتيکيک سرچشمة معتمد آموزش ي
 هندوستان ي فرهنگيادگارهاي يق علمين تحقيش نخستيات خويدر وسعت محتوبلکه 

عنوان   به رايرونيم، بيتوان ين اثر ما ميمطالعة ا  با.آورده است باستان را فراهم
ش از او و نه بعد از گذشت يرا نه پيم، زيي نمامعرفي معاصر يشناس گذار هند اساس

ه آن يپا  به چه در شرق و چه در غربيثرن اثر اي اتأليفصدها سال از گذشت زمان 
  )۵۳ ،۱۴ (.“ميکن يدا نميپ

ظ ي او در تقر.مقام بلند سزاوار گشته است  بهزين نيراز .ر.از جانب و» ماللهند«کتاب 
  : آن نوشته استيش بر متن عربيخو

 يم و عصرهاي دورة قدي علمادبياتگانه است و در يذات خود  ي بهادگارين يا”
  )۷ ،۲، ۱۲ (.“ر آن وجود نداردي شرق و غرب هم نظيا کشوره انهيم

  :ن نظر داردين کتاب چني ااهميتدانشمند پاکستان منظورالحق در مورد 
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قت برآمده ي طلب حقيشه در پي از تعصّب هميفکر خال ي بهرونين کتاب بيدر ا”
قات خود را يت صداقت حاصل تحقينها  به و تعصّبيو بدون طرفدار

ن کشور و احوال مردمان آن ي اياي نه تنها جغرافيروني ب.است نموده يآور جمع
وقت را نوشته، بلکه زبان مردم را هم تحت مطالعه درآورده است و از حاصل 

ن يده و خوانده بود، ايده و شني خود و آن چه ديقات و مطالعات شخصيتحق
سال ک هزار يپاکستان   بهخواهد راجع ي مي اگر کس.مجموعه را گرد آورده است

 يرونيمت بيق ين سفرنامة ذيدست آورد، مطالعة ا  بهثّقؤش اطّالعات معتبر و ميپ
ق و معتبر است که ثّؤار مي از منابع بسيکين کتاب ي ا.ميکن يه مياو توص  بهرا
ست، ي نيري از مطالعات آن گزي و مذهب هندوي برهمنتمدن شناختن يبرا
 هندوان را در آخر قرن ي و مذهبيخ ادبيتار  به راجعين کتاب اطّالعاتيرا ايز

  .“دهد يدست ما م  بهطور جامع و کامل ي بهالديدهم م
 يرونين اثر پرارزش بيمقام ا  بهز راجعي حسن نيشناس نامور هند هاد ادبيات

  :کند يد ميان داشته، از جمله تأکيش را بي خويها شهياند 
ان آنها ي از مي، ولستي که هندوستان را دوست داشتند، کم نيانيرانيعدة ا”
ما   بهعهيگونه معلومات بد ر فکر هندوان آني است که از تصويگانه کسي يرونيب

 است ين کتابين و معتبرتريتر متيپرق» الهند کتاب«داده که بعد از هزار سال هم 
  )۱۷۶ ،۱۳ (.“ و فرهنگ هندتمدندر خصوص 

ر ي هندوستان را تصو خودي که در اثرهاين عالمانيکّر از بيپن .م. هند کمؤرخ
  :سدينو يده است و مينام» کار عالم مشاهده« را يرونياند، ب کرده
هندوستان ذکر   بهمت راجعيع و پرقيجانبه، وس معلومات همه» الهند کتاب«او در ”

  )۱۴۰ ،۹ (.“کرده است
ن عالم ي از مقام ايرونين اثر بيا  به دادني بلند علميز در کنار بهايجواهرلعل نهرو ن

  :مة هند سخن کرده استينامور در آموزش فرهنگ قد
دهند  ي ميباشند، بلکه از آن گواه ي فراوان مي سندهاي او نه تنها دارايکتابها”

 جنگ و جدالها، دزدي و غارت، مردمان دانشمند دنبال جستجوهاي که ناوابسته به
  )۳۷۰ ،۷ (.“اند برداشته ي خود قدم ميعلم
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ق و آموزش مسائل ي در تحقيرونين مقام بيي تع که در مورديي از بحثهايکي
هاي ظهيرالدين  نگاشته شناسي ميان عالمان جريان گرفته است، اين قياس تأليفات او با هند

 يد و سفرهايز مجموع بازديرا مسلّم است که بابر ني ز.شود ي بابر محسوب ممحمد
ن نگاه گفتن ي و از افراهم آورده بود» بابرنامه«ن هند در کتاب يش را از سرزميخو

اوا ضمن  جان ميعظ . س.قلم آورد  بهن روشيا ي بهروني ب  در ادامهيممکن است که اثر
 الدينري و ظهيرونيحان بيده است که ابوريجه رسين نتيا  بهن دو هندشناسياس آثار ايق

خ ياند که در آموزش تار  شدهمعرفي يعنوان عالمان ي به جهانيشناس بابر در علم شرق
ن در انعکاس ي مقام آنها همچن.اند  سهم ارزنده گذاشته انهيک و مي شرق نزدهاي خلق
  .ر استينظ ي بي هندوستان در قرون وسطهاي خ خلقيتار

از ي امتيقي حقي سندهاي و غنامند تيواقع  با دربارة هندوستانيرونيمعلومات ب
 مملکت و يمعنو و يتيات جمعيها و انعکاس ح حلّ مسئله ي به نگرش علم.دارند
ات تأليف  بهن اثر را باز هم باال برده، مواد اثر را نسبتي ارزش ايقاتيک خاص تحقيتکن

  )۸۹ ،۱ :نک (.ده استيت بخشيگر افضلياحان دي دانها و سيجغراف
 که در يالکساندر بوزن صةخال  بااوا جان ميعظ .ش سي خويها شهياند   در ادامه

سه نموده و معلومات ي و بابر را مقايرونيوستان دادة بش معلومات دربارة هنديمقالة خو
  :کند يد ميشمارد و تأک يح نميده است را صحيبابر را بهتر شمار

 حجم و يرا از روي شد، زيتوان راض ي نمن باره کامالًي در ايخالصة بوزن به”
از يمطالب بابر امت  به نسبتيرونيآوردة ب» ماللهند« در يوسعت دانش موادها

  اساساًيروني ب.کنند يگر فرق ميان از همدمؤلّف هردو ين هدفهاير از ايغ  به،دارند
 در مورد انعکاس .بابر توجه دارد  به فلسفة هندوان نسبتيشناس سمت جهان به

شتر از مواد عالمان هندوستان، ي بيرونيوانات هندوستان بيعالم نباتات و ح
 يها ر از سرچشمهيغ  به.اند دهي نرسبرد که اکثر آنها تا زمان ما آمده ياستفاده م

 ي و فلسفيني دادبيات و ي حماسي، داستانهايشناس عتي علوم طبخطّي
 خود مردمان هند استفاده برده است که ي از معلومات شفاهيرونيت بيسانسکر

شناخت مطالب   به در ساحات مختلف علم بودند ويانياکثر آنها اشخاص نما
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ن يافته بود که امکان دارد اي دريرونين وجه بيهم بر .ق داشتنديمذکور نظر عم
  )۹۰ ،۱ :نک (.“نديق منظور نماياشخاص مواد دق

 .بعد همواره مورد توجه بوده است  بهم ۱۸۳۹ان از سال يدگاه اروپاياز د» ماللهند«
 تحت عنوان ييها مقاله» ايآس« روزنامة يها م در شماره ۱۸۴۴-۵ هاي نا سالير .م
د و سپس در سال يچاپ رسان  بهرا» هند  به راجعي و فارسي عربل طبع نشدةيرسا«

د که در آن يچاپ رسان  بهصورت کتاب جداگانه  بهها را ن مقالهي مجموعة ام ۱۸۴۵
  . داده بوديز جاي نيسيزبان انگل  بهرا» ماللهند «۴۹ و ۴۰، ۱۸ هاي ترجمة باب
 هاي ادداشتي«ن  را تحت عنوايگري دتأليفم  ۱۸۴۵-۴۶ هاي ن، در ساليهمچن

 .ديطبع رس  بهم ۱۸۴۹فراهم آورد که در سال »  دربارة هندي و علميياي و جغرافيخيتار
)۱۲، ۵۱(  

نام  ي بهعي از علوم طبيم فهرست ۱۸۴۷در آلمان الکساندر وان هومبولت در سال 
ماهل در  . ج.ه ساختمتوج» ماللهند«کتاب   بهب داد و نظر دانشمندان رايترت» کاسماس«
ن چاپ و ي سلين دي و مک گوکيپکيشنهاد کرد که واي پييايانجمن آس  بهم ۱۸۶۰ال س

نام  ي بهصورت کتاب  بهقات خود راي تحقيپکي وا.رنديعهده گ  بهرا» ماللهند«انتشار 
 پس از .س منتشر ساختيم در پار ۱۸۶۳سال » ينشر ارقام هند  به مربوطهاي ادداشتي«

دورد زخو يعهدة ا  بهن کاريماهل انجام ا .ن و جي سلين ديشنهاد مک گوکيپ  باوفات او
در جهان » الهند کتاب «ي و علمي مقام ادبمعرفي باعث تذکّر است که در .ديگذار گرد وا

ه و نشر يته  بهاتش راي سال ح۲۰دورد زخو که ي ايشناس آلمان غرب نقش عالم شرق
 يرونيه بين اثر گرانمايد که ا بوين کسيرا او نخستي ز. بزرگ استيليد، خين اثر بخشيا

 در سال ي و.ان آشنا ساختيجهان  به در دو مجلّد ترجمه نموده،يسيزبان انگل  بهرا
م جلد دوم  ۱۹۱۰ سال .ديچاپ رسان  بهمقدمة مفصّل  بان کتاب رايم جلد اول ا ۱۸۸۷

ور باره در اله گرين ترجمه ديم نسخة هم ۱۹۶۲ در سال .دينشر رس  بهکتاب در لندن
  .افتيانتشار 

ع خوانندگان منظور يرة وسيدا  بهده،ينشر رسان  به رايروني زخو کتاب ب. که هياما وقت
 تا . ارزنده داده شديده بهايشناسان ورز مقام کتاب از جانب هندشناسان و عرب  بهنمود،

  .کار گرفته شده است ي بهشمار يات بتأليفن مرتبه در ي چنديرونين اثر بيامروز مواد ا
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  .دينشر رسان  بهرا» ماللهند «يمتن دوم عرب الدين  نظاممحمد
ران اکبر ياز جانب مترجم و دانشمندان معروف ا ،»ماللهند «يترجمة فارس

 سيد  و ياصغر عل سيد .م صورت گرفته است ۱۹۴۱-۲ هاي داناسرشت حدود سال
  .دنديانندگان گردانم دسترس خو ۱۹۶۵زبان اردو ترجمه نموده، سال   بهحسن عطا آن را
 درآباد دکنيم در ح ۱۹۵۸گ و سال يبزيم در ل ۱۹۲۵سال » ماللهند «ينسخة اصل

ت فهرست ي اصطالحات و کلمات سانسکرةگ هميبزي در نشر ل.ده استينشر رس به
  )۷ ،۱۱ (.اند دهيگرد

م ي قدتمدن فرهنگ و يها نهيگنج ي بهابي دست۱۹ قرن يق، در ابتداين طريهم
خ ي تاريات و فتوحات واقعياندازة روزگار ما شناخته شده نبود، از کشف به هندوان که

 احتيمقصد س  بان دانشمند مسلمان است کهي نخستيروني ب.گردد يجهان محسوب م
ن کشور اطّالع حاصل کرد و حاصل معلومات خود يملک هند قدم نهاد و از احوال ا به
معلوم » ماللهند«مضمون و مندرجة   بايي از شناسا.صورت کتاب جامع درآورد  بهرا
 عنوان بهترين سرچشمة تحقيق و آموزش تاريخ، جغرافيا، شود که واقعاً کتاب مذکور به مي

گانه يش يم بوده، در سمت و مقام خوي هندوستان قديشناس ن و مذاهب، زبانيسنّت، د
ز ي کتاب ندنيا ترجمه و نشر گردي مختلف دنهاي زبان  بهگر،ي از نظر د.ر استينظ يو ب
 تمدن آموزش ي، رهنمايخياعتماد تار ک مأخذ بايمثابة   به بر مقام خدمت کتابيسند

د اعتراف کرد که ين اسناد بايه بر اي در تک. بوده استيه ادبي و آثار گرانمايهند باستان
ز شناسندة ي و آداب و رسوم و فرهنگ هند است و نها  کاشف دانشيرونيحان بيابور
د، بر آنها يم هند را کشف نماي علوم قديها نهي از گنجياري او توانست بس.جهان  بهآنها

 را يرونيحان بيستة ابورين خدمت شايان ايشک، جهان ي ب.دان سازديابد و جاويدست 
  .اد نخواهند برديجهان هرگز از   به هندتمدن فرهنگ و معرفيدر 
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هاي   هندي در داستانهاي فرهنِگ  اساطير و پديدهجايگاِه
   در هند فردوسيةشاهنام

ث عنصر مهم کمال يح  بهخيرگاه تاريان از ديرانيا  با هندواني و فکريوند فرهنگيپ
ن ي خدمت کرده است که اي و معنوي، ادبيخيگانة تاريهردو قوم و ظهور مشترکات 

 يدگاه هنري و چه از ديخيردمان چه از لحاظ تارن ميات مختلف اتأليفنکته در اکثر 
 ن مردمان هنوزي اي و فرهنگيدتي عقهاي يگر، هماننديعبارت د  به.منعکس شده است

گر مانند يهمد  بهرين رمز در اساطي پابرجا بود و اي اسطورويشناس روزگار اوج جهان به
  عالم و مانند آنين پادشاه روين انسان و نخستينش، نخستين مردمان در مورد آفريا

سن هندوان در  نيستيشناس معروف ارتور کر  نوشتة اسطوره  به.است دهيظهور رس به
 از پادشاهان يرانيد اين همان جمشيدانند که ا يم» مهيي«ن انسان را ير خود نخستياساط

  )۶، ۳ (.گردد ين مردم محسوب مين اياول
گر يهمد ي بهخيسرآغاز تار  باش از همه،يوندها، پين روابط و پين وجه اييبحث تع

 .رديگ يوند ميدن آنها پير همگون آفرين مردم و چنانکه گفته آمد، اساطيک شدن اينزد
 يتمدن هند ي بهرانيان نفوذ فرهنگ اينگاران اگر در عهد هخامنش خي تاريها نوشته به
گاه ي، جادا نمودهين اثر صورت عکس پيان ايروزگار ساسان  به بود،مؤثّرشتر يشتر و پيب

ن ي ا. ثابت نموده استيراني را در تمدن ايافتن عناصر فرهنگ هنديمشخّص در
ي  هندي و علميعي و بديرومند ترجمة آثار ادبيش از همه، در ظهور مکتب نيشه، پياند 

، »نامه مرزبان«، »سندبادنامه«، »له و دمنهيکل« چون يابد که آثاري ي جلوة روشن ميپهلو به
 يزبان پهلو  بهتين بار از زبان سانسکري نخستةن دوريگر در هميآثار دو » نامه يطوط«

 ي وارد شدند و در کنار آن نوعي فارسادبيات يقلمرو بعد  بهن راهيد، از ايترجمه گرد
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 محمد» ش از اسالمي پيرانيفرهنگ ا «مؤلّفمعلومات   بههي در تک. روشن گذاشتندتأثير
ک يهزار و «ا نوشته است که کتاب معروف ين حافظرضا محمد يراني، دانشمند ايمحمد

ن اظهار يشه چنياند ن يد ايي موصوف در تأ. داشته استيز اصالً سرچشمة هندين» شب
  :نموده
 ين افسانة اصلي که بيد، سبب مشابهتيگو يان بنام کاوسکن ممحقّق از يکي”
هزار  وجود دارد، اصل يتي سانسکريها  از افسانهيبعض  با»ک شبيهزار و «

 ترجمه يپهلو  بهان آن رايراني بوده که اي هنديمي قديها افسانه هم از افسانه
 طور کلّي ايرانيان عصر ساساني استقبال زيادي از داستانهاي اندرزگونة به. اند کرده
 ي از مشابهتين حسن استقبال ناشيسن ا نيستيقول کر  بهعمل آوردند و ي بههند

 ي کتب پهلويمطالب اخالق  با»له و دمنهيلک «يمات اخالقين تعلياست که ب
 ز از هندوستاني نيسينو اوت معتقد است که فن قصّهيوجود داشته است و مرگال

  )۷۳-۴، ۷ (.“اعراب منتقل شده است ي بهرانيق کتب ايان و از طريرانيلة ايوس به
 اتادبي  باخي در طول تاريپرور  فرهنگهاي لتيفض  با کهيرانيق، اقوام اين طريهم

زبان خود ترجمه   به آنان راياند، اکثر آثار پرمحتوا و اخالق هند مناسبت برقرار کرده
ست يد ني تردي جا.اند گر جهان وارد ساختهي دي ملّتهاادبيات  بهن راهينموده، بعدها از ا

 يبود، مقام و منزلت ي نمي انتشار ادب و فرهنگ هنديان برايرانين ابتکارات ايکه اگر ا
، »له و دمنهيکل« برجستة خود، چون يها نمونه  بامة هندي قديعي بدياتادبکه 

ن يا  بهافت،ين دريو امثال ا» ک شبيهزار و «، »سندبادنامه«، »نل و دمن«، »نامه يطوط«
  .ديرس يدرجه هرگز نم

 در صورت اثر اندرزنامه و يرانيا ي به فرهنگ و تمدن هندتأثيربخش مهم 
 مستقل در يجاد آثاري اياند که منبعد برا دهيظهور رس ه بات، فلسفه و حکمتيحکا

ن دو ي فرهنگ امؤثّر هاي لين روند و تماي البتّه، ا. باعث آمده استي فارسادبياتقلمرو 
ش ين مقاله گنجاي اهاي يرة بررسيخواهد که در دا ي و جداگانه را ممفصّل يقوم بحث

 مشترک يوندهايک که در آن پيتاج فارس و ين نوع آثار ادبيان اي اما در م.ندارد
باشد که هم در تجسم  ي ميفردوس» ةشاهنام«اند،  افتهيطور برجسته انعکاس  ي بهفرهنگ
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 هاي تي هردو قوم و هم در بازتاب عناصر فرهنگ هندوان و خصوصيروابط فرهنگ
  .ده استيانجام رسان ي بها ستهي شاهاي ن آنان خدمتيمع

ن دو قوم ي اياد ارتباط فرهنگي  به ما رايفردوس» ةهنامشا« که در يا دهين پدينخست
 خيشود که ظهور آن در قلمرو تار يدن شطرنج محسوب مياندازد، نقل داستان آفر يم

ات نخست هندوان شطرنج را ي روا طبِق.ديآ يروان راست ميدوران حکومت انوش به
ان موظّف يراني ايندن اختراعات هي اران فرستادند و در جواِبيا  بهاختراع نمودند و

روان آمده يت در نقل داستان انوشين حکاي ا.نديدند که نرد را کشف و ارسال نمايگرد
  :ن ابتدا گرفتهياست که چن
  ک روز شاهين گفت موبد که يچن
  

  …اراسـت گـاه   ي ب ي روم يبايد به
ــ   ــيچن ــت شــاهجهاني ين آگه   اف

  
ــار ب ــز گفتــ ــانيــ   دار کارآگهــ

ــاه هنــد       ــد فرســتادة ش ــه آم   ک
  

  ل و چتـر و سـواران ســند  يـ پابـا  
ــار اســت   ــاشــتروار ب   او هــزار  ب

  
  …اريد بــر شــهريــ راه جويهمــ

    )۲ ،۲۹۳(  
 رسد و از جانب انوشيروان ايران مي يابد که راي هند به همين نکات آغاز مي داسان با

ر ي هند را که در حريگردد و آن فرستاده نامة فرمانروا ي استقبال مي و خوشيخوب با
 زي همراه آن نامه تخت شطرنج را ن.کند يم ميران تقدي شاه ايود، برانوشته شده ب

  :سپارد يروان ميانوش به
  رنـج   بـه   تخت شطرنج کـرده    يکي

  
   کـرده از رنـج شـطرنج گـنج         يته
  ي ز رايغــام هنــد ين داد پيچنــ  

  
  !يجا ي بهکه تا چرخ باشد، تو باش 

   آورنـد ينه هندو، ز هـر گونـه را         
  

   آورنـد  يجـا  ي بـه  باز  ن نغز   يکه ا 
ــره     ــر مه ــد ه ــه رايا بدانن ــام  ب   ن

  
  دش و خانه کدام   يکه چون راند با   

ــپ   ــد و پيـ ــاده بداننـ ــپاهيـ   ل و سـ
  

  ن و شـاه   يرخ و اسب و رفتار فرز     
    )۲ ،۲۹۳(  

 وج از قنّي هندين بخش داستان آن است که فرستادة شاه راينکتة جالب در ا
ها   از آن مهرهيکي هريها فهيظت، نام و ويکند که ماه يمنظور کردن شطرنج طلب م با
ن سؤال يا  به دادن پاسخي برا.ان مشخّص کرده شوديراني از ايد از جانب نفريبا
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ة يت و روحآن هم  بايت فردوسيشود و نها يک هفته مهلت خواستار ميروان يانوش
ح يت شطرنج را توضيم ماهينجا از زبان بزرگمهر حکي که داشت، اييگرا يرانيبلند ا

ران بود که يدن شطرنج رمز امتحان ذکاوت مردم اي آفريشة فردوسياند   بهراي ز.دهد يم
 انجام داد، بلکه در کنار آن تختة نرد را يستگيشا  بهم نه تنهاين عمل را بزرگمهر حکيا

رسد که خود بزرگمهر  يآنجا م  بهن داستان نقلي ا  در ادامه.هم اختراع نموده و فرستاد
 شطرنج نرد را منظور يباز  يجا  بهرود و ي نزد شاه هندوان مروانيهمچون قاصد انوش

مانند و  ي عاجز ميباز ن ي هندو و برهمنان در کشف رمز اين قرار راي بد.سازد يم
  :رساند ي مي روزيپ  بهنشيان را در مسابقة دانش و بيراني اين داستان فردوسي ايمنتها

ــدي و بزرگــان گــواهيکــه را    دهن
  

ــ  ــه از ب ــم، از نين ــيرا کي ــدي    دهن
  ديروان کس ند    نيکه چون شاه نوش     

  
ــدان ن  ــه از موب ــن ــن ي ــز ش   ديز هرگ

  يتــر ز دســتور او ينـه کــس دانــش   
  

  يدانـش سـپهر اسـت گنجـور او      به
ــاژ     ــيفرســتاده شــد ب   شيکــساله پ

  
ـ    يش خواه يوگر ب    شي، فرسـتمت ب

    )۲ ،۳۰۶(  
  :ه است نرد نوشتيباز  جعفر محجوب در مورد رمز محمد يرانيدانشمند ا

 را از گردش ين بازياند که بزرگمهر ا  نرد آوردهيباز ح ير و توضيدر تفس”
ن يد و گذشت زمان الهام گرفت و در آن کعبتير ماه و خورشيروزگار و س

اه ي سيها  مهرهـ د و ماهيخورش ـ است از دو ستارة بزرگ آسمان يتيکنا) طاس(
 گر، تعداد آنها کهي ديه از شب و روزند و از سوي کنايک سويد از يو سف

ف، ي در برابر حر. هر ماه دارديتعداد روزها  به  است، اشاره  مهرهي هم سيرو به
ها  دوازده ماه سال و سرانجام مهره  به است  نرد دوازده است که اشارهيها خانه

 ي جهان هستيعنيشش جهت،   به ز اشارهيند که آن نيآ يدر شش خانه جمع م
  )۳۵۹، ۵ (.“است

 ي مسابقة دانش نقش مرکزيين داستان بازگويآن که در ا  بهق، ناوابستهين طريهم
ران و ي اي و فرهنگيم فکريح ارتباط مستقي شرح و توضيدارد، اما در ضمن آن نوع

 ي در کنار نقل داستان رشد مناسبتهاي فردوس.افته استي دوجانبة آنها تذکّر تأثيرهند و 
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له نقش يوس نير درآورده، بديرشتة تحر  بهخيدور تارن هردو منطقه را در دوران يطرف
  .دينما يگر بازگو ميمه را در سرنوشت همديت قديسازندة هردو خلق

 را دربارة يجات فردوس  نوشتهاهميت ين قاسميف حسيدانشمند هند دکتر شر
 هاي معلومات ديگر سرچشمه تاريخ پيدايش شطرنج بررسي نموده، معلومات آوردة او را با

، »ر بابکانيکارنامة اردش« نوشته شده، چون ي، عربيت، پهلويزبان سانسکر به
 زين اثرها ني که در ايمسعود» الذهب جمرو« سوبندو، ي»وسودتّه«، »نامک چترنگ«

ده است که آنچه ي رسيا خالصه  بهسه نموده،ياند، مقا ها کرده  اشارهي هنديباز ن يا به
تر از آن است که در خود منابع  مفصّلقت ي حق دربارة شطرنج آورده است، دريفردوس

انگر آن است که آثار ين بي ا. آمده استين عربي و همچنيراني، اي هندي و بعديقبل
 آنچه .ستي ني دربارة شطرنج از منابع فردوسيات هنديا رواي و ي و پهلويعرب

 او در  است که غالباً در خود زمانياتي بر رواي در مورد شطرنج نوشته، مبنيفردوس
نام شاهو دربارة شطرنج نقل قول کرده   به فرزانهيع بود و او خودش از فرديران شايا

  :ديگو ي چنان که م.است
  ريـ  پين گفت فرزانه شـاهو  يچن
  

  رياد گ ين سخن   ير ا ي پ يز شاهو 
    )۴، ۵-۱۰۴(  

 يراني و اي دوجانبة اقوام هنديوندهايت پيگر تقويمورد است که نکتة د ي بهادآوري
 يمة هندياشتهار طب قد  بهز از آن صرف نظر نکرده است، مربوطي ني فردوسکه

  .باشد يران مي از منابع بزرگ طب در جهان و ايکيشود که  يمحسوب م
مارستان معروف دانشگاه ي و بي معلوم است که آموزشگاه پزشکيخياز مدارک تار

 يروان شهرت جهاني انوشافته بود، در دورةيس ي شاپور اول تأستوسطشاپور که  يجند
 خود، يس اطبايب مخصوص و رئي طبي استفاده از طب هنديروان براي انوش.کرد دايپ
 دانش طب هند از پزشکان آنجا ييه را روانة هندوستان کرد، تا ضمن شناساي برزويعني

دعوت   بايبان هندي طب.عمل آورد  بهشاپور دعوت ي جنديجهت کار در دانشکدة پزشک
 يآموختن اصول طب هند ي بهن دانشکدة پزشکيروان در ايب و انوشيطبه يبرزو

ن کتاب از ي را ترجمه کردند که بعدها ايمشغول بودند و چند کتاب از آثار طب هند
نام کنگه کتاب   بهشاپور ي جندي از پزشکان هنديکي . برگردان شديعرب ي بهپهلو
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ن، کتاب جراح يناق بود، و همچنشا ـ يب مشهور هنديطب  بهرا که متعلّق» السموم«
  )۷۱-۲، ۷ (. درآورديپهلو  به سوسروته رايمعروف هند

ب ي طبيمايس» شاهنامه« در .اند رون نماندهيز بي نيدگاه فردوسيها از د دهين پديا
افته ير يها تصويماريها و شفابخشندة رنج و بيندة مشکالت و دشواريعنوان گشا ي بههند

دانشمندان و   به حلّ و فصل مشکالتيبرا» شاهنامه «شتر موردها صاحبي ب.است
نکه يدر کنار ا»  سکندريپادشاه« از جمله، در داستان .دينما ي مراجعت ميبان هنديطب

 سخن رفته است، يد هندين کين سرزميشاه ا  بان هند و ربطشيسرزم  بايمناسبت و
موجود است که » ديلسوف و پزشک و جام کيآزمودن اسکندر ف«عنوان  ي بهبخش مهم

ن ي چنين بخش فردوسي در آغاز ا. قرارگرفته استيب مورد بررسيدر آن امتحان طب
  :ديفرما يم

  چو شد کـار آن سـروبن سـاخته        
  

ــه ــيآ بـ ــايـ ــهين او جـ    پرداختـ
  مـرد   داننـده   به بپردخت از آن پس     

  
  زد از دانش اندر نبرد    يکه چون خ  

ــزرگ      پــر از روغــن گــاو جــام ب
  

  رگلــسوف بــز  يفرســتاد بــر ف 
ـ که ا      ن را بـر انـدامها بـر بمـال         ي

  
  اليان و بر و پشت و       ين و م  يسر
ــا مانـــدگياســـايب   ــي تـ   ي بفگنـ

  
  يدانش مـرا مغـز و جـان آگنـ          به
    )۱ ،۴۰-۳۹(  

پردازد و  يش پزشک هندوستان ميآزما  بهطور مشخّص  بهن داستاني ا بعدتر در ادامه
  :ديفرما ين ميچن

ــت پ  ــا رف ــود ت ــبفرم   شش پزشــکي
  

ـ  چو د يکه علّت بگفت      سرشـک يدي
  ستيـ چ «: بـدو گفـت    يسر دردمند   

  
ـ که بر درد آن کس ببا  ـ د گري   »ست؟ي

  هر کس که افزون خورد     «:بدو گفت   
  

  ند خـورش نـشمرد  ينش چو بر خوان   
ــراوان   ــت نباشــد ف   خــورش تندرس

  
   بجـست  يبزرگ آن کـه او تندرسـت      

  يـــيزم اکنـــون تـــرا دارو ياميـــب  
  

  يياهــان فــراز آرم از هــر ســو   يگ
   تـو زو تندرسـت  يکه همـواره باشـ     

  
  دارو تــرا تــن بشــست    بــهديــنبا
ــا ب   ــان آرزوهـــ ــفزايهمـــ   دتيـــ

  
ـ ز، نگزا يـ  چ يچو افـزون خـر       دتي

    )۱ ،۴۳(  
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يادآور بايد شد که در همين داستان سکندر چندين مطالب جاي دارد که از پيوندهاي 
ونان يکندر، شاه  سيخي هرچند براساس مطالب تار.کنند ي نقل مي و هنديرانيفرهنگ ا

  بودنشيرانيشة اياند گر حاصل   افادهيفردوس» ةشاهنام« در ي ويماياست، اما ظهور س
، جام يب هندي طبيشهاين داستان چون آزماي از اياتين، جزئيا  به وابسته.ديآ يشمار م به
 هردو ي وجود ربط قويهندوان همگ  با، جنگ سکندريفور هند  بهد، نامة سکندريک

  .سازند يان ميا باقوام ر
شاه هند   باآورد و از جنگ او ينبرد م  بهمقابل هندوان  بهآنکه سکندر را  بايفردوس

 يراني امؤثّر ين واقعات هم اصالً هدف و آرمانهاي در ضمن نقل ايکند، ول ياد ميفور 
ان ي است که در بيحد  بهري و تصوتأثيرن روش ي اي حتّ.دينما ي را بازگو ميو هند

ان يرانيا  به مخصوص از زبان سکندر نسبتيمحبت  بايفور، فردوس  باکندرجنگ س
  :ن نکته آرمان خود شاعر استيآورد که اصالً ا يزبان م  بهسخن

  انيرانياز جنگ ا  ”ن گفت که    يچن
  

ــ ــسيز روم ــد زي را ني ک ــام   اني
  ديدارا بـر از بنــدگان بـد رســ   بـه   

  
ـ  از شما زار و خـسته ند      يکس   دي
  شــما بگــذرم  بــين راه مــنيبــد  

  
ــا را ــهدم اژدهـ ــ  بـ ــسپرميپـ    بـ

  نم از آن پس که رنجـور فـور        يبب  
  

  سـور   بـه  رزم و   بـه  نپردازد از من  
ــازگردم، ب   ــهميايــچــو زو ب   روم  ب

  
ـ ز ي بـه  مرد به    بـوم  ير آورم رو  ي
ــرا    ــم ــار ي ــزدان و اي   ســپاه راني

  
  “خواه  کي بود ن  ينخواهم که روم  

    )۱ ،۵۳(  
» شاهنامه«ران و هند را در ي اي فرهنگيدهاونيگر که روش پي دي از بحثهايکي
  دارد که در قسمت رفتن سکندرين داستان سکندر جايسازد، باز هم در هم يگر م جلوه

ن برهمنان اصالً همان هندوان هستند ي مسلّم است که ا.شهر برهمنان نقل شده است به
 ي قبلي در موردهانجا و همي ا.شوند ياد مي خود ين اساسين نام برگرفته از ديهم  باکه
ي ني معيکند، در کالم آنان حکمت و اندرزها يهندوان مراجعت م  به سکندريوقت
انگر آن است که حکمت و اندرز ين نکته بياتّفاق پژوهشگران ا  بهرسند و يظهور م به

  . داردمؤثّر نقش يرانيرت پند و اندرز اي در تشکّل صورت و سيهند
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سند ينو ياو نامه م  بهن فرصت برهمنانيز در اولين نبرهمنا  بهان مناسبت سکندريدر ب
 هاي يريسود بودن حملها و جهانگ يا و بي دنييبقا يب  بهگفتن اندرز و حکمت راجع  بهو

  :نظم درآورده است ي بهل فردوسيگونة ذ  بهن نکته راي ا.پردازند ياو م
  نبــشتند پــس نامــه آن بخــردان   

  
  نـــزد ســـکندر شـــه موبـــدان بـــه

  ن مهـــانيود آفـــرســـر نامـــه بـــ  
  

ــهر  ــر شـ ــده بـ ــانيز دارنـ   ار جهـ
  !ار سترگ ي شهر يا”دگر گفت، که      

  
ــرا داد  ــتـ ــزرگيـ ــان بـ   زدان جهـ

ـ  ي بد يچه دار      يارض را ين مـرز ب
  

ــدا  ــتندگان خـ ــست پرسـ   ؟ينشـ
ـ   يگر ا      سـت   خواسـته ين آمدن از پ

  
  سـت  گمان نزد تـو کاسـته       يخرد ب 

ــا شــک   ــر م ــش اســتييبايب    و دان
  

  امـش اسـت   ز دانش روانها پر از ر     
ــک   ــشاييبايشـ ــا نـ ــتدي از مـ   د سـ

  
  “…ز بد ينه کس را ز دانش رسد ن      

    )۱ ،۸-۹۷(  
اعتراف نقش و مقام حکمت برهمنان هند اشارت   بان قصّهي ا  در ادامهيفردوس

 د و سپاه رايآنان دست کش  بان سخنان سکندر از جنگيکند که بر اثر ا يآن م بر
  :گر روانه ساختيسمت د به

ــه دســکندر فرســتا ــده و نام   دي
  

  ديـــ برگزي و راســـتيآزار يبـــ
  سپه را سراسر همان جـا بمانـد         

  
ــديخــود و نامــداران رومــ    بران

    )۱ ،۹۸(  
 يمسائل مختلف اخالق  بهق سؤال و جواب که راجعيبرهمن طر  باصحبت سکندر

 آورند که در پاسخ  يخاطر م  بهم راي بزرگمهر حکيرند، پند و اندرزهايگ يصورت م
 يدهد که خشک ي مهايي  سؤالي مثالً، سکندر وقت.کرد يان ميروان بي انوشهاي سؤال به
باشند،   مينيکارتر ست و کدام انسانها گنهين آدمان کيدارتريا آب، بيادتر است يز

  :دهد ين جواب ميبرهمن چن
ــ  ــرهمن چن ــخيب ــهن داد پاس ــاه  ب   ش

  
  مــر خــاک را آب دارد نگــاه  «کــه 

  ست؟يــدار کيــد کــز خــواب بيبپرســ  
  

  ست؟يــن بــر گنهکــار کي زمــيرو بــه
ــد    ــده باشــند و چن ــدي زيکــه جنبن   ن

  
ــر چ   ــان ب ــدر جه ــد، کان ــد؟يندانن   ن

  ين داد پاســخ بــدو يبــرهمن چنــ   
  

  »ي پاکــدل مهتــر رازجــو  يا«کــه 
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  ره مــــردم بــــوديــــگنهگــــارتر چ
  

ــوديکــه از کــ   ن و آزش خــرد گــم ب
   درسـت  ين را بدان  ي که ا  يچو خواه   

  
ــتــن خو   شتن را نگــه کــن درســتي

  ش توست يسر پ   به ن سر ي زم ي رو که  
  

  ش توسـت  ي سپهر روان خو   ييتو گو 
    )۱ ،۱۰۱-۱۰۰(  

 که يانجامد که سکندر در نزد برهمن هند يآن م  بهن قصّه و سؤال و جوابيان ايپا
  :رديگ يگر را ميآزار ره منطقة د يماند و ب ي دانشمند و فرزانه بود، عاجز ميمرد

  گــه برگرفــتيآزار از آن جا يبــ
  

  آن همنشان راه خاور گرفـت     بر  
    )۱ ،۱۰۳(  

مطلب   بهخواهد ي مينشان دادن ذکاوت و خرد برهمن در نزد سکندر فردوس با
روزگار شاعر و هم بعداً در   بهد که هميانه اشارت فرمايشة بزرگ هندوياند ذهن بلند و 

شة ياند و  بلند تفکّرر يده، شعرا ضمن تصوي استعمال گردي و فرهنگ فارسادبياتخ يتار
  .اند ل استفاده نمودهيبزرگ آن را همچون تمث

 از يکي مورد توجه قرارگرفت و پند و اندرز يز کتب اخالقيروان نيدر دورة انوش
 باعث بروز يوناني و ي ترجمة آثار هند.ران بوديا  به فرهنگ هنديگذار  تأثير يها نهيزم

 کتاب از منابع مختلف را ۴۴حدود م يالند ن دوره ابنينه شد که در اين زميتحول در ا
 داد و ي ميادي زاهميتحکمت و اخالق هندوان   بهروانيانوش) ۳۱۲، ۶ (.ذکر کرده است

مردم   بهت داشته، متعلّقيرا که اصل سانسکر» له و دمنهيکل«ب کتاب يه طبيلة برزويوس به
 و دستور داد که آن ران آورديا  بهاست، از هند» تنتره پنچه« آن يم بود و نام اصليهند قد

  .ندي ترجمه نماي پهلويعنيج آن زمان، يزبان را  بهرا
خ آن ي آنچه دربارة هند، جامعة هند و تاريفردوس» ةشاهنام«قابل تذکّر است که در 

 يرانيپادشاهان ا  باباشد که ي ميگري ديخ کشورهايتر از تار مفصّلآورده شده است، 
دهد که در آن  ي در مورد هند نشان مي فردوسمفصّل  اظهارات نسبتاً.اند  داشتهيا رابطه

 آنها را در ياد بوده و فردوسيهند و جامعة هند ز  به راجعها يرانيزمان اطّالعات ا
  .ده استين وجه گنجانيبهتر  بهخود» ةشاهنام«

کند، در وسط  يان نقل ميراني بزرگ هندوان و ايوندهاي که از پيگريداستان د
ابد که شاه هند قصد ي ين قصّه از آنجا آغاز مي ا. دارديرام گور جا بهي پادشاهيها قصّه
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 يعنوان و  بهمشورت وزرا بهرام  باجهيکند و در نت يران مي از حدود ايتصرف برخ
  :دارد يد مي نگاشته تأکيا نامه

ــوز ــا  ي ــر پ ــد ب ــتير خردمن    خاس
  

   داور دادراســتين گفــت، کــايچنــ
ــد   ــيجهــان از بدان ــ يش ب   م گــشتيب

  
   گذشـت ي مرز ما رنج و سختنيوز ا 

  مگـــر نـــامور شـــنگل هنـــدوان      
  

  ده دارد روانيـــــچيکـــــه از داد پ
ــ    ــرز چـ ــا در مـ ــتان تـ   نيز هندوسـ

  
ــ ــوب دارد زمـــ   نيز دزدان پرآشـــ

ــه   ــ دســت يران همــيــا ب ــهازدي ــد  ب   ب
  

ــد ــار تيبـ ــاردارين کـ ــزديمـ   ، سـ
    )۱ ،۵۸۴(  

شنگل،   بايقات وهندوستان و مال  بهن داستان سفر بهرام گوري خط سوژة ا در ادامه
 در نسبت بهرام گور، يريگ ي از گشتييشهاينامة بهرام از جانب شاه هند، آزما سخپا

 ازدواج ةن قصّي نقطة اوج ا.شوند ين نقل ميدست بهرام و امثال ا  بهکُشتن گرگ و اژدها
 و ي خونيوندهايان پيراني اي روزيدختر شاه هند است که در کنار اظهار پ  بابهرام گور

 ذکر ازدواج بهرام  باگر،ي از نظر د.کند ي مييجاد نمودن آنها را بازگوي ايش و تباريخو
خ ين تاري در مراحل آغازين دو قوم را فردوسيک ايدختر شاه هند قرابت نزد با

قلم   بهني واقعة انتخاب بهرام را از دختران شنگل چني فردوس.کند يها بازگو م تيخلق
  :آورد يم

  بهـار   خـرم  امـد چـو   يسه دختر ب  
  

ـ آرا به    و رنـگ و نگـار      يش بـو  ي
  رو «:بهرام گور آن زمان گفـت       به  

  
ــه دل رايارايـــب ــويـــد  بـ   »دار نـ

ــشد ت   ــب ــز بهــرام و اي ــوان بدي   دي
  

ــاز آن ماهرو ــيان ي ــ برگزيک   دي
ــار چــو خــرم   ــامي ســپيبه   نود ن

  
   و کام يهمه شرم و ناز و همه را      

  نود رايبـــدو داد شـــنگل ســـپ    
  

ـ    يچو سرو سـه      ود را د  ي شـمع ب
    )۱ ،۶۱۱(  

 راني هند و اي قومهايفهم گريد همدي و تأکيصلح و آشت  بان داستانيت اينها
ران يا  بههند و بهرام  بهت بازگشتن شنگلين نکته در نقل حکايرسد که ا يانجام م به

اندرز   به هندوان لبتفکّر يپسند وة حکمتيش  باينجا هم فردوسيابد و اي يد ميتأک
  :ندک يگفتن باز م
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ـ آرا و     دو شاه بـت      پرسـت   زداني
  

  دسـت دسـت     با وفا را بسودند  
  مي نـشکن  ين پس دل راست   يکز ا   

  
ـ  يهم   مي ز بـن بـرکن     يخ کـژّ  ي ب
  م تـــا جـــاودانيوفـــادار باشـــ  

  
  م از لـب بخـردان     يسخن بـشنو  

    )۱ ،۶۲۳(  
خواهد  ي ميدختر شاه هند فردوس  بان داستان و بعد از ازدواج بهرامينگاشتن ا با

ده، ين دو قوم محسوب گردي اي و اجتماعين مرحلة آغاز ارتباط فرهنگيزد که اان سايب
  شاهان هردو کشوري وقت.ديآ يشمار م  بهها دن رابطهيعهد شاهان افادة رواج تمام بخش

رسد که  ين مينظر چن  بهم،يگر وفادار باشيهمد  بهديدهند که تا جاودان با يهم دست م با
 وندها گذاشته شده است و تاکنون همان عهدين پيحکم ان اثنا واقعاً سنگ ميدر هم

  .شود ي اجرا ميستگيشا به
 ي از آن گواهيفردوس» ةشاهنام «ي داستانهاي کلّيمحتوا  بهق، توجهين طريهم

کان را از عهد ي تاجينة فرهنگ ملّيري دي سنّتهاين حماسة بزرگ ملّيدهد که چون ا يم
 آن در ي و عنصرهاي فرهنگ هندتأثير يها  جلوهرد،يگ يان فرا ميم تا زمان ساسانيقد

 ي فردوس.رسد يمشاهده م  بهشمار ي اندرز و حکمتها بتأثيرصورت قصّه و داستان، 
 و يمة فکري قديوندهاي نادر توانسته است که پيات و داستانهاين حکاينش ايآفر با

 تأثيرگاه و ي، جاي و معنويمشترکات ادب  بهان و هندوان را بازگو نموده،يراني ايفرهنگ
 آن ين، بازگوي در کنار ا.ديگر اشارت فرماي همديتشکّل ملّ  بهن مردماني ايعناصر مدن

 صاحب شدند، يخي و تاريات ادبتأليفخ در ير تاري که هندوان در مسيعظمت و شکوه
ن يي در تعيافته است که نگارندة حماسة ملّي آغاز يفردوس» ةشاهنام«ن يمحض از هم

 .ديآ يشمار م  بهز مقدمي هندوان نيخي منزلت تارن مقام ويا

  پي نوشت
کوشش کمال عيني، ظاهر احراري، بهرام سيروس،   جلد، به۹شاهنامه، . فردوسي، ابوالقاسم .۱

  .۶۵۲ ص، ۷ ج، م ۱۹۶۶دوشنبه،  .اف قل قل ديوان علي
  .۶۱۴ ص، ۸ همان، ج .۲
  .ش ه ۱۳۷۳تهران، . نخستين انسان، نخستين شهريار. سن، آرتور کريستين .۳
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تاريخچة پيدايش شطرنج در شاهنامه و اهميت تاريخي آن، . قاسمي، شريف حسين .۴
  .۹۶-۱۰۹ ص ،م ۱۹۹۱/ش ه ١٣٧٠ ، بهار٢-٣ شمارة پارسي، قند

  .ش ه ۱۳۷۱آفرين، فردوسي، تهران، . محجوب، محمدجعفر .۵
 .ش ه ۱۳۵۶فرهنگ ايراني پيش از اسالم، تهران، چاپ دوم، . محمد، محمدي .۶
، ١٣ شمارةروابط فرهنگي ايران و هند در قبل از اسالم، قند پارسي، . نيا، محمدرضا ظحاف .۷

  .۵۷-۷۵ ص، م ۱۹۹۹/ش ه ١٣٧٨ بهار
، ٢-٣  شمارة،پارسي آيين سفيري و ضوابط سياستمداري در شاهنامه، قند. انديتاپ .۸

  .۱۱۷-۱۳۰ ، صم ۱۹۹۱/ش ه ١٣٧٠ بهار
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  شاهنامه در هند

گردد، که  ي محسوب مي فارسادبياتر ينظ ي بي از شاهکارهايکي يفردوس» ةشاهنام«
 يها زبانن يبزرگتر  به. انتشار داده استيعالم تمدن بشر  به راي غنادبياتن يشهرت ا

ان اقوام يکردن آن م داياندازه پ يت بير، گواه محبوبينظ ياثر ب ن شاهيا ترجمه شدن ايدن
  .ديآ يشمار م  بهانجه

مانند هر   بهزية هند و پاکستان نقار ش از هزار سال است، که در شبهي بينام فردوس
 .دا کرده است، شهرت افزون داردياد پي در آن رونق زي که زبان و ادب فارسيکشور

 .ده استين پهناور گردين سرزميذوق ا زوال او مقبول طبع هر فرد صاحب يب» شاهنامه«
 احترام و محبت بزرگ  بااني را تا امروز هندوستانياطر است، که نام فردوسن خيا به
  .رنديگ يزبان م به

ن ي و فرهنگ اادبيات  به آنتأثيرن هند و يدر سرزم» شاهنامه«ق و آموزش مقام يتحق
  :دهد  ميش از همه خود را در چند نکته نشانين پيسرزم
  .ي بعديان قرنها و فرهنگ هندوستادبياتبر » شاهنامه «تأثير .١
  .در هند» شاهنامه« مختلف يها کتابت نسخه .٢
  . زندة هنديها گر زبانيد  به»شاهنامه«ترجمة  .٣

شتر در دورة يگردد، که مسائل ذکرشده ب ين نگاشته کوشش بر آن مصروف ميدر ا
  . شونديابيان هند ارزيموري تيکشوردار

 در همة دور يفردوس» ةشاهنام« بازگوي آن است، که مقام يخياوضاع تار  بهتوجه
عصر   بهن نکتهي ا. بوده استي و مردانگيزوال مبلّغ دالور ي بيث اثريح  بهو زمانها

ن آثار مورد يتر ن اثر در شمار مقبوليرا اي ز.ز سازگار استيان هند نيموريسلطنت ت
اصغر حکمت افزوده است،  ين گفته عليد اي در تأک. پادشاهان و اکابر هند بودياعتنا
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او در هندوستان مخصوصاً در دورة » ةشاهنام« و ينفوذ و قدر و اعتبار فردوسکه 
  )٩٠ ،٦ (.ت افزون بوديغا  به)م ١٥٢٦-١٨٥٨(ان هند يموري ساللة تيحکمران
در » شاهنامه«ج اعتبار يل بارز تروي دليخوان حکم سنّت درآمدن شاهنامه ي بهحتّ

  .گردد يدربار شاهان هند محسوب م
 ساللة يدر دورة حکمران» ر و رانجهيه« مطالب يه بر بعضيتک  باغفّاراف .ع
  :دينما يد مين تأکي را چنيخوان حکم سنّت درآمدن شاهنامه  بهان سنديتالپور
 را ي کالنيرة ادبي تالپوران جمع آمده، دادرباِر  به از سخنوران وقتياريبس”

ر و يک قوم دلي نسل  تالپوران ازيان و امرايکه فرمانروا  از بس.ندينما يل ميتشک
 . بودي اشعار رزميسو  بهشترين، توجه آنها بي بلوچها بودند، بنابرايجنگ آزما
 ي حتّ.اند خوانده يعالقة کالن م  با رايفردوس» ةشاهنام« تالپوران در درباِر

  )٥٥ ،٥ (.“اند کرده يران دعوت ميرا از ا »شاهنامه«خوانندگان مخصوص 
ي  سلطانهاي ، در مجلسي ادبهاي  شعر و محفلهاي بزمان هند در يموريدر دربار ت

ن اثر را يکردن مقام ا دايت پي امکان باز هم افضليخوان حکم سنّت درآمدن شاهنامه به
 ياً از بر نموده، آن را ساعتهارا کلّ» شاهنامه«ن دوره ي اي اغلب شعرا.دينما ي مييبازگو

 را کامالً ي بود، که شاهکار فردوسيبهوت از زمرة هندواني بود.کردند يدراز قرائت م
  .دانست ياد مي از

بهوت ينوشته، که بود» فرشته ِخيتار«معلومات   بههيد عبداهللا در تکيدکتر سع
 .ر قرائت کنديح و دلپذي مليصدا  باتوانست آن را يرا حفظ کرده بود و م» شاهنامه«
)٢٩ ،١٤(  

  در درباِريفردوس» ةنامشاه « اعتباِرکردِن دايت پي افضليخيطبق معلومات تار
 معلوم است، که .گردد ين سلسله شروع ميس ا مؤسيان هند از آغاز کشورداريموريت

، که خود )م ١٥٢٦-١٥٣٠( بابر  محمدالدين ريان هند ظهيموريگذار سلسلة ت چون اساس
آن کشور   بهر هندوستاني تسخي بود، برامؤرخسنده و يمرد دانشمند، شاعر، نو

را بارها  »شاهنامه« موصوف . را همراهش برديفردوس» ةشاهنام«او آورد،  يرو
 بابر در .دانست ي مي بزرگ تمدن جهانيها نهي از گنجيکينموده، آن را  مطالعه

 زبده و يها  نمونهي نظريها دهي برهان عقيش برايات خوتأليفنام » عروض رسالة«



  ٧٣/ / شاهنامه در هند

 فراوان مستفاد يفردوس» ةاهنامش«برجسته را از اشعار شعرا آورده، که از آن جمله از 
  .ن گشته استيمز» شاهنامه« از ييها پارچه  بازياو ن» بابرنامه «.شده است
ن يتوان از بزرگتر يد مي، که او را بدون ترد)م ١٥٥٦-١٦٠٥( اکبر  محمدالدين جالل

کرد و  ي وقت جدا ميفردوس» ةشاهنام«دن يشن  بهد، هر روزيخ عالم نامين تاريسالط
  .گرفت ياثر الهام م ن شاهي در ايري و دلي و جوانمرديدوست  ترنّم وطنيها  هياغ از

سبب جلوس   بهبود، که ني هند سنّت برايموري پادشاهان تيطول چند قرن حکمران
 ي مهرها.مهر گذارند» شاهنامه« در اول کتاب ييفة طاليبر تخت سلطنت در صح

ر ي، اکبر، جهانگ)م ١٥٥٥-١٥٥٦، ١٥٣٠-١٥٣٩(ون ير بابر، همايامپراتوران هندوستان نظ
، که بر )م ١٦٥٨-١٧٠٧(ب يز و اورنگ) م ١٦٢٧-١٦٥٨(، شاهجهان )م ١٦٢٥-١٦٢٧(

 مذکور خطّي کتاب .ندي بر گفتار باالياند، استشهاد گذاشته شده» شاهنامه«فة اول يصح
  .دهد ي ملي را تشکي کتابخانة سلطانهاي نهين گنجي از پربهاتريکين نسل ي چنديبرا

دست ژنرال داول   بهلة نواب ساالرجنگيوس  به»شاهنامه«ب يز پس از اورنگ
 لندن تحفه ي سلطنتييايانجمن آس  به برده،ستانانگل  بهانگلستان افتاد و نامبرده آن را

نقش کشور هند و ) ١٣ ،٣ (.ا محفوظ استيتاني برةمذکور در موز» ةشاهنام« الحال .نمود
ار بزرگ يز بسي انگلستان نةژيو ه غرب، بيايدر دن» شاهنامه«شار  انتين آن برايسالط
  .است

 يها در اکثر کتابخانه» شاهنامه« از يشمار ير بي باشکوه و تصاويها امروز نسخه
، )سي دستنو٨ (ي دهلية ملّموزامثال   به هند و پاکستان،يها هموز و ي و دولتيشخص

، کتابخانة )سي دستنو٦(آباد   درياالرجنگ حة سموز، کتابخانه و )سي دستنو٦(آباد   دريح
 الوار راجستان ية دولتموز، )سي دستنو٥٠ش از يب( خدابخش در بانکپور ي شرقيعموم

) سي دستنو١ (ياد بمبئي، کتابخانة بن)سي دستنو١( بنگاله يياي، انجمن آس)سيدستنو ٢(
ب ير اعال، تذههن  باسها در هندوستان استنساخ شده،ين دستنويمحفوظند، که اکثر ا

 در کتابخانة کاخ ها سين دستنوين اين و ارزشمندتري مهمتر.اند  و منقّش شدهيکار
 ٢٠ .اند س شدهي رونوم ١٤٢٥-٢٦باغ لکهنو محفوظند، که آن در سال  صريمحمودآباد ق

ن صورت کشان يکلک استادان مکتب هرات متعلّق بوده، عالم سحرآفر  بهن اثرير ايتصو
  )١٤ ،٣ (.ندينما يم مننده تجسيش نظر بيرا در پ ١٦ قرن
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دهندة   نشري اساسي از کشورهايکيث يح  بهد، هنديگرد  که قبالً ذکريطور
 ١٩ن از ابتداي قرن ين سرزميدر ا» شاهنامه« نشر . شناخته شده استيفردوس» ةشاهنام«

 ٥٤٧ در کلکتّه در ١٨١١ در سال يفردوس» ةشاهنام«ده است بار نخست يآغاز گرد
 نام ناشرش  بهده،يطبع رس  به صفحه مقدمه١٢ صفحه فهرست و ١٣١حه متن، صف
 بود، که دوام آن» شاهنامه«ن جلد از ين نخستي ا.لومسدن اشتهار دارد» شاهنامه«به
را » شاهنامه«ن نموده، که متن د بر آيتأک» الطبع خاتمت« مصحح در .ديچاپ نرس به
ن ياز ا) ٢٢ ،١ (.اشته است، آماده نموده استار ديس آن، که در اختي دستنو٢٠ يمبنابر

  .گردد  مي را صاحبي علمي باال بوده، ارزش قويلينگاه اعتبار نسخة مذکور خ
 هندوستان متن يها  کتابخانههاي سير ماکان طبق دستنويرني در کلکتّه تم ١٨٢٩سال 

 يپ چايها  را در چهار مجلّد منتشر ساخت، که از نسخهيفردوس» ةشاهنام«کامل 
  .گردد ي محسوب مياعتماد حماسة ملّ با

ي  در بمبئم ١٨٨١-٨٩ يدر لکهنو و در سالها» شاهنامه« نسخة م ١٨٤٦در سال 
» شاهنامه«ب يفرهنگ الفاظ نادر و اصطالحات غر«ها  ن نسخهي در آخر ا.ديطبع رس به
رات اثر يح کلمه و تعبيشرح و توض  به گرفته است، که صورت مختصر داشته،يجا
  .افته استي اختصاص يدوسفر

 هاي زبان  بهن هند ترجمة آنيدر سرزم» شاهنامه«ج ي تروهاي ن روشيتر  از مهميکي
ن زبان يچند  بهاثر ن شاهي قابل تذکّر است، که ا.شود ين کشور محسوب ميج ايرا

» ةشاهنام«ن ترجمة ي معتبرتر.ره ترجمه شده استيغ ، اردو وي، هنديگجرات: هندوستان
 يچند و مهد  مولهم چند، اللي بهه هند، الليزبان اردو از جانب سه شاعر نام هي بفردوس

وقوع آمده است، که مقام   به»شاهنامة اردو«و » يرخانيشمش«  به موسومي خان مقبوليعل
  .اند دا کردهين هند پي را در سرزميمخصوص

بان ي آثار اداشعار و  به آنتأثير ةوج  بهن هنديدر سرزم» شاهنامه«ج يگر ترويسمت د
او » ةشاهنام «ي و محتواي فردوستأثيرتوان گفت، که  ي م.رسد يمشاهده م  بهن منطقهيا

 در ي کاخ سلطنت اسالمي، که بناي، از روزگار١١زبان هند عصر  يبان فارسيثار ادآدر 
ن ين سرزميا  به گوناگون مسلمانيها ة ورود ساللهيهندوستان گذاشته شده، در سا

ابد، ي يهر آغاز مران و خراسان و ماوراءالنّيخورد فرهنگ و تمدن هند و ان بريمرحلة نو
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ة ي روي مختلف قهرمانهاي  هند ضمن نگارش داستانين شعراي بزرگتر.شود يشروع م
 .اند  افزون برداشتهيها اثر بهره ن شاهي ااستفادة را انتخاب کرده، از يفردوس» ةشاهنام«

اند، که از جهت  دهي آفريدي آثار تازه و جدةک زمرين اثر ي از ايروين در پيبرابر ا
ز ي ني فردوسيقهرمانها  بهن، راجعينچني ا.قرابت دارند» شاهنامه« بهانيمضمون و طرز ب

 يها  هي و غاي اقوال فردوساستفادةبان سخن رفته، که از ين اديدر اکثر اشعار و آثار ا
ن ي اي بزرگ از جانب شعراير فردوسر اعتبايتقد  بهن،ي برابر ا.دهد يپيام م» شاهنامه«

  .ده شده استياد بخشين اشعار زيسرزم
ان در يزبان هند، که در زمان غزنو يان فارسيسرا  سخنيرة ادبين دايندة اولينما

در شکل و ) ١٠٩٧ :م(نوکوک   بهعقوب متخلّصيافته بود، عطا ابن يل يالهور تشک
ر ينگاشت، که از تصو) تي ب٩٩٥٨(» برزونامه «يفردوس» ةشاهنام«اسلوب و وزن 

 يگر داستان قهرماني د.رفته استي پهلوان شکل پذيبرزو ـ رة رستمي نبيها کارنامه
کند،  ي نقل مـ ژنيب  ـوي پسر گيها ز، که از کارنامهين) تي ب١٨٠٠(» نامه  ژنيب« ـ نوکوک
  .قلم آمده است ي بهفردوس» ةشاهنام«د ي و تقلييرويکه در پ

ن هم روشن ي از اي در هندوستان شهرت داشتن فردوس١١رن ن، در قيبرابر ا
 ياو از جانب مسعود سعد سلمان الهور» ةشاهنام«ن منتخب متن يگردد، که اول يم
  .ديمرتّب گرد» ارات شاهنامهياخت«نام   با)م ۱۰۴۶-۱۱۲۱/ه ۵۱۵-۴۳۸(

بزرگ  يماهاي از سيکي دقّت و توجه يفردوس» ةشاهنام« است، که يادآوري  بهالزم
بخش   ثمرهتأثير .خود جلب کرد  به راير خسرو دهلوي اميعنيزبان هند  ي فارسادبيات

ن يا »هشت بهشت«و » ينة اسکندرييآ«، »ن و خسرويريش «يدر داستانها» شاهنامه«
 نوشته ياثر فردوس  در وزن شاهها ين مثنوي از اي برخ.رسد ينظر م  بههنرمند بزرگ هند

  .شده است
 يسينو خيخ و تاريتار  به علم و ادبيها  هند، که از تمام شاخهيورميپادشاهان ت

» ةشاهنام «.ع دوران سلطنت خود گماشتندينگارش وقا  بهبان رايعالقة وافر داشتند، اد
، ي فتحپوريا طفلملّ» ةشاهنام«، يري فرحت کشممحمد يمولو» ةشاهنام«ابوطالب کليم، 

» يشاهنامة پادشاه«م، يعظ» ةنام فتح«خوش، افضل سرمحمد» شاه  اعظممحمدشاهنامة «
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، يفردوس» ةشاهنام«کهرج سبقت در بحر ي سهالل» جنگنامة فتح سند«، يرت کامليح
  .اند قلم آمده  به در وزن متقارب مثمن مقصوريعني

رزا عبدالقادر يم  بهفرمود، که يمنعم خان خانان اکثر م  به)م ١٧٠٧-١٧١٢(شاه  بهادر
بار و دو  کيف نه ين تکلي ا.نموده شود» شاهنامه«ف نظم يتکل) م ١٦٤٤-١٧٢٠(دل يب

د، يرشتة نظم نکش  بهرا» شاهنامه«ن شاعر بزرگ هند ي هرچند ا.دل رد شديبار از جانب ب
  .دنديشه گردياند ان ي واسطة مهم بياما در اشعار او اکثر قهرمانان فردوس

شه و ياند  و برداشت از يردوسف» ةشاهنام« از يروي پهاي ز کوششي نيدر ادوار بعد
مندانة  روزي شرح دوران پي برايخ آذري ش.رسد يمشاهده م  بهزوال ياثر ب ن شاهي اتفکّر
عبدالملک » نيالطالس فتوح «.را سرود »نامه  بهمن«) م ١٤٢٢-١٤٣٥ (يشاه بهمن احمد
ة ي در روي سند، جعفريگو ي شاعر فارس.اند نام نهاده» هند شاهنامة« را يعصام

  :يت فردوسين بيده، در آن در جواب ايآفر» مختارنامه» «شاهنامه«
   کند يخوان  هر آن کس که شهنامه    

  
ــوان  ــود پهلـ ــر زن بـ ــدياگـ    کنـ

  :ن گفته استيچن  
   کند يهر آن کس، که خود پهلوان     

  
   کنديخوان چه حاجت، که شهنامه

    )١٠٥ ،١٥(  
 يياعتنا يب» شاهنامه«  بها نسبتي گويرسد، که جعفر ين ميواقعاً، در نظر اول چن

را ي ز.م کرديم، اصل مطلب را خوب درک خواهيشياند  اگر ژرف يظاهر کرده، ول
اثرش  ن شاهي اتأليف  باي فردوسي واالي از مقصدهايکيم، که يهمگان خوب آگاه

 پس، .گردد ي چون پهلواني محسوب ميدة انسانيي حمها ف خصلتيب و تعريترغ
ن ي از ا. بزرگين مطلب فردوسيا  به استيا انه و شاعرانهيک ب ناز  اشارهينگاشتة جعفر

  .است و بس» شاهنامه«ز در ترنّم يت ني بي اصليدگاه معنيد
ت يهزار ب ٤٠حجم   بههند را در دورة مستملکة انگلستان بودن آن ِخيروز تاريا فملّ

  .نظم درآورد  بهدر همان قالب
زبان اردو نوشته   به، کهيحافظ جالندر» اسالم شاهنامة« و ياويکبر گ» شاهنامة هند«

  .ده استيجاد گرديا» شاهنامه«د از يتقل  بهشده است،
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  راينام فردوس) م ١٧٩٧-١٨٦٩(رزا اسداهللا غالب يه مقار  زبردست شبهيسرا سخن
 خوانده، قلمش ي داستان قهرمانياو را نمونة عال» ةشاهنام«زبان گرفته،   بهادياحترام ز با

  )٢٧٢ ،١١ (.دانست  مي»پور دستان داستانسرا «يسترا از درازد
امثال   با»شاهنامه«نثر روان سرگذشت قهرمانان   بانام اثرش» مروزيمهر ن«غالب در 

خسرو، يرج، منوچهر، کيدون، تور، سلم، ايامک، هوشنگ، تهمورث، فريومرث، سيک
 ي مثنودر) م ١٥٣٥ :م (ي دهلويخ جمالي ش.گران را نقل کرده استي و دبلهراس

نظم آمده  ي به تمامي معانيد نموده است، محض از ابوالقاسم فردوسيتأک» و ماه مهر«
اد ي توجه زياشعار فردوس  به اقبالمحمد بزرگ پاکستان تفکّرشاعر و م) ١٨ ،١٦ (.است

 ين فردوسيريشعر ز  به اقبالمحمد» زبان اردو در پنجاب«عنوان   به در مقالة خود.داشت
  :تشهاد نموده استاستناد و اس

  چه گفت آن خداونـد تنزيـل و وحـي        
  خداونـــد امـــر و خداونـــد نهـــي     

  )٢٩ ،٨(  
 اقبال شعر محمد» يخود«عنوان   بهدر قطعة اردو خود» ليجبرئ بال«در کتاب 

 و احترام ذات را استنباط نموده ي حفظ خودي را استقبال نموده، از آن معانيفردوس
سد ينو ين ميچن» بصر است  روشنيفردوس» ةشاهنام«سرمة   بارانين ايسرزم «.است
  )٤٧ ،١٠ (. اقبالمحمد
 ن اثر ارزشمندي ايها ص نسخهيدر هند تلخ» شاهنامه«گر انتشار يک سمت دي

» شاهنامه«ص ين تلخي بهتر. بارها در هند خالصه شده استيفردوس» ةشاهنام «. باشد مي
ک ينام دارد، که آن را توکّل ب» يرخاني شمشيشاگُخ دليتار«ا ي» يرخانيخ شمشيتار«

 صورت نثر مخلوط  بهرخانين شمشيخواهش استاندار غزن  بام ١٦٥٣ در سال ينيحس
 توسطز معروف است، که ين» خالصة شاهنامه«نام   باخين تاري ا.نظم درآورده است با

  . در لندن چاپ شده استم ١٨٨٢ ترجمه و در سال يسيانگل  بهنسانياتک
 استفادةر يآفتاب اصغر در تقر»  در هند و پاکستاني فارسينگار خيارت« کتاب مؤلّف
  :ن نوشته استيخنامه چنين تاريا  بهراني ايحماسة ملّ
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تا حملة اعراب است،  ايام نيتر ميران از قديخ ايشامل تار» يرخانيخ شمشيتار”
   کسبير درآمده است و برايرشتة تحر ي بهفردوس» ةشاهنام«که براساس 

 .“رديتواند مورد استفاده قرارگ يش از اسالم ميران پيخ ايدربارة تار اطّالع
)٣٨٥ ،١٢(  

ز يسان هند نينو  از جانب فرهنگيفردوس» ةشاهنام«د ذکر نمود، که استفادة متن يبا
 تأليفسان ضمن ينو  فرهنگ.کند ين اثر تظاهر ميهمچون صورت مخصوص انتشار ا

 ي مورد بررسيرا همچون سند معتمد علم ياثر فردوس  خود متن شاهيها نامه لغت
 ي در فرهنگها.کردند ين ميير و تعيرا تفس» شاهنامه «يها  کلمهيدادند، معن يم قرار

 الدين ر جماليم »يريفرهنگ جهانگ«، )م ١٣٢٧ (يهندوشاه نخجوان» الفُرس صحاح«
» اءالشعر مصطلحات«، )م ١٧٤٩(ک چند ي تيرا »عجم بهاِر«، )م ١٥٨٩(نجو ين ايحس

فخر قواس،  »فرهنگ قواس« بادشاه، محمد »فرهنگ آنندراج«، يوارستة الهور
، )١٦ عصر (يبهار م ابن احمد سوريعبدالرح »غات واالصطالحاتاللّ کشف«
 ي ابن الد دهلومحمدي »دالفضاليمؤ«، )م ١٥٩٣ (ي سرهنديضي از ف»مداراالفاضل«
 فراوان يليطرز خ ي بهفردوس» ةشاهنام«از  الدين اثي غمحمد» غاتاللّ اثيغ«و ) م ١٥١٩(

  .ده استياستفاده گرد
 ي فارسيزبانها  بهز راجعي خود نينام اثر علم» مثمر« خان آرزو در يعل الدين سراج
  )٢٠٦ ،١٣ (.آورد ياد مي زهاي  مثاليفردوس» ةشاهنام«ت از يو سانسکر

در هند » شاهنامه«موزش ق و آي مسئلة تحقيفردوس» ةشاهنام«در برابر استفادة مواد 
 عالمان هند مقاله و يفردوس» ةشاهنام«رامون ي پ.ن اثر مساعدت نمودي انتشار ايز براين

 ي دانشمند ممتاز هند شبل.اند  نموده، ارزش آن را مطرح ساختهتأليف ياديل زيرسا
  کردهيران شهياند او » ةشاهنام« و ي دربارة فردوسمفصّل يليخ» شعرالعجم« در ينعمان
شمار آوردن ممکن   به پرمحتوايک رسالة مختصر، ولي را ين دسترنج شبلي ا.است
 ي شبليها راني ، که انديشهيا  نکته.راند ياحترام فراوان سخن م  باي او از فردوس.است

لي ي و تحلين است، که جنبة علميدهد، ا ياز ميرا بر گذشتگان و همزمانانش امت
 تأليفخ ي و تاري فردوسيان زندگيوف جر موص. استيت قويغا  بهات اوتحقيق

 تحقيق شاعر يعي بدتفکّر و مختصات يف منابع پهلويتوص  باوستهيرا پ »شاهنامه«



  ٧٩/ / شاهنامه در هند

 يا خالصه  بهق اسناد فراوانيدار موشکافانه و تحق  دامنهينة جستجوهاينموده، در زم
  .گردد يمحسوب م» رانيالمعارف اةرئدا«تاً يماه» شاهنامه«ده است، که يرس

د را ين اثر جاوي اي انتقادي بررسيراني پروفسور محمود شي نعمانيس از شبلپ
کرده است، که  ران خوانده، اظهاريرا دانشنامة کامل ا» شاهنامه«ز ي او ن.داد انجام
 .د وادار نموده استيگونه اثر جاو نيجاد نمودن ايا  به راي فردوسيپرست وطن روح

)٣٢ ،٩(  
ات ي حتحقيقمسئلة   بهديباشد که عا ي مية آن عالمان وچهه از زمر.دانشمند هند پ

پس از ذکر »  و شاهنامهيفردوس« او در رسالة خود .آورده ي روي فردوسآثارو 
حسن   بادر رابطه» شاهنامه «يل و بررسيات و زمان شاعر، تحليح  بهمعلومات راجع

ش طبع يهه در پ وچ. پ.ان کرده استي جالب بيها شهياند اثر،   شاهيب لغتيکالم، ترک
 ياني و موجزبيده، سادگيس را محزون شماريلتان انگلي طرز افادة ميگهربار فردوس

  )٦ ،١٦ (.کند يد مي شاعر تأکي مهم اسلوبهاي تي را همچون خصوصيفردوس
ش ي در اثر پرارزش خوي واسطيديدانشمند معروف هند امام صاحب ز

، ييليرگيو» دهيينيا«هومر،  »اديليا«  با رايفردوس» ةشاهنام«ن يشباهت ب» قيالحقا کشف«
 ي رزمين مثنويممتازتر«را » شاهنامه«ق نموده، ياس و تحقيق» ماهابهاراتا«و » نهيرم«

  )٣٠٣-١١ ،٦ (.ده استينام»  سخنيخدا« را يو خود فردوس» يفارس
  صفحه١٩٥در حجم » مبران سخنيپ«نام   بايقاتيزبان اردو تحق به الدين دکتر امام

 ي و سعدي، انوريشرح حال، آثار و افکار فردوس  بهده است، کهينجام رسانا به
ران و ي اييسرا خ حماسهيتار  به دانشمند مذکور راجعي در بخش فردوس.اختصاص دارد

 داده، که در ي معلومات فراوان علمي رزمهاي خ داستاني اثر، تاري، مأخذها»شاهنامه«
 را از نقطة يفردوس» ةشاهنام« او .سته دارندين اثر ارزشمند مقام شايآموزش مختصات ا

ن داستان در آموزش يرسد، که مقام ا ي ميا جهينت  به نموده،تحقيق ي و ادبيخينظر تار
  .باشد  مي مهميليخ خين ادوار تاريتر مي قدينژاد در درازا يراني و احوال اقوام ايزندگ

شرح حال   بهراجعاتش تأليفنام » العجمديصناد« در ين ناصري حسي مهديمولو
ش را در ياظهار نظر نموده، نظر مشخّص خو» شاهنامه«  به و مسائل مربوطيفردوس

ارتباط گفتار باال او   به از آن جمله،.قلم داده است  بهن اثري اي و ادبيخيمورد ارزش تار
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 در عالم» شاهنامه« کتاب مانند ي عجم در نظم پارسيت شعراين غايتا ا”سد، که ينو يم
  )٧٨ ،٧ (.“اند دگار نگذاشتهاي به

 يري و اساطيخي اشخاص تاري اکثراً زندگيفردوس» ةشاهنام«معلوم است، که در 
 يکيل يطف  به.ش آنها در کتاب مقدس اوستا مسکن دارديداي پي دارد، که منشأ اصليجا

ن ين اثر در بيقرارگرفتن کتاب مقدس اوستا ا» شاهنامه «تأليف ي اساسيها از سرچشمه
ن يدر ب» شاهنامه«ن شهرت ين، اي همچن.دا کرده استيان هندوستان مقام بلند پيشتزرد

» ةشاهنام «يها از رو شنامهين نماي نخست١٩ان هند امکان داد، که در عصر يزردشت
 ١٩سان عصر ينو  از دراميکي .دا شده باشديان هندوستان پي زردشتة در جماعيفردوس

ن ين سرزميقلم آورد، که در صحنة تئاتر ا به را »رستم و سهراب«هند خوشرو درام 
  .دا کردي را پيارزش خاص

 واال ،تيعية بزرگ بشردوستانه، بديسبب دارا بودن غا  به»شاهنامه«ق، ين طريهم
 را در يت فردوسيافته، محبوبيان راه يدل عالم  بهگر مختصّاتش توانست، کهيبودن و د

ي  خاصّي محبت و دلبستگي، که فردوس استيادآوريان ي شا.سراسر عالم انتشار دهد
 از نور و ين کوشش نموده است، که در اثرش موجيا  باهند داشت و در رابطه به

قلم   به نژاد،يراني اي هندوها و قومهايک و داد و گرفت فرهنگيوند نزدي بر پييروشنا
هند   به اسکندري زمان تاخت و تازهايدادهايرو  به  هنگام اشارهي فردوس.آورد

ز يآم ش نموده، ضمن نگارش نامة شهامتين را ستاين سرزميلسوفان و دانشمندان ايف
 از خود ي فراوانيد، همدرديگو ياسکندر پاسخ م  بهباکانه يوج، که ب شاه قنّيسو از

  .دهد ينشان م
 .سدينو يشاه هند م ي بها شود، که نامه يادآور مي از بهرام گور ين، فردوسيبرابر ا

  .گردد بارز قدمت تاريخي مناسبات فرهنگي و سياسي هند و ايران محسوب مياين نامه دليل 
ن ي بي و فرهنگيافتن روابط علميروان توسعه ي خسرو انوشيدر دورة حکمران

 ان هديه شطرنج از جانب فرمانروان هنديب  با بزرگيران را فردوسيممالک هند و ا
هند ارسال نمودن   بهو آن را نرد از جانب بزرگمهر يباز روان و اختراع يانوش به

 و هليکل«ه کتاب بزرگ يم برزوين پراسرار هند آوردن حکين از سرزميروان، همچنيانوش
 ترجمه شدن يپهلو  بهاست،» پنچتنتره«  بهت موسوميرا، که مأخذ آن در سانسکر» هدمن



  ٨١/ / شاهنامه در هند

 منظوم يفارس  به منثوري منثور و از فارسيفارس ي به، از عربيعرب ي بهآن، بعدها از پهلو
  .دينما يد ميران تأکين هند و اي بين مناسبات فرهنگيده شدن آن بريبرگردان
زبان را  ي فارسيکين استاد بزرگ نظم کالسيق، گفتار باال مرتبه و مقام اين طريهم

 در يابوالقاسم فردوس» ةشاهنام«گردند، که  يدر ملک هند روشن ساخته، گواه بر آن م
 ي را صاحب بوده، در هرعصر و زمانيرينظ يمروز اشتهار ب تا ا١١ن هند از عصر يسرزم

  .بارد ي و عرفان مي نور معني فارسيآرا بر سر ارادتمندان شعر واال چون قنديل محفل

  پي نوشت
  .٣  شم، ١٩٨٨ .»سير و سياحت«// سهم هندوان در نشر ادب فارسي . ابولحسيني نوايي .١
  .شه  ١٣٣٧تهران،  .سرزمين هند. اصغر حکمت علي .٢
، ارديبهشت »هالل«// هاي امپراطوران مغول  فردوسي از کتابخانه» ةشاهنام«. وني فردهومند .٣

  .ش ه ١٣٣٢
  .م ١٩٥٠بمبئي،  .»شاهنامه«فردوسي و . وچهه پ .٤
دوشنبه، . ٢٠ و عصر ١٩زبان هند و پاکستان در نيمة دوم عصر  نظم فارسي.  ع،غفّاراف .٥

  .م ١٩٧٥
  )زبان اردو به (.٢ ج .لکهنو، بدون سال نشر .الحقايق کشف. امام صاحب زيدي واسطي .٦
  .م ١٩٤٨آباد،   اهللا .صناديدالعجم. مولوي مهدي حسين ناصري .٧
  .م ١٩٥٦الهور،  .مقاالت اقبال .٨
 م، ١٩٤٢دهلي، ). فردوسي مقاله راجع به چهار(فردوسي پر چر مقلي . محمود شيراني .٩

  )زبان اردو به(
  )زبان اردو به (.م ١٩٣٥ الهور،. بال جبرئيل. محمد اقبال .١٠
  .م ١٨٧٨لکهنو، . ات نثر فارسيکلي. غالب، ميرزا اسداهللا .١١
  .ش ه ١٣٦٤الهور،  .نويسي فارسي در هند و پاکستان تاريخ. آفتاب اصغر .١٢
  )زبان اردو به (.م ١٩٨٧دهلي، . الدين علي خان آرزو احوال و آثار سراج. ريحانه خاتون .١٣
فارسي ترجمة دکتر محمد   ميان هندوان، از زبان اردو بهادبيات فارسي در.  سعيد عبداهللا .١٤

  .ش ه ١٣٧١تهران،  .اسلم خان
  .م ١٩٥٨کراچي، » الشعراء مقاالت«تکملة . خليل، محمد ابراهيم .١٥
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راولپندي، . الدين راشدي تصحيح و مقدمة سيد حسام مهر و ماه، به. جمالي دهلوي .١٦
  .م ١٩٧٤

  .ش ه ١٣٦٨تهران،  .را و ادبيات ايرانشعرالعجم يا تاريخ شع. شبلي نعماني .١٧
  



  ٨٣/ / شناخِت خيام در هند و پاکستان

   در هند و پاکستانخيامناخِت ش

 گرديده يش موجب اصلي اشتهار ورباعياتلسوف و منجم بود، ولي يآن که ف  باخيام
 از قلمرو ممالک فارسي زبان بيرون رفته، در تمام دنيا خيام در نتيجه شهرت .است

 گواه خيام رباعياتي دنيا ترجمه و نشر گرديدن ها اکثر زبان  به امروز.انتشار يافته است
  .ن شاعر شوريده سر استيشناخت ا  بهتوجه جهانيان

  اگر. چند قرن پيش آغاز گرديدخيام شخصيتدر قلمرو هند نيز شناخت شعر و 
 ن نکته روشني در قلمرو هند متوجه گرديم، اخيام شخصيتشناخت شعر و  مسائل به
  :ده استن عمل از سه راه پذيرفته شيشود، که در آنجا اساساً ا مي

  .خيام رباعياتي ها انتشار نسخه -١
  .ي هند و پاکستانها  در تذکره و سرچشمهخيام -٢
  .زبان اردو  بهخيام رباعياتترجمه  -٣

 شخصي گورو پرساد ةدر کتابخان ـ، که در هند خيام رباعيات ةترين نسخ قديم
 م ١٤٢٢/ه ٨٢٦ الي مازندراني سمحمدشود، از جانب قوام ابن   ميسکسينه نگهداري

 خيام رباعيات مصور ةترين نسخ  کهن.رباعي را شامل است ٢٠٦در کرمان کتابت شده، 
ن ي سلطان حسخوشنويس درباِر ـقلم سلطان علي مشهدي   بهنيز در هند موجود بوده،

ي ها  نسخهخيام رباعياتي ديگري ها  نسخه. است)م ١٥٠٥/ه ٩١١ :م (قرا متعلّقيبا
مؤسسة ي مدرسه کلکتّه، مشرقي دارالعلوم پيشاور، ها  در کتابخانهامخي رباعيات

 ملّي در کراچي، گنج بخش ة، انجمن آسيايي بنگاله، موزتحقيقات عربي و فارسي، پتنا
  .شوند  ميي ديگر در الهور نگهداريها آباد و در چندين کتابخانه در اسالم

هر مسرا رلي داهتمام م  با، کهباشد مياي   نسخهخيام رباعياتي ها کي از نسخهي
معلوماتي، که از جانب کارپردازان   به بنا.نشر رسيده است  به در لکهنوم ١٩٥٥سال 
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 که از جانب ،يا قلم آمده، نسخة مذکور در اساس نسخه  به لکهنو در انتهاي نسخهةبعطم
خه  علّت معتمد شماريدن نس.نشر رسيده  بهچاپ شده است، ةعبدالباري عاصي آماد
 عهد قديم تدوين گرديده هاي کي از نسخهي  با در زمينه مقابلهيباالي در آن بود، که و

  .است
 ياصول تدوين الفبايي مردف جا  بارباعي بوده، آنها ٨٧٦ن نسخه شامل يا
 .اند هتگرف

 دهيد در نسخة مذکور خيامشناخت   به، که راجعيترين خصايص کي از مهمي
زبان اردو نوشته شده، شرح اجمالي   بهه نسخهي حاش.باشد  ميآن هي، حاششود مي

 ولي از معلومات کارمندان نشريات لکهنو .گيرد ميرا دربر  نسبتاً دشوار شاعررباعيات
 عبدالباري عاصي در ة مذکور قبل از نشر نسخةيد، که حاشيآ در فرجام نسخه برمي

ن نکته يا  بهرتباط در ا.زبان فارسي قلمداد شده است  بهي قديمي اساسيها نسخه
  :نويسند  مي مذکورةکارپردازان مطبع

، چون که رواج زبان فارسي اند زبان اردو تبديل کرده  بهطرز نو  بهحواشي او را”
  )١٠٤، ٢. (“ستيدر ميان ن

 مذکور متوجه ةنسخ  به شعراي ديگررباعيات  باخيام رباعياتاگر از ديدگاه اختالط 
 .، زياد باشنداند  منسوب شدهخيامنام   به شعراي ديگر، کهرباعياتد ورود يگرديم، شا

، تعداد اند انجام رسيده  بهخيام رباعياتاصالت   بهچون که اغلب تحقيقاتي که راجع
 ، رباعي زيرين٤٩٣  از جمله، تحت رقم.دانند  نمي بيش٥٠  را ازي حقيقيي ورباعيات

  :ن سينا منسوب استاب  بهيرات آمده است، که آن اصالًياندکي تغ با
  کردم همه مشکالت گردون را حـل     ض خاک تا اوج زحل    ياز جرم حض  

  هر بند گشاده شد، مگـر بنـد اجـل           و حيـل   بيرون جستم ز بند هر مکر     
  )٦٦، ٢(  

  :سينا منسوب است، بدين طريق است  بهشکل اساسي رباعي، که
ــل   ــا اوج زح ــياه ت ــل س ــر گ   کردم همه مشکالت گيتـي را حـل          از قع
  هر بند گشاده شد، مگـر بنـد اجـل           بيرون جستم ز بند هر مکـرو حيـل       

  )٢٢، ١(  



  ٨٥/ / شناخِت خيام در هند و پاکستان

 اگر خوانندگان هند .ة آن استيترين ارزش نسخة مذکور در موجوديت حاش مهم
 ند، از ديگر جانبيدا نماي پي آشنايخيام رباعياتخود   باک جانبي آن از توسط

  .را کشف خواهند کرد ر راه برده، دنياي او و انديشة شاعتفکّر  به حواشي آنةوسيل به
ص و مختصر صورت پذيرفته طور مشخّ  به در نسخة مذکورخيام رباعياتتوضيح 

  .توان بر چندي از آنها رجوع نمود  مي براي نمونه.است
  :ل استيطريق ذ  به، که٢٤٢ در شرح رباعي تحت رقم

  نـد يآنها، که فلک ديـده و دهـر آرا        
  

  نــديدر دهــر آنــد و رونــد و بــاز يآ
  در دامــن آســمان و در زيــر زمــين  

  
  نديخداي دهر آسا    با ست، که  خلقي

    )٣٤، ٢(  
  :چنين آمده

 ستن تا قيامت باقيين است، که سلسلة آمد و رفت و مردن و زيمراد رباعي ا”
  )٥٨ ،٢ (.“ماند مي

  راخيام ةد، که او کوشيده تنها جوهر انديشيآ روشني برمي مؤلّف بهاز توضيح 
را ساده  درازا نکشيده، مطلب شاعر  بهن ديدگاه، او سخن راي از ا.معرض تفسير کشد به

  .دينما  ميو روان ابراز
  : گرفته استي جا٤٢٨ رباعي زيرين، که در نسخه تحت رقم

ــا تــو ــهب   م رازيخرابــات اگــر گــو  ب
  

  سـتم هـزار محمـود و ايـاز          به کشته
  چه جاي عبادت است و چه جاي نماز  

  
  د بــازيــکــي نايرفتگــان کــز جملــه 

    )٥٨، ٢(  
  :چنين توضيح يافته است

تو راز دلم را   بهد، که اگر در خراباتيگو  ميمحبوب خود خطاب نموده به”
 .محراب نماز گزارم يا عبادت کنم  بهر از تويغ  بااظهار دارم، از آن بهتر است، که

  )٥٨ ،٢(. “ديت فرمايو خداوند کريم خواه مرا در دوزخ سوزاند و خواه عنا
دا يمطلب شاعر نه چندان نزديکي پ مؤلّف بهد يگردد، که شا  مياز توضيحات روشن

د، که منظور ينما  ميکيدأدنياپرستي داشته، ت  به گرايشي وة زيرا گوهر انديش.کرده باشد
  .از عبادت و نماز تو چيست وقتي که از رفتگان کسي برگشته نيامده است
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 در رباعي .ديآ  مين دو رباعي بيروني ديگر از بررسي مطالب اةک نکتينجا يولي ا
  .ديآ  ميدهر  بهکند، که انسان چون درگذرد، باز  ميکيدأ تخيامنخست 

عالم   بهمعراج دوباره روح  بهک نوع استقبال از انديشة تناسخيان است، کهينجا يا
تناسخ منسوب   به راخيام بود، که ها  همين گونه انديشهةد بر وجي شا.اند اعتماد داشته

  .اند کرده
  از تضاد.ستاعني کسي برگشته نيامده يدر رباعي دوم عکس انديشة باال است، 

  :توان چنين نتيجه برداشت  مين دو رباعييا
کي از يد ي منظور آن است، که شا.باشند  نميک شاعرين دو رباعي منسوب يا .١

 رباعيات ةعر ديگر وارد مجموع باشد و ديگر از اشعار شاخيام  بهآنها مربوط
ن مسئله در زمينه شناخت ي بحث ا. نيستندخيامد هردو هم از ي گشته، يا شاخيام

 . صورت خواهد گرفتخيام اصلي رباعيات
دو دورة   بهد متناسبي، آنگاه آنها را بااند خياماگر فرض کنيم، که هردو مال  .٢

ي گوناگون ها شعرا در لحظه زيرا بسيار شده، که .مختلف حيات شاعر دانست
گردان ي از آن رويک عقيده مقبول استقبال نموده، بعد از چنديحيات خويش از 

 . نيز رخ داده باشدخيام  بهن حالتيد اي شا.اند کرده، پي ديگر رفته
ست، که در ا ارزشمندي هاي کي از نسخهي خيام رباعياتينه، نسخة مذکور يهرآ

ن ي دليل مهم بر ا. داردي در قلمرو هند نقش بارزخيام رتفکّشناخت شعر و انديشه و 
  .مرتبه همين نسخه چاپ شده است ١٢گفته آن است، که بيش از 

نگاران و   در هند از جانب تذکرهخيام شخصيتروش ديگري در شناخت شعر و 
ر در يکه در قرون اخ  و کتب ادبيها  در تذکره. و مآخذ صورت گرفته استها سرچشمه

  . راهنما خواهند بودخيام در قلمرو شناخت هند و
خ احمد علي هاشمي ي ش»الغرايب مخزن« ةست که در تذکرااز آن جمله، معلوماتي 

، خيامارتباط   بهنامبرده راجع .باشد  ميهور است، و خيلي جالب توجط مسيلويسند
آگاهي   با.قلم آورده، که تفصيالت زياد دارد  بهالملک نقل عجيبي حسن صباح و نظام

 ارتباط ة روشن گرديده، وجخيامي روزگار ها  تذکره بعضي لحظهمؤلّفت ين روايا از
 ن، نقل ديگري در مورِدي گذشته از ا.گردد  ميالملک تقرير وزير ملک شاه نظام  بايو



  ٨٧/ / شناخِت خيام در هند و پاکستان

 ينظر تناسخ  بهقلم آمده، که خيلي جالب توجه بوده،  بهک رباعي شاعريجاد يعلّّت ا
  :گردد مي بر نيزخيامبودن 
 .ند، که مذهب تناسخ داشتي فاضل و حکيم بوده و بعضي گوخياماما عمر ”
شاپور خراب شده يزلزله در ن  بهند، که وقتي در مدرسه، کهيگو  مين جهاتيا از

کشيدند،   ميبود، در تعمير آن جمعي اشتغال داشتند، درازگوشي چند، که خشت
 در خيام .زجر رضا داده  بهرفت و  نميالرسيد، اصال با  ميپاي صفّه  بهکي چوني

  :ن رباعي در گوش خر خواندي حاضر بود، برخاست و اآن محلّ
  إي رفته و بـاز آمـده و خـم گـشته       

  
ــشته   ــم گ ــا گ ــان نامه ــت ز مي   نام

  ناخوش همه جمع آمده و سم گـشته         
  

  “ريش از پس پشت آمد و دم گشته      
بدن مدرسي   بهرفته، پيشتر متعلّقجد او گ  بهو بعد فرمود، روحي، که حاال تعلّق  

بوده، که در مدرسه اقامت داشتي و چون عروج نکرده در تنزّل ماند و بدين حال آمد، 
 چون سخن .رفت ن نيست و از شرمندگي باالي صفّه نمييکه پيش بعضي دوزخ جز ا

  )٦٩ ،٥( مکث روان شود  بيآشنا شنيد،
ر شعراي فارسي زبان هند و اعتبار مقام  بخيام تأثير  بهي ديگر نيز راجعها سرچشمه

سبط  سيد  از آن جمله،.اند ي مختلف ابراز داشتهها ن استاد رباعي فارسي انديشهيا
ضياء   بهت علي شاه متخلّصيد عناسي  به راجع»گويان پاکستان فارسي«حسن رضوي در 

  :معلومات داده نوشته است
 در رباعي … معروف گشتهخيام لقب  به رباعي است وسرودِن  بهبيشتر متوجه”

ن نوع سخن مقامي بس ارجمند ي قرارگرفته است و در اخيام افکار تأثير تحِت
  )٣٨٥ ،٣(. “دارد

 ضمن شرح حال شاعر » شعراي پنجابةتذکر«و يا سرهنگ خواجه عبدالرشيد در 
  : چنين نوشته»شجر« بهصزده اشرف محمود سيالکوتي متخلّوعصر ن
علّت   به…دست آورده است  به طول دارد و شهرت فراوانيدييدر نوع رباعي ”

  )٢٠٩، ٤. (“ سيالکوتي معروف گرديده استخياملقب   بهالعاده مهارت فوق
باشد که   مي پاکستان شير حسن خان جوشيالديمنوزده کي از شعراي قرن ي
  : چنين نگاشتهخيام ةدربار
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شاپور حکيم يلسوف نيعر فداد، شا  قرارتأثير کسي که بعد از حافظ مرا تحِت”
کرد، من از افتخار   نميمن ياري ي به اگر سعادت آشنايي و… بود وخيامعمر 

  )٤٧٨ ،٣(. “گشتم  ميگفتن رباعي محروم
ي ها رسيد، که نسخهاي  نتيجه  بهتوان  ميي بااليها طور، از مجموع بحث همين

  گرديده، موجب تقرب آنان انتشاريفراوان  به در قلمرو هند و پاکستانخيامي رباعيات
 از ديگر طرف، موجوديت حواشي در .ران گرديده استي منير ادبي اشخصيتن يا به

ان هند و پاکستان در شناخت محقّقحدود   بي و کوششي گواه سعخيام رباعياتنسخة 
  .باشد ي ميو

  پي نوشت
  .م ١٩٥٣ آباد، استالين.  مجموعه شعرها.ابوعلي ابن سينا .١
  .م ١٩٥٥  لکهنو،.اهتمام مرلي دهر مسرا ، بهخياممر رباعيات ع .٢
  .م ١٩٧٣  راولپندي،،١  ج.گويان پاکستان  فارسي.حسن رضوي، سيد سبط .٣
  .م ١٩٦٧  کراچي،. شعراي پنجابةتذکر. عبدالرشيد، سرهنگ خواجه .٤
  .م ١٩٧٠  الهور،،٢  ج.الغرايب  مخزن.هاشمي، شيخ احمد علي خان .٥
  



  ٨٩// الدين رومي  پرتو عناصِر فرهنِگ هندي در مثنوي معنوي جالل

  پرتو عناصِر فرهنِگ هندي
   روميالدين در مثنوي معنوي جالل

ک ي فارس و تاجادبياتنظر   در شمار سخنوران صاحبيروم الدين موالنا جالل
ساز،   و انساني انسانيها شهياند ، ي و عرفانيافتن افکار فلسفينفوذ در  بادارد که قرار

 ي محتواي غنامند.دا کرده استين خود را پيگاه معي در آثارش جايحکمت پربار معنو
است که اکثر مسائل موجود در اي  هيدر پا» يمعنو يمثنو«ة او، خاصه يآثار گرانما
ن خاطر است که شهرت يهم  بهدي شا. دارندي در آن تجلّي انسانهاي مناسبت

زبان  يان مردمان فارسيم  نه تنها منحصر دريروم الدين موالنا جالل» يمعنو يمثنو«
ن يتر معروف  بهن اثري ترجمة فراوان ا.رون از آن هم نقش روشن دارديه در باست، بلک

ن ي محض، هم. در آن اشارت داردي منور افکار انسانيهست  بهگربارهيا دي دنهاي زبان
 ي و فرهنگي عناصر فکري بود که موالنا در وسعت مثنويافکار انسان  بهتوجه روزافزون
 پروسعت افکار ينيگزيجا  با رايک اثر مکملياده، ش دي را گنجايادياقوام و ملل ز

د که در ي جداگانه آفرهاي تيدگاه خلقي از دي و عرفاني، فلسفي، اخالقياجتماع
منشأ ظهور افکار و   به راجع.ن فرصت مشعل شهرت در عرصة آفاق افروختيتر کوتاه

 دار و تحقيقي جداگانه ههاي موالنا، جايگاه عناصر فرهنگ و تمدن اقوام، بحثي دامن انديشه 
گاه هند و يآن خواهد رفت که جا ي بهن نگاشته تنها سعيرا خواستار است و در ا

  .شود رشتة پژوهش گرفته به» معنوي مثنوي«هندوان و نقش عناصر فرهنگي اين کشور در 
خ مورد توجه اهل علم و ادب، يرگاه تارين هند از ديمسلّم است که سرزم

ن توجه ي البتّه، ا. دولتمردان قرار داشتياحان و عالمان و حتّي، سمانيدانشمندان و حک
  :توان کرد ي ميبند ل دستهيطور ذ  بهن آنها رايتر چند وجه داشت که مهم ي بهبستگ

 



  جانِب هندوستان آيد همي // ٩٠

  

 و نزاکت شناخته ييباي که داشت، مظهر زييعت پرجاليآن طب  باهندوستان )۱
ن است که موضوع ي ا.دکر يدار ميدار را بياق دي اهل نظر اشتهاي شده، در دل
ک از ي فارس و تاجادبياتخ ين در تارين سرزميا  به سفريا آرزويسفر هند و 

  باشد؛ ي برخوردار ميگاه مخصوصيجا
 .از داردي امتيخ جهاني در تاري و عرفانيهندوستان از لحاظ قدمت افکار فلسف )۲

 يدارند که برا  قراريخ افکار بشريشگاه تاري هند در پي فلسفهاي مکتب
ذهن  «ت عبارادبياتخ ين است که در تاري ا.اند  افزون گذاشتهتأثيرندگان يآ

 اد دارد؛ي زينفوذ» انهيهندو
مة ي قدي فرهنگهاي يادگاريگاه ي، جايعين هند مظهر غناوت و ثروت طبيسرزم )۳

 .ديکش يخود م  بهشتر اهل دولت و علم رايت توجه بين خصوصي بود و ايبشر
ن منطقه بودند و ي اي و فرهنگيخيراث تاريق و پژوهش ميعالمان خواستار تحق

 در .دنديپرور ين را در خود مين سرزمي اي مادغنياق تصرف يدولتمردان اشت
 تسلّط يم که برايکن ياد اقوام را مشاهده مي زي لشکرهاي خ حرکتير تاريمس
  .اند وستهيوقوع پ  به هندياسيس

ب يرون شد، در کوه سرانديهشت ب چون از ب)ع( حضرت آدميبراساس قصص قرآن
 ي از اعتباريخ فرهنگ اسالمين منطقه در تاريز اين وجه نياز قلمرو هند افتاد و از ا

ن است که ي دارد و ايجا» ميکر قرآِن«ر ين نظر در اکثر کتب تفاسي ا.باشد يبرخوردار م
  .شمارند ين وطن انسان ميب هندوستان را دوميسراند

 از بهشت رانده شد، در )ع( ذکر است که چون حضرت آدمنير همچنيدر کتب تفاس
 ين همان برگي ا. بودي از درختان بهشتي و در دست چپ او برگيدست راست او سنگ

 يدست آمده است و آن همان سنگ  به آنتأثير هند از ي خوشبويست که انواع عطرهاا
ه ي تعبيجا  بهد، چوني مأمور ساختن خانة خدا گرد)ع(ميست که چون حضرت ابراها

ل ي جبرئين روي مخصوصش قرار دهد و از ايد که در جايد، آن سنگ را طلبيسنگ رس
  .آن سنگ را از هند آورد

» معنوي مثنوي«اند و اين است که موالنا در  ها از نظر موالنا هم بيرون نمانده اين پديده
 . فرموده استي مخصوص آن اشاراتهاي يژگين و وين سرزميا  بهني معيموارد



  ٩١// الدين رومي  پرتو عناصِر فرهنِگ هندي در مثنوي معنوي جالل

 ا عموماً توجهيسفر هند   به دارد که در آني جايتيچند حکا» ي معنويمثنو« در
محور » يقصّة بازرگان و طوط«ت ي از جمله، در حکا.هندوستان اشاره شده است به

 و مکان ييبايگاه زين مملکت جاينجا ايحرکت قهرمان قصّه هندوستان است و ا
  :شود يل شروع ميگونة ذ به  آغاز قصّه.داد شده استي معنها يمجموع خوب

ــوط   ــود بازرگــان و او را ط   يــي يب
  

  يـي  يبـا طـوط   يدر قفس محبـوس، ز    
  چون که بازرگان سـفر را سـاز کـرد           

  
   هندوســتان شــدن آغــاز کــرديســو

  زک را ز جــوديــهــر غــالم و هــر کن  
  

  »! زود ي گـو  :بهر تو چـه آرم     «:گفت
   خواسـت کـرد    ي مراد ي از و  يکيهر  

  
ــداد آن ن   ــده ب ــه را وع ــرديجمل   کم

   ارمغان؟يچه خواه «: رايگفت طوط   
  

  »کآرمـــت از خطّـــة هندوســـتان؟  
  انيـ  کـه آنجـا طوط     يگفتش آن طوط    

  
  انيــ، کــن ز حــال مــا بينــيچــون بب

   که مشتاق شماسـت  يکان فالن طوط    
  

   آســمان در حـبس ماســت ياز قـضا 
  بر شما کرد او سـالم و داد خواسـت      

  
  …وز شما چاره، ره ارشاد خواسـت      

  ن سـان بــود يــجـان ز  يقـصّة طــوط   
  

  ، کـو محـرم مرغـان بـود؟        يکو کـس  
  چون که تا اقصاي هندستان رسيد…   

  
  ديـــ بدي چنـــديابـــان طـــوطيدر ب

  د، پـــس آواز داد يمرکـــب اســـتان    
  

  آن ســــالم و آن امانــــت بــــاز داد
ـ ان لرز يـ  زان طوط  يـي  يطوط     د بـس  ي

  
ــس  ــرد بگســستش نف ــاد و م   …اوفت

ــام     کـــرد بازرگـــان تجـــارت را تمـ
  

ــو  ــد س ــتکام  يبازآم ــزل دوس   …من
  چون شنيد آن مرغ آن طوطي چه کرد  

  
ـ پس بلرز    د، اوفتـاد و گـشت سـرد       ي

  نيدش فتـاده همچنـ    يچون د   خواجه      
  

ــبرجه ــ ي ــر زم ــه را ب   …نيد و زد کل
  رون فکنـد  يـ بعد از آنـش از قفـس ب         

  
ــديـــک پريـــطوط ــا شـــاخ بلنـ   د تـ

  فعلـم پنـد داد      بـه  ، کـو  يگفت طـوط    
  

ــف آواز وداد    ــن لط ــا ک ــه ره   …ک
ــ   ــردزانکـ ــد کـ ــرا در بنـ   ه آوازت تـ

  
  ن پنــد کــرديــ ايشتن مــرده پــيــخو
    )۳ ،۶۲-۵۵(  

رود  ي بهر تجارت جانب هند مين داستان در دفتر اول که بازرگاني ايانشا  بايروم
 .آورد ي مرموز و پربار ميتيکند، حکا ي خواهش ميتي هدين راستان هرکس از ويو در ا

ن يز از رهگذار اي نين طوطي دارد و اين طوطد که بازرگايآ يت برمياز خطّ سوژة حکا
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دن يکند که برابر رسان ي خواهش آن مين طوطيا  به وابسته.ماند يرون نميخواستارها ب
 بازرگان .ان هند آموزنديش طوطي از قفس را برايير رهايان هند تدبيطوط  بهسالمش
 ي رويکيان يطوطن ي از ب.رساند يشان ميا  به رايام طوطين پيرسد، ا يهند م  بهچون

 .ديگو ين جهان را پدرود ميخورد و ا يلرزد و نفسش در گلو گره م يشاخة درخت م
  بازرگاني طوط.رساند ي خود ميطوط  بهغام راين پيبعد بازگشت از هند بازرگان هم

ن ي بازرگان از آوردن چن.زند يمردن م  به هند خود رايآلود طوط غام رمزين پيقبول ا با
د يآ يپرواز م ي به آنگاه طوط.اندازد  يرون مي را از قفس بيخورد و طوط ي مغام تأسفيپ

 يبازرگان داده، رمز و راز و معن  به مختلفيند و پندهاينش  ي شاخة درخت ميو رو
 يو  با بعداً.سازد ير مي تفسيو  بهده بود،ي هندوستان شني را که از طوطيثيحد

  .ديآ يرواز درمپ  بهشي خوي وطن اصلي کرده، سويخداحافظ
ن يگاه خاص و سرزميشود که هندوستان در پندار موالنا جا يت معلوم مياز حکا

 يني سرزم.افته استي افادة تمام يات وين مطلب در رمز و راز حکاياصالت است که ا
 عالم يسو  به از عالم رنگييوة رهاي، بازتاب شييام و راهنمايعنوان مرکز پ  بهاست که

 . افادة روشن داردين مطلب در قصّة بازرگان و طوطي ا.ده است شناخته شيرنگ يب
ن يا ي بهوسته در مثنوين هند دارد و پيسرزم ي بهن نقطة نظر موالنا توجه خاصّيا از

  .ديفرما ي اصالت رجوع مين تجلّيسرزم
 يکي» يطوط«شود که واژة  يگر روشن مي نکتة ديقصّة بازرگان و طوط  بادر رابطه

گر، ير ديتعب  به.شود ي مين هند کاربنديسرزم  باشتر در رابطهيست که با هايي از سمبل
 يزبان ي فارسي هند بر فرهنگ کشورهاتأثيرن هند است و ي از مشخّصات سرزميطوط

از  …و» غيت«، »ليپ«، »هند« مثل يو واژگان» يطوط«  باده است که در رابطهيباعث گرد
ره استفاده يغ و» اد هندوستان کردهي يطوط«ا ي» اد هندوستان کردهيل يف«، چون يباتيترک
 يام از عالم علوي مبشّّّر پي است و طوطينکه هندوستان محور آگاهي عالوه بر ا.برند

ز يانگ ت دلين حکايشکل چند ي به براساس محاکات طوطي سازين جهت معنيست، اا
شه ياند ن يادشده سند مهم بر ايت يان شده است که حکايب» يمعنو يمثنو« در يو رمز

 و هندوستان در ادب ين وجه است که رابطة طوطيهم  به محض.شود يمحسوب م
 ،»هندوستان«، »هند«هاي  کثرت واژه فراواني منعکس شده و برابر اين در مثنوي به فارسي به
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 ياميات محسوب پين اشارت در بطن حکايکار رفته است که مجموع ا  بهرهيغ و» هندو«
  .باشند ي ميبزرگ و رمز

سرزمين هند ارتباط گرفته و معاني  از عناصر ديگر که همراه طوطي در ادب فارسي با
 مانند حکمت نيست، چون فيل هم به اين البتّه بي. باشد مرموز و نمادي دريافته است، فيل مي

از . طوطي از نمادهاي خاص کشور هند است و وجود طبيعي وي در اين منطقه نفوذ دارد
  :مثالً. شوند پيل يا فيل و هندوستان برابر همديگر کاربندي مي ـدو واژه اين رو، اکثر اين 
  لم بر سرم زن زخم و داغيهمچو پ

  
ــا نب ــت ــنم ي ــاغ ي ــتان و ب   اد هندس

    )۱ ،۱۱۵۱(  
از ير امتي تفسيات براين حکايست و در چنديبهره ن يوة کاربرد بيز از شيموالنا ن

 ن داستان قبالًي ا.کند ي را نقل ميداستان ي و استداللي علمي بر معرفتهايمعرفت شهود
 داستان معلوم يمحتوا  بهتوجه  با. آمده استييم سنايحک» ةقيحد« در يريياندک تغ با
 در پندار موالنا يشود، ول ي محسوب مي از فرهنگ هنديل هرچند عنصريشود که ف يم

شة ياند  و ل در فلسفهي پ.قت استيل نماد حقينجا پي کسب کرده است و اي رمزيمعن
گران از معرفت آن عاجز يشود که د ي شناخته مين موجودين سرزميهندوان و مردمان ا

ل ين موجود ناشناخته ماندن پيهم  بهت محضي حکاي ذکر اختالف افراد در انتها.هستند
ت يدر ب» شمع«آوردن واژة   بارا» يمعرفت شهود«، موالنا ين رويرد و از ايگ يوند ميپ
گر انواع يبر د» يرون شدي، اختالف از گفتشان بي بدير شمعک اگيدر کف هر«

اختالف کردن «ت ين حکاي که اي اما خطّ سوژة داستان در مثنو.بخشد ياز ميمعرفت امت
  :ل بازتاب دارديگونة ذ  بهعنوان دارد،» لي و شکل پيا در چگونه

ــپ ــة تاريـ ــدر خانـ ــل انـ ــوديـ   ک بـ
  

ــود  ــدش هنـ ــه را آورده بودنـ   عرضـ
ــرا   ــ دياز بـ ــس يـ ــردم بـ   يدنش مـ

  
  ي شـد هرکـس  ياندر آن ظلمـت همـ    

  چشم چـون ممکـن نبـود        با دنشيد  
  

  بـسود   ياش کـف مـ     يکياندر آن تـار   
ــفيکــيآن    ــه را ک ــاد  ب   خرطــوم افت

  
  »دان است اين نهاد     همچون ناوه «: گفت

  دي را دست بر گوشـش رسـ       يکيآن    
  

ــادب ــر او چــون ب ــزن شــد پديآن ب   دي
  ش بـسود  ي را کف چو بر پـا      يکيآن    

  
  »دم چون عمـود   يل د يشکل پ  «:گفت

   بــر پــشت او بنهــاد دســتيکــيآن   
  

  »سـت  خود اين پيل چون تختي بده     «: گفت
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  دي کـه رسـ    يجزو  به کين هر يهمچن
  

  ديشـن  يکـرد، هـر جـا مـ     يفهم آن مـ   
ــد مختلــف      ــه گفتــشان ش   از نظرگ

  
  »الف«ن يش لقب داد، ا»دال «يکيآن 
  ي بــديدر کــف هــرکس اگــر شــمع  

  
ــ ــشان باخــتالف از گفت   يرون شــدي

  چشم حس همچون کف دست است و بس        
  

   او دسـترس  ةست کـف را بـر همـ       ين
    )۳ ،۲۴۷(  

قت ي از جهان حقي، هندوستان را که نماديل، طوطيف» يمثنو«ن، در يدر کنار ا
ق يشتر رمز و راز حقاينه، بين زمينند و در ايب يخواب م  بهشتريشوند، ب يمحسوب م

ن يژه و ارج گذاشتن اين توجه ويهم  با در رابطه.شود يله بر آنها کشف مين وسيبد
 يطوط«ا ي» دهيل خواب هندوستان ديف«المثل   ضربينمادهاست که در فرهنگ فارس

 هندوستان را «.مکرراً آمده است» اد آمد از هندوستانيل را يف«ا ي» اد هندوستان کردهي
کشف  ي بهفرهنگ فارسند است که در گسترة ي خوب و خوشايريتعب» دنيخواب د به

 چنانکه .دن استي رسيکشور خوشبخت  بهجة آنيدن و در نتي رسي زندگيکويراز ن
شناسد که هنگام  ي مي ملکوتيعنوان موجود  بهل راي خود فيليت تمثي در حکايمولو

وانات يگر حي است که دين درحالي ا.نديب يخواب م  بهقت رايستان عالم حقيخواب در ن
قصّة   بهديرون آمدن از اصل قصّه تأکيب  باتي حکاي در انتها.ره هستندبه ين صفت بياز ا
د ي منظور موالنا از تأک.ن حالت عارض شديد که در آخر کار او را اينما يم ادهم ميابراه

باشد  يقت در صورت هندوستان ميان زدوده شدن حجاب دل و کشف حقين نکته بيا
  : را صاحب استيت بازتاب روشنيکه در حکا
  د، تا چـو خـسبد او سـتان        يل با يپ

  
ــواب ب ــتان  يخ ــة هندوس ــد خطّ   ن

  خـواب   بـه  چ هندستان يند ه يخر نب   
  

  خر ز هندستان نکردست اغتـراب     
  ک زفـت  يد ن يل با يجان همچون پ    

  
  خواب او هند تاند رفت تفت       به تا
  ل از طلـب   يـ ذکر هندوستان کند پ     

  
  شب  بهپس مصور گردد آن ذکرش

  ستيـ وباش نکار هر ا  » اهللا  اذکرو«  
  

  ستيـ  هر قلّاش ن   يبر پا » يارجع«
  ل بـاش يـ س مشو، هم پ   يک تو آ  يل  

  
  …ل بـاش  ي تبد ي، در پ  يليورنه پ 

  ده خـواب  يم ادهم د  ين بد ابراه  يز  
  

ـ        حجـاب   يبست هندستان دل را ب
  ديـــ رهـــا را بردريالجـــرم زنج  

  
  ديــمملکــت بــرهم زد و شــد ناپد
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  د هندســتان بــود  يــ آن نــشان د
  

  وانـه شـود  يکه جهد از خواب و د     
ــدب    ــر تـ ــاک بـ ــشاند خـ   رهايبرفـ

  
ــ ــة زنج  يمـ ــد حلقـ ــايدرانـ   رهـ

    )۳ ،۴۲۰(  
اصالت است که در پندار   بهدنيحالت کشف و شهود و رس» هندوستان دل«ر يتعب

 و اصالت و ين آزاديسرزم  بهباره گريافته است و دي  ب افادهين ترکيموالنا در بطن ا
  .ر شده استي تعبينگ عرفانداد شدن اسم هندوستان در فرهي معنيآگاه

گردد  يآن موجب م  با و انس گرفتنيجهان ملک و ماد  بهوستنيمسلّم است که پ
  انساني سرگرمي در فرهنگ عرفان. کندي اصل خود زندگيکه انسان در فراموش

گر، ي دتعبار  به.شديندياصل خود ب  بهگردد که انسان کمتر ي باعث آن ميجهان ماد به
ط هستند که انسان يا  بازدارندههاي  عامل ازيجهان مادن عمل اصل خود را ي اتوس
 روشن دارد يها جلوه» يمعنو يمثنو« در يگرين مطلب در قصّة دي ا.سازد يفراموش م

قت و هند يجهان حق  بهشهياند ل را از يشود که پ يان باعث ميليت زخم پين حکايو در ا
اد ي  بهس از برطرف شدن آن مضرت مکرراًقت پين، رهرو طريوجود ا  با. بازدارديمعن

شة اصالت افتادن را ياند   بهگر مطلبياد هندوستان افتادن هم دي  به.افتد يهندوستان م
دن نخود يل جوشيآوردن تمث  با موالنا.نجا هم مظهر اصالت محسوب استيدارد و هند ا

 يعنصرها  بهن ماد که در آيفرما ين مطلب اشارت ميا  بهر آشپزيگ و ضربة کفگيدر د
 يعنياد هندوستان، ي  بهمطالعة قصّه  بام ويکن يلبان برخورد ميل و پي چون پيا ادشدهي

  :ميافت ي اصالت ميشناس باز
  سگ شکاري نيست، او را طوق نيست      

  
  ستيـ ذوق ن   يده جز ب  يخام و ناجوش  

  ستي اي است، چنين ار گفت نخّود آن  
  

ــم،  ــخــوش بجوش ــتياري   يم ده راس
  ين جوشش چـو معمـار منـ      يتو در ا    

  
ـ   يزم زن که بس خوش مـ      يکفچل   يزن

  لم بر سـرم زن زخـم و داغ        يهمچو پ   
  

ــا نب ــت ــاغ ي ــتان و ب   نم خــواب هندس
  تا که خود را در دهم در جوش مـن           

  
ــ ــا ره ــ يت ــن ي ــوش م   ابم در آن آغ

ــا طــاغ    ــسان در غن    شــوديزانکــه ان
  

ـ  ل خـواب  يـ همچو پ  ـ ن يب    شـود ياغي
  نــد هنــد رايل چــون در خــواب بيــپ  

  
ــايپ ــشنود، آرد دغـــ ــان را نـــ   لبـــ

    )۳ ،۳۲۲(  
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ن يدنبال ا  بهشوند و يقت شناخته ميلة کشف حقيا وسي خواب و رؤي عرفانتفکّردر 
  قت ادامهي حقيلة جستجويستان را همچون وسودن هنديخواب د  بهموالنا باز هم رمز

شارتها را در کند که در ضمن آن ب ي رمزآلود را بازگو ميليگر تمثيدهد و در قصّة د يم
 يتين مطلب در حکاي ا.سازد يمعرفت م» يرنگ يجهان ب«ستان ي و نيخواب از هند معن

 ي رنجهايد و در پيآ يش مي نامکشوف پير مشکالتيک پي يمستور است که در آن برا
  :آورد ي ميو  بهش آن رايشمار در خواب مژدة گشا يب

ــض ــرح داد ية ديدو قـ ــر او را شـ   گـ
  

ــب ــهل ــواهم   ب ــر او نخ ــشادذک    برگ
ــض    ــد دو قـ ــا بمانـ ــر و رازيتـ   ه سـ

  
ــم نگــردد مثنــو     ن درازي چنــديه

ــبرجه   ــان ي   د از خــواب انگــشتک زن
  

ــه غزلگو ــگ ــه ي ــه نوح ــان ان و گ   کن
  يدر چـه سوداهاسـت     «:گفت مهمـان    

  
  يمردا، مـست و خـوش برخاسـت       يپا
  !تا چه ديدي خواب دوش، اي بوالعال  

  
   تـو در شــهر و فــال يگنجــ يکـه نمــ 

ــخــواب د   ــو هندوســتان؟يــده پي   ل ت
  

ــه رم   » دوســتانة ز حلقــيدســتيک
ــت   ــواب  «:گف ــوداناک خ ــ ديس   ام دهي

  
ــاب  ــود آفتــ   ام دهيــــ ديدر دل خــ

ــخـــواب د   ــب خواجـــة  دم يـ   دار رايـ
  

ــان پــ   ــپرده ج ــ ديآن س   …دار راي
    )۳ ،۶۴۸(  

نا ي نابي پرشکوه، وليريشود که موافق آن پ يد نقل ميزيت بايگر، حکايدر مورد د
 .ابدي يقت دست ميکشف حق  بهناير بيرت و ضميچشم بص  باشم سر، چيرگين تيدر ع

 .ابدي يعالم انوار و ملکوت راه م  بهباشد که ي ميا مثابة آن روزنه ي به دل وينايچشم ب
 يعظمت روح  بهت، خاص اهل عرفان است و در قلمرو تصوفين خصوصياصالً، چن

ن ي هرچند در ا.شود يگذاشته مر و ارج يدار است، تقديرتشان بي که چشم بصييآنها
   ادامةيرود، اما مطلب اصل يباز دل انسان آگاه م رت و يت سخن دربارة چشم بصيحکا
قت را يش عارفان کشف حقيدن هندوستان است که پيخواب د  به همان فلسفةيمنطق
  :کند ي م افاده
   همچـون هـالل    يقـد   بـا  يريـ د پ يد
  

   فــر و گفتــار رجــال   يد در ويــ د
ــابيده نابيـــد   ــون آفتـ ــا و دل چـ   نـ

  
  خـواب   بـه ده هندستاني ديليهمچو پ 

  نـد صـد طـرب    يچشم بـسته خفتـه ب       
  

  ! عجـب  ينـد، ا  يد، آن نب  يچون گـشا  
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  شود  يبس عجب در خواب روشن م     
  

  شـــود يدل درون خــواب روزن مـــ 
  ند خواب خوش  يدار است و ب   يآنکه ب   

  
  عارف است او، خاک او در ديده کش

    )۳ ،۱۷۳(  
دنبال معرفي هندوستان  مطلب در خواب ديدن پيل هندوستان را باز هم بهذکر  موالنا با

ندگان اهل عرفان در يگر نماين چون ديرود و برابر ا ي و اصالت ميمثابة کشور آرمان به
 .دينما ي ممعرفي انسان يي رهاي برايعنوان پناهگاه  به ويياين رؤيکنار آن هند را سرزم

ن يعنوان سرزم  بهان، هندينيشي پي عرفانيها شهياند ن مطلب است که در يا  بهونديپ با
  . شده است ز افادهيانگ شگفت

وند ياصل مطلب پ  بهماني از روزگار سليتيآوردن حکا  بانهين زميموالنا در ا
د که امروز يگو يبرد و م ي پناه م)ع(مانيسل ي بهت شخصين حکاي طبق ا.ديجو يم

ا عمر ي برداشتم که گوين معنيافکند و من چن من نظر   بهآلود  خشميچشم  باليعزرائ
باد دستور دهد که   بهکند که تا يمان خواهش مي شخص از سل.ده استيان رسيپا  بهمن

 دهد و باد يباد امر م  بهن کاري ايمان براي سل.هند ببرد  به او رايجهت سالم ماندن و
ل جانش يهند عزرائ  بهن شخصيدن ايرس برابر .رساند يهند م  به رايع ويسرعت سر با

آن بندة خدا   بهآلود پرسد که چرا خشم يل ميمان از عزرائيگر سلي روز د.رديگ يرا م
ل يگر رفت؟ عزرائي دي از خانه و منزل خود جايآوارگ  باگونه ني بدي، تا ويکرد نگاه

ن يا  به.رميد که خدا مرا مأمور ساخت که جان او را امروز در هند بگيگو يدر پاسخ م
ن خشم من ي ممکن است؟ اين امريا چنيافکندم که آ ز يآم ب تعجي نگاهيو  بهخاطر،

  . فراهم آوردين امر امکاني صدور ايبرا
 يکند و تالش انسان را در راستا ين داستان موالنا حرص را نکوهش ميدر محور ا

ات ي از حکايمتب آن است که اگر در قسي نکتة عج.شمارد ياثر م يخواستة خداوند ب
نجا باشد هند چون ي شود، ايگذار  ي و اصالت معنيهند مظهر آزادگ» يمعنو يمثنو«

ز يچ ي مصنوع و بيلة پناهگاهيوس  به.قلم آمده باشد ي بهنيمظهر حرص و حرص آفر
ت ي جلوة حکا.کند يمقابل خواست خداوند قرارگرفتن هند اصل مطلب را روشن م در

  :راستل را داي صورت ذيدر مثنو
ــرد ــتگاهيرادمـ ــي چاشـ   دي در رسـ

  
ــل ــرادل ســ ــمان در دويدر ســ   ديــ
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  ش از غم زرد و هردو لب کبـود        يرو
  

  »خواجه، چه بود؟ اي «: پس سليمان گفت
ــت   ــعزرائ «:گف ــي ــن همچن   نيل در م

  
  »نيک نظر انداخت پر از خشم و ک       ي

  »خواهي، بخواه   هند، اکنون چه مي   «: گفت  
  

ــت ــاد را، ا  «:گف ــا ب ــاهيفرم   ! جانپن
ـ تا مـرا ز        هندوسـتان بـرد     بـه  ن جـا  ي

  
  »بو که بنده، کآن طرف شد، جان برد       

  زاننــد خلــق ي گريشيــنــک ز درو  
  

ــد خلــق    لقمــة حــرص و عمــل زآنن
ــرس درو   ــت ــراس يشي ــال آن ه    مث

  
  حرص و کوشش را تو هندستان شناس

    )۳ ،۴۰(  
ر  هندوستان را در افکايصراحت رمز معن  بات موالناين حکايدر مصرع آخر ا

 . حرص و کوشش را تو هندوستان شناس:د، کهيگو يدهد و م يح مي خود توضيعرفان
 انسان ناآگاه از خواست يت من، هند براين حکايد دارد که در اي موالنا تأکيعني

  .خداوند همان مظهر حرص و آز است
ابد ي ي از هندوستان دست ميگري دي نمادهايبخش جلوه  بهن مطلبها موالنايدر کنار ا

 مسلّم .شمارد يات مي آب و حي و وجود ابديمرگ يگر هندوستان را مظهر بي دي جاو
عنوان محور  ي بهگاهيدن جايم بخشياصطالح ترس  به ويکشور آرمان  بهاست که توجه

» اوستا« در کتاب مقدس .ن وجود داشتي مردمان مشرق زمتفکّرم در يت از قديابد
 و يمرگ ي بين، آرزوي در کنار ا.باشد يگفتار من ي بر اي، سنديداشتن شهر آرمان يجا

ن ي ا.ديکش ي خود ميسو  بهت رايوسته ذهن بشري بوده، پيا شاداب ماندن هم مسئله
ره يغ  ويوة درخت جاودانگي، ميوان، آب زندگي خضر، آب حياست است که نمادها

ن ي ا.ل دارديآنها تما  بهدني رسي هستند که بشر براي از جملة عناصري فارسادبياتدر 
کثرت   به و زبان مرموز آنهاي رمزين نمادهايا  بهاست که در آثار سخنوران و عرفا ما

ن در يآفر تي ابدهاي گونه درخت ني از ايکين است که ي نکتة جالب ا.ميشو يدچار م
ز در دفتر يشود و موالنا ن ي م کشور هندوستان اشاره ي به و هم اسالميفرهنگ عرفان

ي مرگ يوة درخت بي آوردن مي را براي مبشّّريآورد که پادشاه ي را ميتين حکايدوم
گردد که طبق آن هندوستان مظهر  ي روشن مينجا مطلب اصلي ا.فرستد يهند م به

رود و  ي آن درخت ميجستجو  به آن قاصد ظاهراً.شود يداد ميت معني و ابديجاودانگ
ر جا از مردم نشان آن را سؤال  هي ول.دينما ير ميافت آن در نقاط هند سي دريبرا
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د يدا نشدن آن درخت او را نومياد و پي زي جستجو.کنند يکند او را مسخره م يم
ر ي منشخصيتن يسازد و ا يان ميعارف آگاه ب  بهسازد، تا آن فرصت که مشکلش را يم

 ات را که گاهايد عارفانه اشتباه قاصد را درک نموده، مفهوم آب حيد  بايمعنو
 منظور .فهماند ي ميو  بهگردد، يه مي تشب… چون درخت، باران، ابر وي ماديهاعنصر با

آن دست   بهات همان معرفت و شناخت عارفانه است که هرکهيمرد عارف از آب ح
 يت هند را مظهر عالم معنين حکايآوردن ا  با موالنا.دي خواهد نوشيجاودانگ  ميابد،ي

شمارد که از وجود رمز  يات ميه مرموز آب حگا يشناسد و تجلّ ي از اصالت ميو پرتو
  :دهد ي بشارت ميگر هند در مثنويد

ــا  ــت دانـ ــراييگفـ ــتاني بـ    داسـ
  

   هــست در هندوســتانيکــه درختــ
  وة او خـورد و بـرد      يـ ، کز م  يهرکس  

  
ـ  يـ  شـود او پ    ين    هرگـز بمـرد    ير، ن

ــاه   ــ ايپادش ــني ــادقين ش   يد از ص
  

  ياش شـد عاشـق    وهيـ بر درخت و م   
ــد   ــا ز ديقاصــ ــ دانــ   ن ادبوايــ

  
   هندستان روان کـرد از طلـب     يسو
ــ   ــشت آن قاصــد از او يســالها م   گ

  
ــرا   … جــستجويگــرد هندســتان ب

ــ   ــر پ يه ــصود اث ــچ از مق ــشدي   دا ن
  

ــزان غــرض غ ــر پي ــر خب ــشدي   دا ن
ــتة ام   ــرشـ ــد يـ ــسته شـ   د او بگسـ

  
  …جــستة او عاقبــت ناجــسته شــد

  مي کـر  ي، قطبـ  ي، عـالم  يخيبود شـ    
  

ـ اندر آن منزل کـه آ        ميس شـد نـد    ي
ــ   ــن نوم «:تگف ــم ــي   ش او روميد پ

  
ــهآســتان او ز ــدر شــوم  ب   »…راه ان
ــت   ــردم اخت  «:گف ــشاه ک ــشاهن   اري

  
ــرا ــستن ياز ب ــ ج ــساري   ک شاخ

   هـست نـادر در جهـات      يکه درخت   
  

  اتيـــــة آب حيـــــوة او مايـــــم
ــشانيــدم يــســالها جــستم، ند     ک ن

  
  »جز که طنز و تسخر اين سرخوشان

  !مي سـل يا «:د و بگفـتش   يخ خند يش  
  

ــا ــن درخــت ي ــم باشــد در ال   ميعل
  بس بلند و بس شگرف و بس بسيط  

  
ــآب ح ــ ز دريوانيـ ــيايـ   طي محـ

ـ  ي، ا يا  صورت رفتـه    به تو     !خبـر   ي ب
  

ــ  ــاخ معن ــيزان ز ش ــر  ي ب ــار و ب   ب
  گه درخـتش نـام شـد، گـه آفتـاب            

  
  گاه بهرش نام گشت و گه سـحاب       

  آن يکي، کش صد هزار آثار خواست        
  

  ن آثـــار او عمـــر بقاســـتيکمتــر 
    )۳ ،۹-۲۰۸(  
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ن ين سرزميا  به مهم توجهي از عنصرهايکي ي فارسادبياتچنانکه گفته آمد، در 
 ي افزون در نهاد اهل نظر و حتّير آن است که عشقينظ يعت بي و طبييبايجاذبة ز

هندوستان را در خواب   به کهير قبلي در قبال استفادة همان تعب.دولتمردان گذاشته بود
آورد و ضمن  ياز ميمحمود و ا  به مربوطيا نا در قصّه داشت، مواليل تجلّيدن پيد

نجاست که باز هم موالنا ي ا.سازد يان مي خود را بياز نظر عرفانيک ايبرشمردن اوصاف ن
ت ين حکايد و در ضمن اينما يداد ميل و هندوستان معني خواب پتوسطن حالت را يا

  :شناسد ي اصالت ميسو  بهشيشود که موالنا هند را نماز جاذبه و ربا يمعلوم م
  ! صـنم  يمن سر هر ماه سـه روز، ا       

  
ــ ــگمــان با يب ــه شــوميد کــه دي   وان
  روزه اسـت  ن که امـروز اول سـه   يه  

  
  ه اسـت  روزيـ  است، نـه پ    روزيروز پ 

ـ       بــود ي، کنــدر غـم شــه مـ  يهـر دل
  

ــهدم ــ    ب ــه م ــر م ــود يدم او را س   ب
  ازيـــقـــصّة محمـــود و اوصـــاف ا  

  
  چون شدم ديوانه، رفت اکنون ز ساز

  خـواب   به د هندستان يلم د يزان که پ    
  

  د بـر، ده شـد خـراب       يـ از خراج ام  
    )۳ ،۴۹۳(  
شة يات ريرا کاربند حکا» يمعنو يمثنو«بخش مهم پرتو عناصر فرهنگ هند در 

» يمعنو يمثنو« موالنا در .اند وجود آورده  بهن داشتهين سرزمي اقوام اتفکّر در ياصل
مة يشتر آنها اصل خود را از کتاب قديده است که بينظم کش  به رايلياد تمثيات زيحکا

نها ياز امثال ا» رير و شينخچ«ات ي حکا.اند وجود آورده  به»له و دمنهيکل«هندوان 
باشد که  يم» له و دمنهيکل«کتاب   به خود موالنا ن فکر اشارهي اي سند قاطع برا.باشد يم

ان توکّل و ترک يب«ت يم حکايز تنظ موالنا قبل ا. دارديجا» ي معنويمثنو«در دفتر اول 
  :ديفرما يل مياشارت ذ» ريش  بهرانيجهد گفتن نخج
ــصّه را ياز کل ــازجو آن قـ ــه بـ   لـ

  
   را  ن قصّه طلب کن حصه    يوندر ا 

    )۳ ،۳۸(  
ي ذکر مطالب مشخّص  باشود و آن را موالنا يت آغاز ميبعداً، خطّ سوژة حکا

 مثالً، آغاز قصّه که .کند ين قسمت مي معيها فصل  به جداگانهيها انات واقعهيعنوان ب به
  :افته استي  ن افادهيد، چنينما ي م ت را افادهي حکايعنوان اصل
ــا ــ نخجيفيط ــوشير در وادي    خ

  
ــشمکشيبودشــان از شــ ــم ک   ر دائ
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  درربـود   ين م ير از کم  يکه آن ش   بس
  

  آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود      
  ريشـ   بـه  شانيحمله کردند، آمدند ا     

  
ــز وظ ــرا دار يک ــا ت ــه م ــف   ريم ســي

ـ بعد از ا     ـ    ي   ايـ  ميدي صـ  ين انـدر پ
  

ــر مــا ا  ــتــا نگــردد تلــخ ب ــن گي   اي
    )۳ ،۳۸(  

ران را و ير نخجيجواب گفتن ش «يبخشها  بهت راين حکايموالنا خطّ کامل سوژة ا
ح نهادن يترج«، »ران توکّل را بر جهد و اکتسابيح نهادن نخجيترج«، »دة جهد گفتنيفا
، »اجتهاد  بهران توکّل رايح نهادن نخجيترج«، »ميب را بر توکّل و تسلر جهد و اکتسايش
ن يتر  مهم. نموده استيبند ن دستهيو امثال ا» ر جهد را بر توکّليح نهادن شيترج«

 يها ت جنبهيحکا  بهشتريشود که موالنا ب ي م ت در آن افادهي حکايت کاربنديخصوص
ن است که در يا دهد  ميحي را توضيرفتبخشد و از زبان وحوش مطالب مع ي ميعرفان

، چون توکّل، ي چند مسئلة مهم عرفانيادشده بررسيت ي خطّ سوژة حکايمحور اصل
 مثالً، موالنا اصالت توکّل را .اند افتهير ين شرح و تفسيجهد، اکتساب، شکر و مانند ا

رسول ث يه بر حديتک  بايگر عواطف روحيد  بهدن آن راياز بخشير و امتيزبان ش از
 ين اسالمي افکار مبيدهد و در برابر آن ضرورت اکتساب را هم برمبنا ي شرح م)ص(اکرم
  :دهد يح ميتوض

  ، گر توکّل رهبر است  يآر «:گفت
  

  »غمبر است ين سبب هم سنّت پ    يا
ــت پ   ــريگفـ ــهغمبـ ــد  بـ   :آواز بلنـ

  
ــو « ــل زان ــا توکّ ــديب ــتر ببن   » اش
  شـنو » اهللا بيـ الکاسـب حب  «رمز    

  
ــل در ســبب    کاهــل مــشواز توکّ

    )۳ ،۳۸(  
 موالنا .شود ي داشته آشکار مي اصل هنديها ت مهم قصّهيک خصوصينجا يدر ا

ه ياقتباس کرده است، اما درونما» له و دمنهيکل«ت را از ي سوژة حکايهرچند خطّ عموم
 آن است که موالنا عناصر ي از همه اساسيژگي و.دا کرده استيآن کامالً مضمون نو پ

ت جالب و يک حکايزش داده، ي آمي تمدن اسالميها دهيپد  با راي هندمةيفرهنگ قد
وانات که در اصل قصّة ي حيها  مخصوصاً، مکالمه.جاد کرده استي ايپرمضمون عرفان

 ي اسالمتفکّر بر ي پرمضمون مبنيها ث و جملهيور احاديز  با دارد،يز جاي آن نيهند
  .اند دهي گرداني غنيافکار اسالم  باه خود رايآراسته شده، درونما
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وانات نظر و ي کالم حتوسطشود که موالنا  ي م ت در آن افادهيگر حکايت ديخصوص
 انسان يگاه آنها در سلوک معنوي و جايمفهومات و اصطالحات عرفان  بهد خود رايد

 از ي برخي در پندارهاي شکر که حتّاهميت مثالً، ارزش و .سازد يان ميکامل ب
ت از ين حکاي اعتراف شده است، در ايقتيک رکن طريمثابة   بهوفندگان اهل تصينما

  :ح داده استيل تشريگونة ذ  بهريزبان ش
   شکر نعمـت قـدرت بـود       يسع
  

  جبـر تـو انکـار آن نعمـت بــود    
  شکر قدرت قدرتت افزون کنـد       

  
  رون کنـد  يجبر نعمت از کفت ب    

    )۳ ،۳۹(  
ده اظهار شکر ينعمت از خداوند رسهر   بهدين است که انسان بايشکر ا  بهنظر موالنا
ختن موجب ي ريد وگرنه امکان دارد که جبر بر سر آن نعمت از ناشکريو سپاس نما

  .دست رفتنش باشد از
له و يکل« که اصل آن برگرفته از يلي تمثيتي حکايکاربند  باز موالنايگر نيدر مورد د

ن ي ايوجود اصل  به اما.کشد ي مي عرفانيها شهياند  يسو  بهباشد، مطلب را يم» دمنه
وة اول ين حال هم شيکند که در ا ي هندوان اشارت ميعيمة بديقصّه در کتاب قد

  .ت شده استي رعايکاربند
کند و  يله رجوع ميکتاب کل  بهطرز اشارت  بهتين حکايموالنا در مقدمة ا

  :سدينو يم
رسول بگو که من «ل فرستادند که يش پي را پيت خرگوشان که خرگوشيحکا”

» لهيکل« چنانکه در کتاب .»ن چشمة آب حذر کنيش تو که از ايماه آسمانم، پ
  .“گفته است

شة خود ياند ل يتمث  بهصراحت اشارت  باآورد و يت را مين نقل حکايموالنا بعد از ا
  :کند يبودن آن م

   بگفـت ين بدان ماند کـه خرگوشـ     يا
  

  مــاه جفــت  بــامــن رســول مــاهم و
ــ    ــز رم پ ــش يک ــر آن چ    زاللةمالن ب

  
ــه نخج ــجمل ــال ي ــدر وب ــد ان   ران بدن

  جمله محروم وز خوف از چشمه دور  
  

   کردنـد چـون کـم بـود زور     يا  حمله
ــگ زد خرگــوش زال   ــه بان   از ســر کُ

  
  … هـالل  يالن در شب غـر    ي پ يسو
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ـ   شاه ـ     ! اليپ   ستيـ ش بيمـن رسـولم، پ
  

  …بر رسوالن بند و زجر و خشم نيست       
    )۳، ۲۸۵(  

رات مطلب در اصل ييشتر تغيابد و بي ي م  ادامهيوة اوليش ه بلين تمثيطور، ا نيهم
 .نظر رسد  بهالني پةات مکالمه و مصاحبيد در محتوي قصّه و قصّة منظوم موالنا بايهند

 داشته تابش ي اصل هنديها قصّه  به آن است کهيش از همه، در پيچون که موالنا ب
  .رديگ ي منشأ ميهنگ اسالمش از همه، از فري پيزير ن جلوهي بخشد که ايعرفان

 هند در يمة فلسفيسازد که پرتو افکار قد ي موالنا مقرر مي عرفانيها شهياند ق يتحق
 دکتر ين راستا دانشمند هندي در ا.ستيرون از امکان نيآور ب ن عارف ناميشگاه اياند 
 م دري قدية موضوع پرتو افکار مکاتب هنديکلّ  با در رابطهيقي تحقي چووب.س.ب.و

 مکتب يها شهياند   بان موالنايريات زيوند ابيپ  به موصوف. انجام داده استيشعر فارس
  :سدينو ي شنکره اشارت فرموده ميمة هنديقد

  :گويد کند و آنجا مي رسد که موالنا رومي اين عقيدة شنکره را تصديق مي نظر مي به”
ــو مکــان ــان يت ــو در المک    اصــل ت

  
  ن دکـان بربنـد و بگـشا آن دکـان      يا

  دا شدسـت يجهت پ ين جهان از ب  يا  
  

   جهان را جـا شدسـت      ييجايکه ز ب  
ــوديفکــرت از ماضــ   ــستقبل ب    و م

  
   بودچون از اين دور است مشکل حلّ

    )۷ ،۸۴(  
شنن ي رادها کري دانشمند هنديها شهياند   بهن رابطه موصوفيح اي توض در ادامه

  :دهد يح ميوضن تين حکمت شنکره را چنيد که مالحظات اينما يه ميتک
 ي و مکانيروابط زمان  بهعالم تجربت شامل نام است و صورت و محصور است”
ک يکران دارد و يک گذشتة بي يدادي هر رو.شتنندي خوي که تا ابد در فنايوال
آور که  ت عذابين ابدي ا.رديپذ يان نميچ کجا پايان، هرگز و در هيپا يندة بيآ

  .“ دارد، تا بر مطلق فشار آورديمسازد، نفس را وا ي ميرواقعين غيچن
  :ديفرما ين مي چن  در ادامهيموالنا روم
ــور خداســتيالمکــان    کــه در او ن

  
   و مستقبل و حال از کجاست    يماض

  توسـت   به  و مستقبلش نسبت   يماض  
  

  »هردو يک چيزند، پنداري که دوست     
    )۷ ،۸۲(  
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شود  يمعلوم م» ينو معيمثنو« در يپرتو عناصر فرهنگ هند  بهنگرش  باطور، نيهم
ات فارس و تاجيک از خصوصيهاي تکه، پيش از همه، موالنا نيز چون ديگر سخنوران ادبي 

 برخوردار است و ير فرهنگ انسانين کشور در مسيفرهنگ، جذبات و وجوهات ارج ا
 مختلف، چون يها  افادهيمثابة نماد دارا  بهن کشور آن رايا  به توجه خوديدر راستا
 ي و آگاهيگاه ظهور حرص و آز، کشور آزادگين اصالت، جاي، سرزميدانگيمظهر جاو

گر، ذکر يعبارت د  به. نموده استي کاربند)ع(و مهمتر از همه، مکان هبوط حضرت آدم
، يل، طوطين کشور چون پيا و فرهنگ اي خاص جغرافيهند، هندوستان و عنصرها

 يها ه که موالنا از آنها برداشتاستفاده شد» يمثنو«کثرت در   بهرهيغ ت ويدرخت ابد
 دانستن )ع(گر، همچون محل فرود آمدن حضرت آدمي دي از سو. نموده استيخاص

 و يطوط«، »ل و هندوستانيف«ها، مثل  المثل  از ضربياريهند باعث شده است که بس
 در نسبت ي رمزيابد و اهل عرفان توجهي راه يزبان و ادب فارس  بهرهيغ و» هندوستان

داد ي معنيدانگين جاوي و سرزمي و آرمانيياياهر نموده، آن را همچون مکان رؤهند ظ
 ها دارد و مة هند بهرهي و فرهنگ و فلسفة قدادبياتن همه، موالنا از ي در کنار ا.دينما
 دارد، اشارت يکه اصل هند» له و دمنهيکل«برداشتش از کتاب  ي بهکرات در مثنو به
 زي هند نيافکار مکاتب فلسف  با از نظرات موالنايط برخ و ارتباي هماهنگ.ديفرما يم
 ي موالنا آنها مکمل شده، از اتّصال آرمانهايها شهياند رسد که در گسترة  يچشم م به

  .رسانند ي بشارت مي و هندي و اسالمي و هندي هم تمدن فارسيفکر

  نوشت پي
  .ش ه ۱۳۶۱اميرکبير، : امثال و حکم، چاپ سوم، تهران. اکبر دهخدا، علي .۱
تنظيم و تحرير نو،  ، با)حسين واعظ کاشفي» سهيلي انوار«از روي (کليله و دمنه  .۲

  .م ۱۹۷۹معارف، : دوشنبه .زاده هادي .ر
نيکلسون و مقابله  .مثنوي معنوي، براساس متن ر. الدين محمد بلخي موالنا جالل .۳

 .م ۲۰۰۱نشر زمان، : تهران. هاي ديگر نسخه با
. اي بر تأثير قرآن و حديث در ادب پارسي مقدمه. در قلمرو آفتاب. د محم مؤذّني، علي .۴

  .ش ه ۱۳۷۵تهران، . چاپ دوم
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تفسير شيخ  الجنان في تفسيرالقرآن مشهور به الجنان و روحةضرو. رازي، شيخ ابوالفتح .۵
انتشارات آستان : ايران .کوشش محمد جعفر ياحقّي و محمد مهدي ناصح ابوالفتح رازي، به

 .ش ه ۱۳۷۱ .رضويقدسي 
 .ش ه ۱۳۷۷اساطير، : تهران. مباني عرفان و احوال عارفان. اصغر حلبي، علي .۶
  .ش ه ۱۳۷۸آگاهان آينده، : تهران. رد پاي فلسفة هند در شعر فارسي. س.ب.چوبي و .۷
هاي فلسفي هند، از هندي  معرفي مکتب. چتّيرجي ستّيشچندره، دتّه دهيريندرماهن .۸

  .ش ه ۱۳۸۴تهران، . اظرزاده کرمانيفارسي ترجمة فرناز ن به
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  قارة هند  او در شبه موالنا و آثاِرجايگاِه

ک موالنا ي فارس و تاجادبياتنظر  شمول سخنور صاحب  و اعتبار عالمينفوذ جهان
که اکثر مسائل موجود در » يمعنو يمثنو «ي و کتاب ماندگار ويبلخ الدين جالل

م جهت  عالآن شد که در سراسِر  به دارند، مواجهي در آن تجلّي انسانهاي مناسبت
افکار   به محض، توجه روزافزون. ظاهر شوديزوال اقدامات ياثر ب ن شاهيشناخت ا

 را يادي اقوام و ملل زي و فرهنگي عناصر فکري بود که موالنا در وسعت مثنويانسان
 ي، فلسفي، اخالقي پروسعت افکار اجتماعينيگزيجا  با رايک اثر مکمليش داده، يگنجا

ن فرصت مشعل شهرت يتر د که در کوتاهي جداگانه آفريها تيدگاه خلقي از ديو عرفان
 ي قرارگرفته است که براين ممالکين هند در شمار همي سرزم.در عرصة آفاق افروخت

ک مکتب ي انجام داده، از وجود ي بزرگيکارها» يمثنو«اصل و مضمون  يي بهآشنا
د شد که در هندوستان يباادآور ي قبل از همه، .ده استيام رساني پيشناس يرومند مولوين

 و اردو يفارس  به»يمعنو يمثنو «يرهاين شرح و تفسين و سودمندتريافزون بر بهتر
 يفارس  بههم» شمس واِنيد«و » يمثنو« از ها ده و اقتباسي متن کامل آن، گزيها ترجمه
 يزبانها  بهن آثاري انتشار چن. هند انجام گرفته استي گوناگون محلّيزبانها  بهو هم

 يبلخ الدين گاه خاص موالنا جالليانگر جايره خود بيغ ، پشتو وي، بنگالي، پنجابيندس
ن ين سرزمي اهل ادب ايده، از ارادت و دلبستگية هند محسوب گردقار ان مردم شبهيم

ن وجود تعداد فراوان ي در کنار ا.دهند ي بشارت ميموالنا و آثار ماندگار و  بهنسبت
وسعت روابط   بهنامه و آثار موالناي، زندگشخصيت  بههند راجعشناسان  ادبياتات تأليف

  .زبان و هند اشارت دارند ي فارسي کشورهايادب
در هند » يمثنو«  به کهي و وجود شروحيمولو  به که راجعيفهرست آثار  بهتوجه با

گاه او را ي و جايتوان درجة مخصوص شناخت مولو ياند، م نوشته و نشر شده

 



  ١٠٧/ / جايگاِه موالنا و آثاِر او در شبه قارة هند

 يها ، ترجمهيزبان فارس  بهموالنا» يمثنو« کثرت انتشار .هند مقرر ساختة قار شبه در
 مطلب يت عرفانير ماهي گوناگون هند، کوشش شارحان در معرفت و تفسيزبانها  بهآن

د  آثار متعدتأليفن يه، همچنين کتاب گرانماي مختلف ايبر نمودن بخشها موالنا، از
باشند که موالنا  ين امر ميقت ايحق بر ين سندين سرزميشناسان ا ي مولويعلم

 در يدان ويان هندوان نفوذ روزافزون داشته، کتاب جاوي خود مآثار  بايبلخ الدين جالل
ن ي در سرزميوستگان ادب فارسي پين کتب خواندنيتر ن و محبوبيتر شمار معروف

  .شود يهند محسوب م
ن کتاب پربار ياشود که  يدر هند از آن سمت هم روشن م» يمعنو يمثنو «ةشکو

 ِتعبار  به.شود ين کشور محسوب مي انتشارات اتوسطکثرت نشرشونده   بهدر شمار آثار
ان يم  است که دري فارسيها ن متنيتر  از معروفيبلخ الدين جالل» يمثنو«گر يد

در کتابخانه و » يمثنو «خطّيشمار  ي بيها  نسخه.مسلمانان هند و پاکستان متداول بود
بخش پاکستان   از جملة آنها، تنها در کتابخانة گنج.د و پاکستان محفوظند هنيها هموز
 ،۳ :نک (.شود ي مي نگهداريبلخ الدين جالل» يمثنو«رمصور ي نسخة مصور و غ۵۳

۱۷۷۳-۱۷۶۴(  
 يکي کالسادبيات مهم يها شتر متنية هند افتخار آن را دارد که بقار ن شبهيدر کنار ا

 .ده استيچاپ رسان  بهن انتشارات خودي مشهورترتوسط ن مرتبهي را اوليفارس
 از آن جمله، .دهيدست چاپ رس  بهن کشوري ايها ز بارها در چاپخانهين» يمعنو يمثنو«

ده يطبع رس  بهمتن کامل آن دو مرتبه» اخبار اوده« در چاپخانة ر نولکشويدر زمان زندگ
شناس  ادبيات  به و سرسخنرشوقلم خود نولک  بهم ۱۸۶۶ مقدمة منظوم نشر سال .است

ن نشر کتاب ترجمة حال منظوم ي در ا. منسوب استيآباد ضيبخش ف يهند اله
  )۷۴ ،۷ (. داده شده استيز جايقلم وقار ن  به متعلّقيبلخ الدين جالل

 ر از جانب نولکشوم ۱۸۷۴ در سال يبلخ الدين جالل» يمعنو يمثنو«دوم  باِر
م ين تسلي انور حسمحمدقلم   بهباشد و آن يز مي ني ا هيشد که آن شامل حايمنتشر گرد

اثر موالنا مجدداً در الهور  ن شاهي ام ۱۹۰۶در سال ) ۳۰۱ ،۸ (.منسوب است
  )۱۹۲ ،۷ (.افتي انتشار



  جانِب هندوستان آيد همي // ١٠٨

  

 يبردار مطالعه و بهره  باد کهيدر هندوستان موجب آن گرد» يمثنو«نشر مکرر 
ن، معلوم است که ي همچن.ديقلم آ ي بهوافر بر آن شروح ي فارسادبياتاثر  ن شاهيا از

 کلمات ين صحتيي مشکل و تعهاي ي هندوستان جهت معنيسينو در گسترة مکتب شرح
قلم  ي بهزبان فارس ي به شروح فراوانيبلخ الدين جالل» يمثنو«و اصالت متن کامل 

بداهللا قلم ع  به»يمعنو يمثنو« ششگانة ي جامع بر دفترهاهاي  از شرحيکي .اند آمده
لکهنو، (متعلّق است ) م ۱۷۱۳/ه ۱۱۲۵ :م(بحرالعلوم   بهمشهور الدين  ابن نظاممحمد
  .بخش محفوظ است  در کتابخانة گنج۷۱۵۸که نسخة آن تحت ش) م ۱۸۷۷
» يمعنو يمثنو« شرح جامع م ۱۷۰۸/ه ۱۱۲۰ز سال ي پارسا ني الهورايوبخواجه  

ر کرده، ي دشوار را تفسيها  او نخست واژه.ه استديان رسانيپا  به»وبياسرارالغ«نام   بارا
   پارسا در آن افادهايوبخواجه   روش کار ترين  مهم.ات پرداخته استيشرح اب  بهسپس

 کرده، سپس ي سابق را نقد و بررسهاي هات شرحي نقطة نظر و توجيافته است که وي
ده يچاپ رس  بهزيان ن شرح مذکور در تهر.ل ذکر نموده استيتفص  به خود رايها شهياند 

  .است
خان  شکراهللا» ي معنويشرح مثنو «يخان راز خواهش عاقل  بابيز  اورنگدر عهِد

 .قلم آمده است  به)م ۱۷۰۰/ه ۱۱۱۲ يا م ۱۶۹۶/ه ۱۱۰۸ :م( خاکسار ي هندوستانيخواف
ان ي در جريغ ويدر  بييها ش کرده، از کمکي ستايخان راز باچه از عاقلي در دمؤلّف

  .ادآور شده استي» يمثنو«ن شرح ي اتأليفم کار هنگا
ن ي مختلف در ايها در دوره» يمثنو«ک سلسلة کالن شرح يادشده يدر کنار شروح 

سامان   به ارزندههاي  موالنا خدمتيشه و آراياند  معرفي ي کار آمده، براين رويسرزم
  :توان کرد يل نامبر ميطور ذ  به آنها راترين اند که مهم دهيرسان

 ،)م ۱۷۳۶/ه ۱۱۴۹يا م  ۱۷۲۷/ه ۱۱۴۰.تعل(محمد اکبرآبادي  شاه ولي» االسرار زنمخ«
 يشرح مثنو«، ي سندين شکارپورحٰمراهللا ابن عبدالريشاه فق» يمعنو يشرح مثنو«

 /ه ۱۰۹۰ :م (يعبدالفتّاح احمدآباد» يالمعان مفتاح«، ين البلخي ابن حسمحمد» يمعنو
شرح «احمد،  سيد »ي معنويشرح مثنو«، ينا عبدالولموال» يالمعنو فتوحات«، )م ۱۶۷۹

 عابد محمد» يمغنّ«، )م ۱۷۳۸-۱۷۸۷/ه ۱۱۵۱-۱۲۰۲ (يعبدالقادر کنتور» ي معنويمثنو
 يرازي شييمحمودشاه دا الدين نظام» ي معنويشرح مثنو«، )م ۱۶۸۸/ه ۱۱۰۰ .تعل(
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ح و يتصح  با، مجلّددو، در م ۱۹۴۳-۴۴آباد،   اسالم) (م ۱۴۱۲-۱۴۶۴/ه ۸۶۹-۸۱۵(
اند که متن کامل  دهيشتر کوشي شارحان مذکور ب.رهيغ و)  نادر رنجههمحمدشگفتار يپ
ق ي و دقي عرفانيشناس گرفته، اثر را از موقع جهان  را فرايبلخ الدين جالل» يمثنو«

  .ندير نماي موالنا شرح و تفسي تصوفيها دگاهينمودن نظر و د
 تحت يموالنا عبدالول» ي معنويشرح مثنو« يها ادشده نسخهيشروح   بهبرابر

) م ۱۸۵۷/ه ۱۲۷۴ پس از .تعل (يعبدالفتّاح گجرات» يالمعان مفتاح« و ۸۴ ،۸۳ ،۸۲ش
ر يم» يمعنو ي شرح مثنو.شوند ي مي نگهدارا در کتابخانة خدابخش پتن۷۷تحت ش

 در کتابخانة ۲۳۶۰، تحت ش)م ۱۶۶۲/ه ۱۰۷۳ :م(دهلوي  ي نوراهللا احرارمحمد
» يمثنو«ز از زمرة شروح ارزشمند ين هردو کتاب نيبخش موجود است که ا گنج

  .گردند يمحسوب م
 ييگشا ي جهت معني خرديها ن، رسالهي جامع و مکمل، همچنهاي در برابر شرح

خ يش» تيب شرح «.اند قلم آمده  بهکردند، يح را تقاضا ميات جداگانه که شرح و توضياب
علم حق در علم «ت يداد بيدر معن) م ۱۷۱۴/ه ۱۱۲۶ :م (يعبداالحد وحدت سرهند

س آن تحت يد بوده، نسخة دستنويعا»  باور مردم شودين سخن کيا/ گم شوديصوف
  رام کاچر متخلّصايت ديندا اثر پ.بخش محفوظ است  در کتابخانة گنج۱۱۳۱۴ش
اشته  نگي ناميعل کرم سيد نامة  بهشکل پاسخ  به»يات مثنويدفع شبهات از اب«خوشدل  به

که از سبب اختالفات شرح » يمعنو يمثنو«ات ي از ابيبعض  به در آن راجعمؤلّفشده، 
ان کرده ياند، فکر و مالحظاتش را ب وجود آمده  بهها ان مردم شبههي آنها ميهايو بست معن

  .است
مشاهده   بهن کتابهايتعداد مع» يمثنو«ات جداگانة ير ابيشروح کامل و تفس  بهوستهيپ

قلم   بهحدة آني عليا انتخاب قسمتهاياثر  ن شاهي جداگانة اير دفترهايتفس  بههرسند ک يم
 جداگانة ير دادن دفترهايحده تفسيطور عل  به از شارحانيگر تعداديعبارت د  به.اند آمده

 مرموز اثر را مورد يها گر، نکتهي دي برخ.اند ا منتخب آن را مسلک قرار دادهيو » يمثنو«
 نمونة برجستة .قلم آمده است  به چنديز کتبينه نين زميند که در اا داده ح قراريتشر

عبداهللا  الدين نيغالم مع» ي و انوار معنوياسرار مثنو«ده يگرد ن روش انشايا ي بهکتابها
دهد،  ير ميرا تفس» يمعنو يمثنو«که دفتر اول ) م ۱۶۳۳-۱۶۹۴/ه ۱۱۰۶-۱۰۴۳(
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 .شود ي ميبخش نگهدار ابخانة گنج در کت۱۱۱۹س آن تحت شي نسخة دستنو.باشد يم
 دو يز بر مبناين) م ۱۷۵۶/ه ۱۱۷۰ :م (ي جالندهريشاه بهلول برک» ي معنويشرح مثنو«

» ي معنويشرح مثنو «.)م ۱۷۱۶/ه ۱۱۲۹(قلم آمده است   به»ي معنويمثنو«دفتر اول 
) م ۱۶۶۹/ه ۱۰۸۰ :م (محمدپردازد، شاه فتح   مي دفتر اول۳شرح   به هاشممحمد ريم

 يمثنو« چهارم، پنجم و ششم يح دفترهايتوض) م ۱۶۶۷/ه ۱۰۷۸(» يمثنو«فتح « در
  .را فراهم آورده است» يمعنو

»رد عبدالفتّاح حسيني عسکري احمدآبادي انتخاب و شرح مثنوي معنوي» مکنون دسي« 
 و )م ۱۶۵۸-۱۷۰۷/ه ۱۰۶۸-۱۱۱۸(ر يب عالمگيز نظم و نثر بوده، در زمان اورنگ به
ب آغاز نموده يز ش اورنگيت در ستاي ب۱۰  با اثر رامؤلّف .نام او نوشته شده است به

پور  ي بانکا، در کتابخانة خدابخش پتن۷۹س اثر مذکور تحت شي نسخة دستنو.است
  .محفوظ است

 در کتابخانة موزة ۳۷۰که نسخة آن تحت ش» ي معنويشرح مثنو«م در ي نعمحمد
ن اثر ي اتأليفرا هدف » يمعنو يمثنو« تنها مشکالت حيشود، توض ي ميا نگهداريتانيبر

پس از » ي معنوي مثنوحلّ«خ ملّا خداداد، در يز ابن شي امام عبدالعز.خود دانسته است
 در ين اصول کتابيا  بار آنها پرداخته،ي و تفستحقيق  بهات دشواري از ابيآوردن برخ

» يرضو مکاشفاِت «تأليف ن اصوليهم  با.قلم آورده است  به»يمثنو«ح مشکالت يتشر
ز انشا شده ين) م ۱۹۵۷/ه ۱۳۷۷، تهران، م ۱۸۷۷لکهنو،  (ي الهوريرضامحمد يمولو

 .کند يبحث م» يمعنو يمثنو« مرموز و مشکالت يها ان نکتهيح و بياست که در توض
)۸، ۳۰۳(  

 يشرح منظوم برخ) م ۱۷۳۲/ه ۱۱۴۵ :م (يتينا خان يباقر عل»  گلشن اسراريمثنو«
  .است» ي معنويمثنو «قطعات

 /ه ۱۰۴۸ :م (ي گجراتير عباسيف کبيعبداللّط» يق المثنوي من حقايالمعنو لطائف«
ات يح ابينام شاهجهان نوشته شده است، در توض  بهم ۱۶۲۲/ه ۱۰۳۲که سال ) م ۱۶۳۸

لکهنو، ( نوشته شده است يات قرآني و آيث عربي، عبارات و احاديدشوار مثنو
ش يرا در اساس ب» يمعنو يمثنو«ف ين، عبداللّطي افزون بر ا.)م ۱۸۷۶، کانپور، ه ۱۲۸۲

کرده  هيار داشت، تهي که از هرات، کابل، برهانپور دسترس نموده در اختيا  نسخه۸۰از 
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 نسخة مذکور تحت .دينام» مهيات سهينسخة ناسخة مثنو«، آن را )م ۱۶۲۲/ه ۱۰۳۲(
 بر ييها باچهين ديف همچنيعبداللّط .ا موجود استيتاني در کتابخانة موزة بر۱۲۱۰ش

 .اند گردآورده شده) يالمثنو مرآت(» يالمعنو مرآت«نوشت که در » يمثنو«شش دفتر 
» غاتاللّ لطائف«  بهموسوم» يمعنو يمثنو«فهم   مذکور لغت کلمات مشکلمؤلّفقلم  به
  )۲۴۰، ۷ (.ز نوشته شده استين) م ۱۸۷۷لکهنو، (

ن، ين سرزمي اي محلّيزبانها  بهترجمة آن» يمثنو«ح يق و تشرينشر و تحق  بابرابر
ن، ي همچن.ده استيره بارها چاپ گرديغ ، پشتو، اردو وي، سندي، پنجابيچون بنگال

نفوذ وافر  ي بهاند که همگ قلم آمده  بهزبان اردو  بهن اثريا ي بهادي زيها هيشرح و حاش
  .دهند يز خبر ميزبان ن يتبار و هند ن اقوام هندويکتاب در ب

 از آن جمله، .ده استيظهور رس  به بارهايزبان بنگال ي بهاز فارس» يمثنو«ترجمة 
دلبر گل «عنوان   باق نثريطر  بهرا» يمعنو يمثنو«ک دفتر ي ترجمة ياري بخت يعل اظهر

) داکا، بدون سال نشر (.ده استيچاپ رس  بهن آنيانجام داده که جلد نخست» روشن
رد که، يگ يق مقلم عبدالواحد تعلّ ي بهزبان بنگال  بهاثر ن شاهين، ترجمة منظوم ايهمچن

۱۰۱-۳، ۲ (.فانه، ناتمام مانده استمتأس (»ين يوسف» مثنوي روميرمنيرالد )م ۱۹۱۷-۱۹۸۷ (
» ر گلپويمثنو«، )داکا، بدون سال نشر(نذرالحق » ير کهنيمثنو«، )داکا، بدون سال نشر(

، )داکا، بدون سال نشر(عبدالستار » گلپو ريثنوم«، )م ۱۹۶۷داکا، (الرحمان  ليخل
موالنا » يروم يمثنو«، )کلکتّه، بدون سال نشر(ن ي اکرم حسيقاض» يروم يمثنو«

موالنا عبدالحق » في شرير مثنويموالنا روم«)  مجلّد۴، در م ۱۹۸۶داکا، (د يعبدالحم
 يزبان بنگال  به»ينو معيمثنو «يها ز در شمار ترجمهي جلد ن۳داکا، بدون سال نشر، در (
 . اشارت دارندين هندوان شامل زبان بنگاليشهرت کتاب در ب ي بهباشند که همگ يم

 يزبان بنگال  به»يمعنو يمثنو« را از يمنتخب) م ۱۸۳۵-۱۹۱۰(نگه يش چندر سيگر
  .باشد ي برخوردار ماهميتيدرآورده است که از 

د که او ي موجب گرديفارسزبان و ادب  ي به سنديروزشاهيب فيعشق و عالقة اد
 درآورد و سرآمد همة آنها ترجمة يزبان سند  به راي متن فارس۵۰ش از يب
نام   بان کتابي ا.شود يه در شش دفتر محسوب ميهمان وزن و قاف  به»يمعنو يمثنو«
آباد، بدون سال   دريح(مشهور بوده، در پاکستان » ي مثنويگشا چهره«ا يو » العلوم اشرف«
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 يمثنو« در وصف ترجمة  يحاج غالم مصطٰف) ۱۷۱ ،۶ (.ده استي گردمنتشر) نشر
  : سروده استيا  قطعهيزبان سند  به»يمعنو

ــو ــويمثنــ ــوي معنــ   ي مولــ
  

ــان پهلــو    ــد مــسنّد از زب   يش
  بـــدل يب بـــيـــ ادياز مـــساع  

  
  دة علـم و عمـل     ينور را چون د   

ـ          بـدل   يترجمه چون اصل آمد ب
  

  مثـل   يهم مترجم چون مترجم ب    
    )۶، ۱۷۴(  

خان در  زبان پشتو از جانب عبداالکبر  به»يمثنو« از يگريص ديترجمه و تلخ
 عبدالجبار، شرح منظوم دو دفتر اول يمولو» اسرارالعلوم «.ده استيشاور نشر گرديپ
افته است ي   شرح در آن افادههاي لتي از فضيکي .رود يشمار م  بهزبان پشتو  به»يمثنو«

  . داده استيز جاينا را ن موالي ضمن شرح شعرهامؤلّفکه 
زبان   بهها  را ترجمهيبلخ الدين موالنا جالل» ي معنويمثنو «يها بخش اعظم ترجمه

 /ه ۱۳۷۰ :م (ي اکبرآباديقيماب صدين سي از آن جمله، عاشق حس.دهد يل مياردو تشک
رشتة نظم   بهزبان اردو  بهرا» يمثنو« شش دفتر م ۱۹۲۸/ه ۱۳۴۷در سال ) م ۱۹۵۰

 چاپ يرو الدينروزي فيد نظر مولويتجد  بابوده،» الهام منظوم«  به که موسومدرآورد
خان  ديعبدالمج» بوستان معرفت«) م ۱۹۲۸-۳۱/ه ۱۳۴۷-۵۰روز، ي ف:الهور (.آمده است

 »ي معنويمثنو« منظوم يها ز از ترجمهين) م ۱۹۰۸-۱۳/ه ۱۳۲۶-۳۲، ر نولکشو:لکهنو(
 ترجمة .رفتي صورت انجام پذم ۱۸۹۱-۲/ه ۱۳۰۹-۱۰ يباشد که سالها يزبان اردو م به
شاه يوسف عليمحمدقلم   به دشوار آنيها شرح کلمه  با»ي معنويمثنو«گر منظوم يد

افته يانجام » يوسفيراهن يپ«نام   بام ۱۷۷۹/ه ۱۱۹۳ متعلّق است که سال ي نظاميچشت
؛ م ۱۸۸۹نپور، کا (.ده استيطبع رس  به هندوستانيها هين اثر مکرراً در نشري ا.است

، )م ۱۸۵۲، يئبمب (ي مستان عليمنش» باغ ارم«) م ۱۸۹۷؛ کانپور، م ۱۸۸۹لکهنو، 
غالم » معرفت شجرة«و ) م ۱۹۵۸ (ياحمد امجد الدين  جالليمفت» يمثنو گلدستة«

 يها ترجمه) م ۱۹۲۴لکهنو، چاپ هفتم، ) (م ۱۸۷۹ :م(در يح  به متخلّصيدر گوپامويح
 را» يمثنو« از يک قسمتيز ي ني مظفّر نب.باشند يزبان اردو م ه ب»يمثنو«منتخب منظوم 

، يدهل (.ز معروف است، سروده استين» تحفة مظفّر«نام   باکه» نالة مضطر«عنوان  با
  )م ۱۹۰۵
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 .اند زبان اردو منظّم ساخته  بهرا» يمثنو« از مترجمان تنها دفتر اول يبرخ
ش مؤلّف(» گلزار معرفت«، )ون سال چاپالهور، بد (يپور ي احديقيشف» العلوم اضير«

توان در  ي را ميبخش کاندهلو يهاٰل» العلوم ضيف«و ) نامعلوم، الهور، بدون سال چاپ
 .اند  اکتفا نمودهيبلخ الدين جالل» يمثنو«ترجمة دفتر اول   بهبرد که ن مورد ناميا
ان معجزة ي را در ب از دفتر اولي، ترجمة منظوم قسمت)ش نامعلوممؤلّف( »معجزه دةيقص«
 صورت انجام م ۱۶۹۰رد که سال يگ يها را دربرم زهير  در سخن آوردن سنگ)ص(مبريپ
ت يترجمة صد حکا) م ۱۹۲۷ :م (ين عارف مهمي حسمحمدرزاده ي پ.رفته استيپذ

نظم اردو درآورد که   به)ان که هريمات(» عقد گوهر«عنوان   با»يمثنو«را در بحر » يمثنو«
ترجمة «) م ۱۹۰۵، ي، دهلم ۱۹۰۰الهور،  (.ديدر هندوستان منتشر گردآن دو مرتبه 

 .افته استيز تا امروز انتشار ني نيآباد حيد مليخان حم ديعبدالحم» ي معنويمثنو
  )۳۱۴ ،۴ :نک(

ز ينثر اردو ن ي بهبلخ الدين موالنا جالل» يمثنو «يها باعث تذکّر است که ترجمه
 و ها موالنا شرح» يمثنو«ن اردو در برابر ترجمة  از مترجماي برخ.عرض وجود دارند

  .اند ز نگاشتهيشاهکار نامبرده ن ي بهادي زيها هيحاش
» يمثنو«برگردان منثور ) م ۱۸۹۳-۱۹۷۸(ن ي سجاد حسيقاض» يمعنو يمثنو«مثالً 

 عبداهللا . در شش دفتر در الهور نشر شده هيمقدمه و حاش  با است کهيبلخ الدين جالل
ق نظم شرح منثور آن را يطر  به»يمثنو« از دفتر اول يز در برابر ترجمة قسمتي نيعسکر

زبان اردو   به»يمثنو«ترجمة منثور » العلوم مفتاح«) م ۱۹۴۸الهور،  (. داده استيجا
 .دهياتمام رس  بهم ۱۹۲۵ سال ي مجددي نقشبندير عرشي نظمحمداست که از جانب 

، ي و عروضيع لفظي، صنايب نحوي ترکيشارح در شرح خود حلّ لغات و چگونگ
) ، چاپ ششمم ۱۹۵۹الهور،  (. داده استي مربوط را جاي و مسائل فقهينکات عرفان

 يقير صدي بشمحمد يمولو» المفهوم کشف«، )آباد، بدون سال نشر  مراد(» العلوم کشف«
 و شرح ز ترجمهيسندة نامعلوم نياز نو» العلوم کشف«، )م ۱۹۱۵الهور،  (يپوريفاضل عل

برگردان و شرح ) م ۱۹۵۴الهور،  (يراز» بحرالعلوم «.باشند يزبان اردو م  به»يمثنو«
ز ي ني اشرف تهانومحمد يمولو» يمثنو روزنامة «.زبان اردوست  به»يمثنو«دفتر پنجم 

  اشعار مقدمة اثر راي برخمؤلّفباشد، بلکه  يزبان اردو م  به»يمثنو«نه تنها برگردان 
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 »معنوي مثنوي«معرفت و تفسير ) م ۱۹۰۱دهلي،  (.و شرح و توضيح داده استزبان ارد به
 ين راسخ دهلوعبدالرحٰم»  رومي موالنايمثنو«کتاب مرقوم شرح اردو «در 

که ) م ۱۸۶۳-۱۹۴۳/ه ۱۲۸۰-۱۳۶۲ (ي تهانوياشرف عل» يمثنو ديکل«، )م ۱۹۰۶ :م(
زبان اردو   بهزي، ن در کانپور چاپ شده استم ۱۹۰۷-۱۵ ين سالهاي آن بيبخشها

  )م ۱۸۹۷، يدهل (.صورت گرفته است
رستان مسلم يان دبي دانشجوي براي لغات و گزارش حلّيبرختل» يمثنو خالصة«
ده يچاپ رس ي بهنوين نگ عبدالرحٰممحمدد نظر يتجد  بان اثري ا.زبان اردوست  بهالهور
  )م ۱۹۶۰/ه ۱۳۸۰الهور،  (.است

 ۷۸۰را از وجود شرح ي ز.ستين» يمثنو «يها هترجم  به محدوديترجمة آثار مولو
رود که  ياشارت م» زيمعارف شمس تبر«نام   بازبان اردو  بهزي نيزيوان شمس تبريت ديب

) م ۱۹۷۵/ه ۱۳۹۵سال ( اختر محمدم يقلم حک  بهافته،ي پاکستان منتشر يآن در کراچ
  )۲۹۵ ،۴ (.متعلّق است

اند که  رة هند شعرايي زندگي کردهقا در شبه» مثنوي«در کنار ترجمه و تفسير 
هايي  نمونه. اند شماري ايجاد کرده هاي بي شيوة کار موالنا پيروي نموده، مثنوي از
، )م ۱۲۵۴-۱۳۲۴/ه ۶۵۲-۷۲۴(پتي  بوعلي قلندر پاني» گل و بلبل«چنين مثنويها  از
، ) بيت۴۰۰۰عبارت از ) (م ۱۳۵۹-۱۴۴۰/ه ۷۶۰-۸۴۴(حسين بلخي » حسيني افتخار«
ميرزا » معنوي اسرار«، )م ۱۶۷۴-۱۷۰۶/ه ۱۰۸۵-۱۱۱۸(عطاي تتّوي » بهشت هشت«

) م ۱۶۴۹-۱۷۱۵/ه ۱۰۵۹-۱۱۲۸(خان  ارادت اهللا واضح ساوجي مخاطب به مبارک
مير محمد مؤمن عرشي اکبرآبادي » شاهد عرشي«، )م ۱۷۱۴/ه ۱۱۲۶.بيت، تعل ۶۶۶۶(
.  بيت، تعل۳۵۰۰(رازي عاقل خان » مرقّع«، )م ۱۶۵۸/ه ۱۰۶۹. بيت، تعل۳۰۰۰(

سوامي بهوپت راي » غم مثنوي بي«خراباتي کشميري، » العارفين شمع«، )م ۱۶۹۶/ه ۱۱۰۸
خان نايتي  باقر علي» رموزالطاهرين«، )م ۱۷۲۰/ه ۱۱۳۲. بيت، تعل۲۰۰(غم بيراگي  بي
 ،)م ۱۷۵۶-۱۸۳۵/ه ۱۱۷۰-۱۲۵۱( رنگين دهلوي» رنگين خمسة«، )م ۱۷۳۹/ه ۱۱۵۲ :م(
 /ه ۱۲۲۴-۱۲۹۷(ثناءاهللا خراباتي )  بيت۳۲۴۰(» خردنامة خراباتي«و » ارفينالع جنّت«

 م ۱۸۴۶/ه ۱۲۶۳.  بيت، تعل۲۵۰۰(حسن کشميري » ةتحفة احمدي«، )م ۱۸۷۹-۱۸۰۹



  ١١٥/ / جايگاِه موالنا و آثاِر او در شبه قارة هند

» مثنوي«قلم آمده، تأثير روشن  باشند که در استقبال وزن و شيوة بيان موالنا به غيره مي و
  .اند  کرده  افادهزبان هندوستان ادبيات فارسي را به

ق  ه ۱۰۲۸دهد که در سال  ياطّالع م» خانهيم« در يني قزويفخرالزّمان عبدالنّب
 در استقبال سبک و يم کرده است که آن همگيت تنظي هزار ب۱۵ب يقر «ينيد قزويجاو

  :ز استي عزيت از اول آن مثنوين بي ا.باشد يم» ي معنويمثنو«وزن 
  کنـد   يت مـ  ي که هر دم صد حکا     ين

  
  کنــد يت مــيــ روايياز لــب نــا 

  نفـس   ، بشنو از صـاحب    يمشنو از ن    
  

  دست کـس  ي نالـه نـشن    يکز جمـاد  
    )۱ ،۲۱-۹۱۹(  

کشميري افضل سرخوش محمدزبان هند  يسان معروف فارسينو از شاعران و تذکره
 »معنوي مثنوي« در پاسخ به» نوراالنوار«نام  نيز يک مثنوي با) م ۱۶۴۰-۱۷۱۵/ه ۱۱۲۷-۱۰۵۰(

شه و ياند ن شاعر را در استقبال ي برخوردار بوده، مقام اينيوة معيکه از سبک و شنوشته 
  .کند ي موالنا بازگو ميآرا

 در . دارد ة هند ادامهقار  است که در شبهيرگاهيز ديق و پژوهش آثار موالنا نيتحق
 از يادآوري .اند راث موالنا کمر همت بربستهي آموزش مي در پياديان زمحقّقن قلمرو يا

 .رساند يثبوت م  به فوق رايها شهياند ت يقلم آمده واقع  بهن راستاي آثار در اترين معروف
 الدين  و آثار موالنا جالليزندگ« چون يموالنا کتب  به مربوطيدر فهرست آثار پژوهش

  که افضل افشار آن رايسيزبان انگل  به افضل اقباليشناس پاکستان ادبيات» يروم
، )م ۱۹۵۰الهور، ( باقر محمد» يتصوف روم«، )م ۱۹۵۵تهران، (ردان نمود  برگيفارس به
رزا يم»                         « و اردو، يفارس  بههمو» ري که محيبات نفسي ترغ:يمولو«

غالم رسول » يروم الدين موالنا جالل«زبان اردو،   به)م ۱۹۶۰ :م (يک بدخشانيب مقبول
، )م ۱۹۷۴داکا، ( اسحاق  محمدالدين شمس» يمک روميبشوپر«، )م ۱۹۶۴داکا،  (محمد

» يروم الدين  و جالليالعرب ابن«، يزبان بنگال  به)م ۱۹۸۰داکا، (عبدالستار » يموالنا روم«
ن ي و امثال اي نعمانيشبل» يمثنو سوانح«، )م ۱۹۸۴داکا، ( سرکار  يمان علي سلمحمد

ر روم را در يگاه پيله جايوس نيمختلف آراسته، بدموالنا مباحث   به دارد که راجعيجا
  .اند انش در قلمرو هند مقرر ساختهي مشتري براي فارسادبياتقلمرو 
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ان يم  نه تنها منحصر دريبلخ الدين موالنا جالل» يمعنو يمثنو«در مجموع، شهرت 
رجمه و  تأمل در ت.رون از آن هم نقش روشن دارديزبان است، بلکه در ب يمردمان فارس

 يازهاي آن است که ناوابسته از نيدر قلمرو هند بازگو» يمثنو«ق ير و تحقينشر، تفس
 موالنا امکان داده است که آثار يشمار افکار عموم ي مشترکات بي و فرهنگيمختلف ملّ

 شود و ارادتمندان معرفي يستگيشا  بان هنديآور در سرزم ر و عارف نامين شاعر شهيا
ن قلمرو ير روم در ايغ افکار و آثار پي آموزش و تبلين براين سرزميدر اشمار موالنا  يب

  .سامان رسانند ي بها ستهي شاهاي خدمت

  پي نوشت
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  ١١٧// جايگاِه ظهيرالدين محمد بابر در فرهنگ و ادِب فارسي 

   فارسي محمد بابر در فرهنگ و ادِبالدينجايگاِه ظهير

 بان شهرتمند و نوآوري ادآثار  بهوند گرفتنيک در کنار پي فارس و تاجادبياتر تحول يس
 از ادبياتکند که  يه ميپرور تک ران فرهنگساالر و ادبيان شاهان و امي شاهاي خدمت به

 آنها يبان در پناه مهرباني گرفته، اد آنها رواج و رونقياست و کشورداري ساستفادة
برگزار نمودن محافل شعر و سخن   بااستمردانيران و سين امي فزون بر ا.اند افتهيق يتوف

ه يدن آثار گرانمايآفر  بهاياند   سرودهيالهام آمده، اشعار ناب  بهو سمع اشعار سخنوران
زده است که برابر  رقم را ي خود نام شاهانيها فهيخ در صحي تار.اند  موفق شدهيادب

ق ي، تشوها س کتابخانه و دانشگاهيج دانش و هنر، تأسياهتمام در بزرگداشت و ترو
دن يشاعران و شن  بااد داشته، در اثر مصاحبتي رغبت زيشعر و شاعر  بهسخنوران

ن ي از اي تعدادي حتّ.اند  موفق شدهيي سخنسرايز براياشعار آنها اغلب خودشان ن
ا يوان يعنوان شاعران صاحب د  به داشتن،ياسيابر عظمت و شکوه سدولتمردان در بر

 ي کشوردارياسينفوذ س  به توجه.اند دهي دور خود اعتراف گردادبياتندگان برجستة ينما
 ي فارسادبياتران را در ي اميپرور  و ادبيان اگر از نظر اول اوج فرهنگ ساالريسامان
ي شعر و شاعر  بهن شاهان رايواسطة ا يد بونيگر عالقه و پي دير کند، از سويتفس
ن خاندان معتبر برآمدن يران فرهنگ ساالر و از اين امي در شمار ا.رساند يثبوت م به

ي ها و آثار ادب ر که در تذکرهير مونتسين سالله اميندگان آخري از نمايکيشاهزادة شاعر، 
ت ي شعر را در معياسي سشود، آغاز قدرتمند يبرده م  ناميعصر رودک عنوان شاعر هم به

ابد و در عهد ي ي م  ادامهادبياتز در ي نيل در ادوار بعدين تماي ا.رساند يثبوت م  بهدربار
 شناخته يعنوان شاعر توانا  به)م ۱۵۰۲-۱۵۲۴/ه ۹۰۷-۹۳۰(ل اول يان شاه اسماعيصفو

 و يرکدر نظم ت” او ي هرويمعلومات فخر  به بنا.کرد ي تخلّص م»ييختا«شده است که 
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ن ي اياز امرا) ۶۹، ۱۱ (.“وان اشعارش مشهور استي طبع خوب داشت و ديفارس
 شهرت ييگو ههيشتر همچون بدي ب،)م ۱۵۲۴-۱۵۷۶/ه ۹۳۰-۹۸۴ (بخاندان شاه تهماس

جانب شعر   بهلي خاطر انوار آن حضرت مي گاهيوجود همه اشغال پادشاه با”داشت و 
ز همچون شاعر ين) م ۱۵۷۶-۸/ه ۹۸۴-۵ (يل ثانيشاه اسماع) ۷۱، ۱۱ (.“ديفرما يم

 خدابنده محمد شاه .کرد ي تخلّص ميده بود و عادلي عهد خود اعتراف گرديتوانا
شعر عالقة وافر   بهن خاندانيگر ايران ديف اميز در ردين) م ۱۵۷۸-۱۵۸۷/ه ۹۹۶-۹۸۵(

  .کرد ي تخلّص ميداشت و در شعر، فهم
خ يز در تاري االصل هند ن يرانين ايسالطان ي در ميشعر و شاعر  بهمحبت و عالقه

 و يخي هم در آثار تاريشمار ين مورد مطالب بيت دارد و در اي معروفي فارسادبيات
ل ين و شاهزادگان هند، از قبي از سالطي قسمت.افتهي دست اول ذکر يها سرچشمه

/ ه ۷۲۵-۷۵۲(شاه   تغلقمحمد، )م ۱۲۹۰-۱۲۹۶/ه ۶۸۹-۶۹۵ (يخلج الدين جالل
س  ملک، مؤسيغاز ،)م ۱۳۵۱-۱۳۸۸/ه ۷۵۲-۷۹۰(شاه تغلق  روزي، ف)م ۱۳۵۱-۱۳۲۵

ل ي، اسماع)م ۱۴۸۹-۱۵۱۰/ه ۸۹۵-۹۱۶(وسف عادلشاه يجاپور، يان بيسلسلة عادلشاه
 )م ۱۵۸۰-۱۶۲۶/ه ۹۸۸-۱۰۳۶(، ابراهيم عادلشاه ثاني )م ۱۵۱۰-۱۵۳۴/ه ۹۱۵-۹۴۱(عادلشاه 

اقت و استعداد مشهور يعلم و ادب ممتاز و در ل  بهگفتند، ي شعر ميزبان فارس  باشتريب
 برهان نظام شاه .کند ي ميي بازگوادبيات  بهشان رايوند خوب اين امر پيبودند که ا

ان دکن يندگان سلسلة نظامشاهيکه در شمار نما) م ۱۵۰۸-۱۵۵۴/ه ۹۶۱-۹۱۴(
 که در ستا يمند ن عالقهي همي داشت و بر مبنايشتري بيوستگيشعر پ  بهدارد، قرار

  .گفت ي شعر مييتخلّص وفا  باز،يل عادلشاه ني اسماع.کرد ي تخلّص ميشعر سپهر
ن هند بازگوکنندة آن است که در ي در سرزمي کشورداريخ دوران بعديتار  بهتوجه

 از جمله، از .دا کردي نفوذ پيشعر و شاعر  بهن منطقه منبعد مناسبت خوب شاهانيا
در ) م ۱۵۴۳-۱۵۵۰/ه ۹۵۰-۹۵۷(شاه  د قطبيشان در گلکنده جميشاه سلسلة قطب

 ،)م ۱۵۸۱-۱۶۱۱/ه ۹۸۹-۱۰۲۰( قطب شاه محمد . شهرت تمام داشتييگو ههيبد
 شعر و شاعري گفت، اما در مجموع، همچون شخصيت سياسي به گاه شعر مي هرچند که گاه

/ ه ۱۰۲۰-۱۰۳۴(شاه   قطبمحمدنام   بازين سالله که نيگر اي ديامرا  از.ه نبودتوج يب
  .کرد ياهللا و سلطان تخلّص م ت داشت، در شعر ظليمعروف) م ۱۶۲۵-۱۶۱۱
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مقام خاصة خود  شعر و شاعري در عهد تيموريان هند به نفوذ توجه خاص امرا به
شود که هرچند اکثر آثار منظوم و  ادبيات معلوم مي از سير تاريخي مناسبت امرا به. رسيد

ار مانده در تاريخ ادبيات فارس و تاجيک کمتر ارزش يادگ منثور از شاهان گذشته به
اند، ولي در اين ميان سلسلة تأليفاتي از حاکمان و استانداران معلوم است  ادبي دريافته

خاصه، سلسلة تأليفات اميران خاندان . اند که در مقام بلند ادبي و علمي اعتراف شده
:  حک(م و  ۱۴۸۳/ه ۸۸۸: ت( بابر .رساند ثبوت مي تيموريان هند حقيقت اين امر را به

شاه ، اکبر )م ۱۵۵۵-۱۵۵۶، م ۱۵۳۰-۱۵۳۹(، همايون )م ۱۵۲۶-۱۵۳۰/ه ۹۳۷-۹۳۲
، شاهجهان )م ۱۶۰۵-۱۶۲۷/ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷(، جهانگير )م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۱۰۱۴-۹۶۳(
، شاه )م ۱۶۱۵-۱۶۵۹/ه ۱۰۲۴-۱۰۶۹ (، داراشکوه)م ۱۶۲۸-۱۶۵۸/ه ۱۰۶۸-۱۰۳۷(

زمرة آن شاهان و امراي  از) م ۱۷۰۷-۱۷۱۲/ه ۱۱۱۹-۱۱۲۴ ()شاه اول بهادر(عالم 
تنها همچون مروج شعر و ادب فارسي و دوستدار  ساللة تيموريان هند بودند که نه

اند، بلکه از قريحه و ذوق سرشار  تربيت شعرا و دانشمندان همت گماشته فضل و هنر به
. اند قيمتي توفيق يافته آثار گرانايجاد  ادبي و فرهنگي برخوردار بوده، در اين زمينه به

 ظهيرالدين محمد بابر خود داستاني ست که در ةکارنامه و آثار بنيادگذار اين سلسل
هاي زيادي را نهفته است که همگي ميراث غني اين شاه را  انديشه وسعت آن بحث و 

ن خود از تصديق مؤلّفان گذشته ظهيرالدين محمد بابر همزما نظر به. کنند بازگويي مي
مندان فضل و ادب بود و چه در نظم و چه در نثر مهارت خوبي داشته، در اين  عالقه

  :مهقول ابوالفضل علّا به. وجود آورد زمينه شاهکارهاي بزرگي به
 بود، خصوصاً در نظم ي عالييرا در نظم و نثر پا) .غ.ض، بابر(آن حضرت ”

وبت واقع شده و ت فصاحت و عذي آن حضرت در نهايوان ترکي و ديترک
  )۱۱۸، ۲ (.“…ن تازه در آن مندرج است يمضام

  :ز نوشته استين» نيالطالسةضرو «مؤلِّف
ه ي و عروض و قافي و فارسير بود و از اشعار ترکينظ ي بيقيدر علم موس… ”

ار ي بس.در فقه نظام کرده است» نيمب«  به و کتاب موسوم.مهارت تمام داشت
اشعار   بهگفته، اما يس ميز روان و سلي را نيس و اگر چه فار.خوب واقع شده

  )۵۵، ۱۱ (.“لتر بودهي مايترک
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 خواجه عبدالرشيد يکي از شاعران و نويسندگان و دانشمندان و صنعتکاران سرهنگ 
  :ن الفاظ ذکر نموده استيمهارت دور بودن بابر را بد با

  )۶۸، ۱ (.“ر نداشتي و شعر و انشا و امال نظيقيبابر در علم موس”
زبان   بهش را اساساًي خوي و ادبي بود و او آثار علمي بابر ازبکياصالً زبان مادر

 رسالة ي، ترجمة ترک»رسالة عروض«  باک طرف، بابري از . نگاشته استيي چغتايترک
 ي، مثنوي و فارسيوان ترکي، ديداهللا احرار نقشبنديعب الدينرينص خواجه  » ةيوالد«
د ي ازبک انواع جدادبيات  به»يتوزک بابر«ا ي» بابرنامه«، )ينفدر کالم و فقه ح(» نيمب«
 .ديت بخشي را تقوينگار قتيل حقي را وارد ساخته، چه در نظم و چه در نثر تمايادب
 فارس و ادبيات و پرغناوت ي غنيگر، از سبب آن که موصوف از سنّتهايجانب د از
ده ي ازبک شمارادبيات از سرآمدان ن رو، نه تنهايده بوده، از ايمند گرد ک بهرهيتاج
 هاي زبان هم خدمت ي فارسهاي  خلقادبيات در تحول فرهنگ و يشود، بلکه و يم

ادگار گذاشته ي  به از خوديا  شرق آثار ارزندههاي نة بزرگ خلقيگرانبها کرده، در خز
اشعار «بان ن زيا ي بهامقول ابوالفضل علّ  به کامل داشت ويي آشنايزبان فارس  با او.است
  )۱۱۸ ،۲ (.گفت يز مين» ريدلپذ

 قاسم هندوشاه در محمدمثل ملّا   به،يخيتار ـ ي ادبيها ان سرچشمهمؤلّف
، »اليالخ مرآت« در يرخان لودي، ش»نيالطالسةضرو« در ي هروي، فخر»فرشته خيتار«
خ ي، ش»هيموريت بزم«ن صباح در حٰم، عبدالر»راالصحابمذکّ« در يحسن نثار خواجه  

، » پنجابيتذکرة شعرا«د در يخواجه عبدالرش ، سرهنگ »پاک ارمغان« اکرام در محمد
 و طبع روان يره استعداد تمام شاعريغ و» نيالعارف اضير« در ي لکهنويآفتاب را

 از آن .اند  بلند دادهي سرودة او بهايزبان فارس  بهاشعار  بهداشتن بابر را اعتراف نموده،
شرو اهل روزگار و در ي پيقيدر ادوار موس” بابر را »يسام تحفة«  تذکرةمؤلّفجمله، 

  )۲۱ ،۱۰ (. دانسته است“شعر خصوصاً همچون مطلع االنوار
طبع موزون و ) .غ.ض، بابر را( را يو”» بيالغرا مخزن«معلومات صاحب   بهبنا
  )۲۹۹، ۱۳ (.” چون در مکنون بوديسخن
شود که در   مي محسوبي ويز ذوق ادب بابر شاهد باري و ترکيوان اشعار فارسيد

  .افته استي انتشار م ۱۹۶۶ و ۱۹۱۰ يبنگاله و تاشکند در سالها
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 بابر يهنر بلند نگارندگ  بهست کها يادشد، شامل اشعار فراواني که از او يوانيد
ده است ي او تا زمان ما آمده رسي رباع۲۰۰ب ي غزل و قر۱۰۰اده از ي ز.کند ياشارت م

  .شود ي محسوب ميشعر و شاعر ي به توجه خاص ويد واقعن امر سنيکه ا
 ذکر م ۱۴۹۹-۱۵۰۰سال   به»بابرنامه«ن شعرش در يق خود بابر نخستيتصد  بهنظر

  :ادشده نوشته استين در اثر يا  به بابر راجع. استيزبان فارس  بهشده است و آن شعر
من   بهمادر و ات پدريرزا که در زمان حيگم نام دختر احمد ميب شه سلطانيعا”

 يت از فارسيگان بيها   در آن محلّ…نامزد کرده بودند، در خجند آمده بود
  :ت را آنجا گفته بودمين بي ا.گفتم يم

  هيچ کس چون من خراب و عاشق و رسـوا مبـاد   
  “پـروا مبـاد   رحـم و بـي   هيچ محبوبي چو تـو بـي      

  )۴ ،۴۸(  
ن ي ا.ساله بود۱۶ت بابر ين بيشود که در وقت گفتن ا ياز معلومات ذکرشده معلوم م

ک و فارس را ي تاجيغن ادبيات يکند که بابر از آوان خردسال ياطّالع بدان هم اشارت م
  .گفتن شعر شروع کرده بوده است  بهن زبانيا  بهبر نموده، از

 يو  بابر در اثر سفرنامةي اشعار فارسيها د است که اکثر نمونهيستة تأکيشا
وة سفرنامه نوشته شده است، يش ي بهک اثريآنکه   با»بابرنامه« .دان ذکر شده» بابرنامه«
کان ي و فرهنگ تاجادبياتخ ي در تاري و فرهنگيخي، تاري همچون سرچشمة ادبيول

 ي ادبيعنوان سرچشمة غن  بهن اثري ايعي و مقام بدي ادبيها  جنبه.ده استياعتراف گرد
 .ده شده استيق کشيرشتة تحق  بهم افيک عثمان کرياز جانب دانشمند صاحب نام تاج

  : آورده است»يسرچشمة ادب: بابرنامه« در آغاز مقالة خود مؤلّفن يچنانکه ا
ن سرچشمه مراجعت يمعلومات ا  بهک و ازبکيشناسان تاج ادبياتار يهرچند بس”

 آموخته يک سرچشمة ادبيصفت  ي بهشناس  تا حال در علم شرقياند، اما و کرده
  )۴۹، ۵ (.“است نشده

 مقاله، بلکه در نزد مؤلّف زمان يک نه تنها براي دانشمند تاجية علمين فرضيا
 نظر يک سرچشمة مهم ادبيدگاه ين اثر از ديا  بهگذارد که يفه ميز وظيان نيامروز
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 يستگيشا  بهکي فارس و تاجادبيات و مقام آن را در يعي و بدي ادبيها افکنده، جنبه 
  .ميمقرر ساز

 نامزد کرده يحال  شرحادبيات بزرگ يادگاريرا » بابرنامه« پنت .ن.دانشمند هند گ
ن اثر در ي امکان دارد که ا.کند ي اثر اشارت ميمت ادبيق  بهن امر هميکه ا) ۱۷، ۸(است 

ا آثار يث نمونة برجستة سفرنامه يح  به آموخته شدن،يکنار همچون سرچشمة ادب
  .ده شوديق کشيرشتة تحق ي بهحال ترجمه

 احمد .مينيحده ببي عليها م، در تذکرهيتوان يگر اشعار بابر را ما مي ديها هنمون
 از اشعار او را آورده که ذکر ييها  نمونه»هند کاروان« در تذکرة خود ين معانيگلچ
  :ديآ يشمار م  به از آنها امر مهميچند

ـ شان را گرچه نه از خو     يدرو   ميشاني
  

ـ ک از دل و جـان معتقـد ا        يل   ميشاني
  يشي از درو  ي شاه يت مگو دور اس   

  
  ميشانيــ  بنــدة درو يم، ولــ يشــاه

    )۶ ،۲۸(  
*  

  هش دل بـستم   يزلف سـ    به تا
  

   عـــالم رســـتميشانيــ از پر
    )۶، ۲۸(  

ندة يشود که هرچند او خود نما يم، معلوم ميات اشعار بابر توجه کنيمحتو  بهاگر
پايداري دنيا، جهاد موضوع درويشي و نا طبقة غني و شاه است، اما چون صوفيان شاعر به

 خود را بندة يآن همه شاه  باين است که در پارچة اولي ا.کند ينفس مراجعت م با
  .در اينجا، درويشان هم اشخاص طبقة پايين و هم صوفيان درنظر است. داند درويشان مي
 يها نمونه  به از جمله،. ذکر شده استيخيگر شاعر در آثار تاري از اشعار ديقسمت
ز نفوذ يم که در آن اشعار نييآ يدچار م» الصفاةضرو«و » فرشته خيتار«ر در اشعار باب

 انسان در راه ي از گمراه ر شکوهي در پارچة ز.شتر استي و شعر عاشقانه بي عرفانتفکّر
  :نديب ي عارفان شرمسار ميعنياهللا،  ش اهلي پيهمه بزرگ  باکند و خود را ينفس م

  ايـم  در هواي نفس گمره عمر ضايع کـرده       
  ايـم   پيش اهل اهللا از افعـال خـود شـرمنده           

  )۱۴ ،۲۱۱(  
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  :ايو 
  اريـــگــوش    بــه د نامــة زارت يبــابر، رســ  

  اسـت   مي ني در ا  يليافت که ل  يمجنون وقوف     
  )۱۴، ۲۱۱(  

*  
  طـوطي خطـت     باز آي، اي هماي کـه بـي       

  نزديــک شــد کــه زاغ بــرد اســتخوان مــن  
  )۱۴ ،۲۱۱(  

*  
  کندم فرقـت تـو، دانـستم        يهالک م 

  
  توانستم  ين شهر م  يوگرنه رفتن از ا   

    )۱۱، ۵۵(  
ها ذکر شده است که   اشعار بابر در تذکرهيها  از نمونهي که گفته شد، قسمتيطور

  :ن نوع اشعار موافق مقصد خواهد بوديآوردن چند نمونه از ا
  يوسـت يهـم پ    بـه  گر باده و جـام را     

  
  ين کـه رنـد باالدسـت      يقـ ي   به دان  يم
  عت بـاده  ي شـر  قت و يجام است حق    

  
  ين بدمست يقي   به ،يچون جام شکست  

    )۱۳ ،۳۵۰۱(  
*  
  دل  بـه  جانم بکن جراحت و راحـت رسـان       

  احت چه راحت استجان خسته جر  بهاز تو  
  )۱۲ ،۴۶(  

 بوده است که اکثر وقت يا اندازه ي بهزبان فارس  به بابر در سرودن اشعارياقتدار هنر
 بابر که رکن مهم شناخت ييگو ههيلت بديبت فض ثاي برا.گفته است يبداهتاً شعر م

قلمداد » بابرنامه« که در ي ويحدة زندگي عليها لحظه  بهگري اوست، بار ديدرجة هنر
 ،اند  او که بداهتاً گفته است، آورده شدهي فارسي شعرهايها له نمونهيوس نيده، بديگرد

 ر را بداهتاً سروده،يانه بابر قطعة زي هنگام محاصرة قلعة معروف ب.ميکن يرجوع م
  :حاکم نظام خان فرستاده است به
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  انـــهير بيـــ ميزه مکــن، ا يتـــرک ســـت بــا 
ــاالک   ــيچ ــرک عي و مردانگ ــ ت ــتي   ان اس

ــر زود ن   ــگ ــصيياي ــي و ن ــوشيحت نکن    گ
  ان است يب  به ان است، چه حاجت   يآنجا که ع    

  )۴ ،۲۰۹(  
دوست و  وطنک شاعر يشود که او  ي اشعار بابر معلوم ميها ضمن مطالعة نمونه

 يافت و در آنجا امپراتوري تسلّطهندوستان   بهم ۱۵۲۶ در سال ي و.پرست است وطن
ا ي بزرگ و هاي ان هند، مغوليموري دولت تهاي نام  باخيس داد که در تاري تأسيبزرگ

ن دوام ين سرزميش از سه قرن در اي آن بيد و دولتداريان هند مشهور گرديکورگان
ات خود در هند يوطن برگشتن را در سر داشت و از ح ي به آرزوشهي اما بابر هم.افتي

افته ي  ل افادهيطور ذ  بهادشده در قطعة اوين است که مطلب ي ا.کرد يت نمياظهار رضا
  :است

  عمرم همه در فراق و هجران بگذشـت       
  

ــا ــم ب   غــصّه و غ
  ه چـه ارزان بگذشـت     ين عمر گرانما  يو  

  
ــا ــم  ب ــج و ال   رن
  يد و هـر    که نشد صرف سمرقن    يعمر  

  
  ش و طـرب   يع با
ـ افسوس کـه در اگـرة و           ران بگذشـت  ي

  
  جــور و ســتم بــا
آثار برگزيدة شاعران فارس و تاجيک آشنايي کامل داشت و بهترين  بابر با  

بابر از اشعار شاعراني، . کرده بود بر فارسي از ـ هاي تاجيکي زبان تأليفات ايشان را به
هاي  رخسرو دهلوي، سعدي، حافظ، جامي نمونهچون رودکي، فردوسي، نظامي، امي

. تأثير نمانده است شک، در آثار وي بي فراوان مطالعه کرده بود که اين، بي
اي  بردان مستچاه بودنش در سرچشمه او هنگام در ديهة آب» بابرنامه«معلومات  به بنا

نوشته  معروف است، در سنگي ابيات زيرين سعدي شيرازي را »آزخ چشمة«نام  که با
  :است

  سرشــت د فــرخيدم کــه جمــشيشــن
  

  : نوشـت يسـنگ   به  بر يا  سرچشمه به
   دم زدندين چشمه چون ما بسيبر ا   

  
ــد   ــم زدن ــر ه ــشم ب ــا چ ــد ت   برفتن

   و زوريمـــرد  بـــهم عـــالميگـــرفت  
  

ــ ــرديول ــاميکن نب ــهخــود  ب   گــور  ب
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ک در يان تاجمؤرخجات بابر از جانب  نوشته  باباعث تذکّر است که سنگ مذکور
کستان در ي تاجي جمهورهاي  علميه مستچاه دسترس شد و آن حاال در آکادمياحن

  .نام احمد دانش محفوظ است  بهخيتوت تاريانست
 تمام داشته، ي دسترسير فارسينظ ي بادبيات  بهن نگاشته شاهد آن است که بابريا

 يار شعرهايبسن، بابر ي در برابر ا.دانسته است يبر م ن بزرگان ازي را از ايادياشعار ز
 از آن .جاد کرده استيک اي استادان زبردست نظم فارس و تاجتأثيرر يخود را در ز
  :ابدي ين مطلع آغاز ميا  به غزل حافظ کهيرويجمله، در پ
  ستيچش کناره ني ست بحر عشق که ه   يبحر

  ستيـ ن که جان بـسپارند، چـاره ن       يآنجا جز ا    
  :ات آن مطابق مطلب خواهد بودي اب چند ازيا  سروده است که آوردن نمونهيغزل  

ــاره ن   ــة رخ آن ماهپ ــه وال ــر دل ک ــه   ستي
  ستي دل که کم از سنگ خاره ن       ياو را مگو    

  : بگو، چه چاره کنم در غم تـو، گفـت      :گفتم  
  ستيـ ن که جان بسپارند، چاره ن     ينجا جز ا  يا  

  نوروز و نوبهار و مه و دلبران خـوش اسـت       
  ستيـ ه ن ش کوش که عـالم دوبـار      يع  به بابر،  

 :ن نوشته استيرة ذکرشده و وجه نگارش آن چنينظ  بهراجع» خ فرشتهيتار «مؤلّف  
 کوچک در سنگ ي بود، حوضين نشانيبر  که از بهشتيدامنة مرغزار  بهرون کابليدر ب«

طبع و صاحب ادراک در آنجا بزم نشاط  مردم خوش  باکرد و ي پر ميکنده شراب ارغوان
  :مثال کنده بود ت خود را در کنار آن حوض کوثرين بي ا.داد يبرپا کرده در انبساط م

   خوش است  ينوروز و نوبهار و مه و دلبر      
  »ستيـ ش کوش که عالم دوباره ن     يع  به بابر،  

  )۱۴ ،۲-۲۱۱(  
» بيالغرا مخزن«سان، از جمله، مصنّف ينو  از تذکرهيمورد است که بعض ي بهادآوري

 الدينريظه  بهشده را اشتباهاً نه غزل ذکر) ۹۹، ۹(» نيالعارف اضير«و ) ۳۰۱-۳۰۰، ۱۳(
بابر قلندر   بهسنغر ابن شاهرخ معروفيابوالقاسم بابر ابن با الدينمعز  به بابر، بلکهمحمد
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بابر  الدينري سال قبل از ظه۲۷مور بوده، يز از نسل تيکه موصوف ن) م ۱۴۵۶-۱۴۵۲(
  .دانند يفوت کرده است، منسوب م

 ثبت ينام و  بهسان غالباً اشعار ابوالقاسم بابر راينو که تذکرهد گفت ين بايهمچن
  :ليمطلع ذ  به از جمله، دو غزل.اند کرده

  اسـت  در دور ما ز کهنه سواران يکـي مـي    
  زند، ني اسـت     وآنکو دم از قبول نفس مي       

  اي را کـه يـار نيـست         آمد بهـار و دلـشده       
ــه    ــرواي الل ــست   پ ــار ني ــواي به   زار و ه

» يبابر خط«نام   باز اختراع کرده بود کهيک نوع خط ني است که بابر باعث تذکّر  
  .مکّه فرستاد  بهن خط نوشت ويرا در ا» قرآن«دست خود   بهذکر شده است و

معلومات   به بنا.ت فرزندانش غافل نبوديوقت از ترب چي بابر ه محمدالدينريظه
آرد، جهت  يدست م  بهسيب نفجة فتح قلعة الهور کتي بابر در نتيوقت» فرشته خيتار«

معلومات سرهنگ   بهبنا) ۲۰۴، ۱۴ (.ارسال داشت) ون و کامرانيهما(مطالعة پسرانش 
رزا نگاشته ي پسر خود کامران ميخود را برا» يبابر ةفق«د بابر کتاب يخواجه عبدالرش 

  )۶۸، ۱ (.است
ان اعتراف ويعنوان شاعر صاحب د ي به فارسادبياتخ ي بابر در تارمحمدهرچند 

 جهان ادبياتخ ي در تارياند، اما شهرت و ادگار ماندهي ي بهاديشده است و از او اشعار ز
  قاسم هندوشاهمحمد ملّا .شناخته شده است» بابرنامه«  ـ اثر ارزشمندشتوسطشتر يب
  : بلند داده نوشته استيآن بها  بهن اثرياعتراف مقام ا با

 . نوشته که فصحا قبول دارندي نوعيزبان ترک  بهسلطنت خود را ايام عيوقا”
 ترجمه کرده يفارس  بهرم خان در عهد اکبر پادشاه آن رايخانان ولد ب چنانکه، خاِن

  )۲۱۱، ۱۴ (.“ان مردم متداول استيو آن نوشته در م
نده حسن يرزا پاي، ميافوخ الدين نيخ زي، چون شيپس از خان خانان دانشمندان

 ترجمة . از آن را ترجمه کردنديک بخشيز هري نير حصايقلمحمد و يغزنو
، ۳ ( .ده استيطبع رس  بهگر هم ترجمه وين زبان ديچند  بهخانان پس از انتشار خاِن
۲۷-۲۰۲۶(  
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 جهان يخي و تاري ادبي از شاهکارهايکيرا » بابرنامه«دانشمندان شرق و غرب 
،  انهي مياي آسي و ادبي، مدنياسي، سيخي تاريها شمارند که در آن نه تنها واقعه يم

ز درج ي نمؤلّف خود مفصّلة هندوستان زمان بابر، بلکه سرگذشت رقا افغانستان و شبه
 از سخنوران مشهور ياريبس  به در اثر مذکور راجعمؤلّفن، ي همچن.ده استيگرد
ان ين نمودن جري معين برايدهد که ا ي ميحال د ترجمهيک و فارس معلومات مفيتاج
ر را ي اطّالع زي چنانکه، دربارة عبدالغفور الر.آنها مساعدت خواهد کرد کامل يزندگ

  :باشد ي برخوردار ميآورده که از ارزش مهم علم
 بوده و اکثر ين جامحٰمد و هم شاگرد ملّا عبدالري هم مريملّا عبدالغفور الر”

 »نفحات«ده و بر يش ملّا گذرانيدر پ) .غ.ض،  رايجام(مصنّفات ملّا را 
 ي الر»اتيالح نيرشحات و ع« (. نوشتهيزيمثل شرح چ) .غ.ض، االنس تنفحا(

 عجب .مند بود  هم بهرهي و علوم باطنيدر علوم ظاهر) .غ.ض، در نظر است
 يش او قراريدن پيدادند، تا رس ي نشان ميشي هرجا که درو. بوديتکلّف کس يب

 ز چند روز بعد ا.ض بوديخراسان ملّا عبدالغفور مر  به وقت رفتن من.نبود
  )۱۲۱ ،۴ (.“همان مرض نقل کرد به

 الدين عصر خود کمال شاعر معروف هم  بهريش داي خويحال ن اثر ترجمهيبابر در ا
، »ريالس بيحب«و معلومات  مايکر و دهد ي ممفصّلز معلومات ين) ه ۹۱۸ :م( ييابنّ
ل و ي تحلييا بنّرا در فصل احوال و آثار» بابرنامه« او و يها  و ترجمه»سيالنفا مجالس«

م شاه از خصوص ي و حکي، فخرييسازد که در معلومات نوا يد ميسه نموده، تأکيمقا
 »ييابنّ«ن کسب تخلّص يخاطر هم  به و»بنّا« ـن مرد يسبز، کسب ا محمدنام پدر شاعر 

ر يشيشکل و مضمون گوناگون گفته، بعد مالمت عل هاي به يب و مثنويار نمودن ادياخت
ن علم مهارت يار خوب آموخته و در اي را بسيقيزمستان علم موسک يک در ي هب
  )۵۰، ۵ :نک (.شود ي گفته نميزي چيياکردن بنّ آور ظاهر رتيح

 ي اما بعدتر از رو. چندان واقف نبوده استيقي در ابتدا از موسيياواقعاً هم، بنّ
 »رنگ نه« نام ي بهبر کرده، حتّ  خوب ازيلي را خيقي علم موسيير نوايشيسرزنش عل

  )۱۱۴، ۴ :نک (.“ بسته بوده استيآهنگ
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 هنگام در سمرقند حکمران بودنش مالقات ييابنّ الدين کمال  بان، بابريدر برابر ا
 ييا بنّ.رفته استيان پذيل جريگونة ذ  بهفيرزاي م.فکر ع  بهن مالقات نظري ا.کرده است

ن کتاب ي بابر آوازة ا کهي هنگام. داشته استخطّي  نام کتاب خوش»يديمجموعة رش«
دن ي و بعد از د.کند ي را فرستاده، آن کتاب را طلب مي شخصييانزد بنّ  بهشنود يرا م

چند  کي آن وقت .کند ي نم خواهش بابر را ردييا بنّ.شود يدار ميکتاب آن را خر
 بابر در وقت از .کند ين ميصحاف را طلب نموده، نرخ کتاب را پنج هزار درهم مع

 واقعة از طرف بابر ييابنّ الدين  کمال.رساند ي پول را مييابنّ  بهرآمده رفتن خودسمرقند ب
ر ين تصويضبط کرده شدن سمرقند، معامالت باال و سبب از سمرقند رفتن بابر را چن

  :ن مطلب استي از آن عيا نموده است که آوردن پارچه
ــلطان ظه  ــاه س ــدينريش ــابر ال   ب

  
  ت عدلش پر  يکه جهان شد ز ص    

ــوخ   ــرو نـ ــلطانيسـ ــاغ سـ   يز بـ
  

ــل گلـــشن ت    يانمؤرخـــينوگـ
ــه    ــاه شـ ــت پادشـ   ديوارث تخـ

  
  …ديد سـع  يشاه سـلطان ابوسـع    

    )۷ ،۳۰-۱۲۹(  
ز۱۱-۱۱۲.س(ن جامي حٰمبابر از آثار شاعران مشهور تاجيک و فارس، از قبيل عبدالر( ،

، ملّا )۱۱۵.س (يين معماير حسي، م)۱۱۵.س (ي هاتف ، عبداهللا)۱۰۸-۹.س (يير نوايشيعل
، )۱۱۰.س (يليک سهيخم بير شي، م)۱۱۵.س (يعيوسف بدي، )۱۱۵.س (ي بدخشمحمد
خواجه  ، )۱۱۴.س (ي فارسيرزا احمدعلي، م)۱۱۴.س (يي بخارايفي، س)۱۱۴.س (يآصف

احمد،  الدين في، سي، ملّا عثمان چرخيهللا مشهدار عطاءي، م)۱۱۱.س(د يعبداهللا مروار 
 يآثار و مهارت ادب  بهديز دخالت نموده، عاي ن…و) ۱۱۱.س (يلي طفي عل، حسنيهالل

  .ده نموده استيآنها اظهار عق
  :سدينو يش سخن رانده ميبان عهد خوياز آن جمله، دربارة اد

  )۱۱۵، ۴ (.“گفت يده را بد نمي قص.ت فرغانه استي از واليعيوسف بدي”
  :ن نوشتهي چن،يدربارة هاتف

 .شود مي.) غ.ض، ن جاميحٰمعبدالر(ادة ملّا خواهرز. از جام است. گويي بود مثنوي”
 »هفت پيکر«ها گفته، در مقابلة مثنوي   مثنوي»خمس«در مقابل . تخلّص او هاتفي بود

  )۱۱۵، ۴ (.“ مشهورتر است»ليلي و مجنون«هاي او  از اين مثنوي.  گفته»تيمورنامه«
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  :ايو 
 …اند گفته  ميکرده، شيخم سهيلي چون سهيلي تخلّص مي. بيک بود ديگر شيخم”

  :تي ب.ن استي ايکيات او ياز جملة اب
  شب غم گردباد آهم از جا بـرد گـردون را           

  ل اشکم ربع مـسکون را  ي س يفرو برد اژدها    
 خوانده ين جامحٰمت را در خدمت موالنا عبدالرين بي ايمشهور است که نوبت  

وان ي دد؟يترسان يا آدم ميد ييگو ي موالنا فرموده است که شما شعر م.است
  )۱۱۰، ۴ (.“ات هم دارديب کرده بود، مثنويترت

  :ن معلومات داده استي چنيدربارة آصف
گر ير از غزل نوع دي غ…ستي ني خالي شعر او از رنگ و معن. بوديگر آصفيد”

  )۱۱۴، ۴ (.“خراسان رفتم، مرا مالزمت کرده بود  به کهي وقت.شعر کم گفته
  :ايو 
ده ي در زمان خود در قص.گفت ي خوب ماريده را بسي قصيلي طفيعل حسن”

ش من آمده يکه سمرقند را گرفتم، پ) ۹۱۷(خ نهصد و هفتده ي در تار.مختار بود
  )۱۱۱، ۴ (.“ها گفت دهينام من هم خوب قص  به.من بود  باشش سال ـ پنج

د ي را تأکيير نوايشي نمودن علتأليف خوب ي اثرهاي و فارسي ترکهاي بابر در زبان
  :استنموده گفته 

 معلوم ي و مقويمرب) .غ.ض، يينوا(ک يب ريشياهل فضل و اهل هنر مثل عل به”
 که ين عودي و حسيخم ناي شمحمد  استاد قل.دا شده باشديست که هرگز پين

 و شهرت ين مقدار ترقّيک ايب ريشيت عليت و تقويترب  بهدر ساز سرآمد بودند،
ن يک ايب ريشي و اهتمام عليسع  بهري استاد بهزاد و شاه مظفّر در تصو.کردند

ن ير کرد، کم کس اي خين مقدار که او بناي ا.مقدار معروف و مشهور شدند
  )۱۰۸-۹، ۴ (.“مقدار موفق شده باشد

 در خصوص مؤلّفدر آن است که » بابرنامه«لت معلومات يم، فضينيب يآنگونه که م
 ر او تازه و پرقيمت بوده،اخبا. راند سنجانه سخن مي اهل علم و ادب خيلي مختصر و نکته

 صنعت سخنوران جمع بست يها ن نکتهيتر  در آن مهم. دارديت جمع بستيخصوص
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 هاي تهاي کوتاه و مختصر و عميق و معين، خصوصي  و جمله عبارت بابر با. گرديده است
الخاص فعکدام زبان   به او در خصوص. شاعران را گشاده داده توانسته استيجاديت اي
ستاده يحده ايا نبودن شاعران عليوان بودن ي انشا کردن، صاحب دي نوع شعرو کدام

 مهم اثر اهميتن لحاظ، ي از ا.سازد يق ميژة اشعار آنها را دقيات ويگذرد و خصوص يم
  .کند ي در عهد او ظهور مي ادبي و انکشاف ژانرهايدر شناخت اوضاع شعر فارس

م، يتوان يد که در آن ما مينما ي تظاهر مش از همه، در آني، پ»بابرنامه«ارزش مهم 
 .ميدست آور  بهح و روشني و آثار اهل علم و ادب دور معلومات صريزندگ  بهراجع

نة يش آورده است، در زمي دور در اثر خوي که بابر دربارة شعرايرا اغلب معلوماتيز
  .ت افزون دارنديقلم آمده، واقع  بهبانين اديا  بامناسبت و معاشرت

کوشيده است، تکامل و پيشرفت مدنيت و فرهنگ اين دوره را » بابرنامه«ف مؤلّ
داده، در اين باره معلومات قابل توجه و داراي اهميت  مورد تحليل و ارزيابي قرار
 ۱۵شود که از نيمة دوم عصر  از معلومات بابر روشن مي. بلند تاريخي پيشنهاد نمايد

هر شهرت ياسي و مدني خراسان و ماوراءالنّ هرات همچون مرکز س۱۶و اولهاي عصر 
ن حٰمدر اين مکان مقدس اديبان، فاضالن و دانشمنداني، چون عبدالر. پيدا کرده است

ميدان  جامي، عليشير نوايي، حسين واعظ کاشفي، ميرخواند، خواندمير و ديگران به
  .آيند مي

 از بس .رفته استش ي پيلي آن خي و سنّتهايقيدر زمان بابر، خاصه در هرات موس
 ن،ي، بنابرا»ر نداشتي نظيقيدر علم موس« قاسم هندوشاه محمدقول ملّا   بهکه بابر نظر

استادان مشهور آن دور   بهريدا» بابرنامه« داده، در يش اعتبار جدي عهد خويقيموس به
، ين عودي غجک، حسيقل ، شاهييم نايخي، شي عودمحمد د، قليعبداهللا مروار خواجه 

 بودن آنها را ذکر يقي معلومات داده، از استادان زبردست موس…د وي سعمحمدوان پهل
  )۱۱۵-۶، ۴ (.کرده است
 صنعت رئاليستي. مسئلة نقّاشي و خطّاطي دورة خود نيز اهميت جدي داده است بابر به

 يعل  سلطانيبهزاد، هنر خطّاط الدين  کمالين استادان صنعت نقّاشي از مشهورتريکي
  : چنان که، نوشته است.اند خود جلب کرده  بهز دقّت بابر راي نيمشهد
  )۱۱۵، ۴ (.“ار نازک کردي را بسي کار مصور.از مصوران بهزاد بود”
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 ق سلطاني مردم بودند، سرآمد همه در نسخ و تعليليسان اگرچه خياز خوشنو”
  )۱۱۵، ۴ (.“ استي مشهديعل
ک و فارس يت تاجي و مدنادبياتندگان ينما  بهريدا» بابرنامه«ق، بابر در ين طريهم

د نموده يت تأکي و مدنادبياتستة آنها را در انکشاف يد داده، خدمت شايمعلومات مف
  .است

زمين  در مجموع، ظهيرالدين محمد بابر در تاريخ فرهنگ و تمدن مردمان مشرق
معروفيت عنوان يک نفر شاعر و سخنور ممتاز  نه تنها همچون شاه و حاکم، بلکه به

اند، اثر پرارزش وي  يادگار مانده در کنار موجوديت اشعار فراوان که از او به. دارد
حالي و هم سرچشمة  در ادبيات جهاني همچون نمونة بهترين آثار ترجمه» بابرنامه« ـ

مقام بابر همچون شخصيت فرهنگي و ادبي  ادبي اعتراف گرديده است که اين امر به
  .کند اشارت مي
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 هاي فارسِي آن واقعاِت بابري و ترجمه

 /ه ۹۳۲-۹۳۷( بابر  محمدالدينريان هند ظهيموريادگذار سلسلة تي بنآثارکارنامه و 
 نهفته يادي زيها شهياند ست که در وسعت آن بحث و ا ي خود داستان)م ۱۵۳۰-۱۵۲۶

گذشته ان مؤلّفق يتصد  به نظر.کنند ين شاه را بازگو مي ايراث غني مياست که همگ
مندان فضل و ادب بود و چه در نظم و چه   بابر همزمان خود از عالقه محمدالدينريظه

قول   به.وجود آورد ي به بزرگينه شاهکارهاين زمي داشت، در ايدر نثر مهارت خوب
  :)م ۱۵۵۱-۱۶۰۲/ه ۹۵۸-۱۰۱۱( يماابوالفضل علّشيخ 
، خصوصاً در نظم  بودي عالييرا در نظم و نثر پا) .غ.ض، بابر(آن حضرت ”

ت فصاحت و عذوبت واقع شده و ي آن حضرت در نهايوان ترکي و ديترک
  )۱۱۸، ۲ (“…ن تازه در آن مندرج استيمضام

  :ز نوشته استين» نيالطالسةضرو «مؤلّف
ه مهارت تمام داشت و کتاب ي و عروض و قافي و فارسياز اشعار ترک… ”

 يار خوب واقع شده و اگرچه فارسي بس.در فقه نظام کرده است» نيمب«  بهموسوم
  )۵۵، ۱۳ (.“لتر بودهي ماياشعار ترک  بهگفته، اما يس ميز روان و سليرا ن

 خواجه عبدالرشيد، يکي از شاعران و نويسندگان و دانشمندان و صنعتکاران سرهنگ 
  :ن الفاظ ذکر نموده استيبامهارت دور بودن بابر را بد

  )۶۸، ۱ (.“ر نداشتيشا و امال نظ و شعر و انيقيبابر در علم موس”
شود که در  ي محسوب مي وي بابر شاهد بارز ذوق ادبي و ترکيوان اشعار فارسيد

  .افته استي انتشار م ۱۹۶۶ و ۱۹۱۰ يبنگاله و تاشکند در سالها
عنوان شاعر صاحب  ي به فارسادبياتخ ي بابر در تار محمدالدينري ظهياگرچند

 در ياست، اما شهرت و  ماندهيادگاري ي بهاديز او اشعار زوان اعتراف شده است و ايد
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 . شناخته شده است»يبابر واقعاِت« اثر ارزشمندش توسطشتر ي جهان بادبياتخ يتار
 شده تأليف يترک  به آنکهيشهرت دارد، اما نسخة اصل» بابرنامه«نام   بان اثر هرچنديا

 جهان يخي تارادبياتخ ي مذکور در تارکتاب .شود ياد مي »يبابر واقعاِت«اسم   بهاست،
ه خود فتح ين مقام را در پاي را داراست که دانشمندان ااهميت عظمت و  همان اندازه
  .گذارند ي جهان ميخ نظاميدست بابر در تار  بههندوستان

دار و جداگانه  ن اثر موضوع بحث دامنهي ايخي و تاري و علمي مقام ادبيشناس باز
 ي فارسيها ترجمه  بهشود که راجع ي بر آن ميشتر سعي نگاشته بنياست، اما در ا

  . اظهار نظر شود»يواقعات بابر«
  هندوستان که همزماني فارسيسينو خي تاريخ طوالنيباعث تذکّر است که در تار

شروع ) م ۱۲۰۵/ه ۶۰۲ (»المآثر تاج« تأليف  با در هنديس سلطنت مستقل اسالميتأس با
شمار   بهان هنديموري دورة تي فارسيسينو خين دورة تاريتر ين و غنيشده است، بهتر

 ي فارسيسينو خين دورة تاريتر ي دانشمند هند آفتاب اصغر دورة مزبور را غن.رود يم
  :ن دورهيقول او در ا  بهراينامد، ز ي ميجهان اسالم

وجود آمدند، بلکه از لحاظ  ي بهخيشمار تار يت آثار بينه تنها از لحاظ کم”
، »جهانگيرنامه«، »اکبرنامه«، »بابرنامه«ت نيز شاهکارهاي بزرگ تاريخي، مانند يکيف
و » يميرح مآثِر«، »يونيبدا ِخيتار«، »يالف ِخيتار«، »رنامهيگ عالم«، »شاهجهانامه«
 ي فارسيسينو خيدند که از افتخارات تاريظهور رس ي بهخيها آثار ارزندة تار ده

ن يامروز در برابر عظمت ا  بهندان عالم تاروند و دانشم يشمار م  بهجهان
  )۲۴-۵ ،۳ (.“کنند يم خم مي سر تعظيخي تاريشاهکارها

 ۱۷ و عصر ۱۶ در آخر عصر ي فارسيسينو خيافتن تاريسابقه  يرونق و شکوه ب
خ و يتار  به علم و ادبيها آن وابسته بود که پادشاهان دورة مذکور از تمام شاخه به
ان عصر خود مؤرخت يق و حمايتشو  بهن لحاظ،ي از ا. داشتنديوند قوي پيسينو خيتار
ة زهمخ از ياديت گماشته، عدان زبردست را گرد خود جمع نمودند و آنها رامؤر 
 و مساعدت دانشمندان و يداشتند و باالتر از همه، همراه  وايخي آثار تارتأليف به

ر، يون، اکبر، جهانگيابر، هماان بيپا يجة لطف و اکرام بيان بوده است که در نتمؤرخ
ن در کنار اظهار ين سالطي اکثر ا.ب گردشان حلقه بسته بودنديز شاهجهان و اورنگ
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ا ي يخي آثار تارتأليفواسطه در  يز بيان نيپا ياخالص ب  باانمؤرخ از يبانياکرام و پشت
ت يواقع به ن رشتهي در اياند که وجود آثار فراوان دهي مکمل اهتمام ورزيها خنامهيتار

 ي و فرهنگياسيف آغاز ابتکارات سيان هم در ردين جري ا.کند ينظر مذکور اشارت م
الاز فعينريت ظهيدالدرديگ ي بابر سرچشمه م محم.  

 مؤرخکه ) »ريالس بيحب« مؤلّف(ر ي از دعوت کردن خواندميسينو خيتار  بهعالقة بابر
وست و مورد لطف و اکرام يبابر پخدمت   بهم ۱۵۲۸/ه ۹۳۵بزرگ آن عصر بوده، سال 

  .دا و آشکار استيز هوي قرارگرفت، نيو
تعداد کتب يسينو خيتار  بهد بابريوجود عالقة شد  بان است کهيآور ا بتعج 

، ي بزرگمؤرخن که يا  با.شمار است دوران منبعده انگشت  به در دورة او نسبتيخيتار
ز يدر دربار بابر قرار داشتند، خود او ن يخواف الدين ني چون زير و فاضليمثل خواندم

خ دوران ي تارتأليف، قدرت و استعدادش را جهت يسينو خيتار  بهاديعالوه بر عالقة ز
ي ادي زيخي آثار تارين همه در دورة بابريا  با اما.سلطنت خود مصرف کرده است

  .باشند ي موجود نميزبان فارس به
قلم خود بابر متعلّق است و   به که»يبابر واقعاِت« يکين دوره ي ايخياز آثار تار

 .ديآ يشمار م  بهشوند که آن هم ترجمة کتاب بابر ي محسوب م»يبابر طبقاِت«گر يد
 ادشدهيرسد، اما روزگار  ية دوران پس از بابر نميپا  بهن دورهي ايسينو خيهرچند تار

مطالب  و تأليفن دوره از جهت زمان ي اهاي خي تار.فضل قدمت ممتاز است به
ن، از کتب پرارزش ياعتماد روزگار خود و در کنار ا رنده مدارک و اسناد بايفراگ
 ي فارسيسينو خيشمار رفته، از نظر تحول و تطور مکتب تار  بهان هنديموري تيخيتار

 ي فارسيسينو خي تاريرا بناي ز.باشند ي برخوردار ميا العاده  فوقاهميتعهد مذکور از 
ن اساس يرفت و بر همي شده، استحکام پذيزير ين دوره پيدر همان هند محض يموريت

ر ير، شاهجهان، عالمگيون، اکبر، جهانگيان دوران همامؤرخ توسطن فن ياست که ا
  .دياوج کماالت رس  بهموده تايش را پيجاً مراحل تکامل خويتدر

ن يتر زندهن زمان، ارين و، در عيتر  اثر معروف»يبابر واقعاِت«د، يکه ذکر گرد يطور
 يزبان ترک  به خودي پرماجرايعنوان خاطرات زندگان  به بابر است که محمدالدينريظه

 نده از خودي آهاي  نسليش براي و واقعات زمان خوي در شرح حوادث زندگانييچغتا
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  را يکي از آثار جاويدان»بابري واقعاِت«دانشمندان شرق و غرب . يادگار گذاشته است به
، يخي تاريها شمارند که در آن نه تنها واقعه ي جهان ميخي و تاريدب ايو شاهکارها

رة هندوستان زمان بابر، بلکه يجز مي، افغانستان و ني مرکزياي آسي و ادبي، مدنياسيس
 در »يبابر واقعاِت«ن لحاظ، ي از ا.ده استيز درج گردي نمؤلّف خود مفصّلسرگذشت 

 هاي ادداشتيان کتب يرد و در ميگ ير مقرا) يوگرفياتوب (يحال هاي شرح ف کتابيرد
 جهات ينها از بعضير و امثال اي، جهانگبمور، شاه تهماسيزر، تيل سيامپراتوران، از قب

ن کتابهاست که يتر  از جامعيکي مطالب ي ندارد و از لحاظ گوناگونير و مانندينظ
 اثر اشارت يبمت اديق  به پنت.ن. دانشمند هند گ. شده استتأليفنه ين زميتاکنون در ا

د ي او تأک. خوانده استيحال  شرحادبيات بزرگ يادگاري را »يبابر واقعاِت«کرده، 
 از فاتحان بزرگ جهان است که خودش يکينموده که اثر مذکور مشتمل بر سرگذشت 

ن امر ارزش يش را شاهد بوده است و محض همي عصر خويخي تاريها آن حادثه
گونه  چيه  بي رايخي تاريها گرداند که او حادثه يم آن را دوچندان اهميت و يخيتار

 .ان نموده استي خالصانه بيطرف يکمال صراحت و ب  با و مبالغه و تعصّبيپوش پرده
ن اثر ي شده است، اتأليفوة سفرنامه يش  به»يبابر واقعاِت«وجود آن که   بااما) ۱۷، ۱۰(

ده ي اعتراف گردي و ادبيخيرث سرچشمة مهم تايح  به و فرهنگ جهانادبياتخ يدر تار
 گوناگون يها ، مسئله۱۶مة اول عصر يخ ني آموختن تاري برا»يبابر واقعاِت« .است

 ي کالناهميت ي داراي و هنري، مسائل اجتماعادبيات خلق، فرهنگ و يات و زندگيح
گر از آن ي ديها دا کردن ممکن است که سرچشمهي پييار سندهاين اثر بسي در ا.باشد يم
  :يرجير بنا هند سرکمؤرخگفتة   به بنا.اند  نگفتهيزيچ

 ي که از رويانيان هند است و هر بيموريخ تيل مقدس تاري انج»يبابر واقعاِت”«
د محسوب يک و تردي تشکيمنزلة نص و ورا  بهآن نقل و استناد شده باشد،

  )۲۶۳، ۱۶ (.“شود يم
ل عصر ي اواادبياتخ يتار يها ن اثر در آشکار ساختن مسئلهيمورد ذکر است که ا

 . بزرگ دارداهميتاعتماد،  ث سرچشمة بايح  بهزي نيان ادبي، از جمله انکشاف جر۱۶
ک معلومات ي از سخنوران مشهور فارس و تاجياريبس  به در اثر مذکور راجعمؤلّف
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د نموده يت تأکي و مدنادبياتستة آنها را در انکشاف ي داده، خدمت شايحال د ترجمهيمف
  . کامل آنها مساعدت خواهد کرديان زندگين نمودن جري معين براي که ااست

، )ز۱۱-۱۱۲ ،۶ (ين جامحٰمل عبدالري شاعران مشهور، از قبآثارچنانکه، بابر از 
، )۱۱۵ ،۶ (يين معماير حسي، م)۱۱۵ ،۶ (ي هاتف ، عبداهللا)۱۰۸-۹ ،۶ (يير نوايشيعل
، )۱۱۰ ،۶ (يليم سهيخير شي، م)۱۱۵ ،۶ (يعيوسف بدي، )۱۱۵ ،۶ (ي بدخشمحمد ملّا
خواجه  ، )۱۱۴ ،۶ (ي فارسيرزا احمدعلي، م)۱۱۴ ،۶ (ييبخارا يفي، س)۱۱۴ ،۶ (يآصف

احمد،  الدين في، سي، ملّا عثمان چرخيهللا مشهدار عطاءي، م)۱۱۱ ،۶(د يعبداهللا مروار 
 ييابنّ الدين ، کمال)۱۲۱ ،۶ (يعبدالغفور الر) ۱۱۱ ،۶ (يلي طفيل ع، حسنيهالل

  .ده نموده استي آنها اظهار عقيآثار و مهارت ادب  بهدي دخالت نموده، عا…و) ۱۱۴ ،۶(
 در آن است که مؤلّف در »بابري واقعاِت«باعث تذکّر است که فضيلت معلومات 

اخبار او تازه و . راند سنجانه سخن مي خصوص اهل علم و ادب خيلي مختصر و نکته
هاي صنعت سخنوران  ترين نکته در آن مهم. تي داردبس ت جمعپرقيمت بوده، خصوصي
هاي کوتاه و مختصر و عميق و معين   و جمله تعبار بابر با. جمعبست گرديده است

تخصوصي هاي خاص فعاو در خصوص . ت ايجادي شاعران را شرح داده استالي
ن کدام زبان و کدام نوع شعري انشا کردن، صاحب ديوان بودن يا نبودن شاعرا به

از اين لحاظ، . سازد ات ويژة اشعار آنها را دقيق ميدهد و خصوصي عليحده نظر مي
اهميت مهم اثر در شناخت اوضاع شعر فارسي و انکشاف ژانرهاي ادبي در عهد او 

  .کند ظهور مي
د که در آن ما ينما يش از همه، در آن تظاهر مي، پ»يبابر واقعاِت«ارزش مهم 

دست   بهح و روشني و آثار اهل علم و ادب دور معلومات صريزندگ  بهم، راجعيتوان يم
ش آورده است، در ي دور در اثر خوي که بابر دربارة شعرايرا اغلب معلوماتي ز.ميآور
  .ت افزون دارنديقلم آمده، واقع  بهبانين اديا  بانة مناسبت و معاشرتيزم

ن دوره يو فرهنگ ات يشرفت مدنيده است، تکامل و پي کوش»يبابر واقعاِت« مؤلّف
 اهميت يتوجه و دارا ن باره معلومات قابِليداده، در ا  قراريابيل و ارزيرا مورد تحل

ت ينفوذ اثر در شناخت و آموزش مدن ن مقام باي محض هم.ديشنهاد نماي پيخيبلند تار
ن يچند  بهـ يترک ـ خود يادشده بود که آن از زبان اصليخ دوران يو فرهنگ و تار
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 از آن . ترجمه شده استي، اردو و فارسي، روسي، فرانسويسيا، چون انگلي دنيزبانها
  .ز سه مرتبه صورت گرفته استي ن»يبابر واقعاِت« يجمله، ترجمة فارس

باشد که هنوز در  ي ميزبان فارس  به»يبابر واقعاِت«ن ترجمة ي اول»يبابر طبقاِت«
 يي وفايخواف الدين نيخ زي شتوسط ه ۹۳۷-۱۰۳۰ات بابر در حدود يدوران ح

ار ي از دوستان بسيکين زمان، ي دربار بابر و، در عي رسممؤرخکه ) م ۱۵۳۳/ه ۹۴۰ :م(
  .ک او بود، انجام گرفته استينزد

 در اکثر علوم عصر مهارت تمام داشتن شيخ »واريخالتّ منتخب«عبدالقادر بدايوني در 
بود، بدين الفاظ تأکيد نموده الدين خوافي را که از جملة علماي زبردست دور  زين
  :است
 و ي و صاحب کماالت صور…در هندوستان صدر مستقل پادشاه بود …”

ات ير جزئيافتن و شعر و سايهه يخ و در بدي بوده است و در معما و تاريمعنو
  )۳۴۱ ،۵ (.“نة زمان خود بوديقر ينظم و نثر و انشا ب

 .ادآور شده استي مورد بحث در دو مورد تأليف دربارة يونين عبدالقادر بدايهمچن
  :ن ذکر نمودهي او چنييجا

 را که »بابري واقعاِت«الدين خوافي است که   از جملة فضالي عهد شيخ زين…”
  )۳۴۱ ،۵ (.“عبارتي بليغ ترجمه کرد نوشته، به.) غ.ض، بابر(آن پادشاه مغفور 

  :گر نوشته استي ديجا
 نوشته مشتمل بر احوال فتح يخيتار) .غ.ض، يخواف الدين نيخ زيش(و ”

  )۴۷۱ ،۵ (.“ در آن داديب آن و داد سخنوريهندوستان و شرح غرا
قلم   به را همچون کتاب جداگانه»يبابر طبقاِت« اثر »خيوارالتّ منتخب« مؤلِّفنجا يا

 از ي اثر جداگانه نبوده، ترجمة قسمت»يبابر طبقاِت« .باشد ين نادرست ميداده است که ا
 »يبابر واقعاِت« ي مطالب متن اصلي اثر مذکور از رو.شود ي محسوب م»يبابر ِتواقعا«

 ذکر يخيب تارية ترتيرعا  با در آنيخي تاريها افته، واقعهي بابر انجام  محمدالدينريظه
 )م ۱۵۲۴/ه ۹۳۱(قلمرو هند  گونه تمهيد و مقدمه از حملة پنجم بابر به هيچ اثر بي. اند شده
ان دورة يافته، تا پايرفت، آغاز يان در هندوستان انجام پذيموريساللة تاستقرار   باکه
  .رديگ يرا دربرم) م ۱۵۳۰/ه ۹۳۷ (يبابر
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 يها ن ترجمهيتر ن و مهميتر مي از جملة قد»يبابر طبقاِت«باعث تذکّر است که 
 روشن يخصوص برا هخ عهد بابر و بيباشد که دربارة تار ي م»يبابر واقعاِت« يفارس

ل و دست ي معلومات اصيخ هند در دورة بابريک تاري تاريها  از گوشهياري بسساختن
ابد که آن هنوز در ي ي م ش از همه، در آن افادهي اثر مذکور، پي ارزشمند.دهد ياول م

 اثر که در مؤلّفر درآمده است و يسلک تحر ي بهزبان فارس  بهات بابريدوران ح
ده يگرد ع در اثر ذکريواسطة اغلب وقا يبشه همراهش بود، شاهد ي بابر هميسفرها

 خود خالصانه يها دهي ديت بابر را از رويت و مغلوبيقک موفّي هرمؤلّف .باشد يم
رشتة نگارش   به»يبابر واقعاِت« مطالب ي اثر از روي اگرچند.انعکاس داده است

شده   ذکر در اثريخي تاريها  و حادثهها ترجمة واقعه  به مترجم تنهايدرآمده است، ول
 موردها يات از آن حذف و در بعضي از جزئي بعضي گاه.ده استيمحدود نگرد

ن ي از ا. شخصاً شاهد و ناظر بوده است، بر آن افزوده استمؤلّف چند که يواقعات
خ دورة مذکور از يش تاري آموزين حال برايد و در عيت مفينها يجهت، معلومات او ب

  .باشند ي برخوردار ميارزش مهم علم
شمار   به نثر مصنوعيها ن نمونهي از نخستيکي »يبابر طبقاِت«قابل ذکر است که 

الخصوص، در عهد شاهجهان  ي اکبر و عل محمدالدين رود که بعدها در زمان جالل يم
 طرز انشا و اسلوب نگارش آن برعکس .افتيالعاده   رواج فوقي فارسهاي خيدر تار

شتر ي است، بيزيانگ  و دلي و سادگيت روانيا آن در نهي که انشا»يبابر واقعاِت«
ن رو، اثر ي از ا.ج آن زمان صورت گرفته استيانة معمول و رايوة منشيش  بهمتکلّفانه و

 شمار آوردن ممکن است و  بهانة آن زماني از سبک منشيا مذکور را نمونة برجسته
نوع و مغلق  مصي و انشايپرداز  ترجمان عبارتيا مقصد اصليرسد که گو ينظر م به

ن يداده است و در کنار ا ش قراري خويي را موضوع هنرنمايخي تاريها بوده، حادثه
  .ثبوت رساند  بهاني و بي خود را در فنون معانيکوشش بر آن خرج داده که زبردست

نظر   به هرچند که از لحاظ اسلوب نگارش مشکل و مغلق»يبابر طبقاِت«نه، ييهرآ
  .گذارد ي نمتأثيري اثر ي و ادبيخيمقام تار  بهرش هرگزن اصول نگايرسد، اما ا يم

 .ادشده استي »هند فتوحاِت«نام   به»نما يتينگارستان گ «ن اثر در يات ايلّيقول ا به
)۱۷، ۷۹(  
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  . گوناگون جهان محفوظ استيها  در کتابخانه»يبابر واقعاِت« خطّي يها نسخه
 عنوان دارد که از جانب دو نفر »يبابر تزوِک« »يبابر واقعاِت« يگر فارسيترجمة د

 صورت م ۱۵۸۵ در سال ي مغول حصاريقل محمد و ينده حسن غزنويرزا پايم ـ
نده يرزا پاي م. را ترجمه کردند»يبابر واقعاِت« جداگانة ين دو نفر بخشهاي ا.گرفته است
  از استانداران اکبر داخل شده بود،يکي ـخان  خدمت بهروز  به کهيحسن غزنو

آخر   بهعهده گرفت، اما آن را  به را»يبابر واقعاِت«فة ترجمه نمودن يور او وظدست به
خان  ت بهروزيز از حماي که او ني مغول حصاريقل محمد .ده وفات کردينرسان

  .دياتمام رسان  بهن ترجمه رايبرخوردار بود، ا
اقعات ک بوده، وي نزديلية آن خيمتن اول  به»يبابر تزوِک«از جهت اصالت مطالب 
ش از وفات او در هند ياش در فرغانه تا روزگار پ ييزمان بابر را از آغاز فرمانروا

 يچ مطلبي انجام گرفته، هيم مطالب آن مطابق متن اصليب و تنظي، ترتيعني .رديگ يم فرا
 از واقعات يا ن شش سال و پارهيع نخستي وقا.ا بر آن اضافه نشده استياز آن حذف 

ن اثر از ي اتأليفسبک  .اند  ترجمه نمودهيقل محمدة کتاب را ي و بقندهيسال هفتم را پا
  .منشآت مسجع آن زمان آزاد است

 و از لحاظ قدمت يخواف الدين نيترجمة مذکور از جهت کماالت متن بر ترجمة ز
  .ح دارديخانان ترج بر ترجمة خاِن
  بابر موسوم محمدالدينري ظه»يبابر واقعاِت« از ي و دولتيگر رسميترجمة د

 دورة اکبر هاي شخصيتن ينفوذتر ن و باي از مقتدرتريکيقلم   بهمنسوب» بابرنامه«به
 /ه ۹۶۴-۱۰۳۶(خانان  م خاِنيحرزا عبدالري م)م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۹۶۳-۱۰۱۴(بزرگ 
ن اثر گرانقدر ي اي فارسيها ن سلسلة ترجمهيتر بوده، از معروف )م ۱۶۲۷-۱۵۵۶

 م خانخانان آن رايحرزا عبدالري م»اکبرنام« مؤلّفومات معل  به بنا.شود يمحسوب م
 يفارس يي به چغتايم از زبان ترک ۱۵۸۸/ه ۹۹۷ اکبر در سال  محمدالدين دستور جالل به

  )۱۱۸ ،۲ (.ترجمه کرده است
  محمدالدينري ظه»يبابر واقعاِت« ز ضمن اعتراف مقاِمي قاسم هندوشاه نمحمدملّا 

  :د داده نوشته است بلنيآن بها  بهبابر
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 . نوشته که فصحا قبول دارندي نوعيزبان ترک  بهسلطنت خود را ايام عيوقا”
 ترجمه کرده يفارس  بهرم خان در عهد اکبر پادشاه آن رايخانان ولد ب چنانکه، خاِن

  )۲۱۱، ۱۶ (.“ان مردم متداول استيو آن نوشته در م
 ترجمه يفارس ي بهاشد، از ترک در آن داشته بين تصرفينکه کمتريمترجم بدون ا
  راجع»اکبرنامه«  صاحِب. نموده استيريگين آن را تا حد امکان پينموده و روش تدو

  :سدينو يمندرجات آن م به
عبارات   به سلطنت خود تا حال ارتحال از قرار واقعيواقعات خود را از ابتدا”

  )۱۱۸ ،۲ (.“اند غ نوشتهيح و بليفص
 طرز سالنامه  به بابر است کهيع و حوادث زندگاني آن شرح وقايموضوع اساس

م که در آن بابر در  ۱۴۹۳/ه ۸۹۹ها از سال   سلسلة واقعه.سلک نگارش درآمده است به
 سال ۲ب ي قريعنيم،  ۱۵۲۹/ه ۹۳۵د، تا سال ي فرغانه رسيحکمران ي بهسالگ۱۲سن 

 موردها نامرتّب يبعضن واقعات در ي البتّه ا.اند ر درآمدهيرشتة تحر  بهقبل از مرگ او
 و م ۱۵۱۸ تا ۱۵۱۰ ي سالهايها ن امر را در حذف نگارش واقعهياند که ا ر شدهيتصو
  .مشاهده گرفت  بهتوان يم م ۱۵۲۴/ه ۹۳۱ تا م ۱۵۲۰/ه ۹۲۷ن از سال يهمچن

ست که بعدها در هند تحت ا ين اسلوبي اوليها از نمونه» بابرنامه« يسبک انشا
افت و صاحب ي گوناگون تکامل هاي وص و عاملط مخصيط و شراي محتأثير

انگر مختصات سبک دورة يک طرف، بين روش از ي ا.ديمشخّصات مخصوص گرد
ان هندوستان است يموري دورة تيکنندة مشخّصات انشا گر، افادهيطرف د ان و، ازيصفو

نمونة  اثر را تأليفن رو، سبک ياز ا .ان دو طرز ممتاز آن زمانيم ست درا يمانند پل  بهو
 »يبورچ«مانند   به،ي هنديها  کلمه.دن ممکن استي ناميرانيجالب سبک هند و ا

 ادي زيلينها خيفصل باران و امثال ا ـ »سون«کشنبه، ي ـ »توري«مشرق،  ـ »پورب«آشپز،  ـ
  .گر کتب معاصر آن فرق دارديد  بايت لغات هنديکار رفته است و از جهت افضل به

 سبب .اند کار گرفته شده  بهن اثريز در اي ني ترکيها لمهاد کين، عدة زير از ايغ
 يفارس ي بهن کتاب را از ترکيخانان ا شود که خاِن ي م ن امر در آن افادهي اياساس

 يطور کلّ  به. قرارگرفته استي نگارش متن ترکتأثير ان کار خود تحِتيدرآورده، در جر
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 .انه آزاد استيک مصنوع منش سبتسلّطار پخته و روان و از ياسلوب نگارش آن بس
  .رسد ينظر م  به کميلي دشوارفهم خيها تآن کلمه و عبار در

 اطّالع  و کسِب»يبابر واقعاِت«لة مهم در شناخت يمثابة وس  بهادشده تاکنونيکتاب 
چ يه  بهزبانان ي فارسيده، مقام آن برايات و مندرجات آن اعتراف گرديشتر از محتويب

  .باشد ينم) يترک (»يبابر واقعاِت« يعني ،وجه کمتر از اصل کتاب
ده يطبع رس  بهگر هم ترجمه وين زبان ديچند  بهخانان پس از انتشار ترجمة خاِن

  )۲۰۲۶-۲۷، ۴ :نک (.است
 سال يرازيالکتاب ش  ملکمحمدرزا ي و کوشش ميسع  به»بابرنامه«از آن جمله، 

  .ده استي رسيچاپ سنگ ي به در بمبئ۱۸۸۹
 بابر نه تنها  محمدالدينري ظه»يبابر واقعاِت« ي سه ترجمة فارسق، هرين طريهم

مة ي ني و ادبي، علمياسيات سيان ضمن آموزش حمحقّق قرار دارند که يدر شمار آثار
کنند، بلکه از  ي مراجعت ميادبـ  يخين سرچشمة تاريتر آن همچون مهم  به۱۶اول عصر 

 شود که يزبان هندوستان محسوب م يرس فاادبيات يعيکتب پرارزش برجاماندة نثر بد
ن يعنوان بهتر  بهن، آثار مذکوري در کنار ا.اند افتهي دري خاصيگاهي خود جاهاي يژگيو با

 يها ک از سرچشمهي چيده، که در هيان هند اعتراف گرديموريخ زمان تي تارياسناد فارس
  عهدي و اجتماعيات فرديد از حي معلومات مف ن حجم و اندازهين روزگار بدي ايخيتار
  عهد مذکوريتوان از منابع اساس ين کتب را مين لحاظ، اي از ا.ديآ يدست نم به
ان مؤرخ هاي ح غلطي تصحيست که آن براا ي در حدين مرتبه حتّيآورد و ا شمار به

  .رود يشمار م  بهن مأخذي مستندتريبعد
خ و يان تارمحقّق ادب و اهل  بهن آثار گرانقدر تاکنونيد گفت که ايتأسف با  بااما
رة خوانندة يادشده نه تنها از داي مطالعة آثار .ستنديد معلوم نيد و شايطور با  بهادبيات

ق ي تحقين امر تقاضايرون مانده و ايز بي امروز نيشناس ادبياتدگاه يک، بلکه از ديتاج
  .گذارد ي ما ميش روي کتب مزبور را پيشتر مقام ادبيشتر و پيب
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  شعِر محمد اکبر پادشاه در گسترِشالدين  جاللنقِش
   هندوستانزباِن فارسي

 را رقم زده است که برابر اهتمام در بزرگداشت ي خود نام شاهانيها فهيخ در صحيتار
 يشعر و شاعر  بهق سخنوراني، تشوها س کتابخانه و دانشگاهيج دانش و هنر، تأسيو ترو

ز يدن اشعار آنها اغلب خودشان نيشاعران و شن  بااد داشته، در اثر مصاحبتيرغبت ز
ان اگر از نظر اول ي ساماني کشوردارياسينفوذ س  به توجه.اند ق شده موفّيي سخنسرايبرا

گر ي دير کند، از سوي تفسي فارسادبياتران را در ي اميپرور  و ادبيساالر اوج فرهنگ
ل در ين تماي ا.رساند يثبوت م ي بهرشعر و شاع  بهن شاهان رايواسطة ا يوند بيعالقه و پ
گاه و نقش ي از جايخ فرهنگ فارسيابد و در تاري ي م  ادامهادبياتز در ي نيادوار بعد

  .شود ي برخوردار ميا ژهيو
 صل هند نيز در تاريخ ادبيات فارسياال ميان سالطين ايراني شعر در محبت و عالقه به

 يها  و سرچشمهيخي هم در آثار تاريشمار ين مورد مطالب بيت دارد و در ايمعروف
، يخلج الدين ل جاللين و شاهزادگان هند، از قبي از سالطي قسمت.افتهي اول ذکر دسِت
وند و عالقه در ين پي ا.گفتند ي شعر ميزبان فارس  باشتري ملک بيشاه و غاز  تغلقمحمد
ات تأليفخاصه، سلسلة  . بلند رواج و تشکّل خود قرارگرفتان هند در محلّيموريزمان ت

ون، اکبر، ي بابر، هما.رساند يثبوت م  بهن امر رايقت ايان هند حقيموريران خاندان تيام
از ) شاه اول بهادر(مان شکوه، شاه عالم ير، شاهجهان، داراشکوه و فرزندش سليجهانگ

ان هند بودند که نه تنها همچون مروج شعر و يموري ساللة تيزمرة آن شاهان و امرا
اند، بلکه  ت شعرا و دانشمندان همت گماشتهيترب  به و دوستدار فضل و هنريادب فارس

جاد آثار يا  بهنهين زمي برخوردار بوده، در اي و فرهنگيحه و ذوق سرشار ادبياز قر
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 )م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۹۶۳-۱۰۱۴( اکبر  محمدالدين  مقام جالل.اند افتهيق ي توفيمتيق گران
 ادبيات شعرپرور و فرهنگ ساالر، مروج علم و شخصيتعنوان   بهن امرايان ايم در
عالقة خاص و  ي بهن آثار بازمانده از ويشود و در کنار ا يد ميطور مخصوص تأک به

  .اتش اشارت دارندتأليف در يحة هنريوجود قر
 بود که يموريطبع ت قول ابوالفضل و فرشته، اکبر از زمرة پادشاهان موزون  بهبنا

 سروده يز اشعاري نيزبان هند  بهل فراوان داشت، بلکهي رغبت و ميشعر فارس ه بتنها نه
ر معتبر اشارت ين امين جنبة هنر ايا  به راجعيابوالفضل عالّم» ةاکبرنام« چنانکه در .است

  :ديفرما يم
 ي و فارسيگفتن نظم هند  به).غ.ض، اکبر پادشاه(ر آن حضرت يپذ هاميطبع ا”

فرمايند،  سنجي و موشکافي مي الت شعري نکتهر دقايق تخيبغايت موافق افتاده، د
خوانند  يسعادت روان م  بهب خوديالغ وان لساني و ديمولو» يمثنو«کتب نظم  از

 )۲۷۰-۷۱ ،۲ (.“ابندي يق و لطائف آن التذاذ ميحقا و از
» روشن روز«، )۲۷۱ ،۲(» اکبرنامه« اشعار اکبر در يها د است که نمونهيستة تأکيشا

، )۴۴ ،۵(» االفکار جينتا«، )۴۴۹ س(» مياقل هفت«، )۲۷ ،۷(ن ي مظفّر حسي، مولو)۷۰ ،۷(
 يتذکرة شعرا«، )۳۲ ،۶(» هند کارواِن«، )۶۳۰ ،۷(» مآثراالمرا«، )۵ ،۱۲(» العجمشعر«

اند که تعداد   ذکر شده…و) ۴۵۵-۶ ،۱۰(» راني در اادبياتخ يتار«، )۴۹ ،۹(» پنجاب
  .نديفرما ي اشارت مي وينفوذ مقام ادب  به اشعار اکبريها ونهر نميتذاکر و آثار فراگ

ده يظهور رسان  به خود را در انواع مختلف نظميشود، اکبر مهارت سخنور يمعلوم م
  .است

م که دربارة زن يخور  مين اکبر بريري زيرباع  به مايابوالفضل عالّم» اکبرنامه«در 
  :گفته است) فروش دستبند(فروش  يچور

   او يکه خون شد دلـم از دور      ار  يآن  
  

   او يار غمـم ز دسـت مهجـور       يمن  
  نة چرخ نـه قـوس قـزح اسـت         يدر آ   

  
  عکسي است نمايان شده از چوري او

    )۲، ۲۷۱(  
» اکبرنامه« اشعار اکبر در يها اد نمونهيعلّت وجود شمارة ز  بهد است کهيتأک  بهالزم

 ي از سو.شود ي مي بررسيادبعنوان سرچشمة معتمد   بهاز نظر اول مقام اثر مذکور
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معاملة   به اکبريعنوان منبع پرارزش آموزش آثار ادب  بهن کتابيگاه ايد جايگر، بايد
  .ده شودي کشيعلم

 مختلف اشعار اکبر هم از يها نمونه  به»اکبرنامه« ذکرشده ما در يها در برابر پارچه
اکبر   بهن کهيريت زي مثالً از ب.ميشو ينظر موضوع و هم از نظر سبک و هنر دچار م

 دوران يج ادبي سبک رايهايژگين و وي از قوانيشود که و يشود، معلوم م ينسبت داده م
  :برد يکار م  بهان را خوبيوة بين شيخبر است و ا خود با

  نيست زنجيـر جنـون در گـردن مجنـون زار       
  افکنده است  عشق دست دوستي در گردنش        

  )۶ ،۶۳۰(  
ر جنون بر گردن يزنج«، »ر جنونيزنج «يها تعبارب و يت ذکرشده ترکيدر ب

 يشعرا  بهقرابت اسلوب اکبر را» افکندن عشق در گردن «، »مجنون زار«، »مجنون زار
  .آورند  يجلوه م ي بهسبک هند

 توان يز مين نيريات زي را در ابي کامل از سبک هنديان و برخوردارين طرز بيچن
  :مشاهده گرفت به

  گل فتاده است  شبنم مگو که بر ورق      
  

  دة بلبل فتاده اسـت    ي ز د  يا  کان قطره 
  )۷ س،۷ ؛۴۴ ،۵(    

 يها يساز بيطرز ترک  به»بر ورق گل افتادن شبنم«ب يت ترکياگر در مصرع اول ب
ن يگر ايت جلوة ديل در بيمثابة تمث  بهقلم آمده است، مصرع دوم ي به سبک هنديشعرا

  .کند ي م سبک را افاده
ت صنعت ي از خصوصييتا جا»  شدن غميموجب خوشحال«ب يگر ترکيت ديدر ب

  :ديتوان د ي ميشتر در سبک هنديپارادوکس برخوردار است که آن را ب
  کردم ز غمت موجب خوشحالي شد      گريه

  ريختم خون دل از ديده، دلـم خـالي شـد            
 از اکبر يي ي و رباعيا قطعه  بهگر ماي ديخي و تاري ادبيها همزمان در سرچشمه  

 در آنها جلوه و يباشد، ول يان خاص مي طرز ساده بيم که هرچند دارايشو ير مدچا
ن ي ا.اند دهيظهور رس ي به رنديا  و تا اندازهي و فلسفي و عرفاني اجتماعهاي تابش
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د که ما آن را در يآ يجلوه م  بهخانهي و ميم  به مربوطيها افادة تمثال  باشتريمطلب ب
  :ميريگ يمشاهده م  بهريقطعة ز

  فروشـان   ي مـ  يکو  به نهيدوش
  

ــةيپ ــيمان ــه  م ــزر خر ب   دمي
ــرگرانم     ــار س ــون ز خم   اکن

  
ــر خر ــزر دادم و دردس   دمي

  )۲۷ ،۷ ؛۴۴ ،۵(    
ه صلح ين افادة غاياز دارد و در برابر اي امتين باشد، مضمون عرفانيري زيدر رباع

  :رسد ينظر م  به دگرگونهيتابش  بازيکلّ ن
  کـنم؟ ده پشتم، چـه     ياز بار گنه خم   

  
  مسجد، نه کنشتم، چه کنم؟      به نه راه 

  مينه در صف کافر نه مـسلمان جـا          
  

  ق دوزخ نه بهشتم، چـه کـنم؟    ينه ال 
    )۱۱، ۲۷(  

 برخوردار بود و ي و فرهنگيحه و ذوق سرشار ادبيد گفت که اکبر نه تنها از قريبا
 شعر و ادب همچون ناقد يها ادگار گذاشت، بلکه در محفلي  به از خوديمتيق آثار گران

پرداخت و حسن و قبح اشعار آنان را  يح و انتقاد سخن شعرا ميتصح  بهه اکثريبلندپا
  .ديشياند  يم

 مثالً، .ان مورد اعتراف قرارگرفتهمؤلّفان و محقّق اکبر از جانب اکثر يمقام سخنور
  :سدينو ين مين مسئله چنيا  بهدر رابطه» العجمشعر« در ي نعمانيشبل
کرد که  ي مينيچ داد و نکته يد را مورد انتقاد قرار ميرها اکبرشاه اشعار اساتبا”

  )۵ ،۵ (.“اند  نقّادان فن داد انتقاد او را دادهيحتّ
  : نوشتهين معنيا  بهزير نيجهانگ

  )۱۵ ،۱۳ (.“ بر آن متصور نبوديدند که مافوقيرس يق نظم و نثر چنان ميدقا به”
 پادشاهان فرهنگساالر هند بود که ي نظرات انتقاد دريسنج ن نکتهيدر واقع، هم

تشان را بر آن نمودند و تمام هم يل ميش را اصالح و تکمي خويها شعرا نگاشته
 کماالت ه بلند برآورند و در کسِبيپا  بهاالمکان يگماشتند که سخن خود را حتّ يم

ن يبدالحس عيراني دانشمند ا. تازه مشرف گردندهاي شرفتيتکامل و پ ي بهشاعر
يا  بهکوب در رابطه نيزرالن جنبة فعان هند نوشته استيموري تيت امراي:  
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و امرا نقد شعر رواج تمام ) .غ.ض، ان هنديموريت(ن ين سالطيدر مجالس ا”
ن هم در نقد يگرفتند، بلکه امرا و سالط يگر نکته ميکدي نه فقط شعرا بر .داشت

  )۴۳۵-۴۲۹ ،۴ (.“ندداد يندگان قدرت و مهارت نشان ميشعر گو
  :ان هند نوشته استيموريت تيالن سمت فعيا  بهز در رابطهي ني نعمانيشبل

ن جهت ياز ا…  که نمودهيشرفتي و پين شعر و ادب ترقّين سالطيدر دربار ا”
ص بد ي تشخ. طبع موزون و نقّاد سخن بودندين مزبور خود دارايبوده که سالط

آزمودند،  يکردند، م ي مييهر موقع دلجودادند، شعرا را در  يو خوب کالم م
  .“ بوده استياز فضلي بر امتيق و مبني تحقيدادند از رو ي که ميازيامت
)۱۲، ۷(  

ز يعلم و معارف ن  به اکبريشعر و شاعر  باد، در کنار عالقهي در باال ذکر گرديطور
ادآور ي يقيق و تحيخيان کتب تارمؤلّفشتر ين ارتباط او را بي داشت و ايوند ناگسستنيپ

 و يمسائل علم  بهکند که اکبر يد ميق» يخ تمدن جهانيتار «مؤلّف از جمله، .اند شده
ت يدا نموده، اولويش پيفلسفه گرا ي به مخصوصاً و. داشتيوند قوي پين مذهبيهمچن

علم و   بادانست و هرچه را که نتوان يگوهر خرد م  بهر مخلوقات مربوطيانسان را بر سا
 داشتند که او را از يا  چنان جاذبهي ويآرا. ق کرد، قبول نداشتي و تصدنييفلسفه تع

  )۵۳۸ ،۳ (.ساختند يبال م  فارغيگريشة دياند هر 
 ي مباحثه و مناظرة مرکّب از علما و فضاليبرا» عبادتخانه«اکبر هر شب جمعه در 

 جمعه  تا ظهر  مختلف از شامگاه پنجشنبهيها ان فرقهيشواي پ.آراست ي مجلس مينام
  )۵۳۹ ،۳ (.کردند ي بحث ميني و ديمسائل علم در

  :نگارد  ين مين مجالس چنيف اي در توصيونيعبدالقادر بدا
درگاه   بهان و فرق گوناگوني و حکما و فرزانگان اديان از هر ملّتيانبوه دانا”
ها و  قي آنان پس از تحق.شدند ي مفتخر مي خصوصيگفتگوها  بهآمدند و يم

ق يداشت، دربارة دقا يخود مشغول م  بهروز آنان را  اوقات شبانه کهييها پژوهش
عت بحث و گفتگو ي طب  بيخ و عجاي تاريها يف عرفان، کنجکاويعلم، ظرا

  )۲۰۰ ،۱ (.“کردند يم
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خ وقت و حضور در يعلما و فضال و مشا  بايز که بر اثر مصاحبت دائميخود اکبر ن
ل ين قبيدر ا) ۲۹ ،۶ (،دا کرده بودي پيعيوسمجالس و مناظرة آنان اطّالعات و معلومات 

  .شد ي وارد مباحثه و مذاکره ميمجالس علم
  :سدينو ي ميونيچنانکه عبدالقادر بدا

ق مقاصد يآن جماعت داشته، تحق  بانوبت در آن صفوف آمده، صحبت  بانوبت”
  )۲۰ ،۱ (.“نمودند يم

 يشعر و شاعر  بهدازهان يد که اکبر در کنار محبت بيآ ياز اطّالعات مذکور برم
ز ياهل علم و عرفان داشت و خود ن  بايسرودن اشعار رابطة قو  بهداشتن و اشتغال

 شخصيتنبوغ   بهها دهين پدي ا.ديورز ي مشارکت مي و عرفانيواسطه در مجالس علم يب
 ة، خاصّيحة هنر نگارندگيض از قريذوق و فا نظر و صاحب اکبر همچون انسان صاحب

پرور   فرهنگ ساالر و ادبشخصيتارت نموده، مقام اکبر را در برابر  اشيهنر شاعر
  .کنند ي مييبودن، همچون سرحلقة شاعران و عالمان زمان خود بازگو

 العاده الدين محمد اکبر پادشاه نه تنها در ادارة سلطنت استعداد فوق همين طريق، جالل
 و روش مرتّب و يالت اداري، تشکي، نظامي و مالي مأموريها داشت و از نظر اداره

آمد، بلکه نامش در  يشمار م  بهن پادشاهان آن عصري در شمار بزرگتريمنظّم حکمران
 خود را کانون ماند که درباِر يپروران و فرهنگ پناهان عالم باق ن معارفيسلک بزرگتر

 و ي و ادبيچنان ذوق علم  با رايخ کمتر شاهي در صفحات تار.شعر و ادب کرده بود
 ي گذاشتن برامؤثّر مقام او در برابر نقش .توان دچار آمد ي معارف و دانش ميشناس رقد

نظر   قيمثابة سخنور ممتاز و ناقد عم  بهشي عهد خوي و فرهنگيط علميرشد مح
 ي و بازتاب هنر نگارندگيشعر و شاعر ي بهوند و دلبستگين پي ا.ده استياعتراف گرد

ا دربار ي ياسيط سي در محادبياترواج   بهقي عم و توجهيگسترش نظر شعرشناس  بهاو
 .رساند يثبوت م  بهن شاه راي ايکند و هنر شاعر ياشارت م

  پي نوشت
  .م ۱۸۶۸ کلکتّه، ،۲ ج. واريخالتّ منتخب. عبدالقادر بدايوني .۱
 .م ۱۸۷۷ کلکتّه، ،۱ ج. اکبرنامه. اميابوالفضل علّ .۲
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   او ترجمه در عهِد مکتِب محمد اکبر و رواِجالدين جالل

ن و يتر  از بزرگ)م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۹۶۳-۱۰۱۴( اکبر پادشاه  محمدالدين جالل
 او نه تنها در ادارة سلطنت استعداد .گردد يان هند محسوب ميمورين سلسلة تيمشهورتر

روش مرتّب و منظّم  و يالت اداريالعاده داشت و از نظر ادارة کشور و تشک فوق
آمد، بلکه نامش در  يشمار م  بهن پادشاهان آن عصري در شمار بزرگتري و نظاميحکمران

ماند که دربار خود را کانون  يپناهان عالم باق پروران و فرهنگ ن معارفيسلک بزرگتر
 و ي و ادبيچنان ذوق علم  با رايخ کمتر شاهي در صفحات تار.شعر و ادب کرده بود

  .ديتوان د ي معارف و دانش ميشناس قدر
د که محض ي آنچنان اهتمام ورزيه ساختن علم و ادب فارسياکبر در توسعه و پرما

آمد و  ديم پدي مختلف ادب نهضت عظيها نهيت و توجه خاص او در زمير حمايز
 در قلمرو هند ي آفتاب ادب و فرهنگ و علم فارسيبايمرحلة جلوة ز  بهدوران سلطنتش

  :ح اهللا صفا نوشته استي ذبين معنيهم به .افتيتبدل 
 و پرورش شاعران يج شعر پارسي از ترويا در مرتبه… اکبر پادشاه الدين جالل”

ده ي بدان نرسيرانيفرهنگ ا  بهران و هند و منتسبيچ کس از شاهان اياست که ه
  )۴۵۴، ۲۱ (.“است
بان تمام يان و اد در عهد اکبر پادشاه دقّت دانشمندي هنگامة شعر و ادب فارسيگرم

 يها ن مجمع نابغهي دربار او همچون بزرگتر.خود جلب نمود  بهزبان را يجهان فارس
ن ين سرزمي مردم اي و ادبيت علميالفع  بار خود راي زمان که تقدي و ادبيعلم

ن مهد ين هند همچون بزرگتريده بودند، قرارگرفت و خود سرزميمند گردان عالقه
 دهها نفر اهل علم و ادب از گوشه و کنار جهان .افتيهرت گستر و هنرپرور ش ادب
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وار   اطراف اکبر پادشاه پروانهيسخنوران محلّ  بايگيکجايهندوستان آورده، در  به رو
در  الدين نظام خواجه  ، )۱۷۲، ۱( نفر ۷۵» ين اکبرييآ« ابوالفضل در .گرد آمدند

» خيوارالتّ منتخب« در يونيبداو عبدالقادر ) ۳۱۷، ۲.، ج۱۷( نفر ۸۱» ياکبر طبقات«
 از آن جمله، اهل فضل و .اند  تن از شاعران دربار اکبر را ذکر کرده۱۰۶) ۳۹۰-۲۰۸ ،۳(

 ي، ظهوريرازي شي، عرفيشاپوري نيري، نظيضيض فيالشّعرا ابوالف مانند ملک  بهکمال،
، يرازياهللا ش ر فتحي، ميسري تهاني، نسبتي، غزاليرازي شينجوين اي، حسيزيترش

، ينيخان قزو ، آصفياحمد، موالنا احمد تتّو الدين  خان، نظام بي، نقيالنيابوالفتح گ
، ي مشهدييم سناي، حکين مرويحس خواجه  ، ي نوراهللا شستري، قاضيم سرهنديابراه
 ي، فکري اصفهاني، سرمديشاپوري ني، وقوعير معصوم بهکّري، ميالني گياتيح

، يزدي ي شاملو، افسونيسي، اني اصفهانيبيک، شي هرويلي، مي، قاسم کاهيخراسان
، ي ساوجي، صرفي کاشيهي، تشبينيزاهللا قزوي، عزي همداني، محويزي تبريدريح

، سنجر ي، حالتيرازي شيرتي، غي کاشانيعي، رفي مازندراني، ملّا صوفيالني گيقرار
، ي، بابا طالب اصفهانيزي ترشي، نادريرازي شي، فسوني، جذبي ساوجيروي، پيکاش

گران ي و دي هرومحمد  دي، سي مازندراني، قاسمي حصاريوري، غيقاسم ارسالن مشهد
ن راه يالعاده نشان داده، بد ه مهارت فوقي آثار گرانماتأليفدر عهد اکبر پادشاه در 

  .ادگار گذاشتندي  به از خودي و فرهنگيم ادبي عظيشاهکارها
 .ز ممتاز بوديرجمان برجسته ناد متيخاطر عدة ز  بهسالة سلطنت اکبر دورة پنجاه

، يوني، عبدالقادر بدايام، ابوالفضل علّياضي فيضيخ مبارک، فيتوان ش يجمله، م از
 محمد، يرازياهللا ش ر فتحي، م)م ۱۵۵۶-۱۶۲۷/ه ۹۶۴-۱۰۳۶( خانان م خاِنيعبدالرح

  متخلّصينيف حسي، ابن عبداللّطيآباد  شاهمحمد ، موالنا شاهيسريسلطان تهان
رد ب ن دور را نامي ايگر فضاليف برهمن و دي، ديم سرهندي ابراهيخان، حاج بيقن به

 ي از زبانهاي و ادبي علمين شاهکارهايتر مير و ترجمة عظيشان کار تحري اتوسطکه 
  .رفتي انجام پذيزبان فارس  به… ويني، التيت، عربيسانسکر

 در زمان اکبر سرعت يمالبحث اج  بهم،يم گرفتين مقاله ما تصمين در ايا  بهوابسته
 رجوع يفارس  به مختلفهاي  از زباني و ادبيکردن کار ترجمة آثار علم دايافزون پ

  .ميينما
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 ي و ادبي اکبر پادشاه در هندوستان کار ترجمة آثار علم محمدالدين ت جاللهم به
وم شرفت علي پيد که برايطور قابل مالحظه شروع گرد ي بهفارس  به مختلفياز زبانها

ر ي تحري اسالمين حکومتهايد گفت که هنوز در نخستي با.دي رساني کمک فراوانيعقل
 که سلطان محمود ي وقت. داشتي جايزبان فارس  به هندوهاي و ادبيو ترجمة آثار علم

د، تحت ين هند لشکر کشيسرزم  بهم هفده مرتبه ۱۰۰۰-۱۰۳۰ ين سالهاي در بيغزنو
ن ملک را خراب و تله و تاراج ي پرشکوه اهاي تگاهآباد و عباد   يشعار غزوات شهرها

از ) م ۹۷۳-۱۰۴۸/ه ۳۶۲-۴۴۰ (يرونيحان بيلسوف نامور ابوريم و فيکرد، حک يم
ن يق و آموزش تمدن و فرهنگ ايفرصت در هندوستان بودن خود استفاده برده، در تحق

ن شخص  او همچو.ده استي و اهتمام ورزين و فراهم آوردن مطالب افزون سعيسرزم
  آنها راهاي يابي علم و فرهنگ هندوها پرداخته، کاميق و بررسيتحق  بهفاضل و دانشمند

 ن، ضمن سفري در کنار ا.سه نموديگر مقاي دي و کشورهاها علوم و فرهنگ خلق با
تها و برهمنان هند زبان يپند  باد که در معاشرتيگرد سري ميرونيحان بيابور به

ئت يد در ساحات علوم نجوم و هد که در ترجمة کتب متعد آموزيحد  بهت رايسانسکر
 يادگاري ـ» ق ماللهندي تحقيکتاب ف«ر از يغ  به.کند دايق پي توفيعرب  بهن زبانياز ا
حان يدست آوردة ابور  بهشي از سفر خوهاي ن برداشت و دانشي که مجموع اياساس

 هم کسب يجهان ي عمومده است و شهرتيآورده تا زمان ما آمده رس  را فراهميرونيب
 و آثار ي آموزش تمدن هند باستاني، رهنمايخياعتماد تار ک مأخذ بايمثابة   بهکرده،
 ترجمة موفقانة آثار يرونيقلم ب  بهشود،  مي قلمدادي در گسترة تمدن اسالميه ادبيگرانما

  . تعلق دارديعرب ي بهمة هنديقد
 ي»تهي سنکهيبره« ترجمه کرده يعرب  بهتي از سانسکريروني که بين اثريمعروفتر

که در اصل و شرح » سوترهيسمکه« کتاب يروني همزمان ب.شود ير محسوب ميبرهم
را که در خصوص نجات روح انسان از » يپتنجل«کند، رسالة  يمخلوقات بحث م

 ترجمه نموده يعرب  بهتيجاد شده است، از زبان سانسکري ايق جسمانيمجموع عال
  .است

از جانب خود او » ماللهند «تأليف سال ۵ که پس از يروني بيدر فهرست اثرها
م ضمن فهرست  ۱۰۳۵ سال يرونيف خود را بي تصن۱۱۳فهرست (مرتّب شده بود 
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 ذکر يادي زيها ن آثار و ترجمهي، همچن) آورده استي رازياي زَکرمحمد امام يکتابها
 يها ث سرچشمهيح به ن،ي شده بودند و برابر اتأليف ياند که در اساس مواد هند شده
 يالموجود لخواطر الهنود ف جوامع «.اند خدمت نموده» ماللهند«ر درآمدن يتحر ي بهاساس

ن اثر يا(» االرکنده جيز«، )ا برهمگوپتي»دهنتههيبرهمس «ينسخة عرب(» ميحساب التنج
ال يخ«، )رود يشمار م ا به برهمگوپتي»کهيکهندکهد «ين ترجمة عربينسخة بهتر

 يتذکره ف«، )دربارة تصورات هندوان دربارة گرفتن آفتاب(» ند الهندن عيالکسوف
، )رساله دربارة حساب و عدد رقمدار سند و هند(» الحساب والعدد بارقام السند و الهند

گونه آثار است  نياز جملة هم» رهيکپ«، ترجمة »م حساب در هندوانيدربارة روش تعل«
 ي معنوي و ارزشهايراث علميم  باشتري بيياخواست آشن ي ميروني آنها بتأليف  باکه

افت که اکثر ين دست يريترجمة آثار ز ي بهرونين روش بي در هم.ديدست آ  بهگريهمد
  :اند دهيذکر گرد» ماللهند«آنها در 
؛ ا برهمگوپتي»دهنتهيبرهمس«و » دهنتهيسسيپول«، »يپتنجل«له؛ ي کپي»هيسنکه«
 تأليف ي بهروني که بي از آن جمله، وقت.هريهيورخم» لگهوجتکم«و » تهيهتسمهيبر«
» يالمجسط«دس و يک اثر اقلين اثر او يمشغول بود، در کنار نگارش ا» ماللهند«

 يرونيستة بي شايکرد که از خدمتها يت ترجمه ميسانسکر  به رايموس قلوزيبطل
  )۱۵۰، ۱۱ (.دهد يت خبر ميزبان سانسکر  بهگري آثار دمعرفيدر سمت 

 شمار آورد که  بهزيک عالم ترجمان نيتوان  ي را ميرونيحان بي ابورن لحاظ،ياز ا
 يک سلسله اثرهايت ترجمه نمودن يسانسکر ي به و از عربيعرب  بهتياز سانسکر با

 . هنود و مسلمانان سهم ارزنده گذاشته استينادر در مستحکم شدن روابط مدن
 هم زبان يروني ممکن است که بن زدني تخميعرب ي بهمة هنديقانة آثار قدترجمة موفّ از

ن يم، از ايادآور شدي اما چنان که .ت را خوب آموخته بودي و هم زبان سانسکرييگفتگو
 تا محفوظ ۲ن کتب تنها يان از مجموع امحقّقد يتأک  بهاند و بنا دهيما نرس  بهآثار اکثراً

  . استيزبان عرب  به»يپتنجل« از آنها ترجمة يکيمانده است که 
ش را يات خوي سال ح۱۳کشف فرهنگ و تمدن هندوان  ي بهرونيق، بيرن طيهم

رون از حدود انتشار يافت که بيمه دست يآموزش زبان قد ي بهخوب  بهمصروف نمود و
 جهت يرونين دوره بيت در چنيقن موفّيچن  بهصاحب شدن  با.داشت اسالم قرار
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ت ي مدنين، ترجمة اثرهامسلمانا  به هندوانيني و دي و ادبيراث فکريدن ميشناسان
ن، خاصه در رشتة ين سرزمي ايکار گرفتن مواد آثار باستان  بهنين زبان، همچنيمة ايقد
 .ات و نجوم موفق شدياضير

روزشاه ي فمحمد در دورة يزبان فارس  به هندوهاي و ادبير و ترجمة آثار علميتحر
 يروزشاه تغلقي فدمحم .ژه داشتي ويگاهيز جاي ن)م ۱۳۵۱-۱۳۸۸/ه ۷۵۲-۷۹۰( يتغلق

صد نسخه يک هزار و سيش از ين شهر بير شهر نگرکات از کتابخانة ايهنگام تسخ
زبان   بهن کتابهايمت برده، دستور داد که ايغن  به شده راتأليفت يزبان سانسکر ي بهکتابها
ز شمس اثر دانشمند ي از جانب عبدالعزم ۱۳۸۸فرمان او سال   با. ترجمه شونديفارس

 کتاب . برگردان شديفارس  بهتياز سانسکر» يبراه ترجمة«مه تحت عنوان يهند وراه
) ۱۸، ۶ (.ديرشتة نظم کش ي بهفارس  بهخالد الدينز موالنا عزّيرا ن» يروزشاهيل فيدال«

  نوشت کهيزبان هند  بهرا» چندبن «يکيرمانتـ  ي داستان عشقم ۱۳۷۰موالنا داوود سال 
  . ترجمه شدي فارسيوايزبان ش به

 در يفارس  بهتيگر مخصوصاً از سانسکري دي از زبانهاي و ادبيکار ترجمة آثار علم
 )م ۱۴۲۰-۱۴۷۰(ن يالعابد نيز هنوز در زمان سلطنت سلطان زير نين کشميسرزم

 و يندة علم و ادب فارسي نما۲۱ توسط در همان دوره .راه افتاده بود  بهتوسعة تمام با
ر يکشم» دارالعلوم«  بهمتعلّق» دارالترجمه «يه اعضات کي سانسکري نفر علما۱۰ و يعرب

ن از جانب يالعابد نيفرمان سلطان ز  با.ديظهور رس ي بهاد و نظررسي زيبودند، کوششها
م يت قدي برجستة مدني اثرها. برگردان شديفارس ي بهادي آثار زيريملّا احمد کشم

انوس ياق(» تسگرهيکتهسر«، کلهنه) شاهان يايدر(» نيراجترنگ«، »مهابهاراتا« ـهندوها 
دهد که  ين شمار بوده و شهادت ميها در ا ها و ودا وه، ترجمة شسترهيسامد) اتيحکا
مة ير هنوز در نيترجمه شروع نموده بود، در کشم  با که اکبر در مناسبتيين کارهايچن

 يني و دي و ادبيراث فکري ممعرفيشک،  ي و، ب.رفته بوديان پذي جر۱۵اول عصر 
  .دي رساني مثبتأثيرن آنها يجاد تفاهم متقابل بي ايمسلمانان برا  بهانهندو

 يحد  به اوين کار در دورة امپراتورياد داشت و اين مسئله توجه زيا  بهاما اکبر
م هندوها، چنان که کتب مختلف، مانند فلسفه، يدستور او دهها آثار قد  بهافت کهيرواج 

ن هند يتوان گفت، سرزم ي م.ده شدندير کشيشتة تحرر ي بهزبان فارس  بهرهيغ  وياضير
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رون ين کار بين دوره از عهدة ايچ وقت بهتر از اي تا آن زمان هياز آغاز سلطنت اسالم
  .امده استين

 ي زبانهاادبيات ياکثر دانشمندان دربار خود دستور داد که شاهکارها  بهاکبر
د ي با. ترجمه کننديفارس  به رايني التي و حتّي، ترکيت، عربيل سانسکريمختلف، از قب
  و، البتّه، سبب.شتر توجه داشتي بيزبان فارس  بهتيترجمة آثار سانسکر  بهگفت که اکبر

ت اوالً بزرگداشت و احترام نسبت زبان ين شدن آثار سانسکريا تدوي ترجمه و يفارس به
 ي هند دلبستگيانفرهنگ و ادب باست  بهاً، اکبر پادشاه خودي ثان.شد ي دانسته ميفارس

  . نبودتأثير يز در رواج مکتب ترجمه بين امر نيخاص داشت که ا
شان، متّحد و متمرکز نمودن ينظم آوردن دولت پر  بهمقصد  باگر، اکبرياز طرف د

مستقل عبارت بود،  مي مستقل و نيتهاي هندوستان آنروزه که از واليتمام قلمرو جغراف
 هاي تين قومها و خلقيگر و صلح و صفا بيکدي  بهدم که در آن اعتماد مريجاد مملکتيا

 يني و دي، فرهنگي، اجتماعياسيات سيمذهب آن حکمفرما باشد، در ح گوناگون
ان ي اعتقاد مافت که تضادي اکبر در.دي زمان خود گذراني را برايشقدمياصالحات پ

ن يردن ان بيد و از بينما ي مساعدت مياسياد سي زيتهايضد  بههندوان و مسلمانان
ن درک نمود که هندوها و ي او همچن.ها ارکان دولت او را استوار خواهد ساختتضاد

اعتماد خدمت خواهند نمود که رسم و   باگر مذاهب همان وقت درست ويروان ديپ
 ها را لهين راه تمام وسي او در ا.شان احترام کرده شودي ايني ديها)تسنّ ( رسوم و عنعنه

ن و مذاهب يان دين عمل بود که او نقشة موافقت ميهم  باابطه در ر.گرفت يکار م به
 يروان مذهبهاياد نهاد، تا بتواند پيبن» يهاٰل ِنيد«نام   به راينيده، ديگوناگون را کش

ل داده، اصول آن يمات اسالم تشکي اساس آن را تعل.رق گرد آورديک بير يمختلف را ز
 .ور بود نها بهرهيمت و اندرز همة دق شده و از حکياز مذاهب مختلف اقتباس و تلف

» صلح کلّ«د خود را اعالم نمود و آن را روش ين جديي روش و آم ۱۵۸۲اکبر در سال 
 آنها، احترام ي گوناگون و برابري قوم و نژادهاي آن تفاهم، آشتية اصليد که غاينام
، ۱۴؛ ۳۵-۶، ۱۳؛ ۲۱۴-۵، ۸؛ ۱۲-۴، ۵ (. بودي عمومي و بردباريدار شتنيگر، خويکدي
  )۲۳۵، ۲۳؛ ۸-۸۷
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اش که همان وحدت  يدا نکرد، اما مقصود اصلي پيقيد اکبر توفين جدييهرچند آ
 توانست ين اقدامات ويجة اي در نت. حاصل شده بوديادي هند بود، تا حد زياسيس

ن نکته يا  به در ارتباط.خود جلب سازد  به ملّت هند راينثار ت و جانيميعالقه و صم
  :ه است نوشت.مولر ا
 است نه تنها ين اختراع نمودة او کوششييآ خدمت بزرگ اکبر در آن است که”

 تمام ي هندوان و مسلمانان، بلکه برايدر تازه و آماده نمودن راه برابرحقوق
  )۴۴۵، ۱۶ (.“باشد يت ميانسان
 هندوان و ي و مستحکم نمودن روابط فرهنگيوند معنويجاد پي ايها لهي از وسيکي

قة يذوق و سل  باگر وي همدي معنوي و ارزشهايراث علميم  باشتري بييشنامسلمانان آ
وند يجاد پي اين لحاظ، اکبر پادشاه براي از ا. خود مطابق ساختن آنها بودي و اجتماعيملّ

ت ينها يگر که بي همدي معنويارزشها  باشتري بيين هندوان و مسلمانان، آشناي بيمعنو
 .ل بوديگر زبانها متمايد  به نسبتيفارس  بهتيسانسکرنشر و ترجمة آثار   بهمهم بود،

 از آثار مهم يا  ترجمه شدن عدهيفارس  به در عهد اکبريح اهللا صفا سبب اصليذب
  : هندوان و مسلمانان دانسته نوشته استيشياند جاد هميت را همچون راه ايسانسکر
خواست  ي و ماکبر که از روشندالن روزگار بود الدين  جالليدر عهد پادشاه”
وجود آورد،  ي به از راه شناخت فرهنگي هند و مسلمان خود تقاربياين رعايب

 .“اي از آثار مهم هندوان که زبان رسمي هند در آن روزگار بود، ترجمه گرديد عده
)۲۲ ،۱۵۴۵(  

ر يه ساختن دامن تحريوسعت دادن و پرما ـک ين اقدام ني نمودن اي عملياکبر برا
س کرده شدن يرها تأسي از جملة آن تدب.ديشياند بخش   ثمرهيرهايب تديو ترجمه بعض

 ي و ادبين اشخاص علميتر که در آن بزرگ) ۳۴۴، ۳:نک(بود ) دارالترجمه(» مکتبخانه«
، يوني، عبدالقادر بداي، ابوالفضل عالّمياضي فيضيخ مبارک، فيآن دوره، مانند ش

دم، يرازياهللا ش ر فتحيخانان، م م خاِنيحعبدالرد ، موالنا شاهيسريسلطان تهانحممحم ،
  دستور اکبر آغازيمنظور اجرا  به گرد آمده،… ويم سرهندي ابراهيخان، حاج بينق
 . ترجمه نمودنديفارس  به مذکور راي زبانهايکار نمودند و در مدت کوتاه آثار گرانبها به

 که زبان يرهمنانتها و بيزبان پند ي مترجمان فارسيجهت بلند برداشتن سطح زباندان
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سور، ي جي، هراشرم نايمانند مدهو سودن، نر  بهدانستند، ي ميدرجة اعل  بهت رايسانسکر
  .دربار دعوت شدند  به از گوشه و کنار مملکت…ندره ويتره، پرميدمادر بهتّه، رمت

تها و يپند  بايگيکجايخواهش اکبر دانشمندان بزرگ دربار او در   باق،ين طريهم
 تي سانسکرادبياتنشر و ترجمة علوم و   بهدربار دعوت شده بودند، ه ببرهمنان که

 ي و ادبي و علمي و فلسفينياد دي زيجه کتابهايت گماشتند و در نت هميفارس به
، »بهگوتپورنه«، »لوتيل«، »تهيبهگودگ«، »پنچتنتره«، »نيراما«، »مهابهاراتا«(هندوان 

 …و» سينگهاسن بتّيس«، »تسگرهيتهسرک«، »اتهروودا«، »نتيدم نل«، »نينگيراجتر«
 عهد هاي تي از خصوصيکي .ده شدندي برگردانيفارس  بهت در نظم و نثريسانسکر از

ز ير ني ارزش اثر، از آن جمله کار ترجمه و تحري بازسنجيار اساسين بود که معياکبر ا
شدند  ي مر و ترجمه انتخابي تحري براي اساساً آن آثار.رفت يشمار م  بهه صلح کلّيزاو
  . زمان باشنديازهاي ني داشته، جوابگويه و مرام صلح کلّ هماهنگيروح  بهکه

ن دوره ي در ايزبان فارس  به هند باستاني و ادبي علمير و ترجمة اثرهايدامنة تحر
ن را ين سرزميزبان ا ي فارسادبيات و مستقل يک رکن اساسيدا کرد که يچنان توسعه پ

  .ل نموديتشک
 ي بزرگ هند باستانيها  از حماسهيکيترجمة   بهم ۱۵۸۲/ه ۹۹۰در سال 

 بود که در ينيدستور دادن اکبر اقدام نخست) » بزرگيقصّة اوالد بهارتها«(» مهابهاراتا«
ت بوده، ي هزار ب۱۰۰ت که مشتمل بر ين حماسة سانسکري ترجمة ا.ن راه صادر شديا

کوروها  ـم هندوان ي قدينتک خانوادة سلطيان دو دسته از يع جنگ بزرگ ميشامل وقا
  . تصرف سلطنت استيو پندوها برا
ف ي، ابن عبداللّطيوني عبدالقادر بداتوسطم  ۱۵۸۲-۱۵۸۷/ه ۹۹۰-۹۹۵ يدر سالها

ف برهمن و ي، ديري، ملّا شي دکنيضي، ابوالفضل، ف»خان بينق« بهعروف مينيحس
بزرگ صورت تها و برهمنان يپند  با ضمن مشاورهيسري سلطان تهانمحمد يحاج

ان يخان ب بينق  بهاکبر خود مطلب عبارت را» خيوارالتّ منتخب«معلومات  به  بنا.گرفت
ره را يغ  ويري و ملّا شيوني بعد ملّا عبدالقادر بدا.نمود ي نقل ميفارس  بهکرد و او يم

  ترجمة دو قسمت از آن انهين مي و در ا.گذار نمود  از آن را وايهر کدام قسمت  بهده،يطلب
  . واگذاشته شديضيعهدة ف به
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موسوم » رزمنامه«نام   بهق داشته، تعلّيامقلم ابوالفضل علّ  بهاثر مذکور که مقدمة آن
اخبار   به بنا.دي در لکهنو در پنج مجلّد منتشر گردم ۱۸۹۷-۱۹۰۰ يشد، سالها
گران ي و ديتيا، اير.اف، عبدالمقتدر، چ اون.نگاران گوناگون جهان، چون و فهرست

، بوهر )۱۶۹۵-۶، ۲۸( بنگاله ييايت آسي جمعيها در کتابخانه» رزمنامه «ي قلميها هنسخ
، ۳۰(س يا آفيندي، ا)۱۴-۰۶ز۱، ۴۰(ن ي، بادل)۵۷-۸، ۳۴(ا يتاني، موزة بر)۱۰۵-ز۱۰، ۲۹(

 نگاه …و) ۱۸، ۳۵(س ي پاري، کتابخانة ملّ)۱۹۸، ۹ :نک(، دانشگاه داکا )۴۷-۱۹۲۸
  .شوند يداشته م

ن ي را مأمور کرد که دوميونين عبدالقادر بدايم اکبر همچن ۱۵۸۵/ه ۹۹۲در سال 
) ۳۲۱-۳۲۰، ۳ (.دي ترجمه نمايفارس  بهرا» نيراما« ـت ي سانسکريمنظومة بزرگ حماس

خ يرود و تار يشمار م  بهخ هند قبل از اسالمين منابع تاريتر  از مهميکي» نيراما«
 مصنّف آن .کند ين کشور را تجسم مي اي و فرهنگيتي جمعهاي انکشاف مناسبت

 هاي يشرح فتوحات و شجاعت و قهرمان  بهک در آني بزرگ ولمتفکّردانشمند و م
رونة جادوگر ) وان آدمخوريد(مقابل شاه رکشسها   به پرداخته است کهيپادشاه افسانو

 آن .کند يجمال را از بند اسارت او آزاد م  صاحِبيتايس ـمبارزه برده، زوجة خود 
ده يما رس  بهده شده است، متنش تاي آفري در هندوستان شرق. قبل از م۴باً در عصر يتقر

  .باشد ي کتاب عبارت م۷ت است و از ي هزار ب۲۴ده، شامل ي مرتّب گرد۲در عصر 
 در مدت چهار يسري سلطان تهانيخان و حاج بيکمک نق  بايونيعبدالقادر بدا

و ) ۰ز، ۲( الهور يسخة آن در کتابخانة عموم درآورد که نيفارس  بهرا» نيراما«سال 
د ي با. موجود است…و) ۵۵، ۳۴(ا يتانيموزة بر) ز۱۹۶، ۳۰(س يا آفيندي ايها کتابخانه

 ترجمه ين فراوانيا ي بهمثل زبان فارس» نيراما«ا يگر دنيچ زبان ديد در هيگفت که شا
ن حماسة ي اية فارس ترجميش از سيامروز ب  به از دورة اکبر سر کرده تا.نشده باشد

، »دهيرمو آشوم«، »نرگسستان«، »اتيم و سار«، »نيراما«(نظم و نثر معلوم بوده   بهبزرگ
ن ي از بهتريکي، )…و» ن منظوميراما«، »ايبهاراجده«، »بحرالنجات«، »ضيفة فيوظ«

رفته شده است که در ي پذيپت ي پانيحاي سعداهللا مسي»اتيم و سار«ن اثر ي ايها ترجمه
صورت گرفته است و  )م ۱۶۰۵-۱۶۲۷/ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷(ر پادشاه ي جهانگيحکمرانزمان 
 از آن جمله، . گوناگون جهان محفوظ استيها  آن امروز در کتابخانهخطّي يها نسخه
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نام   باهتي و اوي کتابت شده در فهرست رم ۱۷۹۲ و ۱۷۷۳ ي سالهايها ر نسخهيتصو
 در کتابخانة يپت ي پانيحايمس» نيراما «خطّي دو نسخة .آورده شده است» اتيم و سار«

د گفت ياما با) ۱۵۱-۱۵۰، ۳۲ (.ز موجود استينام موالنا آزاد ن  بهگري عليدانشگاه اسالم
  .ديآ يشمار م ي بهونيترجمة بدا» نيراما «يها ن ترجمهين و کاملتريکه نخست
 .ور کرد تازه ظهيها  از سنّتيارير و ترجمه بسينة توسعة کار تحرين، در زميهمچن

 يخي آثار تاريباشد که بر اثر ترجمة فارس ي مي محلّي فارسيسينو خين آنها تاريمهمتر
 .وجود آمد  بهر آنهايو نظ» يسينگهاسن بتّيس«، »ينيراج ترنگ«ت، مانند ي سانسکرادبيات

ر بوده، سال ين کشميخ چهارهزارسالة سرزميکه شامل تار)  شاهانيايدر(» ينيترنگ راج«
، )۷۶، ۱(ده شده است يرشتة نظم کش ي بهريت کلهن کشميز جانب پند ا.م ۱۱۴۸
 يالشّعرا لة ملکيوس  به)م ۱۴۲۲-۱۴۷۲(ن يالعابد نيز ـر يحکم سلطان کشم  بهاول بار

فانه، ترجمة مذکور  برگردانده شده بود که، متأسيفارس ي بهريملّا احمد کشم ـدربار او 
المعارف مردم  ة خود که دائريخين داستان تاري اکلهن در) ۷۶-۷، ۱۸ (.ن رفته استياز ب
الد يش از ميهزارة سوم پ  بهن راين سرزمي ايشود، آغاز تمدن مترقّ ير محسوب ميکشم

دستور   بهم ۱۵۹۰/ه ۹۹۸سال » ينيترنگ راج« ترجمة دوم .منسوب دانسته است
» ريکشم ِخيتار«ن ر عنواي زيآباد  شاهمحمد شاه توسط اکبر پادشاه  محمدالدين جالل

ا يتاني آن در کتابخانة موزة برخطّي يها نسخه) ۱۹۷، ۹؛ ۵۲ز، ۳۵ :نک (.صورت گرفت
محفوظ ) ۵۰۸، ۳۰(س يا آفينديو ا) ۱۶۹۸، ۲۸( بنگاله ييايت آسي، جمع)۲۹۶، ۳۴(
 يگر دورة اکبري دي از فضاليکيم  ۱۵۹۱/ه ۹۹۹ ترجمة مذکور را در سال .باشند يم

، ۲  ج،۳؛ ۱۹، ۳۵(ص نموده است يب و تلخيد نظر تهذي پس از تجديونيعبدالقادر بدا
 .شوند ي مي مشهور جهان نگهداريها ز در کتابخانهين ترجمه ني ايها که نسخه) ۷۴ز
  ) ا۲۹۶، ۳۴؛ ۱۶۹۸، ۲۸ :نک(

» يسينگهاسن بتّيس« ـت يگر سانسکري اثر دي ترجمة فارسيونيقلم عبدالقادر بدا به
عمل   بهم ۱۵۷۴-۷۵فرمان اکبر در سال   باز متعلّق است کهين» زااف نامة خرد«  بهموسوم

 مترجمان توسط) ۲۵۷ ،۱۸۳-۴، ۳ (.ر شده استي تحرة دوبارم ۱۵۹۴-۹۵آمده، سال 
 از يکين اثر که در شرح مبارزة ي ترجمه شدن ايزبان فارس  بهمختلف هفت مرتبه
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ست که آن مورد توجه ل آن ايکند، دل يت نقل ميجابکرم ـ هند باستان يها راجه
  )۲۰، ۳۵ (.زبان قرارگرفته است ي فارسادبياتمخصوص اهل ادب و مشتاقان 

دست عبدالقادر   بهزين) م ۱۵۹۴(» بحراالسمار«نام   به»گراس تيسراکته«ترجمة کتاب 
  )۲۰، ۳۵ (.ان گرفته استي جريونيبدا

ک نوع يکه  )م ۱۵۵۱-۱۶۰۲/ه ۹۵۸-۱۰۱۱( يخ ابوالفضل عالّميش» دانش اريع«
  :م (ين واعظ کاشفيموالنا حس» يليانوار سه«ت نسبتاً مختصر و اصالح شدة يروا

له يکل «يباب ابتدا«، ۱۲عصر  (ي ابوالمعالي»له و دمنهيکل«و دو باب اول ) ۱۵۰۴-۱۵۰۵
  محمدالدين فرمان جالل  با۱۵۸۸باشد، در سال  يم) »بيه طبيباب برزو«و » و دمنه
شناس   شرق.قلم آمده  بهساخت، ياد ظاهر مي آن عالقة زيتهاي حکادنيشن  بهاکبر که

س تاکنون در ين نسخة دستنويتر مياف که در اساس قد مردان ي عل.ک ايمعروف تاج
کتابت شده است و ) پاکستان(شاور ي در پ.م۱۵۹۲که سال » ار دانشيع«جهان معلوم 

 سابق ياتّحاد شورو در يس و چاپ سنگيگر دستنويسه و مقابلة سه نسخة ديمقا
چاپ حاضر نموده   بهک آن راي نزدينسخة اصل  بهحيموجود بودة اثر، متن مکمل و صح

  :ن مورد نوشته استياست، در ا
  اکبر رايها هيسپارش و توص» يليسه انوار«ابوالفضل در وقت از نو کار کردن ”
آمدن  هم يب پي، موضوع، مضمون، ترتيبند اعتبار گرفته، ساخت استخوان به

تازه نمودن متن   بهدارد و دقّتش را اساساً، ي اثر را نگاه ميتهايبابها و سوژة حکا
، يشمار عرب ريفهم س  مشکليرهايها و تعب تث، عباريات و احادياثر از آ
 دشوارفهم يها  و اشارهي، رمزها)يکيتاج (يده و مبهم فارسيچي پيها استعاره

 يهايپرداز وارفهم، کوتاه و کم کردن سخن دشيده، لغتهاي پوشيها هيعالمانه، تشب
زبان   به ومفصّلن ي رنگهاي لي، تفصياد شعريت زي نهايها ، پارچهيطوالن
زبان  به ـ يداد عباس خالق ي مصطٰف۱۶قول دانشمند عصر  به(فهم و واضح  عامه

  )۹-۱۰، ۶ (.“سازد يان نمودن مطلب آن روانه ميب) »فهمانه ترک«
ات يد حيباشد، هنوز هنگام در ق ي باب و خاتمه عبارت م۱۶که از » دانش اريع«

 آن دورة هندوستان قرارگرفته، ين اثرهايف مشهورتري در رديامبودن ابوالفضل علّ
 منبعده يها  در دورهيچند دست بارها کتابت شده است و اگر رهيجانب خطّاطان چ از
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د، ي نو آن گرديتهاياوجود آمدن رو  بهر و ترجمه شدن اثر مذکور باعثيبارها تحر
 اثر مذکور در .اش را نگاه داشته آمده است يمت ادبيامروز موقع و ق  بهتا» دانش اريع«

 يها  نسخه.از چاپ برآمده است) م ۱۹۳۴(و کراچ ) م ۱۸۹۲(، لکهنو )م ۱۸۷۹(کانپور 
 .نام ع  بهکستاني تاجي جمهور.ع. آي شرقهاي نة دستخطي آن امروز در گنجخطّي

 ازبکستان ي جمهوري شرقهاي سي، مجموع دستنو)۱۸۱۰ و ۱۳۲۵تحت رقم  (فيرزايم
، ۳۵ :نک(خ عبدالقادر سرفراز ينام ش ي بهت بمبئيتيرسيوي، کتابخانة ان)۲۸۸۱تحت رقم (

، موزة )۷۶۷-۸، ۳۰(س يا آفيندي، ا)۲۹۲-۳، ۲۸( بنگاله يشناس ايت آسي، جمع)۳۵
ن ي، کتابخانة بادل)۳۵، ۳۵ :نک (يز واقع در بمبئروي، کتابخانة ملّا ف)۷۵۶-۷، ۳۴(ا يتانيبر
  . محفوظ است…و) ۳۵، ۳۵ :نک(ج يت کمبريتيرسيوي، کتابخانة ان)۴۰-۴۳۸، ۳۱(

 دربار يالشّعرا باشد که ملک ي کهن هند مياز داستانها» نتينل دم«داستان مشهور 
نل و «نام   به در ظرف چهار ماه آن رام ۱۵۹۴/ه ۱۰۰۳ در سال يضيض فيابوالف ،اکبر
 را از نظر اکبر ين مثنوي ايضي ف.نظم درآورده است ي بهفارس  به)تي ب۴۰۰۰(» دمن

هند بود و   بهاش مربوط  چون قصّه.ديات شاهانه برخوردار گردعطي  بهد ويپادشاه گذران
 يخان مخصوصاً مأمور شد که آن را برا بي خاص اکبر پادشاه بود، نقيمورد دلبستگ
  .شاه بخواند

  :ن مورد نوشته استي در ايراشد الدين حسامد يس
زند و آزار  يش ميد، عادتاً نيآ ي ميضي از في هرجا ذکريونيملّا عبدالقادر بدا”
ف کند و يمجبور شده تعر) .غ.ظ-» نل و دمن«نسبت (نجا يکن در ايرساند، ل يم
 ر خسرويصد سال مثل آن بعد از امين سي است که در اييوالحق مثنو ـ :ديگو يم
  )۹۴، ۱۹ (.“گر نگفته باشدي ديد در هند کسيشا

 نشر يارزان الدينزي تميح مولويتصح  با در کلکتّهم ۱۸۳۱ آن سال يتوگرافيچاپ ل
، )م ۱۸۷۷، م ۱۸۵۷، م ۱۸۴۷، م ۱۸۴۶ س(ن اثر مذکور بارها در لکهنو ي همچن.شد

 )م ۱۸۵۳ س(د آبا  و شاهجهان) م ۱۸۳۱(، کلکتّه )م ۱۹۳۰، م ۱۸۷۳، م ۱۸۵۳ س(کانپور 
فتة دانشگاه يرة شي در ذخيضيف» نل دمن «خطّي يها ن نسخهي بهتر.ده استيطبع رس به

  )۱۴۳، ۳۵ :نک (.گنج منسوبند بيرة حبيگره، ذخي علياسالم
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ه در فن حساب از يراسکر اچابه» لوتيل« اثر يضيض فين از جانب ابوالفيهمچن
 .ده استيطبع رس  به در کلکتّهم ۱۸۲۷ن کتاب سال ي ا. ترجمه شديفارس  بهتيسانسکر

  .ده استي منظور نظر خوانندگان گردم ۱۸۵۴ز در سال ين اثر نيترجمة اردو ا
 ي شبل. منسوب استيضيض فيقلم ابوالف  بهزين» دهياتهروو« منظوم يترجمة فارس

بهون نام /ه ۹۸۳دهد که در سال  ي خبر ميونيمعلومات عبدالقادر بدا  بههي در تکينعمان
  اکبر امر نمود که.دربار حاضر شد  به آورده بود،ياسالم رو  به از دکن کهينبرهم
 سپرده يونيعبدالقادر بدا  بهن کار اولي ا.ديرا ترجمه نما» اتهروودا«کمک بهون کتاب  با

 اما .کرده است ي نقل ميفارس  بهفهماند و او ي که بهون مطلب را مين معنيا  بهشده بود،
 و يضي او فيجا  به عذر آورد و اکبريونيده بود، بدايچي مغلق و پاز بس که عبارت او

، ۳، ۲۷؛ ۲۱۲، ۳ (.ن کار مأمور نموده استيا  به رايم سرهندي ابراهيضي فيجا  بهپس
، م ۱۸۹۵ س(پور  يآباد، بنارس، کانپور و ج   اهللايها ن ترجمه بارها در مطبعهياما ا) ۵۶

  .ده استيچاپ رس ي بهضينام ف  به)م ۱۹۰۸، م ۱۹۰۵، م ۱۹۰۱
زبان   بهتي هندوان از سانسکري و ادبي علمين دوره باز چند اثرهاين در ايهمچن

 ترجمه يري ملّا شتوسط يفارس ي بهشناس لي در علم فيا  رساله.ده شدندي برگردانيفارس
ت يز از کتب سانسکري ن…و» نهييپنچک«، »شتههياگوسي«، »ونشهيهر«، »تجک «.شد
  )۷۷، ۱ ، ج۱ (.اند  ترجمه شدهيزبان فارس  بهجة توجه اکبر پادشاهير نتباشند که د يم

ر و ترجمه و جهت بلند برداشتن سطح يم، در انجام کار تحرينيب يطور که م آن
 دانشمندان هند .شد يتها و برهمنان کمک گرفته ميزبان از پند ي مترجمان فارسيزباندان

 .پرداختند  ميکار ترجمه  به،دربار دعوت شده  بهاز گوشه و کنار مملکت
ن هندوان و ي بي اکبر روابط فرهنگ محمدالدين د گفت که در عهد جالليبا

 يک نوع وحدت روحانيتوان  ين وضع را ميد که چنياوج کماالت خود رس  بهمسلمانان
 ادبيات زبان يتير و ترجمة آثار سانسکرين دوره در برابر تکامل کار تحري در ا.دينام

 ي اثرهايزبان هند  به و مسلمانانيزبان فارس  بهار هندواني، بسيفارس  بهستانهند با
، »يريتوزک جهانگ«، »يطبقات اکبر«، »خيوارالتّ منتخب« در .جاد نمودندي اي و ادبيعلم
 عهد ي نام شاعر هندويرزا مناهر توسني م…و» سانيتذکرة خوشنو«، »عشق نشتِر«

س يگفت، بلکه خوشنو ي روان شعر ميزبان فارس  به ذکر شده است که نه تنهاياکبر
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دستور اکبر   بهرد کهب  را نامي داس نام هندواشنيتوان کر يا مي و .ز بوده استيماهر ن
 نموده است که امروز در فراهم آوردن تأليفت را ينسکرا و سيپادشاه فرهنگ فارس

  )۵۱-۳، ۴ (. اطّالعات سودمند را فراهم خواهد کردي ترجمة آن زمان بعضيکارها
، ي عربادبيات يهاين دستور داد که شاهکارياکثر دانشمندان دربار خود همچن  بهاکبر

  . ترجمه کننديفارس  بهزي را نيني التي و حتّيترک
 يکيافت، ي انتقال يفارس  بهجة توجه اکبر پادشاهي که در نتياز کتب عرب

 نفر از دانشمندان ۱۲ت هم  باباشد که ترجمة آن ي مياقوت حموي» البلدان معجم«
خ منور در سال يک و شيب ، قاسمي، ملّا احمد تتّويونيمانند عبدالقادر بدا  بهعصر،
  )۷۶، ۱ ، ج۱ (.رفتي انجام پذم ۱۵۹۱/ه ۹۹۹
ذمة ابوالفضل   به»وانيالح اتيح« ترجمه نمودن يفارس ي بهدستور اکبر از عرب با

خ ي ترجمة اثر مذکور از جانب شيونيقادر بدامعلومات عبدال  به بنا. واگذاشته شديامعلّ
  )۲۰۴، ۳ (.افتي انجام م ۱۵۷۵/ه ۹۸۳ در سال يضي و فيمبارک ناگور

 ص وي تلخي از عربيوني عبدالقادر بداتوسطز ياهللا ن فضل الدينديرش» خيوارالتّ جامع«
  )۱۵۸۵ (.دي ترجمه گرديفارس به

  راي شهرزور محمدالدين شمس» الحکما خيتار «ي ترجمة فارسيزي تبريمقصود عل
  .انجام داد» االرواحهةنز«نام  به

 از يکي .افتندين يه و تدويز تهيت نيحين مسي کتابها دربارة ديدر زمان اکبر بعض
 موالنا .افتيت يترجمة آن مأمور  بهخ ابوالفضليباشد که ش يم» ليانج«آنها کتاب 

 يفارس  بهحي مسيٰسي عير شرح زندگانرا د» القدس مرآت «يعبدالستار ابن قاسم الهور
  .ديبرگردان

 بابر سه مرتبه از  محمدالدينريظه» يبابر واقعات« اکبر پادشاه يدر زمان حکمران
خانان  م خاِنيحن آنها ترجمة عبدالري بهتر. ترجمه شديفارس يي به چغتايزبان ترک

 يور اکبر از زبان ترکدست  بارا» يبابر واقعاِت «م ۱۵۸۹-۹۰/ه ۹۹۸دانسته شد که سال 
 يي پس از او وفا.مشهور است» بابرنامه«نام   با برگردان نموده بود کهيفارس يي بهچغتا
 از آن را يک بخشيز هر ي ني حصاريقلمحمد، ين غزنوينده حسيرزا پاي، ميخواف

ن يچند  بهده ويچاپ رس ي به در بمبئم ۱۸۹۰ ترجمة خان خانان سال .ترجمه کردند
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، ۳۱ب؛ ۲۴۵-ه۲۴۴، ۳۴؛ ۲۱۶-۱۸، ۳۰؛ ۸۷، ۳۲ :نک (.هم ترجمه شده استگر يزبان د
  )۲۸، ۱۵؛ ۱۱۳، ۲۸؛ ۸۳-۱۸۰

توجه   باد کهيآ ي رواج ترجمه در عهد اکبر برمي وضع کلّيق، از بررسين طريهم
 تي از زبان سانسکرين دوره آثار فراواني در ايمة هندي قدادبياتزبان و  ي بهخاصة و

 معرفي يزبان فارس  به رايمة هنديله فرهنگ و تمدن قديوس نيه، بد ترجمه شديفارس به
 و يزبان فارس  بهار هندوان موفق شدند کهين دوره بسيگر در اي از نظر د.و نشر نمود
  .نديجاد نماي اي و ادبي علمي اثرهايزبان هند  بهمسلمانان

  پي نوشت
  .م ۱۸۷۷کلکتّه،  .آيين اکبري. ابوالفضل عالّمي .۱
الهور،  ).کتابخانة عمومي الهور(فهرست مخطوطات فارسيه .  منظور احسنعباسي، .۲

  .م ۱۹۶۶
  .م ۱۸۶۸کلکتّه،  .۲ ج .واريخالتّ منتخب. عبدالقادر بدايوني .۳
تهران، . ميان هندوان، ترجمة محمد اسلم خان ادبيات فارسي در. عبداهللا، سعيد .۴

 .۲۸۲  ص.ش ه ۱۳۷۱
هم تأثير رساني و   و مقام آن در روند به»خانه مکتب«  و»خانه عبادت «:امريزدان علي مردانم .۵
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هندياضي و سبِکابوالفيض فيضي في   

 )م ۱۵۴۷-۱۵۹۵/ه ۹۵۴-۱۰۰۴( ياضي فيضيف  بهض ابن مبارک متخلّصيخ ابوالفينام ش
آثار   با قرار دارد که۱۶ان زبردست عصر تفکّرنظران و م ن صاحبيف مشهورتريدر رد
غ يزبان هند، فرهنگ و هنر، تبل ي فارسادبيات خود در رواج و رونق علم و يگرانبها
ن هندوان و ي بيوند معنويجاد پي اصةً هندوستان، خاي قوم و نژادهايفکر  و هميدوست

 او .گر سهم ارزنده گذاشته استي همدي معنويارزشها  باشتري بييمسلمانان، آشنا
   اکبر محمدالدين  جالل درباِريگو يسنده و شاعر معروف فارسياستمدار، نويس
 )م ۱۵۷۲/ه ۹۸۰ :م(پس از وفات غزالي مشهدي بود که  )م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۱۰۱۴-۹۶۳(
  )م ۱۵۸۷/ه ۹۹۶ (.دربار اکبر سرفراز گشته است» الشعرا ملک«عنوان  به

وة ي هنر شاعر و شيخي و تاري ادبيها ان سرچشمهمؤلّفنگاران و  باً همة تذکرهيتقر
، »ياکبر طبقاِت«، »ياکبر نييآ«ان مؤلّف .اند ش قرار دادهي را مورد ستايضيان فيب
، »آتشکده«، »يميرح مآثِر«، »نيالعاشق عرفات«، »مياقل هفت«، »االشعارةصخال«
، »مآثراالمرا«، »نيالخوانةريذخ«، »خانهيم«، »العالم مرآت«، »الشعرا اضير«، »ميابراه صحِف«
 يضي نبوغ ف…و» ري کشميتذکرة شعرا«، »الخواص مجمع«، »آزاد سرِو«، »سيالنفا مجمع«

ادگار ي  به از خودي و فرهنگيم ادبي عظيگر ستوده، شاهکارهاي ديارا در شعر و هنره
عظمت » ياکبر طبقات«در  الدين نظام خواجه   از جمله، .اند د نمودهيگذاشتن او را تأک

 کبار ياز علما«، »گانة عصري«ک شاعر اعتراف نموده، او را همچون ي را در مقام يضيف
 يدر شعر سرآمد شعرا«، »همتا يانبساط طبع بدر مکارم اخالق و «، »خ بزرگواريو مشا
  )۴۸۸-۴۸۶، ۹ (.قلم آورده است  به»گانهيدر انشا منفرد و «، »وقت
در خصوص طبع بلند » ميهفت اقل« در ين احمد رازي اميسندة همزمان ويگر نويد
  :ن ابراز داشته استيش خود را چني ستاياضي فيضيض فيس و دلپسند ابوالفيات نفيو اب
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المثل  ميت علوم و لطف شعر و حسن مقال اديهم و دقّت و جامعدر ف… ”
 “…ال مشرف بر مرتبة کماليو در حدت طبع و کثرت فهم و دقّت خ است

)۴، ۴-۱۱۵۳(  
 نوشته است، يضيرا چند سال پس از وفات ف» نيالعاشق عرفات« که ي اوحديتق

د نموده، او را ي تأک رايضيالعاده نشان دادن ف ه مهارت فوقي آثار گرانماتأليف در
و » قيگوهر رموز دقا«، »استادالکالم«، »م سخنيار اقليشهر«، »العلما و الفضال سلطان«
  .رده استب نام» قيجوهر عروض حقا«

ن تمام خاندان مبارک، از آن جمله دو پسر ي که دشمن و بدبيوني عبدالقادر بدايحتّ
شدن اکبر » منحرف«ن اسالم يز د ايشان را سبب اساسي و ابوالفضل بوده، ايضيف ـاو 
از اظهار چند کلمات حسنه در » خيوارالتّ منتخب«ن نقدها در يدانست، در برابر تلختر يم

  :ن گفته استي صرف نظر نکرده چنيضيبارة هنر ف
خ و لغت و طب و انشا يه و تاريه از شعر و معما و عروض و قافيدر فنون جزئ”

  )۲۹۹ ،۱ (.“ل در روزگار نداشتيعد
 را پس از يضي فيشناسان در سالست سخن و متانت و استحکام شعر ادبيات

ز نبوغ ي ني نعماني شبل.اند  هند دانستهي گوين شاعر فارسي بزرگتريخسرو دهلو ريام
 يف همان شعراي را در رديضي او ف.گر ستوده استي دي را در شعر و هنرهايضيف

 .اند  استاد خواندهي را در هنر شاعرز آنهايداند که پژوهشگران ن ي هند ميگو يفارس
  :سدينو ي مي نعمانيشبل

د آورده که خود اهل ي هندوستان دو شخص پد،د ششصد ساليدر مدت مد”
ند و آن دو يق و قبول نمايران هم ناچار شده آنها را تصديندگان اي گويعنيزبان، 

  )۱۲۶، ۱۱ (.“ استيضي فيگري خسرو و ديکي
 ابراز داشته، او را ي و شعر ويضيف  به را نسبتش خودي ستا،اهللا صفا حيذب

خوانده » ني در آن سرزمياز سرآمدان سخن پارس«و » بان بزرگ هنديشاعران و اد از«
  )۸۳۹، ۶ (.است

ز مسلّم يان هند از آن نيموري بزرگ و معروف عهد تيان شعراي در ميضيعظمت ف
 و يضي در حق فگران نظر خود راي و ديزي ترشي، ظهوريزياست که صائب تبر
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 کمال و مهارت ملّا شکوهي همداني در يک رباعي راجع به. اند توانايي شعر او ابراز نموده
  :ن نوشته استي چنيرازي شيوة شاعرانة عرفيسبک و ش  بهاسي در قيضي فيسخنور
   آمــد جــام ســخن کامــل زديضيـ ف

  
  ن محفـل زد ي شعله در ا  ي ز پ  يعرف

ـ آن آب سخن فزود، ا         ن داد نمـک   ي
  

ـ ز کـرد، ا   يـ  ناخن ت  آن   ن بـر دل زد ي
 از يغزل  به در سخن وصف نموده،يکالم نيريصفت ش  با رايضي ف،يزيصائب تبر  

  :ز سروده استيآم نية تحسياو جواب
  :کالم گفت نيري شيضين آن غزل که فيا
  )۱۶۴ ،۱۱ (.“يا ده و در دل نشستهيام خل دهيدر د”

 شاعرانة دربار ي را در محفلهايضي فمقام» اد هندي به «يالشّعرا بهار در مثنو ملک
  :ن مقرر کرده استياکبر چن

ــر شــد ز ف  ــزم اکب ــب ــ کاميضي   ابي
  

  افت آب ي يضيدکن از بوالفضل و ف    
 ييز نظرهاي و لطف خداداده بودن آن نيت استعداد شاعريازل  به راجعيضيخود ف  

  :افته استيگونه شرح  ني از آن ايا دارد که نکته
  رت از منافت عماين قصر سخن يا

  
  افــت ز احبــاب اشــارت از مــنيدر
  خت ز نوک قلمـم ير يهر نکته که م     

  
   ز خـدا بـود، عبـارت از مـن          يمعن
    )۱۱ ،۵۴(  

 شده، شاعر سخن خود يگذار  ي دگرگونه معنيا وهيش  باگرين مطلب در مورد ديا
ان ي داشتن را بي استعداد فطريداند که همان معن يش طاق عرش ميگرفته از پ را منشأ

  :سازد يم
  ريــختنــد اگــر ز در کعبــه نظــم غيآو
  

  آويختم حديث خود از پيش طاق عرش       
 از يتي از جمله، در ب. سبک سخن خود اشارت فرموده استيتازگ  بهشاعر بارها  

  :افتهيح ين توضين نکته چنيا» نل و دمن «يمثنو
  طــرز دگــران وداع کــردم   

  
   ز خود اختراع کـردم     يطرز

    )۸ ،۱۲۳(  
شود  ي محسوب مينام سبک هند  صاحبي از زمرة شعراياضي فيضي، فواقعاً هم
ه يدن آثار گرانمايآفر  بايوة پربار ادبين شينظران و سخنوران ا گر صاحبيکه در سلک د
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 همچون شاعر ياضي فيضي ف.افته استي يا  مقام ارزندهيو سرودن اشعار پرمعن
 قلندر در ي رسم.ته بودافيت تمام يهنر در آن روزگار محبوب ذوق و صاحب صاحب

  :ن نوشتهيخانان در حق او چن م خانيح در مدح عبدالريا دهيقص
  ز فيض نام تو، فيضي، گرفت چون خسرو   

ــه   ــسر   ب ــيم صــعبه را يک ــدي اقل ــغ هن   تي
  )۲ ،۹-۲۰۸(  

گر يسازد که او در قطار د ي آشکار مياضي فيضي اشعار فهاي يژگي ويبررس
ده يسامان رسان  به رايا ستهي شاي خدمتهايک هند رونق سبيش برايسخنوران عهد خو

ده است که ينام» ي شعر فارسيبهار هند« را ي فارسادبياتن دورة ي ايتي حرمان آ.است
 نکتة مذکور در .ز کم نبوده استين شاعر صاحبنام نين راستا خدمت ايشک، در ا يب

 او ييآرا ت و عباريازس بيوة ترکي از جمله، ش.افته استي درياکثر اشعار او جلوة روشن
 مطلب مذکور را .ان گرفته استي جري شاعران سبک هندينيگز  واژهينة اصولهايدر زم
  : فرمودهيي از جمله، جا.ميينما ي احساس مي اشعار ويها وسته از مطالعة نمونهيما پ

  بانـگ بلنـد     دهـد بـه     دراي غنچه صدا مـي    
  که کاروان چمن، در کمينگه تلـف اسـت           

  )۵ ،۱۱۵(  
کاروان «، »صدا دادن دراي غنچه«، »دراي غنچه«هاي  تر اين بيت وجود عبارد
وة يش  باشوند که ي محسوب مييها تگونه عبار نياز زمرة هم» نگه تلفيکم«، »چمن

همزمان،  .باشند ي برخوردار ميا  ساخته شده، از نزاکت و لطافت شاعرانهيسبک هند
ک نوع يدر وسعت خود » غنچهصدا دادن  «ِتمورد است که عبار ي بهادآوري

جلوه آمده   بهدنيدن و شنيي بويش داده است که از وصل احساسي را گنجايزيآم حس
 مهم سبک يها خصوصيت ي در کاربنديضين نکته هم اشارت بر آن دارد که في ا.است
  .باشد يدست م رهي چيز شاعري نيهند

ه مخصوص دارند، در هاي اضافي شاعرانه که در سبک هندي جايگا ساختمان ترکيب
براي اثبات اين نظر . رساند کار رفته، از نفوذ هنر شاعري او پيام مي شعر فيضي نيز فراوان به

  .اند کار رفته ي بهضي فغرلياتم نمود که در يگونه عبارات ذکر خواه ني از ايا چند نمونه
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  :شاهراه محبت
  پرســي ز شــاهراه محبــت نــشان چــه مــي

  رهنمون کم نيـست   اگر قدم نهي از صدق        
  )۵ ،۱۱۵(  

 همچون يشناس بها که در زبانيگر ساختمان ترکيوة ديش  باتين بيهمزمان در ا
 آنها مهارت تمام ي در کاربنديشوند و شاعران سبک هند يرده مب خته نامي ريها تعبار

 » صدق قدم نهادنياز رو«، »دنينشان از شاهراه محبت پرس«اند، در صورت  ظاهر کرده
 خصوصيتن ي اي در کاربنديضي فينفوذ هنر شاعر  بهزين امر نيرسد که ا يمشاهده م به

  .کند ي اشارت ميسبک هند
 چشم«، »ن بودنيدورب«، »جدا شدن«، »قتيمسافران طر «يها ت عبار،نيريت زيدر ب

 شاعرانه يبهاي ساختمان ترکي هنرخصوصيتن ياند که از چن کار رفته  به»منزل افتادن به
  :باشند يدار مبرخور

  ديز من جـدا مـشو    ! قتيمسافران طر 
  

  منزل افتادست که دوربينم و چشمم به
    )۵ ،۱۱۵(  

 چشم نوعي پارادکس به» در دل بودن و از دل غافل بودن «تدر بيت ديگر، در بطن عبار
  :دهد  مزبور سبک هندي نشان ميخصوصيت رسد که اين مطلب هم توجه شاعر را به مي

  ستي چ يهمه نادان ن  يا! جان من 
  

   و از دل غافــليدر دلــم باشــ 
    )۵ ،۱۱۷(  

 ينوع» زهر در گلو خوشگوار آمدن «تعبار  بهن شاعر ماي از ايگريت ديدر ب
  : جالب عطا کرده استي شاعرانه است که کالم شاعر را نزاکتيبايپارادکس ز

  ام تلخ است ز دوري تو چنان زندگاني
  

ـ آ يم خوشگوار مـ  يکه زهر در گلو      دي
    )۵، ۱۲۲(  

ق عشق از دست دادن ي و در طريصبر ي بيکه معن» سنگ زدن  بهمانهيپ«عبارت 
  :کار رفته است  به شاعرانهينزاکت  بات شاعرين بيتحمل را دارد، در ا

  ب دل عاشق  ي از بحر شک   يستيگر ن 
  

  مانة مـا را   ي بحر چه پ   يبر سنگ زد  
    )۵ ،۱۱۹(  
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 يهنر شاعر ي بهگردد که همگ يگر ذکر مي چند نمونة ديساز تن نوع عباري ايبرا
  :کنند ي اشارت مي سبک هندهاي خصوصيتم ي و مهارت تمام او در ترسيضيف

  :طرز ادا بستن  بهدل
   زبــان مبنــد کــه در بزمگــاه عــشقيضيــف

ــاب دل   ــهاحب ــرز ادا  ب ــستهيط ــو ب ــد  ت   ان
  )۵ ،۱۲۱(  

، »لب فرو بستن«معادل » زبان بستن «تت عبارين بيد شد که در ايادآور باي
 در اشعار شاعر مورد يکار وة جالب و تازهيک شي  باباشد که يم» خاموش نشستن«

  :ميکن يگر را مرور مي ديها  نمونه.استفاده قرارگرفته است
  : ناب شستنيم  بهسجادة حرم

  ر که بس پاکدامنان   يام مگ   يبر مست 
  

  انـد    ناب شـسته   يم  به سجادة حرم 
    )۵ ،۱۲۱(  

ت سبک نگارش او ي تقومؤثّر عامل يضي در شعر فيعيع بديندانة صنا هنرميکاربند
، از جمله، ي و لفظي معنوهاي جلوة مجموع صنعت  به در اشعار شاعر ما.ده استيگرد
م که ييآ ين دچار مي، تضاد و مقابله و امثال اينيف و صفت چيه و استعاره، توصيتشب
ر استفاده يت زياز جمله، در ب.کنند ي م  کالم شاعر را افادهي هنري نفوذ ارزشهايهمگ

  :رسد يمشاهده م  به»ش رفتنيشاه آمده، درو «تصنعت تضاد در بطن عبار
  فيضي چه حکمت است که در بزمگاه تـو        

ــه     ــش رفت ــده، دروي ــاه آم ــم پيوســته ش   اي
  )۵ ،۱۱۷(  

گاه ي جايضي در شعر في برجستة سبک هندخصوصيت مرکّب همچون يساز کلمه
 ي برجستة هنرهاي خصوصيتن کلمات از يات شاعر اي در اکثر اب. استافتهي يا خاصه

 ي هند سبِکيژگين وي ايبخش مقام شاعر در نصرت  بهاند که ض گرفتهيف
ب عبارت ي از سه ترکيحتّ» راهان گم کرده«ر کلمة يت زي از جمله، در ب.کنند يم اشارت

مشاهده  ي بهران سبک هند را ما تنها در اشعار شاعخصوصيتن يباشد که جلوة چن يم
  :ميريگ يم
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  دنبال خدا گم شـد  دل و دينم به  ! مسلمانان
  راهـان را  ره گمکرده مگر لطف خدا آرد، به   

  )۵ ،۱۱۹(  
ي  مرکّب در سبک هنديها وة ساختمان کلمهيش  با»نخلبند«ن، کلمة يريت زيدر ب

  :ده استيظهور رس به
  فان نخلبند ياند حر   گل گل شکفته  

  
  اند   تو بسته  ي ز برا  گلدستة سخن 

    )۵ ،۱۲۱(  
هم از نزاکت شاعرانه برخوردار بوده، در »  تو بستنيگلدستة سخن برا «تعبار

  .جاد نموده استيوا اي شيک نوع آهنگناکي» نيس« حرف ينيگزيوسعت آن جا
 کار رفته،  بههمچون کلمة مرکّب» شياند مصلحت«، »پا آبله «يها ر، واژهيت زيدر ب

  :کنند ي اشارت مي مرکّب در سبک هنديتلف واژه ساز مخيشکلها به
  زنـد  يپا گـام مـ    که شوق آبله  يراه
  

  ميا  ش رفته ياند  همراه صبر مصلحت  
    )۵ ،۱۲۳(  

 مخصوص يگاهيز جاي نيگر شاعران سبک هنديدر اشعار د» پا آبله«اصالً واژة 
ت ي در ب.رسد يمشاهده م  بهن کلمهياد اي بسامد زيدل دهلويمخصوصاً، در شعر ب .دارد

ت و ياذ  بايمعن  به»آبله را گام زدن شوق«ب شاعرانة ين ترکي همچنيضيمذکور ف
 در استفادة يضي فيهنر شاعر  بهکار برده است که  بهزحمت قدم برداشتن شوق

ب عمل ين ترکيم که در ايشو يادآور مي همزمان، .کند ي اشارت مييآرا ت عبارياصولها
 ماهرانة صنعت يان شوق نسبت داده شده است که کاربند انسيحالت روان ي بهانسان
 مسلّم است که در اشعار شاعران .کند ي م  افادهياصول شاعران سبک هند  باص رايتشخ

ا عواطف ي و ي روانيحالتها ي بها عناصر واقعي و ي انسانيشتر عملهاي بيسبک هند
شود،  ي مشخّص داده ماي يآنها صورت واقع  بهن حالتي منسوب دانسته شده، بديانسان

و » شاهراه عشق «يها تن عباريريت زي مثالً، در ب.تا معرفت خواننده آسانتر گردد
ن يدا کردن ايت پي تقو،دهيظهور رس  بهوهين شيا» دنيدولت رس  بهشاهراه عشق از«

  :اند  را بازگو کردهي سبک هندخصوصيت
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ـ ا  دهيدولت سرمد رسـ     به ما از وفا     مي
  

ـ ا دهيمقصد رس  بهوز شاهراه عشق    مي
    )۵ ،۱۲۳(  

 آوردن چند نمونة ديگر اند و با کار رفته ها در وسط اشعار فيضي فراوان به تچنين عبار
  :ورزيم کاريهاي شاعر در اين رشته دارند، اکتفا مي هنر شاعري و تازه از آنها که اشارت به
  :محرابگاه نور

  ميمحرابگاه نـور نهـ     ي به ا که رو  يب
  

  مي ز سنگ طور نه    گري کعبة د  يبنا
    )۵ ،۱۲۳(  

  : همتيعنقا
  م که از دامگاه خـاک     ي همت يعنقا

  
ـ ا دهيبر بام تا رواق زبرجد رسـ         مي

    )۵ ،۱۲۴(  
  :تياب عافيکام

  نگرم، کاميـاب عافيـت اسـت        هر که مي    به
  درد عـشق خـو کـردي    ترا که گفته که بـا      

  )۵ ،۱۲۴(  
» نام«ن آمده است، واژة يريت زير بکه د» نام من بدنام نوشتند  بهسرنامه «تدر عبار

ن ي همچنان در ا. عطا نموده استيکالم شاعر لطافت  بهباست کهيس زي تجنينوع
  :جاد شده استيا» ميم«و » نون«ت باال در حرف يمثل ب ي به آهنگناک، تعبار

  هر نامه که شد نامزد اهل مالمت      
  

  نـام مـن بـدنام نوشـتند       به سرنامه
    )۵ ،۱۲۱(  

را استفاده برده است » نام« مورد واژة ۵ت شاعر در ين بيشود، در ا ي م معلوميطور
دا کرده و لطف سخن شاعر را باال برده ي دگرگونه پهاي ي کلمه معن۵ب يکه در ترک

 شخص يمعن  به»نامزد« مکتوب، خط، در بطن واژة يمعن» نامه«ب کلمة ي در ترک.است
» بدنام« اسم، يمعن» نام« آغاز نامه، يمعن ه ب،»سرنامه«ب يشنهادشده، در ترکي پي کاريبرا

 ي کلمات را در سبک هندين طرز کاربندي چن.شخص مالمتزده استفاده شده است
ن سبک ي ايها خصوصيتن يتر ند که از عمدهيگو يز مي نيا لفظتراشيکلمات   بايباز 

  .ده استيز اعتراف گردي نيادب
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 يها شهياند ف مضمون بوده، در  مختليضيز اشعار فياز لحاظ موضوع و مندرجه ن
مسئلة  ي بهضي توجه ف.افته استي نفوذ تمام يو افکار عرفان» کلّ صلح «يها هياو غا

 اکبر  محمدالدين  از مقربان دربار جالليکيرا او يست، زيحکمت ن يب» کلّ صلح«
ادگذار ي همچون بني و اسالميشة عرفانياند گردد که در جهان  يپادشاه محسوب م

ن جنبة اشعار شاعر در مقالة ي از سبب آن که ا.ده استياعتراف گرد» صلح کلّ«کتب م
مسئلة مذکور کمتر   به قرار گرفته است، مامفصّل تحقيققناعت مورد .ک ميدانشمند تاج

 ين موضوع ضمن بررسيا  به شاعر رايد و نظرهايتوجه ظاهر نموده، اساساً د
  .م داشتيان خواهي عارفانة شاعر بيها شهياند 

گر ي حافظ و دي عرفانيها شهياند  از يروي پيضي از اشعار عارفانة فيدر قسمت
 ها هي استقباليرسد و حتّ يمشاهده م  بهکي فارس و تاجادبياتسخنوران معروف 

 يضيان کالم في از جمله، در م.قلم آورده است  بهبيالغ ن شاعر لساني ايها سروده به
  :هيقافن وزن و ي موجود است بديغزل

  آنگه رت و يصد پردة ح    به ده بستند يد
  

ــرخــصت د ــد ييدن آي ــم دادن ــة ذات   ن
  ند، مترس يره عشق بگو    به  گر يخطر  

  
  کـه هالهــل بنمودنـد و نبــاتم دادنــد  

    )۵ ،۱۲۲(  
از محتواي غزل هويداست که آن مضمون برجستة عرفاني را کسب کرده است و 

ز وزن قافية غزل معروف عرفاني حکمت نيست که آن در استقبال ا اين نکته هم بي
اصطالح عرشي او شامل است، سروده شده و مطلعش اين  حافظ که در شمار غزلهاي به

  :است
  دوش، وقت سحر از غـصّه نجـاتم دادنـد         

  اتم دادنـد  يـ وندر آن ظلمـت شـب آب ح         
  )۳ ،۱۰۸(  

  : از شعر حافظ منشأ گرفته استيضيت فين، مضمون بيريت زيدر ب
  شق که هرچند بر زبـان ست، حرف ع   حرفي

ــي   ــرار مـ ــي  تکـ ــرر نمـ ــيم مکـ ــود کنـ   شـ
  )۵ ،۱۱۸(  
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ن ي از ايکلّ ي بهضي سخن فيسازد که معن ين نکته را روشن ميت حافظ ايمطالعة ب
  :ب سرچشمه گرفته استيالغ مطلب لسان

  ن عجبيست غم عشق و ا    يش ن يک قصّه ب  ي
  شـنوم، نـامکرر اسـت       يکز هر زبـان کـه مـ         

  )۳ ،۲۷(  
  :است  سروده شدهيک غزل کمال خجندي در استقبال از ،ن شاعريري زاتياب

ــن ــک   ي ــر از دور فل ــا خب ــن م   ست در انجم
  نجـا ين گردش جام اسـت ا     يگردش چرخ هم    

ــ کــه سرچــشمة حيا   ــي   ي از ظلمــتوان طلب
  نجايک جرعه تمام است اي  بهگل و صد خضر    

ــه از باديا   ــ ک ــر مــ  ي ــشق خب   يپرســ ية ع
  نجــايو گـام اســت ا ن ديگـام بــردار کـه کــون    

  )۵ ،۱۱۸(  
 و کمال از نظر يضيات فيان ابيم شود و در ين آغاز مي، چنيغزل کمال خجند

  :گردد ي احساس ميز قرابتي نيمعن
  اين چه مجلس، چه بهشت، اين چه مقام است اينجا          

ــا       ــت اينج ــام اس ــب ج ــاقي، ل ــاقي، رخ س ــر ب   عم
ــت      ــن در نگذش ــت، از اي ــه بگذش ــز هم ــي، ک   دولت

  … کـز همـه بگريخـت، حـرام اسـت اينجـا            شاديي،  
  )۷ ،۷(  

 هاي هاي عارفانة فيضي که البتّه منشأ در شعر شعراي پيشين دارد، جلوه انديشه بازتاب 
 هاي مضمون در اکثر غزلهاي عارفانة شاعر ما به. اند رنگارنگ و جالب توجهي را ايجاد کرده

از جمله، بحث فلسفة وحدت  .مييآ ي مخصوص دچار ميتابشها  باي فارسيشعر عرفان
افته ينفوذ » کلّ صلح «يها هي غاتأثيرعلّت   بهش از همه،ي، پيضي که در شعر فيوجود
 ي مقام وحدت در افکار عرفانيي مثالً، جا.جلوه آمده است ي بههر رنگ و تابش  بااست،

  : حرام استيشاعر آنجاست که دم زدن و قدم گذاشتن آن جا ناممکن و حتّ
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  روم، کـان جـا قـدم نـامحرم اسـت            ي مـ  يراهـ   به من
ــامحرم اســتيگــو ي حــرف مــياز مقــام     م کــه دم ن

  )۵ ،۱۱۶(  
ا وصل يمقام اتّصال   بهکند که چون انسان در ره عشق يد ميگر تأکي ديا جاي

  :گردند يگر مين همديک و دور و وصال و فراق عيمعشوق برسد، نزد
  ک و دور در ره عاشــق برابــر اســت  يــنزد
  ست؟يفراق کدام است و وصال چ ! خبر  ي ب يا  

  )۵ ،۱۱۶(  
رسد و  يعنوان وحدت وجود م ي بهگاهيجا  بهقت عشقي مرد عارف در طريوقت
 من از ين و عقل و حتّيگر همه مرز و ارکان تعلّق، چون ديکند، د يدا ميحق پ  بهاتّصال

  : نخواهد ماندي جز او باقيزيروند و چ يان ميم
  منن و کجا    يکجا عقل و کجا د    

  
ــن د ــه را ايم ــا مگويوان ــنه   ديي

    )۵ ،۱۱۶(  
ان و هم يدگاه سبک و روش و طرز بي هم از دياضي فيضيق، در اشعار فين طريهم
 و يمقام هنر ي بهرسند که همگ يمشاهده م هايي به تي و جذّابيدگاه محتوا تازگياز د

دهد  ير امکان مشتر اشعار شاعي بيق و بررسي تحق. پربار شاعر اشارت دارنديها شهياند 
، سرچشمة يده، هنر شاعري وارد گرديضي فيها شهياند ه شعر و يدرونما  بهادتريکه ز

 ادبياتم، تا مقام او در يشتر بشناسي و نظرات عارفانة شاعر را بي عرفانيها شهياند 
  . کرده شودمعرفيزبان هند  يفارس

  پي نوشت
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  هاي خطّي هند و ماوراءالنّهر رهکي در تذيشوکت بخارا

هنر واال   باشود كه  مي محسوبي فارسادبياتنظير   از زمره سخنوان بيييشوكت بخارا
اخبار   به بنا.شود  مي برشماريدهيو اشعار دلچسب در رديف پيشگامان سبك هند

 .باشد  مياش يص شاعر تخلّ»شوكت«اسحاق بوده،  محمد او ي نام اصلها سرچشمه
 هم نرفته ي از اين خصوص اشارتها  در سرچشمه.سال تولد شوكت دقيق معلوم نيست

 ييان پيشگفتار منتخب اشعار شوكت بخارامؤلّفانديشه   بهتوان  مي در اين مورد.است
نمودييم در دوشنبه انتشار يافته است اظهار هم رأ ١٩٨٦ كه سال »عصر نور« بهيمسم . 

م و يا  ١٦٩٥/ه ١١٠٧ يخبار مأخذها كه تاريخ وفات شاعر را در سالها ايآنها برمبنا
نچنين معلومات ترجمه حال اشعار خود او كه از ياند و ا م ذكر كرده ١٦٩٩/ه ١١١١
دنيا آمدن وي را در   بهكند تاريخ  مي عمر ديدن و خميده پشت گشتنش شكايتيبسيار

  .اند  معين كرده١٧ستم عصر ي بيها سال
 ساللة ي زمان كشورداري هجر١٢ و آغاز عصر ١١آخر عصر   بهشوكتروزگار 

  .آيد هر و صفويان در ايران و خاندان شاملوها در خراسان راست مياشترخانيان در ماوراءالنّ
  زياد اوتوجه . را اختيار كرده بوديپدر شوكت از زمرة هنرمندان بخارا بوده صراف

 ي ظاهر نموده براي جداهميتيت فرزندش  امكان داد كه در تربادبياتعلم و  به
  . دانش فراوان مساعدت نمايديريفراگ

اين كسب   بهي را نيز آموخت و پس از وفات او چنديشوكت از پدر كسب صراف
نگاران و   تذكره. نگذشته شوكت ترك وطن و يار و ديار كرديت مديول .اشتغال ورزيد

 )٢٨١-٢، ١٣ (عامره ةخزانمؤلّفان . ندا محقّقان مهاجرت شوكت را بر دو وجه دانسته
مشهد   به رخت هجرتيعلّت اصل )١٢٠، ١٢ (مأثرالكرامو  )٣٨٧، ١١ (االفكار نتائج

اند ازبكان مربوط دانسته  با اويماجرا  بهس كشيدن شوكت رامقد.  
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  :اشتهگچنين نبلگرامي  آزاد يغالم علمير از آن جمله 
 يكديگر رسيده استادند و  به)كتشو(پيش دوكان او   دو سوار ازبكيروز”

 .را پامال كرده از هم پاشيدند ان بساط اوب اس.حرف زدن مشغول شدند به
 .دشنام و تازيانه اذيت رسانيدند  به ناانصافان.زبان آورد  بهيحرف ناخوش شوكت
 .“شور آمد و همان ساعت دل از وطن برداشته راه خراسان برگرفت به شوكت

)٢٨١-٢ ،١٣(  
زاد و بوم «ل ي گرديدن شوكت را دل»تاراج ازبكان گرفتار آزار و« صفا نيز ذبيح اهللا

در ) م ١٦٧٨ (ه ١٠٨٨سال   به شاعر دانسته، عالوه بر اين افزوده است كه او»رها كردن
  )١٣٣٤، ٥ (.هرات رسيد  بهراه مسافرت خويش امتداد
از وطن در ت هجرت او را كه از معاصران شوكت است، علّي سمرقنديا مليحاام 

سبك و   بهتوجه چون بيشتر شاعران زمانش كه .ن نو دانسته استخطرز س  بهگرايش
 همچون »گويان تازه« او را يگوي اند، اسلوب سخن  داشتهيت شعر واسلوب كهن و سنّ

 شوكت نيز در ي سخن و طرز سخن گستر.اند ساخته ي ممعرفيو ناپسند  طرز ناآشنا
 اين بود كه مليحا دچار سرزنش همصحبتان و تشنيع و .مد بخارا پسند نيايمحيط ادب

  : او دانسته چنين نوشتهيها  شوكت را در تازه خيال. حسودان گرديدهاي تهمت
كردند كه اشعار شوكت  ها مي از اين وجه نزديكان صحبتش دم انكار و تشنيع”

ص صوخ  بهكرد،  نمي را دزديده تا در بخارا بود هيج كس قبول سخن اويعراق
  ) ب.١٧٦ . و.٧ (“…ميرشريف نسيم

ت هجرتش پيش از همه مقبول سازد كه علّ محتواي اشعار شاعر نيز ظاهر مي
جايي او . است) هرماوراءالنّ(نيفتادن طرز سخن گستري او در حوزه ادبي فرارود 

  :فرمايد مي
  بيگانه كرده است مرا از ديار خـويش   

  
ــشته ــا ك ــهام ت ــ  ب ــنايمعن ــه آش    بيگان

   سواد وطن مشك سوده است  داغ مرا   
  

  ايـن داغ مبـتال      بـه   مبـاد  ييا رب كس  
 خان ي قلي صفيبيگ لر هرات رسيد و در آنجا خدمت بيك  بههمين طريق شوكت  

  در اين دياريت خان موجب آن گرديد كه مدي قلي صفتوجه .شاملو را اختيار نمود
انديش شاعر امكان داد كه  تبع نازك پسند و آزادي ول.سر ببرد  بهيحال آرامش آسوده با
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در اين باب شوكت .ش گرفتي او راه مشهد را پ. در هرات مانديت مديداو مد 
  : فرموده استييبخارا

  بال و پربستة صـياد نخـواهم گرديـد         
  

  بال و بر افغـان رفـتم        به من كه از باغ   
  ييمنم آن گـوهر جيـب صـدف بينـا           

  
   خود از كف عمان رفـتم      يكه ز غلتان  

  نكنـد منّـت چـرخم پامـال    مورم و تا      
  

  پر برآوردم و از دست سـليمان رفـتم        
  چون مني را نگذارند ز كف اهل كرم         

  
ـتم     …نقد همت شدم از دست كريمان رف

  چشم دل و آب به سر آتش به باد خاكم به  
  

  كه ز طوف در سلطان خراسـان رفـتم    
 .قات نمود مالـ وزير اين سرزمين ـ  محمدالدينرزا سعديم  باشوكت در خراسان  

شوكت تا   به محبت او.گرداند  ميشاعر را از زمرة مقربان درگاه خويش الدينرزا سعديم
  .نمايد  مي قبوليفرزند  بهگردد كه شاعر را  مي بااليانداز

دهد كه مهارت و سخن   مي امكاني شوكت در اين محيط سازگار ادبيزندگ
  . صيقل يافته شهرت پيدا نمايدي ويگستر

 اش مشهور گشتن خويش را بخشيده الدينرزا سعديم  بهيها  قصيدهشوكت در
 اين است كه در قصائد .گذاشت  ميش ارجي اين شخص دانسته برايشرافت دستگير به

  :خويش كفته
ــعدةســـتار   الدين فلـــك اقتـــدار سـ

  
   نـور  ةكه سعد اكبر از او كرد اسـتفاد       

  سـواد خـط تـرا نـازم     بياض شـعر و     
  

  صبح نيشاپورز شام هرات است  كه به
رزا يص شوكت را نيز شاعر از م تخلّيآباد  خان عظيميمعلومات حسين قل  بهبنا  

  .قبول نموده است الدينسعد
رزا يدربار م  بهاند كه تا  نمودهتأکيد نيز »الغرائب مخزن « و»عامر خزانة« اِنمؤلّف

  .داد كت قراركرد و بعد از آن تخلّصش را شو ص ميلّخ ت»نازك«سعدالدين رسيدن شاعر 
 .كنده شد الدينرزا سعديم  باديرتر تقرب صوفيان بگزيد و در نتيجه ارتباط او

 مختلف تشريح هاي گونه  بهنويسان و شوكت را تذکره الدينرزا سعديگسستن مناسبت م
  :صورت زير آمده  بهت مزبور علّ»مآثرالكرام« از آن جمله در .اند داده
  شوكت در آن وقت.ا در طلب شوكت فرستاد ريكس الدينرزا سعدي ميروز”

 من! ياران ببنيد« :فتگار حضّ  بارزا آزرده شد وي م. جواب داد.دماغ بود بي
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ر شد و اين بيت  متأثّ.شوكت رسيد  به اين حرف»ام؟ كرده شوكت چه بد به
  :خواند فرو

  ر ما را زنده زير خاك كـرد  يت اكس منّ
  

  از طال گشتن پشيمانيم، ما را مس كنيد       
 اصفهان يسو ي به همه را پشت پا زد و نمد درويشي در بر كرد و سرةهمان ساع  

  .سر آورد  به عمر در داراالمان انزواةكشيد و بقي
مير ي دارد كه طبق آن روزيرگديصورت   اين نقل تماماًهميشه بهار ةا در تذكرام 

خراباتيان   بات شوك.شوكت را خلع فرمود و باره تومان زر هم رعايت نمود الدينسعد
 ما” :شوكت گفت كه  به.در عرصه چند صباح زر و جامه را صرف شراب كرد

 شوكت از اين سخن رنجيده غزل گفت كه اين .“طور آدم باشيد  بهكه شما خواستيم مي
  :مير است  بهشعر كنايه

  ر ما را زنده زير خاك كـرد  يمنت اكس 
  

  از طال گشتن پشيمانيم، ما را مس كنيد       
 الدينرزا سعديم  بركنار شدن شوكت ازي علّت اصل»مذكّراالصحاب«علومات م  بهبنا  

  .باشد  مياجتناب از صحبت نامقبول او
  .بخشد  ميتشه را تقويي اين اند» حزينةتذكر«معلومات   بهذبيح اهللا صفا در تكيه

 شناس جريان دارد تقرير مسافرت شوكت ادبيات ي از بحثها كه ميان علماييك
 شوكت دوران سلطنت پادشاهان يروزگار زندگ  بهم است كه مسلّ. هند استسرزمين به

 آفتاب ة جلوةمرحل  بهزيب اكبر و جهانگير و شاهجهان و اورنگ ـ تيموريان هند ةسلسل
 شعر و ادب فارسي در ةامگ هن.ل يافتيدر قلمرو هند تبد  و علم فارسيگادب و فرهن

گرم بود كه دقّّت اي  درجه  به١٧ در عصر  و خصوصا١٦ً دوم عصر ةاين سرزمين در نيم
 شهرت جود و كرم .خود جلب کرد  بهدانشمندان و اديبان تمام جهان فارسي زبان را

 و ي سخن حام اهِلي آنان كه براينواز  و ادبيپادشاهان اين سلسله، داستان شعرپرور
ق نيكو بودند و آنها رايمربند از حدود نواخت  ميگرانبها صله و پاداش  به و مشو

ترين انگيزه گرديد كه  ممالك فرارود و ايران رسيد و مهم  بههندوستان بيرون شده
  :كوب ينقول عبدالحسين زر به. مسافرت هندوستان وادار نمود هنرمندان اين سرزمين را به

 شاعر نبود چ سر نبود كه در آن روزگاران شوق سفر هند نداشته باشد و هيچهي”
  .“كوه جهانگير و شاهجهان را در سر نپروردكه خيال دربار باش
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  : از آن جمله. نموده استتأکيدشاعر در سر داشتن خيال سفر هند را بارها 
  شوكت از ديدن ايران جگرم پرخون است      

  عزيمــت ســوگند عــازم كــشور هنــدم، بــه  
  :و يا  

ــرا    ــاطر م ــت در خ ــسيار اس ــد ب   آرزوي هن
  روم  گر رود رنگ حنايش من هم از خود مـي           

  هــاي مـن كمتــر نباشــد از كــسي  تيـره بختــي   
  روم سايه گر رفت از قفايم من هم از خود مي        

  :و يا  
  نتوان از سفرم منع نمودن كه نگفـت       

  
  خورشيد كه امروز رو و فردا رو     كس به 

  بهتر از بخت سيه نيست متاعي شوكت        
  

  زلف او بندر هند است پي سـودا رو        
، ي ادبيها ان سرچشمهمؤلّف نه تنها هندوستان هجرت كردن شوكت  بهدر خصوص  

هندوستان رفتن شوكت را   بهاگر .شناسان امروزه نيز اختالف نظر دارند ادبياتبلكه 
 نموده تأکيد) ٢٨٨، ٢٥ (يسام الدين و شمس) ٢٨٢، ١٣( خان آرزو يعل الدين سراج

  )٢٨٢، ١٣ (. منكر اين انديشه استي آزاد بلگراميغالم علمير باشند، 
اشعار خود شاعر تكيه نموده  بهرزا احمدوف نيزيك ميشناس تاج اتادبي 

هند سفر   به عالوه بر اين او افزوده كه.هندوستان رفتن شوكت را اثبات نموده است به
  .وقوع پيوسته است  بهم ١٦٧٨كردن شوكت پس از سال 

سال  كه در ي سمرقنديمعلومات مليحا  به در استناد»عصر نور« پيشگفتار اِنمؤلّف
مالقات داشتن شوكت را ) خان بخارا(عبدالعزيز خان   بام در اصفهان ١٦٨٠-٨١

سته يم در اصفهان ز ١٦٧٨-٨١ ياند كه شاعر در بين سالها رسيده نتيجه  بهدهد، مي خبر
  .گر مسافرت نداشته استي دييجا  بهو

 كردن ذكر چند نمونه از اشعار شوكت كه در آنها عزم سفر هند  باان نامبردهمحقّق
  :اند خالصه آمده  بهشود  ميشاعر بازگو

 آسوده ينيت دريافت جا  بهسفر هندوستان كردن شاعر اگر از يكسو سبب عزم”
منشأ پيدايش رونق   به ديگريو تأمين معيشت هرروزه وابسته باشد، آنگاه از سو
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كمال رسيدن يك گروه   بهاسلوب تازه در نظم بودن هندوستان و در آنجا
  .“باشد  ميمند رو روش مذکور بودن شوكت عالقهين اين رويه و معتقد پنمايندگا

 در عين يكنند ول  نمي انكارهندوستان سفر داشتن شوكت را قطعاً  بههرچند ايشان
 ي را كه مطابق داللت آنها شاعر از رفتنها  داشتن چنين اشارهيزمان در ديوان شاعر جا

  :اند  نيز آوردهها ده و نمونه نموتأکيد نموده است را يهند خود دار به
وجود اميد   با سخنان شوكتياز رو ـاند ايشان  نوشته ـدر هر صورت ”

 يكم طالع  گوناگون سفر كردن ازهاي ملك  بهدريافت روزگار خوش و آسوده
  .“شود  نميبهتر اش يگردد و وضع زندگ  نميحاصل مطلب

د يند داشتن شوكت را تأک كه مسافرت هيانمحقّق ةگفت  باتوان  مي ماةانديش به
 كشمير يتذكرة شعرا در »رزايم« بهص اصلح متخلّمحمد زيرا . شدياند هم رأ كرده

 هرچند . آورده استي از اشعار وها داخل نموده، نمونه تذكره  بهخويش شوكت را
 اين تذكره مؤلّف نكرده، اما قابل ذكر است كه ير اشارتيحضور شوكت در كشم  بهراجع

ر بهره ياب ي كشمي آب و هوااستفادة خويش نموده كه از ة را شامل تذکريايبيشتر شعر
 از اين سند اصلح تخمين نمودن ممكن است .اند ر داشتهيكشم ي بااند و يا ارتباط گرديده

  .هند كرده است به كه شوكت سفر
 تاريخ ي برخ. كامل و يگانه موجود نيستةسال وفات شوكت نيز انديش  بهراجع

 گروه ديگر وفات او را در سال .اند م پنداشته ١٦٩٥/ه ١١٠٧سال   بهاوفات او ر
 ة شوكت در اصفهان در مقبر»االفكار جينتا«معلومات   به بنا.اند م دانسته ١٦٩٩/ه ١١١١

  . ابن سهيل كه خارج حصار آن ديار بود مدفون گشتيرزا شيخ عليم
دهد كه   مي او تشكلشعاِر را اساساً ديوان ايي شوكت بخاراة و گرانماييميراث اصل
  .باشد  مي و ابيات پراكندهها ، قطعهرباعيات، غرلياتد، يمشتمل بر قصا

 اما .روزگار خويش سه ديوان اشعار مرتّب ساخته است  بهالع مليحا، شوكتاطّ  بهبنا
  .تدوين تنها يك ديوان اشعار شاعر اظهار نظر گرديده است  به ديگر راجعيدر مأخذها

 شاعر در سرودن غزل دنبال سبك .ل را دارد غزل مقام اوييوكت بخارا شآثاردر 
 مختلف جلوگر يها گونه  به اين سبكيها ي را گرفت، لذا در اشعار او ويژگيهند

 نويسان اعتراف نموده سرايان، تذكره  شوكت را اكثر سخني هنر سخن گستر.اند شده
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 اعتراف  بارا ستايش نموده ر شاعر از آن جمله مليحا اشعا.اند  بلند دادهيآن بها به
  :نويسد  ميي وي بلند هنر شاعرةدرج به
 شعراء زمان، ةست از سوراالحق چون اين گفته حق نباشد كه سر ديوانش آيتي ”

ست از كتاب اعجاز بلغاء آوان و هر غزل از ديوان بداعت نشانش ااي  بلكه سوره
 و هر مضمون بكر تازه فكر بينان صاحب كمال مبرا از عيب است در ديده باريك

  )ا٨٠، ٧ (.“عيب است  بيشك و  بي اهل اقبالةكه مندرج است پسنديد
 كند كه از شهرت شوكت  ميفيتفصيل اقتدار هنر شاعر را توص  بهاينجا مليحا

 مليحا داللت بر آن دارد كه ة ديگر مطالعه تذكري از سو.دهد  ميروزگار خود او خبر به
 ديگر يشعرا  به شوكت دارد نسبتشخصيتاشعار و   بهرا كه يتوجهگونه   آنمؤلّف

 يشاعران ديگر در تذكره جا  به كه نسبتيظاهر نكرده زيرا اغلب معلومات و اخبارات
 ييشوكت بخارا  بهالع راجع موجز و مختصر بوده صورت تفصيالت اطّياند خيل گرفته

  .توانند  نميان كردهيرا ب
 و يخيال  شوكت از نازكيهنر شاعر  بهافاعتر  با افضل سرخوش نيزمحمد

  :يابي او نوشته ي و معنيصاحب تالش
سخنوران شهرت  ني اشعارش در ايران ب.گويند از خاك توران مثل او برنخاسته”

  .“تمام دارد
زبان   به شاعر سخنيبند ي نيز از خيال نازك و هنر بلند معنالغرائب مخزن ةنگارند

 يمتي سخنش در سخنوران قدر و ق. روش خاص داردكند كه در غزل  ميتأکيدآورده 
  .دارد

نگاران مورد   تذكرهة از جانب هميسبك هند  بهش شوكتيا رفعت خيال و گراام
 را ي چون شوكت و اسير و زاللي كساني از آن جمله واله داغستان.اعتراف قرار نگرفت

  :دانند  مي محسوبيي شعراةاز زمر
 رفتن فرو و اين سه گوينده و پيروانشان با… تگردن آنان اس خون مذمت شعر به”

در ژرفاي درياي خيال نتوانستند معاني خود را چنانكه مفهوم همگان و مطبوع 
مقصودشان باشد بيان كنند و از اين رو چنان دچار ابتذال شدند  ناقدان و وافي به

  .“اند كه شاعري را از مقام بلند خود تنزّل داده و از ارزش آن كاسته
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  . استيورز ه اين سخنان واله از غرضتّالب
 نقطه نظر جانب دوم را ها ان تذكرهمؤلّف يها  تحليل انديشهةاهللا صفا در زمين ذبيح
 را موهوم و  شوكت نبوده آنيپردازي و سبك تازه سخن گستر خيال  بهكه معترف

  :نمايد  ميتأکيد نموده، پنداشتند رد  مييمعن بي
گونه  يش دشوار است و اينها  از بيتيو در بعضكنه مقصود ا  بهگاه رسيدن”

 خيالي نازك بايد به. ا چنين نيستآيد، ام نظر مي معني به سخنهاي او در بادي امر بي
همان عالم   به برد يايمقصودش پ  به نازكش برسيد ويخيالها  بهاو بود تا

تقريب   بههواقع و گا  به او وارد گشت و مانند او شد تا سخن او را گاهيها توهم
  )١٣٣٥، ٥ (.“ترين نوع آن است  نازكيدريافت و پيداست كه اين نوع شاعر

انتخاب طريق جديد   بانتيجه رسيد كه شوكت  بهتوان  ميهر آينه از اين مالحظات
 ي طرازي و معني در خيالباف، بلند آفريدهيها  و مضموني توانست كه معنيسخن گستر

رفعت تفكّر و تخيل شاعر موجب آن گرديد كه طرز و  از اين نكته نظر .دست تمام يابد
اش استقبال تمام  يزندگ ايام  اما بعدتر هنوز در.اسلوب او در آغاز توسعه پيدا نكرد

، و ديگر )١٧عصر (، ربيع )ه ١١٧٢ :م( صالح آشفته محمدرزا ي در اين مورد از م.يافت
  .اند ارادت افزون از شوكت استقبال نموده  بهرد كهب توان نام  ميپيروان و مقلّدان او

  مابعدياحساس استقبال گرم سخنش از جانب شعرا  با نيزييخود شوكت بخارا
  : از آن جمله.تفاخر سخن گفته با

  ن ز مـن ي رنگيشود محبوس چون گل معن   يم
  همچو من شوكت كجا حرف آفرين پيدا شود         

نمونه شعر او   به شودييشوكت بازگو  هنر اشعارها ي از ويژگيارتباط آن كه برخ به  
  .رجوع خواهيم نمود

سبك هندي داشته  گردد كه گرايش به شوكت از زمره شعراي دسته اول محسوب مي
ترين   مهم. ساخته استي را در گفتار خويش متجلّيصات اين سبك ادبعمده مشخّ

 ي خيالباف نمود،ي قلمرو آن ارض هستي كه در اشعار اكثر شعراي سبك هنديها يويژگ
ترين   در اشعار شوكت نيز اين مختصّات ظهور كرده از مهم.باشد  مييساز و مضمون

 شوكت ي نعماني است كه شبلياين معن  به در اشارت.دارد  او قراري هنر شعريها جنبه
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 قاسم يي برجسته شناخته، نوشته است كه شوكت بخاراي شعراة را از زمريبخاراي
  )ي و مضمون سازيمنظور خيالباف( .ن گردابندغيره شناوران اي ديوانه و

 نيز شوكت را در شمار نمايندگان ياهللا صفا و احمد خاتم  بريكرينه، ذبيح.إ.ن
 .اند برده  مهارت تمام دارند ناميساز  و مضموني كه در خيالبافي سبك هندةبرجست

  :اهللا صفا فرموده است جمله ذبيح از
 خيال سرگشته است يمنتها  بيالمست كه در عااي   در حقيقت گويندهيو”

 كه بر يهاي  و تركيبها يكاربرد معن  بهب كه در گفتارشيچه سرود و هر تركهر
  .“ ژرف بنا شده باشد در كالمش بسيار زياد استيها خيال

  :كند، از آن جمله  ميخود شوكت نيز اظهار نظر
  قدر دانش مردم زبان گفت و گو دارم به
  

   آشنا باشد   بيگانه حرف  يكلكم معن  به
  باشد هما در كوچة ما يك پر افتاده مي  

  
   داغ جنون افسر بود ما راةسر از پنب به
ارتباط   بها ام.آورد ي مي نشيند خوشبختيست كه بر سر كساي  هما در اصل پرنده  

 خويش را از ينياز  بيشمارد و  ميشوكت آن را پر افتاده  و منظور خويش،يمعن
 ي حاصل معن.داند ي ميهار نموده داغ جنوني خويش را افسر شاه دنيا اظيگونه شاد اين

 نيست، زيرا ما از عشق ي و مسرت دنيا هرگز احتياجيشاد  بهبيت آن است كه ما را
  . خويش دريافتيمي براياعتبار بلند

  :و يا
  رويـد   مـي گلم ز شاخ تماشـا فريـب      

  
   باغ مـرا   گرگ سراب دهد آب و رن     

 من در وسعت فريب و دروغ مغروق است، يهستحاصل سخن شاعر آن است كه   
 از اين رو سراب كه نماد . دنيوي آن فريباستةارتباط جب  به انساني جسمانيچون هست

 ةواسط  به شاعر اين انديشه را.دهد  ميفريب و دروغ است باغ هستي ما را آب و رنگ
 ،»رگ سراب« ،»بشاخ تماشا فري«، »گل« يها استفاده از واژه  با تازهيها سازي مضمون

 اين نكته از . موجود استي منطقي اظهار نموده است كه ميان آنها تناسب قو»باغ«
  .دهد  مي خبري و خيالبافيساز ي شوكت در معنياقتدار هنر

 و تعبير ها ي عبارت سازة در زمينها ي شاعرانه و خيالبافيها يبيشتر مضمون ساز
 يها  و تركيبتر كاربست عبار شوكت توانسته كه د. صورت گرفته استيآفرين
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ب يگونه تراك  از اينيچند  به نمونهي برا. عميق و تازه را گنجايش دهديشاعرانه معان
  : خواهيم گرديدتوجهم

 حقيقت يسو  به كه انسان راينياز  بي شهادت راهيمعن  بهـبيابانمرگ استغنا 
  :رهنمون سازد

  بيابانمرگ استغنا حيات جاودان دارد    
  

  وان سد اسكندر بود ما را     هواي آب حي  
  : آن معطّّر گرددي كه چمن از هستي منظور گل آبـخون نكهت گل   

  دماغ زخم شهيدان زكام گشته كه باز      
  

  خون نكهت گل آب داده خنجـر را   به
 اشعار يها ر و تركيبي گرديدن تصاومؤثّر بيان حالت جداگانه و يشوكت برا  

گيرد كه موجب فصاحت كالم او   ميكار  به چند جزء شاعرانهيها خويش تركيب
  : حقيقت امر فوق خواهد بودي اينجا چند نمونه بازگو.اند گرديده
اشك كه از محل رياضت عبور كرده   بيكنايه از جشم ـكاسه آينه راه نداشتن آب  به

  :است
   ز چشم مردم حيران    ي شوكت اشك  يمجو

ــ   ــهيبلـ ــ  بـ ــداردي آةكاسـ ــه آب راه نـ   ينـ
 در يار كردن صوفيل اختكنايه از توكّ ـ سفر گرفتن سالك ل اسباباز شهر توكّ  

  :سفر
   آبش ةهر منزل بود چون تار گوهر چشم       به
  ل سالك اسباب سـفر گيـرد  كه از شهر توكّ     

  : آرزو نكردني از صحبت خاطرجمعـ نجستن سامان جمعيت ها ز صحبت  
  دانـم   مـي  مجو سامان جمعيت كه ها  ز صحبت 

ـ    ةكه همچون دست       هـا   شانند مجمـع   سـنبل پري
ب شاعرانه شوكت كه ذكرشان رفت، افاده گر آنند كه ي تراكيها اين چند نمونه  

يم كه ي از اين لحاظ امكان دارد بگو. ناب دست تمام دارديشاعر در آفرينش تعبيرها
در وسعت خويش   آفريده بودهيها  شاعرانه و تركيبي او مملو از تعبيرهاغرليات

اظهار   با از شوكت رايارتباط اين گفتار غزل  به.اند دادهجهان معاني را گنجايش 
  : نقل خواهيم كردي و موضوعي هنريها يويژگ
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  كه همچون شمع آهم شعله افشان شد     ز خاكم بس  
  نـــشان تـــرتبم زيـــر پـــر پروانـــه پنهـــان شـــد  

ــار    ــرد بلبـــل از گرفتـ ــر كـ ــا درد دل سـ   يهمانـ
  كه هر چاك قفس از بهر جانش چشم گريان شـد            

ــسي   ــون ــون آورديم از گلــشن خــونين دالن ب    جن
  سر مجنون مـا از سـنگ طفـالن نـار خنـدان شـد         

ـ گرفتم مهر از او تـا مـو بـرون گرد               د از جـايش   ي
  ز عشقش باعث دلسردي ام اين تخم ريحـان شـد      

  مكن انديـشه و خـود را بيابـانمرگ كـن شـوكت              
ــرد    ــن از پ ــرا خواهــد كف    چــشم غــزاالن شــد ةت

حقيقت و وصال محبوب،   بهرسد كه در راه رسيدن  مينتيجه ه بدر اين غزل شوكت  
 فنا را كه انسان . آماده باشدي همه گونه قرباني بايد او برا. بينديشديانسان نبايد از چيز

  در مقطع غزل. بيابانمرگ افاده كرده استة واژةوسيل  بهيابد شاعر يدر معشوق درم
گردد كه   ميرده چشم غزاالن كردن معلومب شاعرانه كفن از پيارتباط استفاده ترك به

كار رفته   به فنا از رميدگي و جنون دنيا كفن پوشيدن در محلّيمعن  بهب مذكوريترك
كار   به نيزي ديوانگ گرفتار جنون و فنا از حديمعن  به ديگري بيابانمرگ از سوة واژ.است

  . از شور و جنون استي بيابان نمادادبيات در رفته، زيرا اصالً
 .باشد  ميل يا ارسال مثلي استفاده صنعت تمثيترين سبك هند  مهميها ياز ويژگ

 . شناخته شده استيحيث صنايع مستعمل شعر  بهلي نيز تمثييدر اشعار شوكت بخارا
  :نمايم  مي نمونه چند مثال از اشعار شوكت ذكريبرا

  فــارغ اســت ايــام يقــانع ز تلخكــام
  

  زنـد   مـي  فقـر شـكر مـوج      ياز بوريا 
 فارغ ي زندگيها ي و سرديمنظور شاعر آن است كه شخص قناعت پيشه از تلخ  

ي شاعر برا.ها را صرف نظر نمايداست، زيرا قناعت او امكان دارد كه همه اين تضاد 
كند كه از  ي متأکيدآورد و  ي مي مثالي واقعيثبوت رسانيدن اين فكر خويش از زندگ به

 يدو معن  بهاينجا مصرع دوم را .آيد ي بيرون مي و شيريني خوشي فقر شكر يعنيبوريا
 ي و مسرت روحاني اينكه فقر درنظر عرفا موجب شاديمعن  بهالً او.فهميدن ممكن است
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كار   بهي معنوي شكر بافند و اينجا نيز تناسب زيباي ديگر بوريا را از ني از سو.گردد
  : چند نمونه ديگر.گرفته شده است
   مـستي را يها يدعوخانه بردم پيش  يدر اين م  

  گـردد   مـي رگ گردن چو بر كيفيت افتد تـاك      
  *  

ــ  ــر خموش ــود مه ــيب ــة تكم ــراهن معن   ي پي
  گردد  مي گريبان چاكها سخن از لب گشودن    

  * 
   شود ي ك يشوكت از معشوق ما را دل تسلّ      

ــود       ــن ب ــرهن دام ــسيم پي ــا را ن ــش م   آت
ل توانسته كه هنر ي تمث استفاده از صنعتةوسيل  بهطور شوكت از يكسو اگر همين  

 يها  و واقعهها  ديگر در كاربندي حادثهي كند از سوي خويش را بازجوييشاعر
  .ت دست يافته استيقموفّ  بهروزگار

 وسيع است ي خيليي نيز در اشعار شوكت بخاراي صنايع ديگر بديعة استفادةريدا
 جمله در شعر  از آن.گردد  مي او محسوبيكه اين نكته دليل هنر بلند سخن گستر

 رنگين اشعار شاعر را يشوكت استفاده از صنعت تشبيه بسامد زياد داشته، تابش معان
 .دهد  مي شباهتي گليبو  به خود راي در اين بيت شاعر خاموش مثالً. سازديرونما م

  : داردي كه هزار معني خاموشييعن
   نم رنگ يار از بس نازك است    يحرف رو 

  سازم كند  ن سخ يخاموش  به  گل يهمچو بو   
  : فراوان داردةف نيز استفاديدر رديف تشبيهات توص  

  : شمع سرخ رنگـشمع ارغوان 
  باغ از باده شمع ارغوان ميرد       به يچو افروز 

  چراغان گل از تحريـك بـال بلـبالن ميـرد            
 در اشعار شوكت ي مهم شعر سبك هندي نيز همچون ويژگيتراش  و لفظيساز واژه  

  . دارديمقام معين
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  :دهد  مي رياضت جاني كه در حالت سختي كس:بانمرگبيا
ــرون    ــن بي ــا از وط ــدم ت ــشتم آم ــانمرگ گ   بياب

   بست نيستان بود   ين  به  كه شعر من   يخوشا عهد   
  . خود شوكت استيها  بست نيز مركّب بوده از ساختهي نةدر اين بيت واژ  

  : افسون گر، سحرگر: نژاديافع
  ست ي نژادان ي افع ةخدنگم را هدف از ديد    

  كه از سنگ زمرد آهـن پيكـان مـن باشـد             
 : پوچي گرفتار هوس، آرزو:هوس آشفته  

  گـردد   مي گل عيش من از جمعيت دل غنچه      
  هوس آشفته گشتن فصل گل ريزان من باشد         

  : قدم آهسته، آدم سست:كاهل قدم  
  كف مطلوب كس كاهل قدم گردد    به چو زود آيد  

ــو   ــرد   يز ب ــاروان مي ــراغ ك ــا چ ــراهن اينج    پي
 را در خود ي گوناگون بوده، مطالب مختلفي شوكت خيلغرليات موضوعات ةريدا  

، حسب ي، فلسفي اجتماعيها  از جمله در اشعار شوكت مضمون.ش داده استيگنجا
 موضوعات اشعار ةريت دايكثرت دچار آمده، وضع  به و امثال ايني، مطالب اخالقيحال

 ما روشن است كه او پايان عمر خويش را  به شاعري از زندگ.كند  ميشاعر را بازگو
 از اين خاطر در شعر شاعر . نموده استي سپري در عالم دنيوي و بريدگيگزين عزلت به

ارتباط اين   به.اند  در آنها مطرح شدهيت داشته، مطالب عرفان صوفيانه افضلييها مضمون
 لوت راسخن گشاده خ  به لبيگزين است كه شوكت بارها در صفت خلوت و عزلت

  :داند  انسان مشابه مييبهشت دنيا به
ــو از بهــار كــنج خلــوت مــي    بهــشتيدمــد ب

   بهشت يآدم است آن كس كه بندد ديده از رو          
 تأکيدحسابد و  يگزين، گلستان م  مرد عزلتي عزلت را شوكت براة گوشيبوريا  

  :كند كه يم
  بوريا باشد گلستان مرد عزلت گير را      

  
  ر رايان شـ   نباشد جز نيست   ينرگسستان

  



  ١٩٣/ / هاي خطِّي هند و ماوراءالنّهر شوکت بخارايي در تذکره

 شعر ي موضوعات عرفانةرياز عالئق آن در دا  از تعلّقات دنيا و بيرون آمدنييرها
داردينشوكت نيز مقام معي :  

ـ ز جا مشكل بود جنبيدن ارباب عال         ق را ي
   را يبود گل ميخ آهن سوزن دامـان عيـسٰ          

 آنچنان كه  گردد،ي صوفي روحانيتواند سد راه زندگ  ميق اندام شاعر تعلّةانديش به  
  . گرديدييك سوزن موجب قطع عروج عيٰس

 .برد  ميسير دو عالم  به راي دنيا صوفي مادي از هستيخبر بريدن از عالم و بي
  .امكان دارد كه سير دو عالم كند اش  شوكت عارف اصيل در عروج روحانيةانديش به

  کند سير دو عالم را  ميريگ جاده عارف به
  از عالم خبر گيـرد    ز عالم بيخبر گردد چو        

 اشعار شوكت گواه بر آن دارند كه اين شاعر بزرگ از مقامات يمطالب عرفان  
  . برداشته استها  بهرهي و عرفانيسلوك معنو

 يعين الديننام صدر  به در تاجيكستانييانتشار و آموزش ميراث ادبي شوكت بخارا
 نخست از جانب اين  اشعار شوكت باريها  نمونه. ميرزايف مربوط استيو عبدالغن

ك از سال يليحروف سر  با شوكتي اما نشر جامع ميراث ادب.دانشمندان منتشر گرديد
صورت كتاب  به  نشريات دانش وتوسطل  منتخب آثار شاعر بار او.م آغاز گرديد ١٩٦٨

 ٥ ابيات پراكنده و ٦٣ غزل، ١٩٣ كتاب مزبور شامل شش تشبيب .نشر رسيد  بهجداگانه
) ٢٣ (.رزا احمدوف آماده شده استيشناس م ادبيات، متن آن از جانب  بودهيرباع

 . شاعر اظهار نظر نموده استآثارحيات و   بهطريق مختصر راجع  بهمرتّب در ديباچه
 تحت ييم از طريق نشريات عرفان نشر تازه منتخب اشعار شوكت بخارا ١٩٨٦سال 

نسخه ديوان اشعار او كه در  ي نشر مذكور برمبنا.طبع رسيد  به»عصر نور«عنوان 
گران متن و لغات  ه تهي. محفوظند، صورت گرفته استيحاد شورو سابق اتّيها كتابخانه

 شايف و اصغر ي مردانف، جابلقا دادعليشناسان امريزدان عل ادبياتان پيشگفتار مؤلّفو 
اند ده معلومات دامفصّل شاعر يحيات و ميراث ادب  بهمه مجموعه راجعجانفدا در مقد. 

  نمودهي زمان او ارزيابيوضع اجتماع ي با شاعر را در همبستگيمرتّبان جريان زندگ
 ،»عامره ةخزان«، »راالصحابمذكّ« از قبيل ي ادبيها استفاده از معلومات سرچشمه با
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 .اند را بازگو نموده  خود شوكت شرح احوال شاعرآثارو  »االعالم قاموس« ،»عشق نشتِر«
 اين نسخه .اند  خويش را ابراز داشتهيها اليت و مقام شاعر انديشهفع  بههمچنين راجع

كوشش اصغر  ي باي ديوان شوكت بخارام ١٩٨٧ سال . غزل را فراگرفته است٤٨٤
  .طبع رسيد  به در نشريات دانشيحروفات فارس  با شايفيجانفدا و جابلقا دادعل

 از آن جمله يك .فوظند محي جهانيها  از كتابخانهي ديوان شاعر در بسيارةنسخ
 يدار  پاريس نگهي ملّة ديگر در كتابخانةتانيا و سه نسخي برة موزةنسخه در كتابخان

 تاجيكستان تحت ي جمهوريها  علمي اكادمي شرقيها نويس  دستة در ذخير.شوند مي
 در مخزن . ديوان شوكت محفوظنديها ، نسخه٢٤٤٣، ٨٧٠، ٨٦٨، ٤٩٩ يها رقم

نام سلتكاو شدرين شهر   به ازبكستان و كتابخانهي جمهوريادم آكي شرقيها دستنويس
 دو نسخه ديوان شوكت ٤٠٠ و ٦٠٧٧ يها نيز تحت رقم) هيروس(سنت پترزبورگ 

  .شوند  مييدار نگه

  پي نوشت
 .م ١٩٢٦آباد،  استالين.  ادبيات تاجيکةنمون. ص. عيني .١
. شوكت بخارايي  ـ.پيشگفتار. امريزدان علي مردانف، جابلقا دادعلي شايف و اصغر جانفدا .٢

 .٣-٣٦ م، ص ١٩٨٦دوشنبه، . نور عصر
  .١٥-٨ م، ص ١٩٦٨ ،دوشنبه. اشعار منتخب. شوكت بخارايي. ديباچه. احمدوف ميرزا .٣
 .٢٦ ، صش ه ١٣٧١تهران، . پژوهشي در سبک هندي و بازگشت ادبي. احمد خاتمي .٤
 .٣  بخش،٥ ج. ش ه ١٣٧٣ تهران،. تاريخ ادبيات در ايران، چاب هفتم. ذبيح اهللا صفا .٥
تهران، . صايب و سبک هندي در گسترة تحقيقات ادبي// زائر هند. كوب ع زرين .٦

 .ش ه ١٣٧١
هاي  هاي شرقي آكادمي علم راالصحاب، نسخة گنجينة دستنويسمذكّ. مليحاي سمرقندي .٧

 .٦١٠نام ميرزايف تحت رقم  جمهوري تاجيكستان به
 .ش ه ١٣١٧تهران، . ي نصرآبادةتذكر. ميرزا طاهر نصرآبادي .٨
 .م ١٩٦٧كراچي، . تذكرة شعراي كشمير. محمد اصلح مرزا .٩

 .م ١٩٤٢ ،الهور. الشعراء كلمات. محمد افضل سرخوش .١٠
 .١٣٣٤بمبئي، . االفكار نتايج. محمد قدرت اهللا گوپاموي .١١
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 .م ١٩١٣حيدرآباد، ). لاو فصل(سرو آزاد  مآثرالكرام موسوم به. مير غالم علي آزاد بلگرامي .١٢
 .م ١٩٠٠کانپور  .خزانة عامره. مير غالم علي آزاد بلگرامي .١٣
 .م ١٨٧٥لكهنو، . تذكره حسيني. ميرحسين دوست سنبهلي .١٤
 .هجري ١٢٩٢ل، اپوبه. شمع انجمن. نواب صديق حسن خان .١٥
 .م ١٩٧٧آباد،  اسالم. لالعارفين، بخش او رياض. آفتاب راي لكهنوي .١٦
 ، مسکو،)مسائل شعرشناسي( .ادبيات فارسيسبک هندي و مقام آن در . ا.پريگارينا ن .١٧

 )زبان روسي به (.م ۱۹۹۹
 )زبان روسي به (.م ۱۹۶۱تاشکند . شوکت بخارايي. گ.رضايف ز .١٨
تاشکند، . سبک هندي در شعر فارسي آخر عصر شانزده و اول عصر هژده. گ.رضايوف ز .١٩

 )زبان روسي به (.م ۱۹۷۱انتشارات فن 
 ،دوشنبه، دانش. تصحيح و مقدمة جانفدا به. عشق  نشتِر.آبادي حسين قلي خان عظيم .٢٠

 .م ١٩٨١
كنندگان متن و لغات و مؤلّفان پشگفتار امريزدان علي  تهيه. نور عصر. شوكت بخارايي .٢١

  .م ١٩٨٦دوشنبه، دانش . مردانف، جابلقا دادعليشايف و اصغر جانفدا
 .م ١٩٦٨ ،ش دان:دوشنبه :ترتيب دهنده ميرزا احمدم. اشعار منتخب. شوكت بخارايي .٢٢
 .م ١٩٧٠الهور، . ٢ ج. الغرايب مخزن. شيخ احمد علي خان هاشمي سنديلوي .٢٣
 .ش ه ١٣٤٢اصفهان، .  حزينةتذكر. شيخ محمد علي حزين .٢٤
  .ش ه ١٣٣١استانبول، . ٤ ج. االعالم قاموس. الدين سامي شمس .٢٥
.  گيالنيترجمه سيد فخر داعي/شعرالعجم يا تاريخ شعراء و ادبيات ايران. شبلي نعماني .٢٦

  .ش ه ١٣٦٨تهران، . ٣ ج
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   و هفت بيتخداوندگار پنج گنج
 صرفي کشميري روزگار و آثاِر نگاهي به

سرايان و   از سخن)م ١٥٢١-١٥٩٥/ه ٩٢٨-١٠٠٣ (ي کشميريعقوب صرفيخ يش
. گردد  هند محسوب ميةقار  شبهيالديم ١٧ر ي عص و ابتدا١٦دانشمندان شهير آخر قرن 

 و اشعار ي، اخالقي، عرفاني غني فلسفآثار  باخان آن زمان اونگاران و مؤر تذکره اتّفاق به
 الدين  جاللة دوريناب خويش توانست، که در رديف بزرگترين عرفا و مبرزترين علما

  .ديدا نماي خود را پيجا  اکبرمحمد
 يصرف  به هم همايون پادشاه و هم اکبر پادشاه نسبتيونينوشته عبدالقادر بدا  بهبنا

  )١٤٢، ٢ (.دانستند  مي» مکرم و محترم،زّزمع«را  داشتند و او» اعتقاد غريب«
همچنين در اعتراف اقتدار » التّواريخ منتخب« در مجلّد دوم و سوم يونيعبدالقادر بدا

، )٢٦٠، ١٤٢-٨، ٢؛ ١٢٣-٤٠٣، ١ ( زياد گفتههاي  سخنيبلند هنر و ارزش آثار صرف
 مکرر مذکور شود، تکرار مليه است، که ،)ز.غ، صرفي( او اگر تعريف”کند، که   ميتأکيد

 )١٤٢ ،٢( .“چه قصور دارد
  : نوشتيهمين معن  به نيزيخواجه عبدالحميد عرفان

 مردم ة از دانشمندترين مردمان عصر خود و مورد احترام قاطبيکي يصرف”
  )١٤٣ ،٥ (.“کشمير و هندستان بود

 ةقبل از همه، چون فاضل و دانشمند و عالم متبحر ساح  در هندوستانيصرف
ّ و فصل   سران شعردوست و ادب. شناخته شده استتصوف پرور زمان بهر حل

 معتقدان و شاگردانش .کردند  مياو رجوع  به ادبي دوري معماهامشکالت شعر و عموماً
 يعلم  مرکّب و بحث طلبيهاي کردند، که مسئله  مينيز در اطرافش جمع آمده، کوشش

  .سودمندش بهره بردارند هاي  کنند و از جواب و مصلحترا در نزد او حلّ

 



  ١٩٧/ / روزگار و آثاِر صرفي کشميري نگاهي به: خداوندگار پنج گنج و هفت بيت

 در يونيداست، که عبدالقادر بداي از آن هم پياعتراف اقتدار روحاني صرف
 :آورد »خيوارالتّ منتخب«

ــداوني  ــي و گــر ب ــد گــر دوان   ان
  

  انـد   همه از گنج فضل تـو غنـي       
    )١٤٦ ،٢(  

 را درنظر يتصوف و قلمرو عرفان تکامل بلند و مرتبه بزرگ يافتن صرف در علم
مشايخ  از«و ) ٨٢٩، ٧(»  قرن دهميه حنفياز مشاهير صوف« او را يسعيد نفيسداشته، 

، ين بود که معتقدان و شاگردان صرفي ا.برد  مينام )٤٧٠، ٦(»  هندستانةيمعروف صوف
 ، در اطرافش جمع آمده، کوشش)٥٤، ١٣( آنها از هزار عبور نموده بود ةکه شمار

 کنند و از جواب  را در نزد او حلّي علم مرکّب و بحث طلبهاي کردند، که مسئله مي
  )٨٤، ١١ (. بردارندها  سودمندش بهرههاي و مصلحت
، همچون شاعر بزرگ متصوف مقام  زبان کشمير، اساساًي فارسادبيات در يصرف

اش را همچون شاعر  اعتبار و مرتبه» خمسه« تنظيم . را صاحب گرديده استيبلند
 کشمير است، که در جواب يگو ا اولين شاعر پارسي زيرا او نه تنه.بزرگ مقرر ساخت

 يٰليل«، »وامق و عذرا« ،»االخيار مسلک «ـ پنجگانه خود ي اثرهاي گنجوينظام» ةخمس«
 فارس و ادبياتآفريد، بلکه در تاريخ » مرشد مقامات«و » ينب مغازي«، »و مجنون

فّقيت نظيره گفته است، مو  باي نظاميداستانها  به اعالدرجه، کهيسرا يتاجيک چون مثنو
 يصرف» خمسه«ترين خصايص  مهم  بهيق نيازمند راجع صدمحمد .شناخته شده است

ن يناميد، زيرا ا» پنج گنج«توان   مي را»ي صرفيپنج مثنو« نويسد  ميسخن کرده،
 دقيق ة او، بلکه دليل واضح و بهترين مطالعة استعداد بلند شاعرانةها نه تنها نمون يمثنو

  )١١٧-٨ ،٨ (. استي کالم نظامةمجموع
 قدرت و مهارت ي شعرهاي بوده، در تمام نوع» خمسه «مؤلّفر از آنکه يغ ي بهصرف

 .شود  مي کشمير محسوبي طراز اول غزل سراي داشت، از شعرايبزرگ سخن آفرين
  .رديگ مي غزل را دربر٨٥٠ مانده است، که يباق غرلياتاز او ديوان 
 يصرف غرليات ي و موضوعي هنرهاي ويژگي  بهم عايدن مقاله تصميم داريدر ا
  . خويش را ابراز نمايمهاي  انديشهيکشمير
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 وسيع ي خيلد، مضموناًينما  مي نمايان را اشغالين آثار او جاي، که بي صرفغرليات
 شاعر در بيان اکثر موضوعات مستعمل .و پردامنه بوده، رنگ و عذوبت مخصوص دارد

بهترين وجه و هنر بلند   با زياد ورزيده، کوشيده است، که آنها را اهتمامي فارسادبيات
  . افاده سازديشاعر

د، که شاعر در تصوير و تفسير موضوعات شو  مي معلومي کشميري صرفثاِراز آ
 خويش را مصروف ي عشق، که جان غزل است، اقتدار هنريعي بدةروز، خاصه افاد

کار   به خويش راين موضوع اقتدار هنري مهم اهاي ين نکتهي شاعر در تب.نموده است
  .ديگرفته، توانست که اشعار ناب و ناتکرار بسرا

  :کند پايان معشوق سخن مي ت خاصه از سوز عشق و محبت بيصميمي ، جايي شاعر بامثالً
  چرا گشتي جدا، چون ديده و دل هردو جاي توست          

ــاه آنجــا     ــاه اينجــا و گ ــف گ ــشين، ز راه لط ــا، بن   بي
  )٣٤ ،٤(  

 دل باخته را ي عاشقهاي ي و آزردگي، بيچارگي غزل ديگر دردمندهاي تيدر ب
  :اش اجتناب ورزد قلم آورد، که معشوقش از جواب شکوه  بهچنين

  گر يارم از آن کوي براند، چه توان کرد؟
  

  ور سوي خودم باز نخواند، چه توان کرد؟      
  گر ناله زارم نکند گوش، چـه چـاره؟          

  
  نداند، چه توان کرد؟   ور حال من زار     

  گر جان من آن تيغ ستاند، چه توان کرد؟  خون مـن زار اسـت      به اش تيز  تيغ مژه   
    )٣٤ ،٤( 

ت بود، فراگير موضوع عشق است، مثال روشن فکر ي، که شامل نُه بيو يا غزل پايان
  :تواند  مي بودهيل بلند بيان صرفيعميق، تخ

  ر سه هردو چشمان و رخت، عقل و دل و جان ه         
ـ مـه مــن آفــت ا      ن هــر ســه شـد و آن هــر ســه ي

ــف   ــشه خجــل  ز دهــان و رخ و زل ــو همي ــد ت   ان
ــنبل     ــه و س ــه و الل ــهغنچ ــه    ب ــر س ــستان ه   گل

ـ              انـد    جـان مـن    يچه کـنم، آه، چـه سـازم، کـه پ
ــار   ــه    روزگ ــر س ــران ه ــت هج ــک و محن   و فل

  



  ١٩٩/ / روزگار و آثاِر صرفي کشميري نگاهي به: خداوندگار پنج گنج و هفت بيت

   گــل يبلبــل، ا  ويدر چمــن فاختــه و قمــر  
ــد ا   ــاز غــم عــشق توان ــاالن هــر ســهن همــي   ه ن

ــود     انــد دل شــدهيــ و ز طعــن مــن ب يرخ نم
ــ    ــسب و ش ــظ و محت ــشيواع ــهيخ، پ ــر س   مان ه

ــينه ز   ــه در سـ ــشق، کـ ــش عـ ــه آتـ   يا ام انداختـ
ــان هــر ســه    ــن شــده بري   دل و جــان و جگــر م

   تـو گذشـت   يزان نسيم است، که در گلشن کـو         
ــه       ــر س ــشان ه ــو پري ــف ت ــق و دو زل   دل عاش

  نــدي و وامــق و مجنــون آ بــاز اگــر کــوهکن    
  شان هــر ســـه يـــدر ره عــشق شـــود مرشــد ا    

ــود، ار نــشود        ــه چــه س ــرفيا، از ســفر کعب   ص
  کـــسان هـــر ســـهيکـــده و بتکـــده يکعبـــه و م  

  )١١٨ ،٣( 

 استادانه استفاده ي عددهاي بيند، که شاعر در غزل مذکور از وابسته  ميخواننده
 صنعت ةواسط  بهت اولي، در ب مثالً.نديزه آفر آنها توانسته است، مضامين تاتوسطکرده، 

 دو چشم و رخ اشاره  بههر سه، که اول تأکيد شود، ني ا.شمار مضمون زيبا آفريده است
 سخن شاعر در آن است، که در ي نازک. عقل و دل و جان استيکند و آن سه دوم مي

 در اشاره .اند دهقلم آم ي به عناصر صورت ويعني سه عنصر جمال معشوقه، ياشاره اول
 آنها توجه ي عرفانيمعن  به پس، اگر. يا سيرت يار توصيف شدهي سه عنصر معنو،دوم
 غزل در حرير . ذاتةجلو  بهکند و بعداً  مي جمال اشارتيتجلّ  بهم، شاعر قبالًينماي
  . عاشقانه و عارفانه پيچيده شده استيمعان

صنعت شمار   باهيکجايسب سخن گردد، که تنا  ميداي شاعر از آن نيز هويهنرمند
کار گرفتن کلمات   بهت دوم هنگامي، در ب مثالً. ماهرانه صورت گرفته استيخيل
 اجابت سخن .گيرد  ميکار  بههمچون سه عضو معشوقه سه گل را» و رخ و زلف دهان«

 . زيبا موجود استي وجوهات مانندها  معشوقه و گليآن است، که ميان عضوها
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 همديگرند و شاعر هنگام يک نوع تشبيهيسنبل   بهالله و زلف  بهغنچه، رخ به دهان
  .ت کرده استي رعايخوب  بهاستفاده آنها تناسب را

، که جزو »سه«واژه   باين رابطه کلماتيتع يت برايشاعر کوشيده است، که در هر ب
روزگار و  «ي در ابيات بعد.رديف غزل است، از صنعت شمار هنرمندانه استفاده کند

دل و جان «، »خيواعظ و محتسب و ش«، » و بلبليفاخته و قمر «،» و محنت هجرانفلک
کده و يکعبه و م«، »کوه کن و وامق و عذرا«، » عاشق و دو زلف پريشانکي«، »و جگر
  .اند  بخشيدهي غزل را فزونيوجوهات هنر» بتکده
 هاي گردد، که واژه  مي مهم استفاده صنعت شمار در آن ظاهرخصوصيتک ي

، در  مثالً. دارنديوند عضويگان جهت پي شمار از هم بيگانه نبوده، بلکه از يراگيرف
 آنها جنس پرنده ياساس ت و بلبل از آن است، که عمومييت چهارم ذکر فاخته و قمريب

  .باشد  ميبودن هر سه
ا شمار، کاربست صنايع يجز از استفاده هنرمندانه صنعت شمور   بهدر غزل مذکور

 غزل ي باعث خوش آب و رنگها رهيغ  وعاره، مجاز، تلميح، توصيف، تضادتشبيه، است
عدات   بايگيکجايه از محبوب بوده، در يکنا» گل«واژه  ت چهارمي در ب.گشته است

  .دهد  ميآمدن آن از استفاده صنعت ندا خبر» يا«
  . تلميح استي کوهکن و وامق و مجنون نوعهاي ت هشتم ذکر ناميدر ب
 عاشقانه بوده، احساسات دل ياز نگاه موضوع از زيباترين غزلها ي صرفيغزلها

قلم   بهزيباترين وجه  با ناتکرار معشوقههاي يعاشق، سوز دل او، درد عشق را پيش زيباي
  .تصوير آورده است

 .دهد ي مي را جاي اجتماعمسائل عاشقانه هنرمندانه هاي  زير مضمونيشاعر گاه
 احساس درد و اندوه ي صرفي عاشقانه و سوز و گدازهاي اندرون مطالبن رو، بعضاًيا از

  :دي از آن جمله، چنين گو.جهد  ميت از زمانه بيرونيو نوع آهنگ شکا
  غمان جا ساخته    گوش تو حديث بي     اي به 

  هــاي زار را نــشنوي از دردمنــدان نالــه    
  )٦٤٤ ،١٠(  

  :ت زيرين صدا دادهيأس در بي ديگر آهنگ يجا
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  ون نشد در غمش تنها دل من خ     
  

  نيست ايام   نيغم در ا    بي ک دم ي
    )٦٤٥ ،١٠(  

 و ي موردها شاعر کوشيده است، که ضمن مطالب عاشقانه افکار اخالقيدر بعض
  :ديفرما يي مي، جا مثالً.ديآميز گو سخنان حکمت

  سـت  کـي ي و کـار  يکـ ي و زبـانم    يکيدلم  
  ست کييزبان من سخن از دل کند، که يار           

  )٦٤٣ ،١٠(  
 از مصرع اول يوندد، وليپ  ميريشه مطالب عاشقانه  بهظاهر حاصل سخن  بههاگرچ

 يک عملي و يک دلي و يک زباني يتأکيد  با شاعر.ديآ  مي سخن حکيمانه نيزيبو
 افعال و اعمال و يگانگيخواند، تا از   مين صفت حميدهيکسب ا  بهخواننده را نيز

  .گانه خويش برسدي يشناخت خدا  بهانفاس تا
، ي زيرا صرف. حامل موضوع عشق عرفاني ستيد تذکّر داد، که اکثر اشعار صرفياب

  و. کامل ديار و عصر خود بوديبزرگ و عرفا  از متصوفانيکيچنانکه ذکر گرديد، 
  خويش راةد صوفياني گذشته گان ترويج عقاي عرفانة برجستهاي  از مضمونيگيريپ با
 و پرتو حسن ذات را نه تنها در رنگ . است نمودهيراه مانده، در انتشار آن سع به

  کاينات ادراکةبيند، بلکه آن را در هر ذر  ميرخسار يار و خوان دل محبوب خويش
  .نماييم هاي شعر وي رجوع مي نمونه هاي عرفاني اشعار شاعر به براي تحقيق جنبه. کند مي

 از ي و وارستگ فناة در بيان مسئلي اشعار صرفي عرفانيها ترين جنبه  از مهميکي
محبوب   بهوندي مهم پة نيز مشابه ديگر عارفان فنا را وسيلي صرف.گردد  ميخود محسوب

يي  جاين معنيا  به در اشارت.دينما  مي افادهينشان  بيمفهوم  با دانسته، آن رايحقيق
  :ديفرما مي

  آنجا نبود نام و نشان، نـام و نـشان را            ، که نهانخانه ما گمشدگان است     ييجا
    )٦٤٣ ،١٠(  

 بيان ي و شراب هستيين شکستن جام خودي را ضمن تبين معني ديگر ايجا
ن ي خويش را از بي دنياي و هستي هرکه خودي جسمانيانديشه صرف  به.نموده است

  :را کماالت روحاني ميسر گردد ببرد، او
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  ر رسـته بـودم    يوز زحمت غ    با دوست شبي نشسته بـودم     
  ي و شراب هست   يجام خود   

  
  ن ريخته، آن شکسته بـودم  يا

    )٦٥٠ ،١٠(  
تعليمات صوفيان   به بنا.را دارد  خودي نيز جاي وحدت وجود در اشعار صرفةفلسف
چشم   وحدت است و اگرة کثرت آين. دارندي وحدت و کثرت تناسبيالوجود وحدت

 کثرت پرده . نباشدي انسان باز شود، بشناسد، که جز وحدت چيزيمشاهده حقيق
 ة چون عارفان موحد در هميصرف .، که بر رخ وحدت پوشيده شده استستاموهمي 

 ن نورين را لبريز ايگيرد و کون  ميمشاهده  بهاشيا و حوادث عالم پرتو نور ذات را
  :داند مي

   چه بلنديهمه جا جلوگه توست، چه پست    
  ي تـو، مـرا در نظـر       ينگـرم، ا    مي هر کجا   

  )٦٥١ ،١٠(  
هاي  ها و طريقه راه ست، ولي بااکه جامع اديان را مطلب يکي اکثر عارفان قايل بودند، 

  : بدين نسبت است، که موالناي رومي فرموده.کنند مختلف طلب معبود يگانه مي
  ک معنا عبارت مختلف   يجمله    ک ذاتنـد، امـا متّـصف      يجمله  

  :يا حافظ شيرازي گفت  
   افسانه زدنـد   چون نديدند حقيقت ره     جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه

    )١١٧ ،١٢(  
 است، يوي از تعلّقات دنيي تلقين رهاي فارسادبيات در ي مهم عرفانمسائل از يکي
بساط قرب القا   به و راه جستني معنويوصف غنا  بان انديشهياشعار شعرا ا در که

  : آمده است)ص(در حديث شريفه پيامبر .گرديده است
، که شناخته شوم، پس آفريدگان را  بودم پنهان، پس دوست داشتميمن گنج«

  )٣٣.ص( .»بيافريدم، تا شناخته شوم
 از آن .اند  سرودهي اشعار خوب عرفانيهمين حديث شريفه در شعر فا رس ةدر زمين
وجود را در محبت   به سفر از آدميعنينش خود، ي آفرةي ماي کشميريجمله، صرف

  :داند  ميخداوند
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عـدم آورد در وجـود      ت از يهوا
  مــــــــــــــــــــــــــــرا

   آمـدن نبـود مــرا  يوگرنـه آرزو 
    )٦٤٤، ١٠(  

 صوفي مشرب کاربست مصطلحات صوفيانه ي چون ديگر شعرايدر اشعار صرف
هاي معنايي اصطالحات را حفظ نمايد  وي کوشيده است که تابش. ي نمايان داردنيز جا

، »يخود بي«، »فنا «اصطالحات از اينجا، ما در شعر او به. يا در تکميل آنها قدمي گذارد
غيره دوچار   و»حدوث و قدم«، »شوق «،»دوست«، »عشق «،»ساقي«، »مي «،»مغان پيِر«

، در بيت مثالً. دهند هاي مختلف معناي عرفاني آنها خبر مي آييم، که از جلوة تابش مي
سالک ست، که در تربيت معنوي ا همان مرشد کاملي »مغان پيِر «زيرين منظور از

  : بيش داردياهتمام
  همه سلطنت جم نفروشم ي بهصرف  دريوزه دهد پير مغانم     به ، که يجام

    )٦٥١، ١٠(  
شان است هميشه ي ايي خودنماي اساسهاي  از وسيلهيکيزهد خشک زاهد، که 

 راه يشان بيزار بود، دنبال عاشقان اصليو از تکلّفات ا رديگ  مي قراريمورد مذمت صرف
  :گذاردرود، تا که از صدق نماز عشق   ميحق و استغنا

  عــشقبازان را نمــاز ديگــر اســت   نماز خود مخواه   يزاهد، از صرف  
    )٦٤٢، ١٠(  

عشق را هرگز مپرسيد، چونکه وجودشان   ميشان لذّتيکند، که از ا  مي تأکيديصرف
  :باشد ي مي از ذوق اصليخال

  عـشقش   مـي  لـذّت جـام  يمپرس از اهـل تقـو    
  ادانند لذّت ر    مي شان را، چه  ي نيست ا  يچو ذوق   

  )٦٤٤، ١٠(  
 يخواه ، عدالتيپرور ، انساني اجتماعهاي  مضموني کشميري صرفغرلياتدر 

تأسف از غفلت جامعه از   به، کهييآنها  بهنسبت  شاعر.اند دا کردهي نمايان پيجا نيز
، يي تمايل نمايخاموش  بهدارد، که بهتر آن بود، که  ميند، اظهاريگشا  ميشکوه  بهلب حق
  کرنگ صداي، آواز جغد و بلبل اند جهان، که در غفلت افتاده اهلگوش   بهزيرا
  :دهد مي
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  ست يکي مرغ چمن    ةآواز جغد و نغم     ويرانة جهان   صرفي، خمش نشين، که به    
    )٦٤٥ ،١٠(  

 بيشتر اشعار او  بهشود و در مورد بها دادن  مي عارف شناختهي از زمره شعرايصرف
 . نيز همتا ندارديند، اما در هنر سخن گسترده ي مياعتبار جد ها موضوع جنبه به

 .ندي ناب آفرهاي قريحه و هنر ناتکرارش توانست، که مضمون غرليات با، در مخصوصاً
 . اهتمام زياد ورزيده استيساز مضمون  شاعرانه وهاي او در آفريدن عبارت و ترکيب

  .چند مسئله جالب مراجعت خواهيم نمود  بهن نکتهيت ا تقوييبرا
 و غمگين و غمزده شدن اشاره ياندوه گرفتار  به»ز خوان غم حواله نمودن نوالها«
  :دارد

  خورم، اکنون، که کرد عشق      مي ر از جگر چه   يغ
ــه  ــم حوال ــوان غ ــهاز خ ــن ا  ب ــم ــه راي   ن نوال

  )٦٤٣، ١٠(  
  : و نفوذ درد عشقيه از دلسوختگيکنا »از شعله آه منور شدن آلم«

  ي آهم منـور عـالم     ةک شعل يگردد از     ام ندر کلبه غم ندارم، گر چراغي نيست ا     
    )١٣٩، ١٠(  

 از ديگر .عبارات نادر شاعرانه است ة از زمر»آه ةک شعلي« تدوم عبار در مصرع
چراغ خود را   بية زيرا شاعر خان. شاعرانه صدا داده استيت نيز خيليمضمون ب جانب،

  . عجيب استيبيند، که خيل  ميآهش منور ةاز چراغ شعل
،  مثالً.کند  مي را بازگوي مهم هنر صرفيها  از جنبهيکي نيز يعياز صنايع بد استفاده

گشته  دهد، که از وطن جدا  مي نسبتيمسافر  بهت شاعر جان خويش راين بيدر ا
  :است

  ، که بود از وطن جدايهمچون مسافر   جان در تنم ز کوي تو، إي سيمتن، جدا   
    )٦٤٣، ١٠(  

  اول،. کاربست شده استي تجنيس بود، بر دو معن»حساب«ة واژت زير باشد، يدر ب
آمد، بيانگر   روز حساب، رستاخيز، قيامتيمعن  به حساب کردن، شماردن، دوميمعن به

  : شاعر استيوجوهات هنر
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ــسته  ايم ستمهاش را حساب روزي، که کرده ــساب را  دان ــت روز ح ــم محن   اي
    )٦٤٣، ١٠(  

 جالب بيان ي مطلبش را خيلياز صنعت تمثيل صرف ستفادها  بات باشد،ين بياما در ا
  :ستا ي واقعهاي  از زمينهيو ةنموده است، که حاصل دريافت انديش

  ات خراب  ملک دل، از دو چشم سيه پيشه      
  سـت  کـي ي، کـه در او پادشـا     يآباد کشور   

  )٦٤٥، ١٠( 

،  مثالً.گردد ي م محسوبي ويهنر ةکلمات نيز بيانگر چهر  باي بازيدر اشعار صرف
  :ديگو ي ميت زيرين وقتيدر ب

  دندان تو سين آمد و زلفين تو الم است        
  

  در کشور خوبي ز خدا بر تو سالم است
    )٦٤٦، ١٠(  

 وجود  به را»سالم« ة واژيگيک جاي هردو در »الم« و نوشته يفارس» سين«حرف 
 سين و هاي دندان  بهانه دندي همچنين تشب.دوم تذکّر يافته است آورند، که در مصرع مي

  .الم لطف دارد  بهزلف شکسته
 .کار گرفته شده است هاي عاميانه نيز در اشعار صرفي هنرمندانه به المثل و گويش ضرب

  ماهرانه استفاده شده»جوي بازنگردد آب رفته به«المثل  از آن جمله، در بيت زيرين ضرب
  :کيد همان معني اوليه استأر اصل تالمثل جاري بوده، د  که ظاهراً عکس ضرباصالً. است

   خـشک مـن بنهـاد تيـغ آبــدار    يبـر گلـو  
   من رسيد  يجو ي به  صرف يباز آب رفته، ا   

  )٦٤٩، ١٠(  
  سخن سرآمدان بزرگ و پرآوازهاستفادة از ي کشميريباعث تذکّر است، که صرف

، يجند، کمال خيار، نظامخ عطّي، شي رومالدين ، جالليمانند حافظ شيراز  بهگذشته،
 ي و مضامين شعرهايدر استقبال معن  برداشته،ها  و ديگران بهرهيي، سنايسلمان ساوج

 و ي خصوصاً، معني از جانب صرف.نظم کشيده است ي بهدآنها کالم متعد جداگانه
 از غزل مشهور ي از آن جمله، صرف.مضامين نظم عالمگير حافظ استقبال گرم يافته است

  :ن استيحافظ، که مطلعش ا
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  دست آرد دل مـارا  ي به اگر آن ترک شيراز   
  ش بخشم سمرقند و بخارا را   يخال هندو  به  

  )٥٠، ١٢(  
  :استقبال کرده، غزل مذکور را آفريده است

  يخـواه   نمـي  ،يبينـ   مي شها  گجرات و منزل   اگر
ــار جــو«   ــصلّا را يکن ــاد و گلگــشت م   » رکــن آب

ـ    ي خالـت شـوند، ا     يغالم هندو      ي شـوخ گجرات
  ســت خوبــان ســمرقند و بخــارا راگــر انــصاف ا  

  يشـهر احمـدآباد اسـت در هـر کوچـه بـازار             به  
   خوبـان اهـل سـودا را    يوليکن نيست جز سـودا      

ــدآباد و    ــرو در احم ــهب ــاکن   ب ــب تماش ــر جان   ه
ــر خــواه   ــياگ ــه بين ــيما را ي، ک ــاه س ــران م    دلب

ــا   ــود يتماشــ ــا بــ ــدآبادم تمنّــ ــان احمــ    بتــ
ــ، کــه ابحمــداهللا   ــزد کــرد حاصــل اي ــي   ا ران تمنّ

  ست، حاجت نيست چون حافظ درافشان چشمت، اي صرفي  
ــا را      ــد ثري ــک عق ــشاند فل ــو اف ــم ت ــر نظ ــه ب   ک

  )٦٤٤، ١٠(  
جاد تظاهر يه خود همچون شاعر مستقل اي در غزل جوابيبينيم، صرف  ميچنانکه

  . از حافظ استقبال نموده استينموده، هم در وزن و هم در معن
 و مطالب آنها را درنظر ي معانيز ابيات حافظ، که صرفچند ااي  در زير باز نمونه

  : از آن جمله.آوريم  ميداشته است،
  تماشا چـه حاجـت اسـت        به خلوت گزيده را   :حافظ

  صحرا چه حاجت اسـت      به  دوست يچون هست کو    
  )٧٣، ١٢(  

*  
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  اش وليـک   ک غمزه ي   به خواهيم جان فروخت   :يصرف
  جت اسـت سودا چه حا  به است،ين هم از و  يچون ا   

  )٦٤٥، ١٠(  
*  

  کنعان غم مخور    به دييوسف گم گشته باز آ     :حافظ
ــ     ! گلــستان، غــم مخــوري احــزان شــود روزةکلب

  )١٧٩ ،١٢(  
* 

   شام هجران غم مخوريجا  بهصبح وصل آمد   :يصرف
  جانـان، غـم مخـور       بـه   سپردن جان  يخواهمت روز   

  )٦٤٩، ١٠(  
  :مصرع حافظ را تضمين نموده ت زيرينيدر ب

   تنگ است، ليـک    ةجان حزين، دل هم حزين در سين      
ــ   ــود روز ةکلب ــزان ش ــور  ي اح ــم مخ ــستان، غ    گل

  )٦٥٠ ،١٠(  
 غزل حافظ دو مصرع آن را همچون يي بهگو در غزل ديگرش نيز ضمن نظيره

  :کاربرده است  به صنعت کارانهيتضمين خيل
  ساقيا، برخيز و درده جـام را     :حافظ

  
ــم   ــن غ ــر ک ــر س ــام خــاک ب را اي  

    )٥٣، ١٢(  
* 

  »ســـاقيا، برخيــــزو درده جــــام را «  ايم هاي دهر افسرده از کشاکش: صرفي
  ، شــاد بــاشيخــاک راه عــشق گــرد  

  
ــم   « ــن غ ــر ک ــر س ــاک ب ــام خ را اي  
    )٦٤٤، ١٠(  

، يين و تفسير مضامين عاشقانه، عرفاني در تبي کشميريهمين طريق، اشعار صرف
، تنقيد زهد و ريا و ديگر يويک عاليق دن، تري و رندي، آزاد انديشي، اجتماعياخالق

ده ي گردانيغن  آبدار خوديگوهرها  با راي فارسادبياتموضوعات سروده شده، گنجينه 
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ن زمينه ي را ادامه داده، در اي فارسادبيات بهترين ي)ها عنعنه (= ها  سنّتي صرف.است
 ي هنرهاي  آفريده.ديجاد نماي تازه و بکر خويش را نيز اهاي توانسته است، که مضمون

  . خواهد بوديسخنور کشمير حجت حسن شعرو ادب فارس

  پي نوشت
 .م ١٨٦٨  کلکتّه،،٢  ج.التّواريخ  منتخب.بدايوني، عبدالقادر .١
 .م ١٨٦٩  کلکتّه،،٣  ج.التّواريخ  منتخب.بدايوني، عبدالقادر .٢
م،  ١٩٨٧، ١٢ شمارة .ماهنامه صداي شرق//… درفشان کلکته، اي صرفي.غفّاروف ا .٣

  .١١٦-٩ ص
 .٢٩-٣٤ ص، ١٨٣ ، شمارة٦ ، جم ١٩٥٨ .هالل//يعقوب صرفي کشميري .محمد. ظفرخان .٤
 تهران، . شعراي پارسي زبان کشميرة ايران صغير يا تذکر.عرفاني، خواجه عبدالحميد .٥

 .ش ه ١٣٣٥
 .ش ه ١٣٣٤  ايران،،١  ج. تاريخ نظم و نثر زبان فارسي.نفيسي سعيد .٦
 .ش ه ١٣٣٤  ايران،،٢  ج.و نثر زبان فارسي تاريخ نظم .نفيسي سعيد .٧
 .٢٧٥ م، ص ١٩٩٧ سرينگر، .٫             .نيازمند، محمد صديق .٨
ش،  ه ١٣٧٣. ترجمه سيد احمد فهري/ شرح دعاي سحر.رضوان اهللا، حضرت امام خميني .٩

  .٢٣٩  صتهران،
 .٥١٧ م، ص ١٩٦٧کراچي،  . شعراي کشميرة تذکر.راشدي، سيد حسام الدين .١٠
  )زبان اوردو به (.٣٥٨ م، ص ١٩٦٨، سرينگر .                          .سروري عبدالقادر .١١
 .٤٣٥ ش، ص ه ١٣٧٣ تهران،. حيم خلخاليتصحيح عبدالر  به/ديوان حافظ  .١٢

13. Tikku, G.L. Persian Poetry in Kahsmir (1339–1846). Berkelly, Los Angeles, 
1971. p.321. 
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  :سفينة خوشگو
  سرچشمة شناخِت روزگار و آثاِر ميرزا بيدل

 ةتجدد در سبک و درونماي  بهگرايش  با فارسي ميرزا عبدالقادر بيدلادبياتدر تاريخ 
را ميان سخنوران  ن تحوالت ادبي مقام اويجاد کرده است، که ايرا ااي  شعر راه تازه

 توجهآن شدند، که  عث باادبياتو ي بيدل در قلمرها تازه کاري .رفعت بخشيده است
ي ها آن داوري  به او افزون گرديد،ةراه انتخاب کرد  بهنگاران و پژوهشگران تذکره

  .ن البتّه موضوع بحث جداگانه استيمختلف عرضه شد، که ا
، )١ ،١( اند روزگار و آثار بيدل اطّالع منظور کرده  بهنگاراني که راجع ميان تذکره

ن ارزش پيش از همه بسته بر آن يا . امتياز دارديداس خوشگو تا جايمعلومات بندرابن 
روان و مريدان شاعر بوده، روزگاري در خدمت ابوالمعاني نيز ياست، که موصوف از پ

ها  ن وجه، امتياز معلومات خوشگو پيش از همه در منشأ داشتن آنيا  به.بوده است
ي ها انب ديگر در همين عهد بود که تذکرهاز ج .اند ت زندگي افاده تمام دريافتهيواقع به

 بيدل بيان شخصيتشعر و   به شدند و نقد و نظرات مختلفي راجعتأليفزيادي 
کند که هم از نظر   مي اشارت بر آنها ن سرچشمهي مواد ايولي تحليل قياس .گرديدند

سبب   بين امر البتّهيا .حجم و هم از جهت تفصيالت اخبار خوشگو اولويت دارند
يست و چنانکه گفته آمد، خوشگو اوالً شاگرد و مريد بيدل بود و از سوي ديگر مدتي ن

همين  .جا آورد  بهرا ن بزرگواريدر محافل خانوادگي شاعر شرکت داشت، خدمت ا
عصران  ديگر هم  به بيدل بود، که خوشگو نسبتشخصيتو  شعر  بهمحبت و دلبستگي

ک منبع مهم شناخت زندگي و آثار ي  بهديد و براي گرتوجهابوالمعاني زيادتر م  بهخود
  . خود اهتمام ورزيده استةبيدل بدل گرديدن تذکر
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ميرزا بيدل در معرفت   به خود راجعةمعلوماتي، که خوشگو در تذکر  بهتوجهبا 
ي ها لين تمايگيري از ا نتيجه  باان کرده است ويزندگي و آثار بيدل از چند ديدگاه ب

  :الع او را در چند دسته بررسي نمودتوان اطّ  ميگو خوشيشناس بيدل
  ؛نامه و احوال شاعر زندگي  بهاخبار راجع .١
  ؛ي هنري بيدلها سبک و ويژگي  بهبازنگري .٢
  ؛شاعران پيشين  بهي بيدلها جوابيه .٣
  ؛ فارس و تاجيکادبياتي ميراث ادبي شاعر و مقام آنها در يبازگو .٤
  ؛اند يدل حديث ناسزا گفته بةنويساني، که دربار آن تذکره  بهپاسخ .٥
  .ي اشعار ميرزا بيدلها ذکر نمونه .٦

 او ذکر احوال و ةمعلومات خوشگو بازگو از آن است، که در تذکر  به کلّييآشناي
ي ها تمامي فرصت  به کوشيده، کهمؤلّف .تفصيل جريان گرفته است به آثار ميرزا بيدل

 ميرزا بيدل آثار حيات و ةرباروسيله، خوشگو د بدين .قلم آورد  بهمهم حيات شاعر را
صفحه ديگر از اشعار  ٢١معلومات داده، در حجم ) ١٠٣-٢٥، ٣ (صفحه ٢٣حدود 
اطّالعات مذکور خوشگو   بهبازنگري) ١٢٥-٤٧، ٣ (.ت نمونه آورده استيب ٤٢٥ شاعر
ن درجه معلومات فراوان يا  به ديگرةگان سرچشمه و تذکريد در يسازد، که شا  ميثابت
 ين نکته بار ديگر ضمن آشناييت ايواقع  به.ميرزا بيدل منظور نشده باشد  بهراجع
  .ي معلومات خوشگو در تذکره اعتمادي تمام حاصل خواهيم نمودها ترين نکته مهم با

 اصل و نسب، سال تولّد، فوت و ةخوشگو اخبار خود را از بيان احوال بيدل دربار
شاعر، تحصيل در مدرسه و علّت ترک آن، ش ميرزا قلندر بر ياو و تربيت عمو الدينو

 محمد تخلّص نمودن، خدمت در دربار »رمزي«ش آثار، در ادوار اول ينخستين شعر و
سال  ٢٠ن شغل مدت يث سرباز، خدمت داروغگي کفترخانه و در ايح  بهاعظم شاه
ن گفت .کند  ميتفصيل صحبت  بهن مسائليا  بهکردن او آغاز نموده، راجع دايامتياز پ

کم موجود است و اگر هست  العگر اطّيي دها ن باره در تذکرهيممکن است، که در ا
  خوشگو عائدة سفينةن، در تذکريدر برابر ا .ه بر گفتار خوشگو دارندياکثر آنان تک

آباد اقامت ورزيدن  بنگال و بهار و اوديسه و بعداً در اکبرآباد و شاهجهان مسافرت بيدل به به
 .ديآ  ميشمار  بهن مطلب هم از نکات مهم زندگاني شاعريشود، که ا  ميشاعر خبر داده
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، که نواب يا سال آخر عمر خود را در خانه ٣٦  تذکره، بيدلمؤلِّفمطابق معلومات 
 کهيکريان، که در کنار گذرگهات دهلي واقع ةلّخان و نواب شکراهللا خان در مح شاکر

مبلغ   بهولي مذکور راح استانداران دهلي نيناگفته نماند، که ا . نموده استياست، سپر
ن نکته هم از ديدگاه خوشگو يبيدل نذر نموده بودند، که ا  بههزار روپيه خريده پنج

  .بيرون نمانده است
 معنوي شخصيتهاي  جنبه  بهاش نه تنها قابل تذکّر است، که خوشگو در تذکره

 جسماني شخصيت  بهوطي مربها  ظاهر نموده است، بلکه برخي از نکتهتوجهشاعر 
ن ديدگاه، نقش ياز ا .باشد  ميقلم آورده است، که امري مهم و جالب هم  بهرا نيز شاعر

  شاعرشخصيتگردد، زيرا از روي دقيق نمودن   مي تذکره باز هم افزونةسرچشم
 ي نيرويمثالً، خوشگو براي بازگو .را نيز فهم نمود توان برخي از مطالب اشعاري او مي
  :نويسد ي ميماني شاعر نقلهاي زيادي از زندگي او آورده، از جمله جاي جسيقو

 .ديوار خورد  بهحکم اتّفاق دست  به.ن فرسايش لغزشي کرديشبي پاي فرقد”
  .“ناگاه ديوار تاب نياورده از هم ريخت .ديوار شود  بهخاست، که متّصل

)١٢٥-٤٧ ،٣(  
  :آرد  ميننکه جاي ديگر نقلي را از زبان خود بيدل چنيييا ا

عوض   بهنژاد آورد و ي عراقياسب پتنه تاجري ةفرمود، که در بلد  ميشبي نقل”
اگر  :گفتم .خريد کردنش گرديد  بهطبيعت مايل .فروختنش برآورد  بههيهزار روپ

کند، دو هزار روپيه بدهم و اگر پس ماند،  ي ميمن برابر  بادو اسب تو در تک و
دان يدر م . سوار شداسبن يمود و خود بر ان شرط قبول نيتاجر ا .مفت بگيرم

ن طرف من دامن بر کمر زده شاطرانه دويدم، تا يوسيع عنان سر داد و از ا
چون گوي  .ک تير از من پستر مانده بودنديقدر   به و سواراسبنگاهي بيفکنم 

  )١١١، ٣. (“او بازدادم  بهاسبدان ربودم، مروت نديدم و يشرط از م
رسد، که   ميظهور  بهتذکره در بيان احوال ميرزا بيدل در آن ي مهمها از ويژگي

 زبان  به رفتار او نيز سخنِبآدا  بهجز ذکر احوال ظاهري و قوت شاعر عايد  بهمؤلّف
 يرفتار شاعر جاي  بهي مربوطها از آن جمله، در بيان صفات ظاهر و پديده .آورد مي

  :سدينو  ميچنين
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 فرمود، گويا گهرباري  ميجدا-هسته و جداآ-هنگام تکلّم سخن بسيار آهسته”
اکثر آن غالم را  .ک غالمي داشتند مضمون نامي …دينما  ميکند يا گلفشاني مي

وجود قرب بانگي بلند   با.براي تازه کردن چليم قليان يا امري ديگر طلبيدي
 را اما شعر .زبان آوردي  بهدانهيق  بيبرداشتي و دستک دادي و اکثر کالم

 و محبت خواندي، که گوش مستمعان باز شدي و از بيرون دروازه در صالبت با
خواند و مقرر آن کرده بود، که تمام   ميکوچه معلوم شدي، که آن حضرت شعر

 داشت و سر شام  ميسخن صحبت  بانشسته …يتنهاي  بهروز اندرون محلّ
 .“ان آورديمي بهديوانخانه تشريف آوردي، تا نيم شب نشسته و اقسام کارآمدني  به
)١١١ ،٣(  

 وندي وي ميرزا بيدل پةاوضاع عائل  به شاعرةنام زندگي  بهالع مربوطبخش ديگري اطّ
سالخوردگي صاحب فرزند  ايام از آن جمله، حادثه در . استتوجهگردد، که جالب  مي

  :قلم آورده است  بهشدن بيدل را چنين
ن ياز ا .او گذاشتتشريفي  يب  بهدر عمر شصت و پنج سالگي فرزندي قدم”
عدم شتافت،   بهچون چهارساله . دادها ها کرد و صدقه رمتقربه شادييت غيعنا

  )١١٣-٤، ٣. (“نمودمدفون  ،و تکفين ين تجهيزيآ شکفتگي پيشاني موافق دين و
تفصيالت قلمداد   با مرگ شاعر نيز در تذکرهةوفات و لحظ ايام پايان عمر بيدل و

  :قلم تصوير درآورده است  بها خوشگو چنينوفات بيدل ر .گرديده است
شاه پادشاه غازي بر  محمدالدين، که ابوالفتح ناصرياميدر ا هجري ١١٣٣در سال 

آباد  دارالخالفه شاهي جهان  بهساداتي باره مظفّر و منثور شد و استقالل سلطنت يافت،
پنج روز-چهار . دادي تب روةم عارضتشريف آورد، حضرت ميرزا بيدل را در ماه محر 

 روز دوم از غسل .شان غسل فرمودنديا .بعد از آن تب مفارقت کرد .حرارت گذشت به
 .تاريخ سيوم صفر روز چهارشنبه وقت شام باز حرارت عود کرد و تمام شب ماند به

خدمت   بهرت خان بهادر صالبت جنگ، که از ياران آن حضرت و آن شبينواب غ
غش گذشت و در   بهافاقت و گاه  بهست، که شب گاهيشان حاضر بود و نقل صحيح ايا

  :زد شان سر ميياختيار خنده از ا  بيوقت افاقت
  قمارخانه رنـدي چندنـد      به جانان

  
  عالم خندنـد   ه و نقد هردو   يبر نس 
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وم پنجشنبه ي .نظر آمدن گرفت و تا صبح حال ديگرگون شد  بهأسيهرحال، آثار  به
عرش سرمدي از آشيان   به روح پر فتوح آن زندهروز برآمده هماي ٦چهارم ماه صفر 

وصال حقيقي کامياب   بهه انداخت وي سايتن بال و پر درفشانده بر ساکنان عرشي معلّ
ه در همان حولي اقامتگاه، که چبوتره براي خود از مدت ده سال يعل رحمت اهللا .گرديد

  )١٢٠-٢١، ٣( .خاک سپردند  بهراست کرده بودند،
تفصيل   بهيابد، که پايان زندگي بيدل  مين خبر در آن افادهي اارزش مهم علمي
  . تذکره داردمؤلّفحضور انفرادي   بهن امر اشارتيقلمداد شده است و ا

ي سبک ها  ويژگية درباري وتوجه  بهالع خوشگوچنانکه گفته آمد، بخش ديگر اطّ
 ةندگان برجستينمامعلوم است، که ميرزا بيدل اصالً از  .وستگي دارديسخنوري بيدل پ

آفريدن روش خاص   بهن در قلمرو سبک هندييگردد، برابر ا مي سبک هندي محسوب
طرز خاص   به خوشگو راجعةن است، که در تذکريا .سخنوري خود دست يافته است

ي جريان گرفته مفصّلاصول بيدلي مشهور گرديد، نيز سخن رفته، بحث   بابيدل، که بعداً
سبک بيدل توقّف نموده، آن را مورد تعريف و   به مسئلهني ضمن تحقيق ايو .است

 در »در وصف بيدل«ي زيرين، که زير عنوان ها مثالً، در مصرع .دهد  ميستايش قرار
  او را تا،طرز بيان بيدل بهاي بلند داده  به، واند  آورده شده»خوشگو ةسفين« ةمقدم
  :برد  مي خداي سخن بااليغمبر و حتّيهاي پ مرتبه به

  يرزا بيدل، که رهنماي سخن اسـت      م
  

  پيغمبر و غوث و پيشواي سخن است
ــالم   ي   ــرز ک ــدن ط ــت در آفري   کتاس

  
  باهللا، که پي سخن خداي سخن است     

    )۳ ،۱۰۴(  
دشنام   بهدر سخن طرز بلند اختيار فرمود، که اگر بالفرض” خوشگو بيدل ةعقيد به
ت منظور ين رعاي اشعارش اةدر هم .دادند  نمي توحيد از کفةگفتند، سررشت  ميکسي

 و از زماني، که اند ن فن از استاداني است، که صاحب طرز خاص شدهياست و او در ا
 کارهاي، که او کرد، .افتادهيدست کسي ن  بهن طرز مخصوصيسخن آشنا شد، ا  بهزبان

  )١١٥-٦، ٣. (“مقدور کسي نيست
 هرچند استقبال يو ةن روش پيش گرفتيمعلوم است، که در دوران زندگاني بيدل ا

دا شدند، که يجاد نمود، اما اشخاصي هم پيروان بيدل را ايتمام يافت، مکتب بزرگ پ
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 را مبهم و پيچيده نامزد ين طرز سخنوري ويرا انتقاد کردند و ا  شاعريگراي مرکّب
فه هم جوابهاي سزاوار ين طايخوشگو همچون مريد و مخلص بيدل براي ا .نمودند

بيند و براي   ميگونه اشخاص را در حسد و جهل و بخل ني سبب رفتار ايو .گفته است
ي شاه سعداهللا گلشن را در مورد استاد خود ميرزا بيدلها ن گفتهيت سخنان خود اتقوي 
  :آورد مي

 را بعد ها ن غلطيدارد، که ااي  فرمود، که ميرزا بيدل پايه  ميحضرت گلشن”
  )١١٦، ٣ (.“ريق سند خواهند آوردط  بهصد، دوصد سال اهل لغت و فرهنگها

رو بيدل يي اولين ظهور سخنوران پها پديده  به خوشگوها ن جواب گفتنيدر قبال ا
د حيات بودن ميرزا بيدل يواقعاً هم، هنگام در ق .کند  مي ظاهرتوجهدر زمان خود شاعر 

، که يي  نظم شهرت داشت و آن اسلوب ادبيرهبر هند و پاکستان همچون ةقار در شبه
گذشته  .دا کردي عصرها اشتهار داشت، مخلصان زيادي پي تخصيص داد، بعد از ويو
روان مکتب بيدلي ي ادبي رفته، همچون پةن رويي شعراي زيادي دنبال اين بعد از وياز ا

طبق معلومات تذکره شاعران زيادي، که ذکرشان در تذکره رفته  .دا نمودنديشهرت پ
از جمله، از سبک و  .کردند  ميروييافيه شعر از بيدل پاست، در شکل، قالب، وزن و ق

 ين شاعر بزرگ فيض گرفتن عاقل خان عاشق را خوشگو در چنين الفاظيافکار ا
  :گنجايش داده است

 کمال رسيد و طرز ةدرج  به.در خدمت ميرزا بيدل صاحب مشق شعر گذرانيد”
  )٥٧، ٣. (“دست آورد  بهخاص ميرزاي مرحوم

و صاحب مقام  روان ماهريدر اشعار الله شيورام داس حيا، که از پ ن،يفزوده بر ا
 روشني احساس  بهگردد، روح و روش اشعار ميرزا بيدل  ميسبک هندي محسوب

  :نويسد ن بحث خوشگو مالحظات را بيان داشته، از جمله چنين مييدر مورد ا .گردد مي
شان يزبان ا ه بدر خدمت ميرزا بيدل مرحوم، مشق گذراني و تخصص يافته،”

  )١٨٣ ،٣ (.“زند  ميحرف
روان بيدل بحث استقبال شاعر از سخنوران پيشين نيز از نظر ي پيدر کنار بازگوي

 شعرا تنها ةاشعار متقدمان گفت  بهيها هرچند از جوابيه .خوشگو بيرون نمانده است
بند  عيت از ترجيک بيرباعي ابوعبداهللا رودکي و   به ميرزا بيدل و خود خوشگوةجوابي
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ن امر اشارت بر ي و خالص، اما ااند عراقي درج گرديده الدينميرزا بيدل در جواب فخر
سخنوران   بهرا نسبت  ارادت و اخالص استاد خودة تذکره درجمؤلّفکند، که   ميآن

 ن نکته را تأکيد کرد، کهيتوان ا  ميي بيدلها جوابيه  بهتوجه  با.پيشين مقرر نموده است
آثار شاعران پيشين نيز   بهسرود،  ميسبکي هندي اشعار  بهن که بيدل، اصالًيا ه بناوابسته

 خويش ةخوشگو در تذکر .گونه اشعار تتبع کرده است نياز ااي  نظر نيک داشت، عده
وند ناگسستني ين وسيله پيا  بهرباعي رودکي مندرج ساخته،  بهجوابيه ميرزا بيدل را

از ديگر جانب،  . فارسي تأکيد نموده استادبياتذشته ميراث گ  با بيدل راآثارداشتن 
 گذشته فارسي از جانب ميرزا بيدل و آگاهي کامل او ادبياتن دليل شهادت فراگيري يا

بيدل ” آمده است، که خوشگو سفينةچنانچه، در  .گردد  مي پيشين محسوبادبياتاز 
شان يا .متنع الجواب بودالشّعرا حکيم رودکي، که تا حال م  گفت در جواب آدميرباع

سرمنزل   بهلنگان ـفقير خوشگو نيز لنگ  …بعد سيصد سال از عهده جواب آن برآمدند
  :بديا  مي هر سه نگارش.“جواب آن رسيده

  :رودکي
ــر مــن   کــي؟ وقــت ســحر. کــه؟ يــار. آمــد ب

  ز که؟ ز خصم؟ خـصمش کـه؟ پـدر       . ترسيده  
  بـر کجـا؟ بـر لـب و بـر          . چه؟ بوسه . دادمش

  چون بد؟ چو شکر   . چه بد؟ عقيق  . ؟ نه لب بد 
  :بيدل

  گل  در کجا خفت؟ به   . که؟ ناقه . دي خفت 
  

   ز يـاد منـزل     :از چه  .چه؟ فغان  .کردم
   باطليچرا؟ ز سع .از که؟ ز خود! داد  

  
  دل بر که؟ به  . از که؟ سر  . چه؟ بار . کافتاد

  :خوشگو  
ــتم ــه.رف ــهکجــا؟  ب ــاغ  ب ــصل بهــاريکــ .ب   ؟ ف

  دار دل  چون؟ بي.چو غنچهچه سان؟  .دل تنگ  
  از چـه؟ از بـوي      .يچـه؟ شکـسته گلـ      .ديدم  

   از کـه؟ ز يـار     . چـه بـد؟ نامـه      .گل بـود؟ نـه      
  )١١٩، ٣(  
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نظير است   بي رودکيين رباعي فارسي اادبياتمورد است، که در تاريخ   بهيادآوري
 ظاهر نمودن جهتوآن   به.قلم آمده است  بهاصول کاربندي موفّقانه سؤال و جواب  بهو آن

گردد، زيرا از   مينجا هم طبع مشکل پسند شاعر آشکاريحکمت نيست و ا  بيميرزا بيدل
جاد ي مشکل اسبک نسبتاً  باگانه و رباعييميان آن همه ميراث گرانمايه رودکي نمونه 

  .روي نموده استيعرا را پالشّ  آدمةنمود
، اما استقبال آنها اند ع کرده را تتبين رباعياز نظر ديگر، هرچند بيدل و خوشگو ا

کرنگ ي ها ن رباعييبندي و محتواي ا طرز قافيه .رسد  ميظهور  بهتنها صورت مشکل
ن است، که ميرزا يمنظور ا .ي تازه کاري بيدل داردها کوشش  بهن امر اشارتينيست و ا

  .جادکارانه داردي خصلت ايکند، بلکه استقبال و  نميبيدل تقليد کامل
 خود آراسته است، ة و پرارزشي، که خوشگو در مورد بيدل در تذکرلمفصّبحث 

چنانکه گفته آمد،  .گردد  مي محسوبيي اشعار وها  نمونهة شاعر و استفادآثار  بهمرتبط
ن حجم از ديگر يا  بهت نمونه آورده شده است، کهيب ٤٢٥تعداد   به ميرزا بيدلآثاراز 

 از آثار ادبي بيدل اساساً غزل، قصايد، قطعه، فمؤلّ .شاعري در تذکره اشعار نيامده است
ميان اشعار شاعر دو شعر در بحر  .، مرثيه و مستزاد را انتخاب کرده استيمثنوي، رباع
 و ديگر »نامه ساقي«، »معرفت طوِر« :ي مثنوي ازها نمونه . دارندي او هم جاةطويل سرود

 تذکره خود ميرزا ةقول نويسند  به، کهاند ي خود شاعر از بياض انتخاب گرديدهها مثنوي
  : چنين اشارتي هم رفته استين مطلب جايا  به.بيدل آن را مرتّب نموده بوده است

فقير   به انتخاب فرموده نوشته و آن راغرلياتدستخط خود از اشعار  به”
  )١٢٥، ٣. (“ت کردنديعنا) غ.ض، خوشگو(

 بزرگ در اهميتريخ و توان صاحب ارزش بلند تا  ميرا نيز اين معلومات خوشگو
زيرا جهت صحيح متون اشعار شاعر ابيات در تذکره  . بيدل مقرر ساختشناسي آثاِر متن

س خود شاعر انتخاب ياز بياض دستنو .آورده شده اصالت متني را برقرار خواهند نمود
شدن اشعار شاعر براي امروز هم در مورد تهيه و تصحيح و نشر ديوان شاعر در ساير 

توانند، چنانکه تا امروز روي آن نسخه   مياي فارسي زبان خدمت کردهکشوره
  .ي در مورد صحيحي مطالب جريان داردها انتشاريافته ديوان بيدل بحث
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 ي فارسي محفل يادبود بيدل، که پس از وفات وادبياتمسلّم است، که در تاريخ 
ن محفل براي ي است و ا، معروفاند ر نمودهيروان و مريدان شاعر داينام عرس بيدل پ با
اولين محافل عرس بيدل،  به راجع . هم گذاشته استها شناسي زمينه جاد مکاتب بيدليا

 مؤثّردهد و نقش   مي، خوشگو معلومات فراواناند ر نمودهيکه همزمانان شاعر دا
  .سازد  مين محفل ادبي مقررين تاريخ تشکّل ايرا در تع  خودة تذکرةسرچشم

بعد از وفات ميرزا بيدل و شاه گلشن برين سخنوران برجسته  ست،چنانکه معلوم ا
گونه  نيا  بهدرآمده بود و) سنّت( حکم عنعنه  بهشانيي عرس اها ر گرديدن مجمعيدا

اکثراً  محافل مذکور )٢٣٧، ٢٠٧، ١٩٠، ١٧٨. (محافل يادبود خوشگو بارها اشاره نموده
ن محافل يدن تعداد شعراي اخوشگو ضمن برشمر .فراگير مجمع شعراي زيادي بود

ن، مجالس يدر برابر ا .شود  ميصد و گاه تا هفتصد برابر  بهد، که تعداد آنهاينما  ميتأکيد
خوشگو  .نمود  ميدايدگاه پيع  بهمحافل رقص و سرود بدل گرديد، شباهت  بهيادبي گاه

  :کند  مي نقلها کي از چنين بزميضمن توصيف 
کس طوايف  ٧٠٠قريب  .مي بوديجمع عظدر باغ مير مشرف، روز عرس م”

 ي باغ ميرزا گراميها وانيکي از ايدر  .داشتند  مي رقص و سرود گرمةهنگام
  )٢٣٤، ٣ (.“شاگردان خود مجلس افروز سخن فروز شود با

نوسد، که در آن قريب   ميدر مورد ديگر از مجلس عرس ميرزا بيدل يادآور شده
  .اند کس شرکت ورزيده ١٠٠

 .رساند  ميانجام  بهذکر آثار ميرزا بيدل  باومات خويش را خوشگومنتهاي معل
  :دينما  ميديچنانچه، او ق

ت يهزار ب ٩٩يادگار است، که شماره تمام ابيات آن   بهکلّيات از آن حضرت”
. “است و آن را در حين حيات خود چهارمصرعي نويسانده اوراق وزن کرد

)١٢٣ ،٣(  
رت يت، مثنوي طلسم حيهزار ب ١١ که عرفان دهد،  ميف خبراز آن جمله، مصنّ

ي ت مسميهزار ب دوقدر   بهنامه ت، ساقييهزار ب سهت، طور معرفت يهزار ب چهار
 چهار رباعياتت شامل يهزار ب دهبند، چهار عنصر  عيت ترجيمحيط اعظم، هزار ب به

  )١٢٤-٥، ٣. (رهيغ  وغرلياتت يهزار، بقيه پنجاه و چند هزار ب
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 کند، که خوشگو اطّالعات خود  مي اشارت بر آن هم»خوشگو ةسفين «ةر تذکةمطالع
بخشد، بلکه در موارد ديگر   نميشاعر ختم  بهک بخش مربوطي بيدل تنها در ةرا دربار

ن حال يبيشتر ا .کند  ميوند داشته از شاعر ياديروزگار و آثار بيدل پ  بههنگام ذکر مطالب
مثالً، خوشگو در  .رسد  ميچشم  بهسنده تذکره خود نويةنام هنگام نقل نکات زندگي
 ي ضروري از اساتيد خويش نيز سخنها شعرا در لحظه  بابرابر ذکر ارتباط خويش

 مؤلّفجاد خود ين نکته براي تحقيق پهلوهاي جداگانه زندگي و ايآورد، که ا  ميزبان به
خوشگو خبر  ةي که دربارهاي طبق معلومات سرچشمه .باشد  مي مهمي را صاحباهميت
او حقي استادي   به، سرخوش، بيغم بيراگي، ميرزا بيدل، سبقت و آرزو نسبتاند داده

 د خويش راين خدمت اساتي بارها امؤلّف نيز خوشگو ةسفينن رو، در ياز ا .داشتند
ي حفظي، قبول، شهرت، ثابت، ها در کنار ميرزا بيدل، از صحبت .قلم آورده است به

، ١٣ ،٣. (قلم آورده است  بهاعران مستفيد گشتنش را نيزن شيمخلص و رفيع و از ا
۱۵۲ ،۲۰۲ ،۲۵۳ ،۳۳۲ ،۳۴۲(  

ده بوده يخدمت بيدل رس  به بيش از هزار مرتبهيمعلومات خود خوشگو و  بهبنا
  )١١٧-٨، ٣ (. را داخل نمودهها ن صحبتي اکثر مذکورات ا»بيدل ملفوظاِت«و در  است

  راجعخوشگو سفينة ةد، که در تذکريآ ه برميي باالي نتيجها در مجموع، از بررسي
قلم   بهداران سبک هندي ميرزا بيدل اطّالعات فراواني کي از پرچميسخنور ممتاز و  به

 آمده است، که نقش و مقام تذکره را در تحقيق و آموزش روزگار و آثار شاعر بازگو
 معنوي و تشخصي  به معلومات تذکره امکان دارد، که ماةوسيل  بهمحض، .کند مي

از سوي ديگر،  .مينماي  ميداي پين شاعر مقتدر از نزديک آشنايي افکار و اشعار اةمندرج
 سبک تأثير که خوشگو در مورد استقبال بيدل از سخنوران پيشين و ييها بحث

دهد ارزش مهم ادبي و علمي   مينسل بعد از خود  بهسخنوري و انديشه و آرمان شاعر
  .سازند  ميروان بيدل را مشخّصي و رواج مکتب پي ظهورها داشته، زمينه

  پي نوشت
. ترجمه مير محمد آصف انصاري. احوال و آثار ميرزا عبدالقادر بيدل. دکتر عبدالغني .١

 .۴۴۲ ش، ص ه ۱۳۵۱



  ٢١٩/ / سرچشمة شناخِت روزگار و آثاِر ميرزا بيدل: سفينة خوشگو

. شناسي سخن نقد و ةسرچشم همچون خوشگو و سرخوش يها  تذکره.اراواغفّ ضميره .٢
 .م ۲۰۰۱. خجند

 .۴۰۰  صم، ۱۹۵۹. اپتن). دفتر ثالث(خوشگو سفينة . خوشگو بندرابن داس .٣
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   او شاعرِيمحمد افضل سرخوش و هنِر

زبان  ي فارسادبياتان بزرگ و هنرمند يسرا افضل سرخوش در شمار سخن محمد
دا ياش چه در نظم و چه در نثر مقام ارزنده پ يجاديمحصول ا  باهندوستان قرار دارد که

دمت زبان هند خ ي فارسادبيات خود در رشد و نمو ي کالم پرمعنتوسط او .نموده است
س و دلپسند او را هنوز معاصرانش اعتراف يات نفي طبع بلند و اب. کرده استيا ستهيشا

 و يآهنگ ت بلند، خوشيعيبد  بااش ي قلم شاعر در زمان زندگيها دهي چک.اند کرده
ز شهرت يرون از هندوستان نيده، در بيطراوت و غناوت خود، پسند خاص و عام گرد

  :خان آرزو يعل نالدي قول سراج  به.افته استي
  )۱۵۸۰ ،۱۰ (.“ داخل تذکره نمودهيده و نصرآباديران رسيا  بهشعرش”

  :سدينو يف داده مي او را توصيت و مقام شاعريموقع» االفکار جينتا«نگارندة 
ش ي داشت و ذهن رسايشأن عال  در مراتب سخن.صاحب کالم دلکش است”

آثارش   اشعار بالغت و نزاکت از فصاحت نظامش آشکار وياليمشعوف بلندخ
کردة تناسب الفاظ و لطافت   طبع موزونش خوش… روزگاريپسند فصحا

  )۱۸۳ ،۶ (“…ن اويمضام
 سلوک نمودن سرخوش سخن يدر خصوص در راه شاعر» رينظ يتذکرة ب«صاحب 
  )۷۳ ،۳ (.نامد يم» يپرور ي معن رسان نشئه  و دماغيخمخانة سخنور«رانده، او را 

 است و ي مصطبة معان،فروش يسرخوش م” :»انجمن شمع«معلومات   بهنظر
 از ي شتافت و صحبت جمعي عمرها در کوچة شاعر.يگردان انجمن سخندان قدح

  )۲۰۷ ،۱۶ (.“افتيطبعان عصر خود در صاحب
  :سدينو ي سزاوار داده ميسرخوش بها  بهزي نيرخان لوديش
  )۲۳۰ ،۱۸ (.“ينيکوبي و نييخوشگو  بهو در موزونان مشهور… ”
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از ”» سيالنفا مجمع«و در ) ۳۳ ،۱۴ (“ زمانهيالشّعرا از اکمل”او » يمحمدخ يتار«ر د
  .قلم رفته است  به)۱۵۸ ،۱۰ (“ قراردادة هندوستانيشعرا

 ياو بها  به را کهيگر شاعرانيبارها سخنان د» الشّعرا کلمات«ز در يخود سرخوش ن
  :سدينو ي او م.اند، آورده است بلند داده

، ي غن:دميفرمود که در هند سه شاعر د ي ميان اکثر از راه مهربانخ ير موسويم”
  )۹۹، ۱۳ (.“، سرخوشيعل ناصر

  :آرد ي ميگري ديا در جايو 
 است، همچو تو يابي  تازهي عبارت از معني شاعر:دل گفتيرزا بيم”

  )۳۴ ،۱۳ (.“ستيتالش در عهد تو ن صاحب
ن خالصه را در آن ي ا.کرد ي خود افتخار ميگستر مرتبة سخن  بهزيخود سرخوش ن

 . راه داده استييخودستا  بهبارها» الشّعرا کلمات«اساس برآوردن ممکن است که در 
  : نموده استين کلمات قدردانيا  بهاش را ي قدرت شاعرييمثالً، در جا

ابم که ي ي تازه مهاي يقدر معن نيکنم، ا يوان خود نظر ميطالع هر گاه در د يمن ب”
 ست، بلکهيدار نيچ کس خري اما ه.ابندي يصرع عاجزند، نمک مي يشعرا برا

  :نگرد يگوشة چشم نم به
ـ  در پـرده بـودم، کـس خر     يوسفي   دارم نـشد ي

  ش سودا بازگشت  يخو  با ش را بفروختم،  يخو  
  :کند يد مين قي خود چنيابي يف معنيگر در تعري ديدر جا  

 بيدل گفت که اين بيت ميرزا. اين بيت فقير در نعت و منقبت گفته و مشهور گشته”
  )۱۹ ،۱۳ (.“د توارد شده باشدي شا.ستي صاحب تالش را نير حشمتينام م به

اقت او ي لي در خردسال.نوشتن شعر آغاز کرده است ي به سالگ۸-۹سرخوش از سن 
اصالح اشعار و تکامل   به،يعجز  به متخلّص محمدالدينري برده برادرش خينظم پ  بهرا
ن مورد ذکر نموده ي چنانکه خود سرخوش در ا.کند ي ظاهر ميادي او توجه زيجاديا

  :است
 .کرد ي تخلّص مي عجز. موزون داشتي طبع محمدالدينرير خيبرادر کالن فق”

 در سن هشت و .افتي يت مير در خدمت او تربي فق.گفت يطرز شعرا م  بهشعر
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 چاه يد بر باالي خوشرو ديسرا رفت، خواجه ي ميراه ي به روزيسالگ نه
  : گفتهيخاطر آورده، مطلع ي بهن معني ا. داشتيزنخدان خال

ــ  ــو خــال س ــر زنخــدان ت    افتادســتيهيب
   افتادستي چهي است که باال  يهمچو دلو   

 . بوسه داديشانيپ  بهد ويش برادر خود خواندم، محظوظ شد و مرا در برکشيپ  
  )۱۰۴ ،۱۳ (.“آن روز در صدد اصالح کار من شد از

 ورزد، ي اشتغال ميل هنر شعر و شاعري که سرخوش در تحصياهدر آن مدت کوت
ن نکته خود سرخوش يهم  به راجع.گردد يق م کالم و گفتن سخن بلند موفّيپختگ به

  :نوشته است
ن يده، اي را ديباز حسن رسن  در قصبة کرانه دختر صاحبيسالگ۱۱در سن ”

  : گفتميرباع
  باسـت يآن دلبر بوالعجب که ماه ز     

  
  شاخ رعناست   به چو گل  الم   يباال
  نه، نه، غلطـم کـه آفتـاب محـشر           

  
  امت برپاست يک لحظه برآمد و ق    ي

ره يغ  ويي رهامحمد ري پيان دوآب افزود و قاضي در تمام مين رباعيغلغلة ا  
ن پسر ير آمده گفتند که ايش پدر فقين بودند، پيزم ن گليسخنوران که در ا

  .“دين غافل مشويشود، از حال ا ي ميزيچ
 يفانه، فهرست پرة آثار ادب متأس. سرخوش از نظم و نثر عبارت استيراث ادبيم

ن خصوص بندرابن ي را در امفصّل معلومات نسبتاً .شود يها دچار نم سرخوش در تذکره
ات يت نوشته، از آثار او مثنوي هزار ب۴۵ات سرخوش را ي او کل.داس خوشگو داده است

جنگنامة «، »ات هندوستاني خصوصيدر بعض«، »نامه ياقس«، »قضا و قدر«، »نوراالنوار«
، »الشّعرا کلمات«د و در نثر تذکرة يم و جديوان قدي، د»حسن و عشق«، »شاه  اعظممحمد

ن هم فهرست يکه ا) ۷۶ ،۱۵(وان را نامبر کرده است يباچة ديو د» جوش و خروش«
گر او يدربارة چند اثر د از تذکرة خود شاعر ما .دهد يل نميپرة آثار سرخوش را تشک

که آن را » ف خسخانهيدر تعر «ي از جمله، در تذکره مثنو.ميآور يدست م  بهمعلومات
گر يا رسالة ديو ) ۲۴ ،۱۳ (.ابدي يخان گفته بوده است، ذکر م تسرخوش در مدح هم

  :ن ثبت نموده استيخود را چن



  ٢٢٣/ / محمد افضل سرخوش و هنِر شاعرِي او

 يعطّار در رباع الدينديخ فريش» ريالطّ منطق«ر تمام خالصة مطلب کتاب يفق”
ها بسته، ي در رباعيبيات غرايه و حکايه عالي آن چندان مطالب صوفيبسته و سوا
 .“تفصيل مرقوم است مولوي جامي نوشته، به» لوايح«ع که در تتب» روايه«در رسالة 

)۱۳، ۱۷(  
ز ي را نيعل ان ناصرديور معز و يوان ميشود که د يمعلوم م» الشعرا کلمات«از مطالعة 

 يطاهر غنمحمدکه او در ضمن شرح حال  چنان.ن نموده بوده استيش تدوسرخو
  :سدينو يم

 چنانکه .ب دادهي ماهر ترتيعلمحمدرزا يوانش که سراپا انتخاب است، ميد”
  )۸۳-۴ ،۱۳ (.“ن نمودهير تدوي را فقيعل ر معز و ناصريوان ميد

وان او ذکر يدا ي سرخوش تنها يراث ادبيگر از ميسان دينو در معلومات تذکره
» سيالنفا مجمع«، )۱۶۱ ،۱۷(» ينيتذکرة حس« مثالً، در .»الشّعرا کلمات«ا ياست  شده

افته يوان او تذکّر ين ديهمچن» الشعرا کلمات«ر از يغ) ۱۶۳ ،۶(» االفکار جينتا«، )۱۵۸ ،۱۰(
  .است

و ) ۲۶۳ ،۱۶(» انجمن شمع«، )۲۶۳ ،۸(» عامره خزانة«، )۱۶۱ ،۹(» آزاد سرو«در 
  .است و خالص برده شده نام» الشعرا کلمات«تنها ) ۳۰۴ ،۱۱(» نيالعارف اضير«

  :ل استيطور ذ  به سرخوشيفهرست پرة آثار ادب
  .»قضا و قدر «ي مثنو.۳ .»حسن و عشق «ي مثنو.۲ .»نوراالنوار «ي مثنو.۱
 محمدجنگنامة  «.۶ .»نامه يساق «.۵ .»ات هندوستاني خصوصيدر بعض «ي مثنو.۴

ان يوان ميباچة دي د.۹ .»جوش و خروش «.۸ .»الشعرا کلمات «.۷ .»شاه اعظم
  .ديوان جدي د.۱۲ .»رساله «.۱۱ .»ف خسخانهيدر تعر «ي مثنو.۱۰ .يناصرعل

  .ميوان قدي د.۱۳
  .جا آورده است  بهز سرخوشي را ني سرهندير معز و ناصرعليوان مين ديتدو
از ي بعض.است مانده يش باقن اثرها فقط تذکرة سرخويفانه، از همة امتأس 
 مثالً، .ستياند که درست ن وان سرخوش خبر دادهيشناسان هند از چاپ شدن د ادبيات

  :ن خبر دادهي چنينقو
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 آن نوشته است که در  هيدر حاش» سرو آزاد«وان سرخوش گردآورندة يد  بهراجع”
  )۲۱۳ ،۷ (.“ده استيطبع رس  بهکلکتّه

 از ي از جمله، خود نقو. شده است رديادي زده از جانب خاورشناسانين عقيا
  :ديگو يد کرده ميوان او را قي و غفلت فرزندان سرخوش تلف شدن دياطياحت يب

،  در کلکتّه چاپ شده استم ۱۹۰۶ که سال يوانيد(رود که آن  يگمان م”
  )۲۶۵ ،۷ (.“باشد خان سرخوش  يٰيحيرزا يوان ميد) .ض.غ

  :اند ف نمودهحده توقّي بابت علنيز در ايجان غفّاراف ن عبداهللا
وان يدهند، در واقع د ياو نسبت م ي بهشناسان هند ادبيات که يوان اشعاريد”

 الدينران بوده، در عهد مظفّريخان سرخوش است که اهل ا يٰيحيرزا ياشعار م
 از .ده بوديطبع رس  به در کلکتّهم ۱۹۰۶وانش سال يبرد و د يسر م  بهقاجار عمر

  )۶۱۱ ،۴ (.“ده استيما رس  به»الشّعرا کلمات«ش تنها تذکرة  سرخوياثرها
ن اظهار نظر دارند که موافق يچن) ۸۳۱ ،۱۹(و ستار ) ۹ ،۵ (ي دالوريعل صادق

 .ديم و جديوان قديد ـوان بود يسرخوش صاحب دو د» رعنا گل«معلومات تذکرة 
  . فرزندان سرخوش تلف شدندياطياحت يسبب ب  بهن اثرهايکن ايل

 که در يا ات پراکندهيفات سرخوش تنها تذکرة او و آن ابيق، از تصني طرنيهم
  .است مانده ياند، باق  مختلف همچون نمونة اشعار سرخوش آورده شدهيها تذکره

 مخصوصاً در .نقش بزرگ دارد» الشعرا کلمات« تذکرة يخ ادب فارسيدر تار
 آن .ن تذکره مهم استي خدمت ا۱۷-۱۶ يزبان هندوستان قرنها ي فارسادبياتآموزش 

ک تذکرة بزرگ اعتراف يث يح  به سرخوش معاصرانشيرا هنوز در زمان زندگ
بندرابن داس خوشگو  ـمعاصران سرخوش » الشعرا کلمات«  به از آن جمله،.اند نموده

، )۱۴۳ ،۹ (ي آزاد بلگراميعل ، غالم)۱۵۸ ،۱۰(خان آرزو  يعل الدين ، سراج)۷۴ ،۱۵(
  .اند  ارزنده دادهيگران بهايو د) ۱۶۰ ،۱۷ (يلهن دوست سنبير حسيم

 ين تذکره را نه تنها در ادب فارسي نقش ايان بعدمحقّقنگاران و   از تذکرهيبخش
 از آن .اند دهي اشتهار شاعر شماري اصلةر نموده، وجياند، بلکه موقع آن را تقد نشان داده

شه ياند  يخ ادب فارسيتذکرة سرخوش و نقش آن در تار  بهجمله، آفتاب اصغر راجع
  :رانده نوشته است
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 عمدة شهرتش ي گذاشته است، وليجا ي بهد متعديگرچه در نظم و نثر اثرهاا”
 است مشتمل بر احوال شاعران يا است که تذکره» الشعرا کلمات«ون يمد

پادشاه آخرالذکر   بار، مخصوصاً دربارة سخنوران معاصريزبان عهد جهانگ يفارس
  )۴۰۵ ،۱ (.“دهد ي دست اول مل وياطّالعات اص

 سزاوار و ارزنده داده يش بهاياثر خو  بهزيقابل توجه است که خود سرخوش ن
  :ن آورده استيش چنير ارزش اثر خوي او در تقر.است
 ن صاحبياالن است و طرفه گلدستة رنگيخ عجب مجموعة کماالت خوش”

 ي فارس.يت لغات معر و الفاظش از تکلّفاي عباراتش از استعارات مبر.کالمان
 نظمش از .انيرازيصافش همچون آب روان است و روزمره شسته و روفتة ش

  :سخنگو» گلستان«جو، نثرش از نثر  ن سبقتينظم پرو
ـ ن نسخه را گـر برنو يسزد ا    سدي

  
ــه ــرگ گــل ز آب زر نو ب   سديــب
 يوانيچ ديانتخاب نمودن ه  بهدست آرد  بهن کتاب سراپا انتخاب رايهرکه ا  

 مشهورند، اشعار خوب و ييگو تازه  بهرا که اکثر شعرا کهياج ندارد، زياحت
 است، اما پختة يا  هر انتخاب چون پنجه.نجا مستور استيشان در ايبرجستة ا

  )۱۲۷ ،۱۳ (.“ب استي، عي از آن کم کنيکي اگر .ضايب دي
شهور  ميها از تذکره» الشعرا کلمات«گر شهادت بر آن دارد که يگفتار باال بار د

 تذکره بار اول سال ي متن انتقاد.گردد يزبان هندوستان محسوب م ي فارسادبيات
ان و محقّقد يصالحد  باسا در مدرم ۱۹۵۱در الهور و بار دوم سال م  ۱۹۴۲
 ي دالوريعل ح صادقيتوض  با تذکرهي نشر انتقاد.ديگرد شناسان هند منتشر ادبيات

 پنج نسخة در دانشگاه پنجاب ي را از رو تذکرهيح متن انتقاد مصح.صورت گرفت
 يزبان اردو نوشته، دالور  به کهيا  در مقدمه.ن نموده استيبودة آن تدو محفوظ
ها و  معلومات تذکره  بههيد نموده، در تکية متن تأکياش را در ته ش گرفتهي پياصولها

 ينينش ص، گوشهاصل و نصب، استادان و شاگردان، مالزمت، تخلّ  بهريدا» الشعرا کلمات«
فات سرخوش، يتصن  بهدي سپس، عا.دهد يات سرخوش معلومات مي حيها گر نکتهيو د

ر، مختصات کالم، هنر او در ي آن، طرز تحري تذکرة مزبور، مأخذهاتأليف يعلّت اصل
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را » الشعرا کلمات« سخن رانده، نسخ در دانشگاه پنجاب محفوظ بودة ييگو تذکره
  .ف نموده استيتوص

 بلند يح بهاکار مصح  بهشگفتار نوشته است،ينسخة نشر مذکور پ  بهقبال که امحمد
  :ن نگاشته استيداده چن
ده، خدمت کالن يرا معلوم همه گردان» الشعرا کلمات« تذکرة ي دالوريعل صادق”

ستة يد و مقبول شاين کتاب مفيع کردن چني شا.جا آورده است  به رايعلم
  )۲ ،۱۳ (.“ن بوديتحس

ت ي تثبي برا.ز هستي محبوب و هنرمند عهد خود نيزمرة شعراسرخوش از 
 اشعارش استنباط يها  از نمونهيبرخ  به و شناخت اصالت هنر اويگستر قت سخنيحق

  .م کرديخواه
 آغاز يرة موضوعات ويق دايش از همه، از تحقيشناخت اصالت هنر شاعر، پ

 را يشة وياند نده، دامنة يود گيله امکان دارد که ما درجة ديوس نيرا بدي ز.گردد يم
 را در شعر ي جلوة زندگيرة افکار و چگونگي موضوع اشعار شاعر دا.مييص نمايتشخ

  .کند يرونما م
 ده، توانسته است که راجعير اکثر مسائل تصوف کوشيق و تفسيسرخوش در تحق

ش يه نظر مشخّص خوير و سلوک، ارکان صوفي عرفان، مراحل سيها ن جنبهيتر مهم به
  .ا ابراز داردر

 موضوع استفاده ياقتضا  بيژة خود را داشتند و آن راي مصطلحات وي عرفانيشعرا
، »نظر اهل« از عبارات يا صوفي افادة مفهوم عارف يز براي سرخوش ن.نمودند يم
» صفا اهل«استفاده از عبارة   بايي مثالً، جا.کند  مياستفاده» صفا اهل«، »دل اهل«
  :ديفرما يم

  ست يکيافت بر اهل صفا هردو   يد و در  يد
  ست يکيدة ما هر دو     ينه دل و د   ييهمچو آ   

  )۱۲، ۳۲۴(  
ده و دل عارف يد گفت که دي با.باشد ي ميت حامل مضمون عرفانيمصرع دوم ب

  .مقام وحدت برسد  بهشود که او يک ميهمان وقت 
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 ي عرفانالوجود در مرتبة ن فلسفة وحدتييجه برداشت که تبيتوان نت ينجا مياز ا
ق خاطر  تعلّيابن عرب  به سرخوش.ستيسبب ن ين بي البتّه، ا.ان دارديسرخوش مقام نما

نام   بهالوجود  چون فلسفة وحدت.شناخت يداشته، او را همچون عارف بزرگ م
 تأثير ي سرخوش بيمات عرفانيتعل  بهن عارف شناختهي مربوط است، نظرات ايعرب ابن

 ش از همه، مربوطي در اشعار سرخوش، پيالوجود  کثرت مسائل وحدت.تواند يبوده نم
  .ن عامل استيهم به

د ير و سلوک عارف را در مقام توحيت حاصل سيسرخوش چون عارفان موحد نها
  :سدينو يداند و م يم

  جوست  سوي خلوت توحيد راه     هرکس به 
  

ـ زبـانش ز    بـه   گر رود  هللا   گوسـت   ادهي
    )۱۲، ۳۳۵(  

 يا جهينت  بهت عالم و اتّحاد خالق و مخلوق شاعرير وحدانر جوهيضمن تفس
 يگانگي است و يکيت آنها يست، چون که نهايرسد که در مذهب عشق شاه و گدا ن يم

  :اصل همة آنهاست
ــر  ــدا و شــاه براب ــهگ ــشقند  ب ــة ع   نام

  
  خسرو جواب را شيرين     چنين نوشت به  

    )۱۲، ۳۴۲(  
ر و يان دارد، تفسي سرخوش نقش نمايفان که در نظرات عريگر مسائل عرفانياز د
شة سرخوش هرکه لباس فقر پوشد، او از همه ياند   به.گردد يح فقر محسوب ميتوض
  :زه و آزاد گردديگردند، پاک يا ميدن  بهوند سالکيق که موجب پيها و عاليآلودگ

ها پـاک   يآلودگ در لباس فقر دل ز    
  شد

  اک شـد سة دلّـ  ية ما ک  يخرقة پربخ 
    )۱۲، ۳۴۲(  

ود دست ي از قي عارف تنها در حال وارستگيشة سرخوش مقام فقر براياند  به
م قدم راه يخواند، ن يم» وصل کعبة«ن رو، تا مقام وصل که آن را شاعر ي از ا.دهد يم

  :ن خود شوديان بردارد و عين فاصله را از ميتواند که ا ي تنها جهد عارف م.است
ـ    م گـام اســت راه کعبـة وصــل  ين
  

   ز عذر لنگ خود اسـت       ما يدور
    )۱۲، ۳۲۴(  

  :کند ياد مي» تنان انيعر«ر يتعب  به بحث فقر و فنا سرخوش از عرفايزير ضمن طرح
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  انــد تنــان وارســته انيــاز زر و مــال جهــان عر
  اند  نان در گره خود را چو گوهر بسته       يچ  غنچه  

  )۱۲، ۳۲۵(  
د يش آي، مرحلة فنا پرديسر شود و نفس بمي را فقر ميمطابق نظر عرفا چون صوف

 سرخوش يانه در مرکز فلسفة عرفانية صوفين نظري ا.که آغاز بقا در حق است
  :شمارد يفنا م  بهدني رسيقت برايش را در طري خوي او سع.دارد قرار

  ز بس سعي دگر بر کام در راه فنا دارم
  

  چو برق از گرمي رفتار آتش زير پا دارم   
    )۱۲، ۳۲۶(  

ن خاطر، او يا  به.شمارد ي ميحق امر واقع  بهدني رسيرا برار يسرخوش انتخاب پ
  :يريگ کف ي بهري، نخست دامن پيره حق قدم گذار  به کهيد که اگر خواهينما ين ميتلق

  ي که قدم در ره حق بگـذار     يخواه
  

  ي آر يريـ کـف دامـن پ      بـه  د کـه  يبا
    )۱۲، ۳۲۸(  

 يد که وي رسيا جهينت  بهتوان ي در اشعار سرخوش مين عرفانياز مجموعة مضام
 عرفان و تصوف را مطرح ساخته، همواره هنر ي اساسيها توانسته است، مسئله

  .ل دهدي خود را تکميگستر سخن
 ي و اخالقيتمام مسائل اجتماع  بهشيده است که در اشعار خويسرخوش کوش

 يه سخن گاين لحاظ، در اشعار وي از ا.ج دست زده، نظرات جالب توجه ابراز دارديرا
حت، ي پند و نصي اهل هنر گاهي و ناداري دوران، اعتراض از زمانه، مفلسياز ناسازگار

 او از يي جا.رود ي ميگر مسائل مهم اخالقي و ديگر انساندوستيترنّم تواضع، گاه د
شگاه و مبدأ ين آاليرسد که از ا ي ميا جهينت  به نموده، قات جهان شکوهشات و تعلّيآال

  :يتجرد ره بر  بهها بهتر است کهيها و گرفتاريناجور
ــز آال ــهش جهــاني ــوان گذشــت  ب   تجــرد ت

   است يدنيره پرگل است و گوشة دامن کش        
  )۱۲، ۳۳۶(  

ان فقر و ي ادعا بر آن دارد که ميش از خاکساريترنّم و ستا  بايگر، ويدر مورد د
  :شمارد ر ميکشکول درويشان براب وي طبل شاهي را به.  بيش فرق نيست سلطنت يک پرده
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ـ   ي   ش نبـود در فقـر و سـلطنت فـرق        يک پرده ب
  مي است کشکول، گر پوست کند گو      يطبل شه   

  )۱۲، ۳۳۶(  
 يليانه بوده، در شعر شاعر خير عاميتعب» کند گفتن پوست«د ذکر کرد که عبارة يبا

  ما را راجعيي بااليها شهياند ز ين مثال ني ا. خود را صاحب شده استيبا جايز
  .بخشد يت مي تقوي خلقيالمثل و مقالها  ضربکاربست به

کند که جامعه قدر و منزلت انسان  يأس مي احساس يگر سرخوش گاهيدر مورد د
بردارد و  يجه مي نتين قرارداد جامعه وي از اي ول.دينما يم مقرر مي زر و سيرا از رو

ک ي در ين معنيا .ست و نخواهد بوديزر ن  بها هرگزيکند که عزّت انسان در دن يد ميتأک
  :ده استي گرد ح افادهي صريلي شاعر خيرباع

  ت همدم و مونس معلوم    يفيشد ک 
  

  د تمام رنگ مجلـس معلـوم      يگرد
  ايـ زر نبـود عـزّت کـس در دن         يب  

  
  در خانة قحبه قدر مفلـس معلـوم   

    )۱۲، ۳۳۶(  
 يزندگ  به او. آن در مغز و جوهر اشعار سرخوش قرار دارديها ييبايعشق و ترنّم ز

 ي وي آثار حدوث خداوند است، ترنّم عشق بتان براي چون هست.کند يعاشقانه نظر م
 از .ذات حق دارد ي بهوندين عشق است که در بطنش تقرب و پي از هميا شمه

  :سدينو ينجاست که ميا
  ک دم مقابل در چمن گشتم     ي يبرق عارض  به
  شتن گـشتم  يسراپا چون گل آغوش داغ خو       

  )۱۲، ۳۲۶(  
ض ي از فيا ده است، نشئهيار که موجب وصف سرخوش گردي و عشق محبت

سرخوش نجاست که ي از هم. تظاهر کرده بود)ع(ي موٰسي دارد که در کوه طور برايتجلّ
  :کند اين جلوه را در جمال معشوق دنيايي که مظهر صنع الهي هست، مشاهده مي

ـ     مرا   ييصحرا به   نـشان او  يافکنده حـسن ب
  گ روان او  يمجنون بود ر  که از خود رفتن       

  )۱۲، ۳۲۸(  
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ان را اشغال ي نمايز در اشعار سرخوش جاي ني و انساندوستي اخالقيها شهياند
ن قناعت و يآنها دخل کرده است، تلق  به که سرخوشيني از موضوعات مهمتر.دينما يم

د که افسوس اهل يگو ي ميي مثالً، جا.باشد يمذمت حرص، احترام فضل و کمال م
  :باشد ياز قناعت کمتر برخوردارند، چون که در طبع بشر حرص مادرزاد مجهان 

  در اهل جهان بـود قناعـت بهتـر        
  

  مادرزاد است حرص در طبع بشر     
    )۱۲، ۳۲۸(  

هاي موضوعي اشعار سرخوش خيلي فراخ است و تفصيالت  البتّه، دامن تحقيق جنبه
  .باشد يب م شاعر امر واجي و فردي شناخت اصالت هنرين مسئله برايا

 موضوعات مختلف اشعارش را در ي سبک هنديگر شعرايز چون ديسرخوش ن
ن ي از ا.ده استي گردان  افادهيگستر ژة سخنيراهن عبارات شاعرانه، رمز و نزاکت ويپ
 ناب و ي شناخت که در خلق معانيتوان او را همچون شاعر هنرمند يدگاه، ميد

اصالت   بهسازد که ي اشعار شاعر وادار مين جنبة هنري هم.ال نادرالجنس استيخ صور
سته يک نفر هنرمند شايم و او را همچون ي آوري همچون شاعر نوجو روي ويهنر

  .ميبشناس
  :ديکار آ  بهزيدن ني پريمعن  بهر رنگ وييتغ ـشکست رنگ گل 

  ند ناز عرض لشکر حسنشي که ب يگلزار به
  فوج رنگ گلها را    ـ  تماشاکن شکست فوج    

  )۱۲، ۳۳۵(  
  .معشوق منظور است» لشکر حسن« انفعال گلها از جلوة يت معنين بيدر ا
  : برآمدن جانيک شويمرگ، نزد  بهقرابت ـمه زدن يلب خ  بهجان

  تبخاله نيست در غم هجران ز تب مرا
  

  لب مرا  بهمه زده جانيکز فرقت تو خ
    )۱۲، ۳۲۷(  

کرنگ ي ينيب آفري و ترکيساز ت در عباري سبک هنديگر شعرايسرخوش چون د
 .رديگ يکار م  بهز ماهرانهيش را نيدة خوي آفري شاعر عبارات اضاف.ستيکنواخت نيو 

 خوب ِت شدن روزگار عباري گذشت عمر و سپري افادة معنير برايت زيمثالً، در ب
  :رديگ يکار م  بهرا»  دورانيگردان ورق«
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  ستيـ  وارسـته ن   ي دوران کس  يگردان  از ورق 
  ستيک مصرع برجسته ن   يوان او   يدر همه د    

  )۱۲، ۳۲۷(  
 يروزها»  برجستة آنهاي مصرع«عمر بوده، » وانيد«در مصرع دوم منظور از 

ت فوق يتوان افزود که در ب ين نکته ميا  به در ارتباط.گردند ين آن محسوب ميخاطرنش
  شاعر عمر.کند يوان و مصرع تظاهر مي، ديگردان ان ورقي دارد که مي جاييبايتناسب ز

 .وان منعکس استين دي ايگردان  در ورقيداند که گذشت و ي ميوانيانسان را مشابه د
 منظور از .ستندينظر سرخوش برجسته ن  بهکه» واننديد«ن يا» هاي مصرع« عمر يو روزها

ک روز واقعاً آرام و آسوده و موزون نبودن در ي» وانين دي اي مصرعهاينابرجستگ«
  .رود يحساب م  بهات انسانيح

 تظاهر يعي بدهاي  سرخوش در استفادة هنرمندانة صنعتيگر هنر شاعريطرف د
  : از آن جمله.ل رو آورده استيتمث  بهاري سرخوش بس.کند يم

  دل جـا دهـد تـوانگر را     به ريکجا فق 
  

  ن فرو نبرد همچو قطره گوهر را    يزم
    )۱۲، ۳۲۲(  

ن قطره يد، آن است که زمده ي نميدل جا  بهريشة آنکه توانگر را هرگز فقياند ل يدل
 با و هنرمندانهي زيليل را خين تمثي شاعر ا.نبرد برد، اما گوهر را هرگز فرو يم را فرو

  .کار گرفته است به
  :ديفرما يگر مورد ميدر د
  يافـسوس   بـه  دم در چمن آه از غـم آن گـل         يکش
  يفانوس ي به بلبل سوخت چون شمع     ضه  يدرون ب   

  )۱۲، ۳۲۷(  
جة ي نت.اد استفاده برده استيز زي ني معنويعيع بديگر صناياز دل يدر برابر تمث

  .گر است همين هنرمندي شاعر است که کالم وي مجزّا و سخنش آراسته و پيراسته جلوه
 .ح توجه کرده استيص، تلميف، تشخيه، استعاره، توصيتشب  بهشتريسرخوش ب

چند نمونة آن  هي بعيع بدي سرخوش در کاربست صنايمقصد شناخت اصالت هنر با
  .ميکن يرجوع م
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  :مثالً. آفريند هاي برجسته مي هاي پوشيده معني استفادة هنرمندانة تشبيه سرخوش گاه با
  شراب از شرم لعلش بس که هر دم رنگ گرداند

ـ  صهباسـت   شةيـ ندانم ش      يا در جلـوه طاووسـ  ي
  )۲، ۳۲۷(  

مانند » گر وس جلوهطاو«ا ي»  مست شةيش«  بهشاعر در مصرع دوم خجالت شراب را
 ها ن مصرعي نشان آن است که در ايه احتماليک وقت آمدن دو تشبي در ي ول.کند يم

 ي شراب است، ول شةي شيداند که و ي شاعر م.ز کاربست شده استيتجاهل عارف ن
  .گر ا طاووس جلوهيشة صهباست يد که شيگو ي زده، مينادان  بهخود را
کند که از  يمانند م» صبح شب مهتاب«  بهاگر گوهر بناگوش معشوق ريت ديدر ب

  : نادر استيلي خيها هيتشب
  نوشش  يش لعل م  ياقوت ز آب و رنگ پ     يفتد  

  بود صبح شـب مهتـاب گـوهر در بناگوشـش       
  )۱۲، ۳۲۶(  

 ي بازگوي چند نمونة اشعار و. هنرمند استيليز خيف نيسرخوش در استفادة توص
  :اند قتين حقيا

ــا  ــر دهــد از ج ــن خب ــان م ن افغ
  ام خسته

ــر ت ــب ــستهي ــة احــوال ب   ام ر آه نام
    )۱۲، ۳۲۶(  

  :باشند يف ميهردو توص» نامة احوال«و » جان خسته«ت ين بيدر ا
  شيافـزا  رتيـ دلم زانگونه گشته محو حسن ح  

  شيدايده بر عارض سـو    ين گرد يکه خال عنبر    
  )۱۲، ۳۲۶(  

ف يز حامل توصين» نيخال عنبر«و » افزا رتيحسن ح «يها ت عبارييت بااليدر ب
  :کشند ي را ميبوده، بار معان
   سخت درد سر فزود، دليت ايها ينال   هرزه :صيتشخ

  اد کـــنيـــ مـــا فريصـــبر،از پهلـــو يدور شـــو، بـــ  
  )۱۲، ۳۲۷(  
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ک عضو انسان عمل يشود که  ينجا مشخّص ميکند، ا ي مي که دل هرزه ناليوقت
 نهفته است که يصينجا تشخين نسبت که در اي بر ا.دينما ي او را اکتساب مشخصيت

  :ديفرما يص ميتشخ  باگري در مورد د.دهيموجب فصاحت کالم شاعر گرد
  از خوشة انگور عيان شد که در ايـن بـاغ          

ــرازة جمعيشــ   ــاک اســت ي ــا رگ ت   ت دله
  )۱۲، ۳۲۴(  

  :ايو 
ــورت   ــا ص ــة م ــاختند  ينال ــل س ــت بلب    بگرف

  ک جا جمع شد، گل ساختند    ي دل چو    يلختها  
  )۱۲، ۳۲۵(  

ان يرا شاعر هنرمندانه مي ز.کار گرفته شده است  بهبايص واقعاً زيت تشخين بيدر ا
ش بلبل را يداي مثالً، او حاصل پ.دينما ياء تناسب و ارتباط برقرار ميانسان و اش

  .ده استي دل انسان را گل نامهاي شمارد و اتّحاد لخت يصورت بستن ناله م از
آميزي  اد که اين بيت برخوردار از عناصر حسبايد يک نکتة ديگر را نيز تذکّر د

آميزي ست که در ارتباط صدا و  خود يک نوع حس» صورت بستن ناله«. نيز هست
مورد است که سرخوش  در اين زمينه، يادآور شدن به. وجود آمده است تصوير به

سبک هندي اين ويژگي سبکي را هنرمندانه تطبيق نموده  همچون يک شاعر منسوب به
  .است

  :ديفرما يگر مي ديجا
   تا سرم  يز ناله گشت ز بس پا     يلبر
  

  دة زارم صدا نگاه   يد  به  بود يچون ن 
    )۱۲، ۳۲۷(  

نش مضمون ي صدا و نگاه در آفرـ ياتّصال دو عنصر حس  بات شاعرين بيدر ا
  .ان ساخته استيش را بي خويدست رهيشاعرانه چ

ار و نفوذ خاص او در همين تنوع موضوعات و ابعاد هنري سرخوش زمينة اعتب
صفت شاعر شهير و ناثر ماهر در ترويج شعر و شاعري  هند گرديد و مقام او را به

کرد نمعي.  
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  ٢٣٥/ / پيونِد تاريخي و فرهنگِي تاجيکان با کشمير

  کشمير  تاجيکان با تاريخي و فرهنگِيپيونِد

رومند علم و ي ني از مرکزهايکيث يح  بهخين از دوران دور تاريزم ن ختالنيسرزم
ن ظهور ي، سرزمادبيات تابناک علم و يها ده، همچون زادگاه چهرهيفرهنگ اعتراف گرد

رش گست  بهن منطقهي ايخي قدمت تار. شناخته شده استي فکرهاي مکتب و نهضت
 . مختلف آن در دوران گوناگون اشارت کرده استيها  در حوزهيمعارف و ادب فارس

ن ختالن سبب مراجعت و يافتن سرزمي دريخيگر، شهرت مخصوص تارياز نظر د
 يخي و تاري ادبيها شهادت سرچشمه  به.ن منطقه شده استيا  بهمسافرت اهل نظر

 آب و استفادةار سفر کرده، از ين ديا  به خودير زندگي در مسيشمار يبان و عارفان بياد
 سيد ريم ـشاهنگان عالم عرفان ي از پيکي وجود مزار مبارک .اند اب شدهي  آن بهرهيهوا
که در زمان ) م ۱۳۱۴-۱۳۸۴/ه ۷۱۴-۷۸۶ (ي همدان محمدالدين  ابن شهابي همدانيعل

» همدان شاِه «نام  باو در هندوستان» يثان يعل«و » ريرکبيام«لقب   بارانيخود در ا
 شناس ن مرد حقي مسافرت ا. باالستيها شهياند ده است، سند مهم اثبات يمشهور گرد

ار يشاه و چوبک، مسکن اخت ين، امثال علين سرزمي دهات اي در بعضيکوالب و مدت به
ن يخ فرهنگ مردمان مشرق زمين منطقه در تاريل بر نفوذ شهرت ايز خود دليکردن او ن

  .شود يمحسوب م
ش و ي و پسر و خوي همدانيعل سيد ريد گفت که در ختالن دفن شدن مياب
 يعل سيد ريها م ان سرچشمهمؤلّفاتّفاق   به. دارنديخين تاري معيها نهيش زمياقربا

غ اسالم و يتبل  بهد و در آنجايآ يختالن م  بهم از همدان ۱۴مة اول عصر ي در نيهمدان
 يکند و بعض يدا مياد پيروان و مخلصان زيت پن فرصي در ا.ورزد يف آثار شغل ميتصن

  از زمرة آنهاست که بعدترياسحاق ختالن خواجه   .دينما ي قبول ميشاگرد  بهاز آنها را
ن ين سرزمي در اي همدانيعل سيد رين مي در کنار ا.کند  ميدختر استادش ازدواج با
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اد کرده، همة آنها را ي بنيا  نموده، در آن مسجد و مدرسه و کتابخانهيداري را خريا ههيد
ت ي، تربي همدانيعل سيد ري مدت چند سال در ختالن اقامت داشتن م.دينما يوقف م

 ين عليدار کردنش و امثال ا  خانهيفرزند ختالن  بهن محل، دختر خود رايشاگردان از ا
ختالن   بهت کند که نعشش رايش از مرگ وصيکند که او پ يآن وادار م  به رايهمدان

 يار قرارگرفتن مدفن وين دير و در ايرکبي قابل تذکّر است که پس از درگذشت ام.رندب
 ةن بزرگوار وجيارت مزار مقدس ايشک، ز يد و بيشتر گردينجا بيا  بهف اهل دليتشر

نه، مسافرت شاعران ين زمي در ا.ن شدين سرزميا  بهبان و شاعرانيگر نفوذ مسافرت اديد
 يعل سيد ريارت مزار ميرفت که شرف زيان پذيز جريختالن ن  به هندگوي فارسي
 از جمله، .ن مقرر کردين سرزميا  به سفر آنهايتوان از وجوه اصل يز مي را نيهمدان
 هند ۱۶ر قرن يان و دانشمندان شهيسرا  از سخنيکيسفر   بهها  از سرچشمهيتعداد
 يعل سيد ريدر مزار م او مدت سه ماه .اند ن اشارت نمودهيختالن زم ي بهري کشميصرف

اش دربارة مسافرت  ينام مثنو» يبالنّ يمغاز« در ي صرف.ار کرده بودي اقامت اختيهمدان
ل سخن رانده، از آن يتفص  بهرهيغ کابل، سمرقند، مشهد، بلخ، حجاز، ختالن و  بهشيخو

  :جمله نوشته است
ــشرف شــده ا ــم ــن فقي ــر حقي   ري

  
  ريــــرکبيطــــوف مــــزار ام بـــه 

    )۱۵، ۶۳۹(  
، قبل از همه، يري کشمية هند و پاکستان صرفقار د فراموش ساخت که در شبهيبان

 سران .چون مرد فاضل و دانشمند و عالم متبحر ساحة تصوف شناخته شده است
 ي ادبيپرور زمان بحر مطرح ساختن مشکالت شعر و عموماً معماها شعردوست و ادب

اعتبار گرفته   به رايافتن صرفيتبة بزرگ  در علم تصوف مر.کردند ياو مراجعت م  بهدور
خ معروف ياز مشا«و ) ۸۲۹ ،۱۳(» ة قرن دهمية حنفير صوفياز مشاه« او را يسيد نفيسع

ي  چنانکه گفته آمد، عامل مهم سفر صرف.برد ينام م) ۴۷۰ ،۱۲(» ة هندوستانيصوف
 محسوب د اوي و عقاي همدانيعل سيد ري مشخصيت  بهد محبت افزونشيختالن با به

د ي و عقاشخصيت  بهن هندي سرزميگر، اهل علم و ادب و فضال و عرفاي از نظر د.گردد
ن ي ايري کشميشک، صرف ي اخالص و ارادت تمام داشتند و بي همدانيعل سيد ريم
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 ش از همه،يوند و ارادت، پين پي ا.تواند يرون بوده نميره بين دايانسان عارف هرگز از ا
  .کند يه مين هند تکيغ اسالم در سرزمير در تبليرکبي امهاي خدمت به

ر ين کشميارادت مردم هند، خاصّه سرزم ي بهخيد شد، در اخبار تاريچنانکه تأک
 سيد رين منطقه مي اي علما و فضال.ر در همة زمانها اشارات فراوان رفتهيرکبيام  بهنسبت

 غفّاراو . ا.اند اختهر شني خطّة کشمي روحانهاي شخصيتن يتر  را از بزرگي همدانيعل
 .»نامند ير ميرهبر بزرگ کشم« را ي همدانين مسئله نوشته است که عليا  بادر رابطه

 ي مهديرانيقول دانشمند ا  بهرايست، زيسبب ن ين، البتّه، بيو ا) ۶۴ ،۲۳ :.تي از ک.اقت(
ز ي داراشکوه نمحمد) ۸۳ ،۸ (.»د خود ساختي را مريخلق«ر رفته، يکشم  بهدرخشان او

  :د فرموده استي تأکين معنيهم  به»اءياالولسفينة«در 
، ي همدانيعل سيد ريم(شان يف ايبرکات مقدم شر  باري اسالم در کشميو ابتدا”
ر موجود يدر کشم) .غ.ض ،يخانقاه معلّ(شان ياست و امروز خانقاه ا) .غ.ض

  )۱۰۸ ،۷ (.“است
 اعتقادات مردم هاي سبب  بهشتر مسئله اشارت چند نکتة مربوطيح بيجهت توض

  .دينما ي مين ضرورين سرزميا  بهريرکبينة مسافرت اميهند در زم
معلومات   به بنا.ر مسافرت انجام داده استيکشم  بهن باري چندي همدانيعل سيد ريم

 نفر ۷۰۰همراه  به الدين در عهد سلطان شهاب) م ۱۳۷۲سال (او بار اول » خ حسنيتار«
پور  الدينة عالءر شد، در محلّي شاگردانش وارد کشمدان ويش و اقربا و مريخو

و سلطان  الدين ان سلطان شهابي آن وقت م.آمد و چهار ماه در آنجا اقامت داشت فرود
 استقرار ي که براي همدانيعل سيد ري مي بنابر سع. برپا بوديميروزشاه تغلق جنگ عظيف

افت و يصلح انجام   بهمود، کارمالقات ن الدين سلطان شهاب  باروزپوريصلح در شهر ف
  )۱۷۳ ،۲۶ (. درآمد محمدالدين ت پنجاب تا مرز سرهند تحت تصرف شهابيوال

در زمان سلطان ) م ۱۳۷۹سال (ر يکشم ي به همدانيعل سيد ريمسافرت دوم م
) م ۱۳۸۴سال ( بار سوم .افتي  صورت گرفت و مدت دو تا پنج سال ادامه الدين قطب
  .است و خالص  چند روز توقّف نمودهيهمگار ين ديدر ا

  :سدينو ين خصوص ميسلطانزاده در ا.م
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در يرزا حيگفتة م  به شش سال وي همدانيعل سيد رياف، م انيميس .ا.دة ايعق به”
 ير زندگي سه سال در کشميري کشميمر هدياعظم د خواجه  قول   بهچهل روز و
سه و ياز مقا… اند  راه دادهيحيناصح  به هممؤلّففکر ما هر سه   به.کرده است
 يا ن خالصهيچن ي به همدانيعل سيد ري مي سفر و زندگيل و سندهايمشاهدة دل

  .“آمدن ممکن است که او در کشمير و مضافات آن پنج سال اقامت ورزيده است
وسته از جانب ي پي همدانيعل سيد رين مسافرات ميد است که ايقابل تأک

مناسبت  ي به خاور سيد محمد از جمله،.گرفت ي قرار مييرايمندان مورد پذ اخالص
ل را هم در صفت و يات ذي ابي همدانيعل سيد ريف آوردن مير تشريکشم  بهن مرتبهياول

  :ن سفر سرودهيخ ايهم در مادة تار
   شــه همــدان يعلــ ســيد ريــم
  

  م ســبعه کــرد نکــوير اقلــيســ
  ريشد مشرف ز مقدمش کشم       

  
  جـو  تياهل آن شـهر را هـدا      

ــار    ــال تـ ــدم او رايسـ   خ مقـ
  

ــ ــريابيـ   ف اوي از مقـــدم شـ
    )۲۳، ۱۴(  

ز يار نين دين و بزرگان ايان سالطي مي همدانيعل سيد ريباعث تذکّر است که م
از  الدين و سلطان قطب الدين سلطان شهاب ـر ي حکمرانان کشم. کرديادي زينفوذ مذهب

نگر مسجد جامع يدر سر الدين ه او سلطان شهابيتوص  با محض،.دان او بودنديمر
دل و   باک امرش رايکرد و هر  ي او عمل ميير رهنمايز زين الدين  سلطان قطب.کرد بنا

 ر اوين کشميسرزم ي به همدانيعل سيد ريدن خبر ورود ميشن  با.آورد يجا م  بهجان
وده و کمال احترام استقبال نم  بارون رفته،يشوازش از شهر بي پي مملکت برايامرا با

 او ي براي صفّة مربع.ه کردي اقامت او تهي برايانيپور منزل شا الدينة عالءمحلِّ در
 اخالص و آداب محبت و ارادت هر روز با الدين  سلطان قطب.ر آراسته بودنديکشم در
 او يها هي و توصها حتيگشت و همة نص يور م ش بهرهيرفت، از صحبتها يخدمتش م به
کرد، کنار گذاشت و از دو  ي لباس هندوان را که تا آن زمان بر تن م.دآور ياجرا م  بهرا

  )۱۷۳ ،۲۶ :نک (. را طالق داديکياند،   بودهيخواهر که در ازدواج و
امراي متذکّره نقل و حکايات زيادي در  مناسبات مير سيد علي همداني با در رابطه با

 .آور اشارت دارند اين عارف نام هارادت تمام ايشان نسبت ب ها آمده که همگي به سرچشمه
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 سلطان ي کاله مبارک خود را براي همداني علين است که وقتياز جملة آن اقوال ا
ن يسر خود نهاد و ا  بهجا آورده، آن را  بهعطا نمود، سلطان آداب قبول آن را الدين قطب

هش سلطان خوا  با کهي تا آن دم.افتي  ان ادامهيريسنّت تا آخر سلطنت خانوادة شاهم
 کاله يرين شاهمي، سالط)م ۱۵۱۶(ده شد يچاني در کفن او پي همدانيفتح شاه کاله عل

 )۱۰-۱۱ ،۹؛ ۲۴ ،۲۴؛ ۷۳ ،۱۶؛ ۲۰۶ ،۶ (.نهادند يسر م  بهاو را
ده، سلسلة مراتب ير گذرانياتش را در کشمين سال حي چندي همدانيعل سيد ريم
 يمي تعليها و مرکزها تور او مدرسهدس  با.وجود آورد  بهنين سرزمي را در ايعرفان

 »القرآنسةمدر«نام  از آن جمله، اولين مدرسة اسالمي با. اسالمي در هر ديهه تأسيس يافتند
. شد هاي عربي و فارسي درس داده مي کردة اوست که در آنجا علوم اسالمي و زبان نيز بنا

ن يد  بهت شاه همدانيهداارشاد و   بهمان که قبالً هندو بود ويخ سليدر مدرسة مذکور ش
ل پرداخت و پس از يتحص  بهتوجه ظاهر نموده بود،» قرآن«آموزش   بهآورده، اسالم رو

  .ن هند شناخته شديدر سرزم» قرآن« از مفسران نامور يکيآن همچون 
ک يسبب در نزد  بهافت کهيس ي تأسيک مدرسة اسالميز يدر عهد سلطان سکندر ن
ر ي در آن مدرسه م.نام مدرسة مسجد جامع مشهور گشت  بامسجد جامع قرار داشتنش

 سيد ، موالنايکاش الدين، ملّا صدريريوسف کشمي محمد، ملّا ي بخاري علمحمد
 الدين ن دوره جمالين، در اي همچن.س مشغول بودنديتدر  بهرهيغ  وين منطقيحس

 را يا نام مدرسه» يالوثٰقةعرو«ر آمده بود، يکشم  بهريرکبي اميهمراه  باز کهيمدهوش ن
  )۴۵ ،۱۹ (.برپا کرد
 م داده، آنها رايد را تعلر آن بود که مبلّغان و واعظان متعديرکبيگر کار اميوة دياز ش

 شاگردان .نديمات اسالم آشنا نمايتعل  بهفرستاد، تا مردم را  ميرينقاط گوناگون کشم به
 سيد  چنانکه،. برقرار نمودندها ر خانقاه و مدرسهي در سرتاسر کشمي همدانيعل سيد ريم

 الدين جالل سيد .ک مسجد کالن برپا کرديم گشته، آنجا ي در بهجاره مقيشي قُرمحمد
 . را پهن نموديمات اسالميرپرگنه سکونت نموده، در همانجا تعلي در موضع ش،ييعطا

ر يده و حضرت مي شغل ورزيغاتي تبليکارها  بهکمال در درپنشهر سيد حضرت
 در موضع آونپور سکونت ي همدانيعل سيد ريامر م با الدينفخر سيد و دينال رکن
 ،ين سمنانيحس سيد و الدين تاج سيد ، چونيراني از سادات اي جمع.ار نمودندياخت
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وسف که در آن سفر مبارک مالزم خدمت شاه همدان بودند، در ي سيد مسعود و سيد
  .ر ساکن شدنديکشم

 و ي عربيشتر کتابهاي که بي همدانيعل سيد ري بزرگ، مايه ن خدمتيدر برابر ا
 س داد کهير آورده بود، آنجا کتابخانة بزرگ خود را تأسيکشم  به خود رايفارس

  )۳۷ ،۲۵ (.ار قرارگرفتي مورد استفاده و استقبال مردم آن ديستگيشا به
کشور بنيگريد ددر مدارس متعد گشت، ادي که در آن زمان در شهر و دهات مهم 

 در ي همدانيعل سيد ريت ميالفع) ۴۲ ،۲۵؛ ۴۳-۴ ،۱۹ (.دي آغاز گرديم زبان فارسيتعل
ن خطّه ين قدم گذاشت و مردم اين سرزميا  بهن اسالميغ ديم و تبلي تعلير که برايکشم

 ينة خوبيز زمي نيدن زبان فارسير منتشر گردي در کشميداد، برا ت قراريرا مورد هدا
 ادبياتر زبان و ين اسالم در کشمين مبيج و گسترش کامل ديترو  بهمان همز.فراهم آورد

 يليگشت، خ ين محسوب مين سرزمي در ايغ فرهنگ اسالميلة تبلي که خود وسيفارس
  .رفتيتکامل پذ

ر يکشم  بهم ۱۳۷۲ در سال ي همدانيعل سيد ري مي است که وقتيادآوريان يشا
ن يز در اي ني داشتند و شعر فارسيي آشنايسزبان فار  بان خطّهيف آورد، مردم ايتشر

خ ي تاري نام شاعري خاور سيد محمدد شد،يافته بود و چنانکه قبالً هم تأکيدوره رواج 
 ريم ـت عارفان بزرگ يالجة فعياما در نت) ۵۲ ،۱۶ (.ن زبان منظوم ساختيا  بهورود او را

 و يعراق الدين ر شمسي، ميمدان هي علمحمدر ي، مالدين جالل سيد ،ي همدانيعلسيد 
ر نفوذ بلند ين کشمي در سرزميزبان، زبان فارس يگر سخنوران و دانشمندان فارسيد
ت تمام ي محبوبيافته، در محافل ادبيحلقة خاص و عام درآمد، توسعه و رشد   بهافته،ي
 ا کشور ري و علم و ادب مقام زبان فرهنگيج همچون زبان کارگزاريکرد و بتدر دايپ

ج زبان ي ترويز برايتها ني است که پنديک نکته ضروريد ينه قين زمي در ا.دست آورد به
ل و يتحص  به نخست آنها.دنديسامان رسان ي بها ستهير خدمات شاي در کشميفارس

  )۲۸ ،۱ (.زدند ين زبان آزادانه حرف ميا  به گام برداشتند وي فارسادبياتآموزش زبان و 
 رين راه ميافت و در ايز رواج کامل ير نين هندوان کشمي بين دوره زبان فارسيدر ا

ث زبان يح ي بهخواست که زبان فارس ي او م.خرج داد  بهادي کوشش زي همدانيعلسيد 
 در ظرف آن .ر سکونت داشتنديز باشد که در کشمي نيرمسلماني غهاي معاشرت خلق
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رهمنان آنجا مباحثه و ب  بار اقامت داشت،ي در کشمي همدانيعل سيد ري که ميمدت
 ين اسالم رويد  بهگروه-شان گروهيت او اينمود و در پرتو هدا يها برگزار م مناظره

  .آوردند يم
 الدين ز وابسته بود که شهابير از آن ني در کشمي فارسادبياتاما رواج زبان و 

و خصوصاً ) م ۱۳۸۹-۱۴۱۸(، سکندر )م ۱۳۷۳-۱۳۸۹( الدين ، قطب)م ۱۳۷۳-۱۳۵۴(
زبان و  ي بهريپرور شاهم ن علم دوست و ادبياز سالط) م ۱۴۲۰-۱۴۷۰(ن يالعابد نيز

ي  فراوانير سعي گسترش آن در کشمياندازه داشتند و برا ي توجه بي فارسادبيات
مانند   به آن دورهي را که از مراکز اسالمين، اهل علم و ادب فارسي همچن.خرج دادند به

 .نمودند ي مييراير و پذير نهادند، تقديکشم  به بخارا روهرات، مرو، بغداد و سمرقند و
ر برخوردار شده، گروه يپرور کشم شناس و ادب ن سخنيت سالطيق و حماياز تشو

ر رهسپار شدند و وجود آنها يران جانب کشميندگان علم و ادب از ورارود و ايگروه نما
  )۱۲-۹ ،۳۱ (.ق گذاشتي عمتأثير مردم ي و فرهنگي اجتماعيبر زندگ

 ي دولتي چون زبان رسميزبان فارس الدين  سلطان شهابيمحض در دورة حکمران
س زبان ي تدريم علوم مذهبي در برابر تعليني چونکه در مدارس د.دا کردياد پياعتبار ز
 .ندينما ياندازه ظاهر م ي باهميت يج زبان فارسيمسئلة ترو  بهاه آن بود که امراگو فارسي
 عبدالقادر .اند ان نمودهيش را بيان نظرات خومؤرخز دانشمندان و ينن مسئله يا  بهراجع
» ري در کشمي زبان و علم و ادب فارسيزمان ارتقا«را  الدين  عهد سلطان قطبيسرور

 يفارس  به داشت ويشعر و ادب عالقة وافر  بهن سلطان کهيت اهم  به)۴۴ ،۱۹ (.نامد يم
ل ي که او تشکي دارالعلوم.ديها برپا گرد  خانقاهها و مدرسه و گفت، کتابخانه يشعر هم م

 .رفت يشمار م  بهنين سرزمي در اي علم و ادب فارسيمگاه اساسي تعل۱۹نمود، تا عصر 
)۱۹، ۴۴(  

م ي هند قدين زبان تمدن باستانين سرزمي در اين، نفوذ زبان فارسيا  بهوابسته
کرده بود و در زمان حکومت سر) .م۱ .ا(شکه ي کنيت را که از زمان حکمرانيسانسکر ـ

) ۱۴ .ا (يرين شاهمين در عهد سالطيک دورة معي يو برا) ۷-۱۴ .ا(ر ي کشميها راجه
و طول ) ۱۲۸ ،۲۲؛ ۱۷-۴۷ ،۲۱؛ ۱۰۵-۲۶- ،۱؛ ۲۸۹ ،۱۱(ن بود ين سرزمي ايزبان رسم

، )۱۲ .ا(، کلهنه )۱۱ .ا(وه ي، سامد)۱۱ .ا(ندره يمي چون کشيريان کشميسرا عصرها سخن
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ه و ي، بهسکر، سامننده، اتپلچر)۱۱ .ا (انوگوپتي، ابه)۱۱ .ا(، انندهوردهنه )۶ .ا(هه بهم
  نموده بودند،تأليفن زبان يا ي به و ادبي و علمي و فلسفيني دي گرانبهايگران اثرهايد
ن يب دند، ازي گرداني و غنيم را باي هند قدادبياتنة علم و ي خود خزيراث گرانبهايم با

زبان ) م ۱۳۵۴-۱۳۷۳( الدين ن است که در زمان سلطان شهاب گفتن ممک.برد
  )۴۳ ،۱۹ (. داديزبان فارس  به خود رايت کامالً جايسانسکر

ت وارد گشته، در اينجا موقعي م ۱۴کشمير تنها در قرن  اگر چندي زبان فارسي به
قدر عالم و شعراي   عصر گذشته از اين خطّه آن۶خيلي قوي پيدا نمود، در طول 

مردم . گو برخاستند که تاريخ چنين ادوار پربار معنوي را کم در خاطر دارد فارسي
 انس »فاتحان«دستاوردهاي ادبي  کشمير از ميراث ادبي گذشتة خود جدا شده، به

پاية بلندي رسيد که حتّي  گسترش زبان فارسي و تجلّي وي آنچنان به. گرفتند
ي اختيار نمودند و بعضي کتب ديني پنديتهاي کشمير آن را چون زبان علمي و ادب

 »ثاني اصفهاِن«در اين زمينه، همچنانکه الهور را . نوشتند زبان فارسي مي خود را هم به
اين افتخار بزرگ در . ناميدند  مي»صغير ايراِن«گفتند، کشمير را   مي»خرد غزنيِن«و 

خواجه  ل قو سبب نيست، زيرا به مسير تاريخ فقط نصيب کشمير شده است و اين بي
  :عبدالحميد عرفاني 

 وسيلة تدريس و تعليم زبان خارجي در تاريخ دنيا کمتر نظير دارد که يک ملّت به”
 .“ادگار گذاردي ها به يريرد و در آن زبان آثار پرارزش مثل کشمياد بگيرا 

)۹، ۴۷(  
 و ي همدانيعل سيد ريشرافت دانشمند و عارف نامور م  بهن، محضيعالوه بر ا

 که در باال ي چه طور.اند ر را همچون مهد تصوف و عرفان شناختهيگر کشمي ديعرفا
 ،يآور  نامي در دوش عرفايخيدن خدمت بزرگ تاريمقام بزرگ رس ي بهد شد، برايتأک
 .ت قرار دادندين خطّه را مورد هداي افتاده بود که مردم اي همدانيعل سيد ريمانند م به

 ۱۴ از عصر ي همدانيعل سيد ريدن مياد اشتغال ورزارش  بهستن وير زي در کشميمدت
 يکه فضا  از بس.دي ممتاز گرداني عرفانيهاشخصيتت و رشد ين را در تربين سرزميا

ضان ين في معطّر گشته بود، ايالوجود حة عرفان وحدتيض و راير از في کشميمعنو
 و ها ي مثنويعرفاند ي در کنار غزل و قصا. شديز متجلّّينة شعر نيير در آي ناگزيمعنو
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 »العرفان نيع«، ي اکمل بدخش»بحرالعرفان« عارفانه هم عرض وجود کردند که يداستانها
د »نوراالنوار«، ياب نورعبدالوهافضل سرخوش، محم»خ ي ش»کنزالعشق« و »اللقاءةعد
ک يب  گفتة کاملي در موضوع محلّي عرفاني، مثنوي حب»القلوب هيتنب« و ي چشتمحمد
 ي و عرفانين ادبي در مقام معيکيشمار آمده، هر   به از جملة آنها»کنندن« ـ يبدخش

  .اند دهياعتراف گرد
نبوغ فکري و مقام عالي مير سيد علي همداني در بين هندوان براي ايجاد محبت 
افزون مردم اين سرزمين نقش مؤثّر گذاشت که اين درجه و مقام اخالص ايشان در 

محض، همين اخالصمندي و محبت . ت تأکيد گرديده استصراح ها با اکثر سرچشمه
آور عالم عرفان را در  هاي اميرکبير بود که مردم کشمير اين نام انديشه شخصيت و  به

نظير و مربي خويش شناخته، او را در مقام بلند مبلّغ  حيث شخصيت بي ها به همة دوره
، »فرشته تاريِخ«مؤلّفان . اند هفرهنگ اسالمي و مروج زبان و ادبيات فارسي برداشت

شخصيت مير سيد علي همداني  غيره نسبت به و» تاريخ اعظمي«، »االولياءسفينة«
. اند ت را تأکيد نمودهطور واضح اين محب ارادت تمام داشتند و خرد و بزرگ کشمير به

برابر اين اکرام و بزرگداشت کشميريان که او را همچون حضرت شاه همدان نام 
بردند، از رباعي زيرين که در پيشطاق بناي خانقاه او در سرينگر نوشته شده است،  مي
  :توان ديد مي

  ض که در سابقة هـردو جهـان اسـت         يهر ف 
ــدر پ   ــت يروي ــدان اس ــاه هم ــضرت ش    ح

  شاه همـدان، آن کـه شهنـشاه جهـان اسـت        
  ب چنان استيده که در ري خاک بر آن ديا  

ن عارف نامور و يخود ا» ةدناميجاو« در يهور اقبال المحمدسال  پس از صدها  
  :ش کرده استين ستايکمال احترام چن  باشاعر واالگهر را

ــم يس ــاالر عجــ ــسادات ســ   دالــ
  

ــد  ــار تقـ ــميدســـت او معمـ   ر امـ
ــشور م   ــد آن کــ ــونظيمرشــ   رينــ

  
  رين را مـش   يش و سالط  ير و درو  يم
  نيآســت  ايــ خطّــه را آن شــاه در    

  
  نيب و د  يداد علم و صنعت و تهذ     

    )۱۰، ۲۱۷(  
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  آن راير و ماوراي ارادت مردم کشم،يحين تسبي حسمحمد يرانيدانشمند ا
  : کرده است گونه افاده نير در قالب شعر ايرکبيشة امياند  و شخصيت به

ــيا ــيد ي، ا ي عل ــشم س   انيريک
  

ــستانيس ــسادات پاکـــ   انيدالـــ
  ر کـشور عرفـان و عـشق      ي ام يا  

  
ــو از ا   ــاک ت ــشن پ   انيــرانيگل

ــاروان ع   ــشته روان ک ــقان گ   اش
  

  ر آمدنـد از خـتالن    ي کـشم  يسو
  ر و پاکــستان همــهيمـردم کــشم   

  
  ر و جوان  يدل سپرده در رهت پ    

    )۲۳، ۲۰(  
  هندةقار ت ارتباط ختالن و شبهي هم وجوه مهم تقويحين تسبي حسمحمدد ياز تأک

  .گردد ي روشن ميخوب به
ي  همدانيعل سيد ريم پس از درگذشت يمر هدياعظم د خواجه  معلومات   بهبنا

 يعل سيد ري چون م.خواست يجانب خود م ي بها فهيجهت دفن او نزاع شد و هر طا به
ندگان سلطان يد و نماير رسيکشم ي بهزود  بهن خبري وفات کرد، اي در پاخليهمدان
خواست  ي مي حاکم پاخل.آنجا فرستاده شدند  بهريکشم  به آوردن نعششيبرا الدين قطب
دان يها همراهان و مر ن گروهي و مقابل ا.ت او مدفون گرددي در واليدان هميکه عل
 .ميبر يختالن م  به نعشش راي همدانيعل سيد ريت ميگفتند که مطابق وص ي او ميختالن
  :دان خاص او بود، گفتي که از مريبدخش الدين خ قواميبعد ش
 که يين را در جاتواند آ يا هر گروه که تابوت مبارک را بردارد، مي يهرکس”
  .“خواهد، دفن کند يم

که تنها  الدين خ قوامي نتوانست برداشت، مگر شي کرده بودند و کسيهر کدام سع
 او را اجازت يدان ختالنيدند و مريرت گردين کرامت همه در حي از ا.آزادانه برداشت
  )۳۷-۸ ،۲۵ (.ختالن ببرند  به راي همدانيعل سيد ريدادند که نعش م

ر، محبت و يان اهل فضل و عرفان و علم و ادب کشمي ميها اعتقاد قو  دورهدر تمام
 ي از عاملهايکيد شد، ين جهت، چنانکه تأکي از ا.ر پابرجا مانديرکبيام  بهصداقت نسبت

ن بزرگوار يارت مزار ايال زيختالن خ ي بهري کشميعقوب صرفيخ ي مسافرت شياساس
ن مرد عارف بارها در آثارش يا  بهش راي خو محبتيد است که صرفيتأک  به الزم.بود

 )ص(ش بعد از حمد خداوند و نعت رسول اکرميهاي او در همة مثنو.اظهار نموده است
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ن ي نسبت اين نکته از محبت بزرگ وير اشعار سروده است که ايرکبيدر منقبت ام
ک يختالن، از  ي به پس، اگر مسافرت صرف.دهد ير قلمرو عرفان خبر مي منشخصيت
گر بازگو کنندة آن است ي دي باشد، از سوي همدانيعل سيد ريم  بهل ارادت اويطرف دل

 ي و روابط ادبي معنويوندهايگونه پ نيلة هميوس  بهزبان يبان فارسيخ ادير تاريکه در مس
 را انتشار بخشند، بلکه محفوظ ي و زبان و فرهنگ فارسادبياتتوانستند نه تنها 

  .ن توسعه بخشندي اداشته، در برابر نگاه
ن ي در سرزمي فارسادبيات و زبان و ي از عوامل رشد فرهنگ اسالميريگ جهينت با
ن ي در سرخط وجوه اي همدانيعل سيد رين امر مسلّّم است که مسافرت ميهند ا

ج و ي که تروي همدانيعل سيد ري م۱۴مة اول عصر يرا در ني ز.دارد ها قرار شرفتيپ
نام او مربوط است، همچون ستارة   بار محضيم در کشمن اساليگسترش کامل د
ي ر گردش کلّي مردم کشمتفکّرن شخص در ي ا. کردين تجلّين سرزميدرخشان در افق ا

سعادت اسالم  ي بهري او هزاران کشميغ و راهبرينفوذ تبل  با محض.وجود آورد به
لمرو آنچنان ن قي در ايزود ي به عرفانتفکّر و يدند و فرهنگ اسالميمشرف گرد

  .رفته استين اسالم را نپذين ديک گوشة هند چنيچ يدا کرد که هيوسعت پ
اد ي در بني همدانيعل سيد ري که مييگر کارهاين اعمال و دير اينظرداشت تقر با

م که او در رواج اسالم و قبول آن يريجه بگيدهد نت ياند، امکان م مساجد و مدارس کرده
 ين خدمتهاين سرزمي در اير گسترش زبان و ادب فارسر و در برابر آن، ديدر کشم

 ي اسالمي تمدن فارسي اهل ادب و عرفان پهناتفکّرده، در افق يانجام رسان ي بها ستهيشا
 حضور مبارک خود  باني در کنار ا.ده استيت بخشيد پرانوار فروغ ابديهمچون خورش

هند و  ـبان هردو منطقه ي اديجاد روابط ادبيا  بهن گفتن ممکن است کهين سرزميا به
سمت ختالن،   به مجموع مسافرتهاي منبعد در ادوار مابعد و.ختالن اساس گذاشته است

ارتگاه يز  بهآور در شهر کوالب که ن عارف نامي منور مزار مقدس ايهست  بهش از همه،يپ
  .کند يه ميافته است، تکيل ياهل دل تبد

 ش از همه،يبان هند و ختالن که، پيان ادي ميد است که رابطة قويستة تأکيشا
کند،  يه مي تکي همدانيعل سيد ري، چون مي معنويها شخصيتارادت و اخالص  به
خود   بهجانبه کيافته و نه تنها صورت ي   ادامهيستگيشا  بهزي نيخيگر دوران تاريد در
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گونه  ني نمونة بارز ا.ز واقع افتاديهند ن  بهگرفت، بلکه منبعد سفر شاعران ختالن
 را ي هند باز نمود و ارتباط ادبيسو  بهمسافرت که سمت حرکت شاعران ختالن را

 ينام باق  با بوده،يباق  بهات جان نام شاعر است که متخلّصيد، هجرت حيت بخشيتقو
ک محسوب ي تاج۱۶استعداد عصر   نامبرده از شاعران صاحب. مشهور استيکوالب

 هندوستان را ي ادبيها رهي شهرت داي، در جوانا آمدهيدن  به در شهر کوالب.شود يم
آنجا مسافرت   به)م ۱۵۵۶-۱۶۰۵( اکبر پادشاه  محمدالدين ده است و در زمان جالليشن

جاد اشعار متنوع از نظر يا  بهد که در هندوستانيآ يها برم  از اخبار سرچشمه.انجام داده
گام شورش معصوم خان  اکبر هني در دورة حکمران.شکل و مضمون مشغول شده است

  )۱۹۴ ،۲ :نک (.شود يم در جونپور کُشته م ۱۵۷۹ سال يکابل
 افتي ي و ادبيخي تاريها گر سرچشمهي در تذکره و دي کوالبي پراکندة باقيشعرها

م  ۱۹۲۷ در سال .حجم از او در دسترس نبود گان اثر کالنيم  ۱۹۲۷شود و تا سال  مي
 يع در شهر الهور در کتابخانة شخصي شفحمدم ي از دانشمندان ممتاز هند مولويکي

 .نديب  مي راي کوالبي باقي»انجهار و ريه«ز ينام عالم هند قصّة عشق شورانگ الدين شهاب
د، در يآ يشمار م  به پاکستانيان ناممحقّق از يکي باقر که محمدم دکتر  ۱۹۶۰سال 
رساند که در آن در  يطبع م به  رايکتاب» ي در زبان فارسي پنجابيها قصّه«عنوان   باالهور

ن يز اطّالع داده است که بي ني کوالبي باقي»انجهار و ريه «يخصوص مندرجة مثنو
  )۳۶-۵۵ ،۴ (. شده استتأليفم  ۱۵۷۵-۷۹ يسالها

رونق   بهک طرف اگرين هند، از يسرزم ي به کوالبيطور، مسافرت شاعر باق نيهم
 يپرور شهرت و مقام ادب  بهگريظر دن اشارت کند، از نين دو سرزمي ايارتباط ادب

ن يا  بهنة آن شاعريکند که در زم يه مي کشورها تکيران و شاهان هند در سراسر پهنايام
ق  موفّي بزرگيجاد مثنويا  به آن برخوردار شده،يط پرقوت ادبين رفته، از محيسرزم

م، يت ندار در دسيادي مطالب زي کوالبي و روزگار باقي هرچند دربارة زندگ.گردد يم
 هند و ختالن يفة پربار روابط ادبيک صحي ي به و اثر دسترس شدة وي زندگيول

  .کند ياشارت م
 مسلّم است که .رسد يظهور م ي به در استقبال ادبيگر گسترش روابط ادبي دةوج
زبان  ي فارسيها بعد در تمام منطقه  بهم ۱۶-۱۷ يزبان هند در عصرها ي فارسادبيات
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ر ين مناطق را تسخيدل سراسر اي بي و ادبيخصوص، نبوغ فکر ه ب.شهرت تمام داشت
ن رو، از معلومات ي از ا.ده بوديروان آن باعث گرديرومند پي نيها جاد مکتبيا  بهکرده و

دل بهرة يشة بياند  انوار اشعار و استفادةز از يبان ختالن نيد که اديآ يها برم سرچشمه
ک قرن ي از شاعران ين ختالني حسيه حاجد است کيان تأکيافتند و شايافزون در

رزا عبدالقادر يم»  و مدنيکامد« داستان يست که بر مبناا يگانه کسيک يگذشتة تاج
ن ي حسي داستان حاجيوجود آنکه مأخذ اساس  با.ده استين نام داستان آفريهم  بادليب

 دليزا بري ميها شهياند دل بوده است، اما موصوف توانسته است که در پرتو ياثر ب
شة مستقل ياند د و يق شود که در آن نظر و دک اثر مستقل و مکمل موفّيدن يآفر به

ار يعت دي طبيها ر منظرهين شاعر هنرمند مخصوصاً در تصوي ا. آن آشکار استمؤلّف
 ي داستانهايت محتواين امر وجه مهم در فرقياد نشان داده است که ايش مهارت زيخو

 زبان و يسادگ  باني حسيگر، داستان حاجي از نظر د.شود يهردو شاعر محسوب م
دل که يداستان ب  بازي ني محلّهاي  موضوعيريانه و فراگيگرا  واقعيرهاياسلوب تصو

ن ي حسيگر حاجيعبارت د  به.کند، فرق دارد يه مي و ابهام تکييگو دهيچيپ  بهشتريب
 شتري ندهد و ب مهدل را در سبک نگارش خود اداي بيانيده است که روش مشکل بيکوش

  .ه کنديان تکي زبان و بيسادگ به
دهد که  ي ختالن و هند از آن خبر مي روابط ادبيخير تاريس ي بهدر مجموع، بازنگر

 گسترش و رواج آن مقام ي دارد و برايخيمة تارين دو منطقه سابقة قدي ايوند ادبيپ
ر يرکبير از نظر اول ام اگ. بزرگ استيلي خي همدانيعل سيد ريآور م عارف کامل و نام

 ادبيات و زبان و يق فرهنگ اسالميب و تشويهند و ترغ  بهدر ضمن انجام مسافرت
 ن بزرگوار در ختالن و محلّين ارتباط را باز کرده باشد، وجود مدفن اي راه ايفارس

 و ي ادبيها رهيشان را از داين مقبرة ايريارت اهل دل قرارگرفتن آن مکان صف زايز
ن روابط يت اي تقو. از زمرة آنهاستيري کشميد که صرفي افزون گردانيعرفان و يعلم

 يسو به ـگر رواج مناسبتها ي سمت دي معنوهاي شخصيت  بهنة ارادت و اخالصيدر زم
 يوند ادبي آورد که حاصل آن گسترش پيز در پيهند حرکت کردن اهل ادب ختالن را ن

  .ديهردو منطقه گرد
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 بنارس در مثنوي  هندي و وصِفي سبِکها  ويژگيبازتاِب
   غالب دهلويچراغ ديِر

شود که در کنار   مي محسوبيبنارس در تاريخ تمدن مردمان هند از زمره شهرهاي
ي فراوان، همچنين طبيعت ها  طوالني تاريخي داشتن، صاحب معابد و يادگاريةسابق

 افزون شعرا و توجهي آن باعث ها گوارا و هواي خوب و خوش بوده، همين ويژگي
قلم آمدن   بهن مراجعت و مناسبت شاعرانيحاصل ا .ن معبد زيبا شده استيا  بهاديبان

ي موضوعي و ها باشد، که تحقيق گسترده ويژگي  مياشعاري فراوان در وصف بنارس
 وسومشميم اختر م شناس نامور هند استاد دانشگاه بنارس، خانم ادبياتادبي آن در مقاله 

داست، که شاعران شهيري چون ي پ. جريان گرفته است»ذکر بنارس در شعر فارسي«به
ي در هاي گران قصايد و مثنوييخ علي حزين، ملّا سابق بنارسي، غالب دهلوي و ديش

نگاران و هم پژوهشگران مثنوي   تذکرهةنوشت  به واند ن شهر عظيم سرودهيوصف ا
ت عبارت بوده، يب ٥٤ن مثنوي مجموعاً از ي ا.ردني دايگاهي معي غالب جا»ريد چراغ«

قلم آورده   بهي سبک هنديها تيشاعر وصف و صفات بنارس را در قالب خصوص
 ةت مثنوي، که رجوع شاعرانه آغاز آن را بازتاب بخشيده است، جلوي در اولين ب.است
داست، که کاربندي آن در کمتر يپارادوکس هو ـ سبکي هندي هاي  ويژگييصنعت

  :ن سبک ادبي نفوذ دارديشاعران ا
  سور دمساز است امروز     با نفس

  
  خموشي مشعر راز است امـروز     

    )٦٠(  
  نوعي تصوير پارادوکسي بوده،»خموشي مشعر راز است« تدر مصرع دوم عبار

 ةگاه ويژيجا ،ت مطلع مثنوييهمين ب  به عميقتوجه . شاعرانه کسب کرده استةافاد

 



  ٢٥١/ / هاي سبِک هندي و وصِف بنارس در مثنوي چراغ ديِر غالب دهلوي بازتاِب ويژگي

  اگر از ديد اول صنعت پارادوکس را.کند  ميا آشکاري سبک هندي رها خصوصيت
 »راز مشعر«، »سور دمساز آمدن  بانفس«ي ها ريم، موجوديت عبارتيمشاهده گ به

اصول   با»دمساز« ةريزند و کلم  ميسازي سبک هندي را جلوه صورت عبارت
  .سازي مرکّب سبک هندي ظهور کرده است واژه

ي جالب ظهور ترکيبات شاعرانه ها از مثنوي شيوههمين طريق، در ابيات بعدي آغ به
ي سبک هندي صورت ها ريم، که اکثراً در قالب ويژگييگ  ميمشاهده  بهسازي را و واژه

  :اند بسته
  نويـسم   مـي  رگ سنگم شـراري   

  
  نويـسم   مـي  کف خاکم، غبـاري   

  سـت  تر ز زلفم داسـتاني     پريشان  
  

  ست م زباني يي هر سر مو   دعٰو به
  ارم ز احبـاب   داي    ت گونه يشکا  

  
  مهتـاب   به ميشو  مي کتان خويش 

  سـاز فغـان اسـت      نفس ابريـشم    
  

   تبم در استخوان است  يسان ن  به
  ز دهلـي تــا بــرون آورده بخــتم   

  
ــه ــتم  ب ــل داده رخ ــان تغاف   طوف

    )٦٠(  
ک زمان چندين ي در »ريد چراغ«ن ابيات بازگوي آن است، که در مثنويي يا  بهمرور

ي ها کي موجب ظهور پديدهيگاه خود را دريافته، هريي سبک هندي جاها خصوصيت
ي ها  از جمله، ترکيب.اند  مکمل بديعيت در مساحت شعر گرديدهةهنري و جلو

 کتان خويش«، »هر سر مو زبان بودن «،»تر از زلف بودن پريشان«، »نوشتن شرار«
باشند،  مياي  ي شاعرانهها ن ترکيبي و امثال ا»بت در استخوان بودن«، »مهتاب شستن به
 همزمان، غالب در ساختمان .اند قلم تصوير درآمده  به سبک هنديةشيو  باکه

دستي خويش را نشان داده است، که  ي مرکّب نيز چيرهها ي اضافي و کلمهها عبارت
  .باشند  ميني و مانند ا»ت گونهيشکا«، »طوفان تغافل«، »ساز فغان ابريشم«نمونه آن 

، شاعر بيشترو پيشتر اند تصوف بنارس اختصاص يافته ه بي مثنوي، کهها در قسمت
کاريها و  هدف خويش برسد و مجموع آن تازه  بهقلم داده، تا  بهمهارت هنري خويش را

 قلم آورده  به،اند جلوه آمده ها به ين شهر زيباييکاريهاي طبيعت، که در وجود ا نادره
 »بهشت روي زمين« را ن خاطر است، که در ابتداي وصف خويش شهر بنارسيا به

  :آورد قلم درمي  بهگونه صداي احساسات خويش را نينامد و ا مي
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   اهللا بنارس چـشم بـد دور    يتعال
  

  بهشت خرم و فـردوس معمـور      
    )٦٠(  

شهر بهشت آسا   به مکرراً»معمور فردوس « و»خرم بهشت«عني يدر هردو ترکيب، 
  :نگارد  مي خويش در ادامه ابيات وصفي.کند  ميبودن بنارس اشارت

  خوش پرکاري طرز وجـودش    به
  

  رسد هر دم درودش     مي ز دهلي 
    )٦٠(  

شيوه سبک هندي   به هم»خوش پرکاري طرز وجود« عبارت ،ت مذکوريدر ب
 گرفته، که اصول ي ساده جاة سه کلم»خوش پرکاري« ةسازمان يافته، در ترکيب واژ

 بدين صورت غالب .باشد ي مسازي مرکّب اساساً مخصوص سبک هندي مذکور کلمه
ي اصلي سبک ها براي وصف بنارس اهتمام بر آن ورزيده، که بيشتر از خصوصيت

  .کار گيرد  بهي نادر استفاده آنانها شيوه  باهندي
نظير فرهنگ   بييها گاه معابد و يادگارييچنانکه اشارت رفت، شهر بنارس جا

  در قلمرو هند آثاري از خودهندي محسوب يافته، در آن اکثر اديان و مذاهب رايج
 ،»تناسخ مشربان«عقايد و افکار مذهب   بر اين وجه در ابيات بعدي به.اند يادگار گذاشته به
 کند و  ميبازگشت دوباره روح در جسم ديگر اعتقاد دارند، اشارت  بهعني آناني، کهي

  :ديسرا مي
  نديتناسخ مشربان چون لب گـشا     

  
  نديکيش خويش کاشـي را سـتا       به
  که هرکس کاندر آن گلشن بميرد       

  
  ونــد جــسماني نگيــرد  يدگــر پ

ــرماي   ــن سـ ــرددةچمـ ــد گـ    اميـ
  

ــه ــد  ب ــردن زن ــردد ةم ــد گ    جاوي
    )٦١(  

 اميد گرديدن ةسرماي«، »کيش خويش کاشي را ستايند به«، »گشادن لب«ي ها عبارت
سازي و ترکيب   سبک هندي را در روش عبارتةشيو ن ابيات باز همي در ا»چمن
 »جاويد گرديدن مردن زنده به« ، باالة در مصرع آخر پارچ.آورند  ميخاطر  بهيآفرين

دا کردن تصويرهاي ينفوذ پ  بهن ترکيب هميباشد، که ا  مينوعي تصوير پارادکسي
  .کند  مين مثنوي غالب دهلوي اشارتيپارادکسي در ا
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 مبارک ن شهريپردازد و هواي ا  ميوصف بنارس  بهي بعدي شاعر باز همها تيدر ب
آب و هواي «، »ندهيداغ جسم از جانها شو«، »آسوده بخش روانها«ي ها عبارت  بارا

  :کند  مين صفتي و مانند ا»فيت نازيک«، »انگيز شگفت
ــا   ــش روانه ــودگي بخ ــي آس   زه

  
  د ز جانهـا   يشـو   مـي  که داغ جسم  

  شيشـگفتي نيـست از آب و هــوا    
  

  شيکه تنها جان شـود انـدر فـضا        
  يـــت نـــازبيـــا، إي غافـــل از کف  

  
  نگـــاهي بـــر پريـــزادانش انـــداز

  تـن کـن تماشـا     بـي  همه جانهـاي    
  

  ن جلوه حاشا  يندارد آب و خاک ا    
    )٦٢(  

 ر را، که همگيين مکان معابد و ديرود، که ا  ميحدي باال  بهاوج تصوير شاعر
ن تصوير ينامد، که ا  ميتن  بييها گاه جان کنند، جلوه  مينصرت روحاني شهر اشارت به

احساس و   بهتن تنها  بي جانةرسد، زيرا مشاهد  مينظر  بهپارادوکسياي  گونه  بههم
  .باشد  ميحالت رواني انسان سازگار

کند، که   ميگاه عبادت و روحانيت نامزدير هند و جاين سرزمين را ديشاعر ا
 عني هميشه سبز و خرم باقي است و هرگز مواجهيبهارش از گردش رنگ ايمن است، 

  :شود  نمينخزا با
ــگيرســتان نين ديرينــه ديــدر ا   رن

  
  بهارش ايمن است از گردش رنگ  

  تـــسليم هـــواي آن چمنـــزار بـــه  
  

ــار  ــسته زنّ ــاران ب ــوج گــل به   ز م
    )٦٢(  

از موج گل زنّار بستن «، »گردش رنگ«، »رنگيرستان نيد«ي ها ن پارچه عبارتيدر ا
هور رسانيده، قدرت هنري ظ  به رايسازي سبک هند ي ترکيبها ترين شيوه  جالب»بهار

  .اند  آشکار ساختهها ين شهر زيباييشاعر را در تصوير ا
ن شهر يم، که هم از شکوه معنوي ايدر دوام ابيات مثنوي ما شاهد تصاويري هست

ي آن ها  نصرت معابد و صورت ظاهري مجموع يادگاريةآورند و هم جلو  ميبشارت
  :ديگو  مي آنجا، که.آورد  ميقلم  بهرا

  گر بر جبين نيست   اي     را قشقه  فلک
  

  ن رنگيني موج شفق چيست؟يپس ا
  پرســتان  تخــت بــت يســوادش پا  

  
ــراپا ــستان يســ ــاه مــ   ش زيارتگــ
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ــعل   ــوي شـ ــانش راهپـ ــورةبتـ    نـ
  

ــور ا ــراپا ن ــس ــد دوري ــشم ب   زد، چ
   خـويش آتـش افـروز      ةز تاب جلو  

  
  بتـان بــت پرسـت و بــرهمن ســوز  

 )٦٢( 

و باطن و  کند، که غالب در تصوير ظاهر  مياللتي مذکور از آن دها تيمحتواي ب
ن مکان جلوه انوار را سراپا يزبان آورده، ا  بهمقام معنوي شهر بنارس هنرمندانه قلم

 در جريان .د، که چشم بد از آن دور باديگشا  ميداند و دست دعا ي ميتجلّاي نوراله
تخت يپا«شاعران ي ها  و بازتاب صفات زيباي بنارس باز هم ترکيبها تصويرسازي

 و »سوز پرست و برهمن بتان بت«، »راهپوي شعله نور«، »زيارتگاه مستان«، »پرستان بت
ن مثنوي يي سبک هندي را در قالب اها ن استفاده کرده است، که شکوه ويژگييامثال ا

  .اند بازتاب بخشيده
 دايپحدي نفوذ   بهتوصيف مناظر آب و هواي بنارس و بتان و برهمنان زيبارخ آن

ن شهر موج را آرام بخشيده، از نغزي و يکند، که مستي بتان ا  ميکيدأت کند، که شاعر مي
 کني، که گويا بنارس  مين تجلّاي زيبا تصوري از ا.کنند  مي عطايخوبي اندام و زيباي

دست گرفته   بهعنوان شاهد مستي هست، که از درياي گنگ هر صبح و شام آينه به
صورت مشعوق   بهظهور رسيده است، که شهر را  بهزيبا و شاعرانه واقعاً، تصوير .است

  :درآورده است، که در دست آينه دارد
ــوده آرام   ــوج را فرمـ ــستي مـ   ز مـ

  
ــدام  ــشيده انـ ــزي آب را بخـ   ز نغـ

  نه در دستيز گنگش صبح و شام آي    هـست  مگر گـوي بنـارس شـاهدي       
  ز گنگش عکس تا پرتـو فکـن شـد           

  
  دبنــارس خــود نظيــر خويــشتن شــ

    )٦٤(  
  نگارش غالب شاعرانهةي خاص سبک هندي نيز در شيوها کاربندي ترکيب

 در قالب مثنوي بازتاب ها ن خصوصيتيمشاهده رسيده، مقام او را در استفاده از ا به
ي بنارس ها ي ابيات، که آنجا نيز وصف مناظر و اماکن و زيباية در ادام.اند بخشيده

  :ديفرما  مينصرت دارند، شاعر
  چنـد اي    دريغا در وطن وامانـده    

  
  چنداي  خون ديده زورق رانده  به
   در دامـن شکـسته   يهوس را پا    

  
  اميد تو چشم از خويش بـسته      به
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  تو ةهمه در خاک و خون افکند     
  

   تـو  ة بنـد  هـا   کـسي   بـي  حکـم  به
   تـو  ةه غـارت کـرد    يسر و سرما    

  
   تــوةز تــو نــاالن، ولــي در پــرد

    )٦٤(  
 ترکيبات ةمهارت شايان استفاد  بازگوي آن است، که شاعرت باين چند بيمرور بر ا

ي شاعرانه ها  از جمله آن عبارت.ي سبک هندي را انتخاب کرده استها مبني بر ويژگي
، »چشم از خويش بستن«، » در دامن شکستنيهوس را پا«، »خون ديده زورق راندن به«
 هندي بوده، باشند، که مخصوص سبک  ميدر خاک و خون افکنده و امثال آن«

  .اند ي از بر کردهيي تازه و زيباها آميزي رنگ
 رسد، که مجموعاً  ميمشاهده  بهسازي  عبارتةدر ابيات فرجام مثنوي نيز همين شيو

 شاعران سبک هندي اشارت نموده، ةشيو  باهنر شاعري غالب در تصوير مناظر بنارس به
  :دهد  مين سبک نشانيي هنري شعر شاعران اها  ارزشةمقام مثنوي را در افاد

  دل از تاب بال بگداز و خون کـن  
  

  د جنـون کـن   يز دانش کار نگـشا    
  ينفس تا خود فرو ننـشيند از پـا        

  
ــاده پ ــي از ج ــاييدم ــايم   ي مياس

ــز    ــاده برخيــ ــا فناآمــ   شرارآســ
  

  بيفـــشان دامـــن و آزاده برخيـــز
    )٦٦(  

، »ردندل در تاب بال گداختن و خون ک«ي تصويري ها  عبارتةنجا نيز جلويا
 ،»اسودني نيمايياز جاده پ«، » ننشستنينفس در خود فرو از پا«، »دانش کار نگشادن ز«
 اگر از نظر اول شکوه سبک هندي »دامن افشانده آزاده برخاستن«، »آماده برخاستن فنا«

شان يي اها کاري و تازه تصاوير را بازگوي کنند، از جانب دگر مهارت سخنوري غالب و
  .اند هرا تجلّي بخشيد

، دارد نظير قرار هاي بي  غالب دهلوي در شمار آن سروده»دير چراغ«طور، مثنويي  همين
ن شهر يي اها وصف بنارس بخشيده شده، شاعر در وسعت آن مجموع ويژگي  بهکه

 مثنوي در .قلم تصوير درآورده است  بهقديم، تصاوير جالب و زيبا، اماکن و معابد آن را
مت و ارزش بلند ين شهر قيو مردمان ا ن شهرينارس براي اديد اول اگر در وصف ب

 ارزشهاي هنري شعر غالب ةي سبک هندي و افادها د، از نظر بازتاب ويژگييکسب نما
  . نموده استمعرفين سبک ادبي يدست ا دهلوي را همچون سخنور ممتاز و چيره
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  پي نوشت
 .٢  و١ة  شمار.م ١٩٩٤ ي دهل.اضي ب.ي ذکر بنارس در شعر فارس.م اختريشم .١

 .٤٤-٥ ص
، مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي يپارس قند//. ملّا سابق بنارسي.م اختريشم .٢

  .م ١٩٩٥-٦/ش ه ١٣٧٤، زمستان ١٠ ةشمار و،ن يدهلجمهوري اسالمي ايران، 
 .٢٥٩-٦٨ ص

 .٧٩٠ ص .م ١٩٨٠ .مسکو) ي و فارسي روسيبا زبانها (. منتخبات.رزا غالبيم .٣
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  امه شبلي نعماني علّ اعظم از نگاِه اماِم ادبِيهاِي ديدگاه

خ يرگاه تاري امام اعظم از دشخصيت روزگار و آثار و گفتار و اعمال ي و بررستحقيق
 ش از همه، بستهين امر، پيده بود که ايخود جلب گردان  بهان راتفکّرتوجه دانشمندان و م

 .شود ي ارجمند در قلمرو اسالم محسوب مشخصيتن ي و محسنات خود اها تيالفع به
 يافته است که از مرزهاي نفوذ درييات او تا جاتأليف و ينامة زندگ  بهن توجهيا

 دانشمندان مختلف ممالک شرق و يها شهياند رون رفته، نظر و ي بي اسالميکشورها
النا شناس معروف هند مو ادبياتن دانشمندان ي از ايکي .ده استيخود کش  بهغرب را
شود که  ي محسوب م)م ١٨٥٧-١٩١٤/ه ١٢٧٣-١٣٣٢( ي نعماني شبل محمدالدين سراج

فه از يشه و افکار امام ابوحنياند ات، تأليفنامة روزگار،  توان گفت در شناخت يم
  .ده استيانجام رسان  به راي علمهاي ن پژوهشيپرسودتر

 شتري بيراني و ايد در قلمرو تمدن هني نعمانيقابل تذکّر است که هرچند شبل
شمار و سودمند او  ي بيپژوه شناخته شده است، اما کارها ث دانشمند ادبيح به
 نقش و مقام او را ي و عرفاني اسالمهاي شخصيت، ي و مذهبيشناخت مکاتب فکر در
 چون ياتتأليفتوان از  ين شمار مي در ا.کند ي بازگو ميخ تمدن اسالميق تاريتحق در
» الفاروق «،)م ۱۸۸۷آگره، (» المأمون«، )م ۱۸۸۷آگره، (» لمانانم گذشتة مسيتعل«
، )م ۱۹۰۳گره، يعل(» الکالم علم«، )م ۱۹۰۲آباد،   دريح(» يالغزّال«، )م ۱۸۹۹کانپور، (
خ اسالم و فلسفة يتار «،)م ۱۹۲۰ جلد، کانپور، ۳(» يبالنّ رتيس«، »مو رياسوانح ملّ«

 ي و فارسيسي انگلهاي زبان ي به از آنها حتّيتادآور شد که قسمين يو امثال ا» اسالم
 نوشته يزبان عرب ي بهشناس  در رشتة اسالميات شبلتأليف از ي تعداد.اند ترجمه شده

، )لکهنو(» ينقد بر تمدن اسالم«، )م ۱۸۹۱آگره، (» هيالجزئ«ن آنها ياند که معتبرتر شده
  .نديآ يشمار م  به»االمام الفاتحة خلف رساله در قرائت«، »يالمقتد اسقاط«
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 معرفين کتب ارزشمند قرار دارد که در ي در شمار همي نعمانيشبل» النعمان رتيس«
 مؤثّر نقش ي و افکار مذهبيخ تمدن اسالمي برجستة تارمحقّقث يح  بهشمؤلّفچهرة 

افته، يم انتشار  ۱۸۹۱زبان اردو در آگره سال   بهن بارين اثر که نخستي ا.گذاشته است
 در معرفت افکار و يقات پرارزشيد و در شمار تحقي ترجمه گرديفارس  بهبعداً

 پساوندان ياعتماد برا صفت سرچشمة با  بهر قرارگرفته،ينظ ي بشخصيتن ي ايها شهياند 
د شد که يادآور باي .فه خدمت کرده استي روزگار و آثار امام ابوحني و بررستحقيقدر 

 از اردو) م ۲۰۰۷( برابر باه  ۱۳۸۶ سال يزهاب ملّا عبدالوهيرانيآن را دانشمند ا
ده يطبع رسان  بهرانيدر ا» فهي امام اعظم ابوحنيمايس«نام   با ترجمه نموده،يفارس به

 اظهار شده و نقد يا  جداگانههاي دگاهين کتاب دينقش و مقام و ارزش ا  به راجع.است
 ن مسائل مکرراً موافقيا  بهاند که بازگشتن دهيسامان رس ي بها حدهي علهاي يو بررس

ي شود، بازنگر يآن مراجعت م  بهشترين نگاشته بي اما آنچه در ا.دينما ينظر نم به
د که در يآ يشمار م  به امام اعظمشخصيت يپژوه  ادبهاي دگاهي و دي ادبيها شهياند  به

  .اند  شدهي و بررستحقيق ي نعماني شبليها شهياند محور 
د، ي نمامعرفيتواند  ي مي ادبشخصيتم اعظم را همچون گاه امايه که جايبحث اول
ش از همه، ي که خود، پي نعماني شبل.شود يات او محسوب متأليفح آثار و يشرح و توض
 تأليف يارهايفه مطابق معي آثار امام ابوحنييف و بازگويتصن  بهپژوه است، دانشمند ادب

 ي نثر عربيها  را همچون نمونهات اوتأليفافکند و   يبان نظر ميشرح حال و آثار اد
ن برخوردار ي معهاي تيوة خاص نگارش و خصوصيکند که از ش يداد مي معنيمذهب

 .اند داد شدهي معني نثر مذهبيها  همچون نمونهيفات دانشمندان بعديبوده، در تصن
ات امام اعظم محسوب تأليفن يتر که از معروف» فقه اکبر«جمله، در مورد رسالة  از
  :ن آوردهي چنشود، يم

ب آن ي مسائل و ترت.د استيار مختصر در موضوع عقاي بسيا فقه اکبر، رساله”
ده و در يچاپ رس  بهن رسالهيباشد و ا يره ميغ و» يد نسفيعقا«مانند کتاب  هم

  )۱۳۰، ۱( .“ بر آن نوشته شده استي شروح.دسترس است
ها  کند، وجود اشاره ي امام اعظم اشارت مشخصيت يدگاه ادبيد  به کهيگرينکتة د

ن مسئله يا  بهزي ني نعمانيد که در کتاب شبليآ يشمار م  بهدر مورد ذوق شاعرانة او
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ن مسئله رجوع يا  بهانينيشي نخست براساس مطالب پي شبل.ده استيتوجه ظاهر گرد
شان ينقد شعر ا  بهاند و نکتة مربوط ل داشتهيز تماي نييشعرگو  بهکند که حضرت امام يم
 يمانه و اندرزيسرودن اشعار حک  بهشتريفه بي اثر امام ابوحنمؤلّفنظر   بهاست کهن يا

  :افته استيح يل تشريگونة ذ  بهن مطلبي ا.اند ل داشتهيتما
ح و يش جنبة تفري شعرهايگفتند، ول يز مي شعر نيگاه فه گاهيامام ابوحن”

  )۱۲۱، ۱. (“ نداشت، بلکه وعظ و اندرز در برداشتييغزلسرا
ثبوت   بهش رايدگاه خوين ديفه اي از اشعار امام ابوحنيا آوردن نمونه  با،بعداً

  :رساند يم
  و من املروت يل الفيت ما عاشه دارالفاخره       

  
  فشکر اذا اتيتحـا وعمـل يل داراالخـره        

    )۱ ،۱۲۱(  
ش ي حفظ عزّت و آبروي که زنده است، الزم است براي، جوانمرد تا زمانيعني

بش شد، شکرگزار باشد و ي اگر مسکن خوب نص.اشته باشد ديمکان و مسکن خوب
  )۱۲۱، ۱. (ت جهان آخرت کوشش کندي عافيبرا

 بودن ي مذهبشخصيتکند که امام اعظم در کنار  يز روشن مي را نين نکته امريا
 .اند همچون شخصيت هنري، بارور از قريحة ذاتي شاعري چهرة خود را بازتاب بخشيده

کند که  يفه اشارت بر آن ميات ابوحنتأليف اشعار در وسط يها همزمان، وجود نمونه
ن يد از هميک باي فارس و تاجادبيات در ي و حکمي ظهور شعر اخالقيها سرچشمه

 يوستگياند، اما پ  سروده شدهيزبان عرب  بهن شعرهاي هرچند ا.ادوار جستجو کرده شود
را چون اصل يد نمودن امکان دارد، زيک تأکي فارس و تاجي بعدادبيات  به آنها راييابتدا

ن روش يست که ايحکمت ن يرد، بيگ ياجداد گذشتة ما ربط م  بهفهيو برآمد امام ابوحن
گذاشته تأثير ي فارسي و آثار اخالقيه و مضمون اشعار حکميدرونما  بهشاني ايسخنور
 ي و عرفانيات منظوم و منثور در آثار ادبيات و روايت حکايگر، موجودي از نظر د.باشد
 و تحول آثار يبند  شکليقت را براين حقيروزگار و اعمال امام اعظم ا  به راجعيفارس
  .ديثبوت خواهد رسان ي به فارسياخالق

مانة امام اعظم در گفتار و سخنان ي حکيها شهياند  افکار و يا هگر سرچشمينقش د
دان و آثار مختلف ي مروسطت از آنها تا زمان ما ينيافته است که مقدار معيشان تجسم يا
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مانة امام اعظم ي حکيها شهياند  ي بحث نقد و بررس.اند دهي آمده، رسي و عرفانيمذهب
 از ين مسئله هم بخشي ايرون نمانده است و بررسي بي نعمانيز از نظر شبلين
الفعتن ي اي ادبهاي تياز جمله، در بخش سخنان .دينما ي م  معظّم را افادهشخصي 
ان، هم از يم که هم از نظر طرز بيکن ين گفتار برخورد مي از ايچند  به اماممانةيحک
خصوص،  ه ب.آورد يخاطر م  به رايات ادبتأليف و روش و سبک نگارش يدگاه معجزيد

 مثالً، .آورند  يخاطر م  به راها المثل و مقال شتر ضربي بيبند ت اثر و شکليفياز نگاه ک
  :کند ي ميين امر را بازگويقت اي، حقن گفتاري چند از اييها نمونه
انکارتر ي از او زي و فواحش باز نداشت، چه کسي که علم او را از معاصيکس”

  )۱۱۹، ۱(“ است؟
 خداوند او را در مورد سخنانش محاسبه ين که روزيا  بههرکس بدون توجه”
ا ش و مذهبش ري بپردازد، قدر و منزلت خوينياظهار نظر در مسائل د  بهکند، يم

  )۱۱۹، ۱. (“نشناخته است
. “ک دوست هم ندارديستند، پس در جهان خداوند ياگر علما دوستان خدا ن”
)۱ ،۱۱۹(  
ن يگزي علم آموخته است، علم در قلبش جايويخاطر منافع دن  بههرکس”
  )۱۱۹، ۱. (“شود ينم

ن ي مانند اييها ن نمونهيگردد که وجود چند يمانه معلوم مي حکيها ن جملهياز ا
وجود   بهاتيک همچون اندرزنامه و اخالقي فارس و تاجادبياتتار که بعداً در گف
گر، نقش ي دتعبار  به.رنديگ ين منشأ ميآفر  حکمتيها شهياند ن افکار و ياند، از ا آمده

باشد  ي ممؤثّرک ي فارس و تاجادبياتات در ي انواع اخالقيبند گفتار امام اعظم در شکل
ن ي ايشکل و محتوا  بهگر، توجهي از نظر د.باشد يوع بحث جداگانه من موضيکه، البتّه، ا

شتر در صورت سؤال و جواب، ين گفتار بيسازد که ا ي را روشن ميگريگفتار مطلب د
 مؤثّر هاي اند که بارور از قالب ان شدهي معجز حکمت بار بيها ات کوتاه و جملهيحکا

  :ديي از حضرت امام اعظم توجه بنمايا جملهن يا  به مثالً،.گردند ينثر شاعرانه محسوب م
 ترين ترين گناه، هر آنکه پايبند افضل ترين عبادت است و کفر بزرگ ايمان بزرگ”

  .“رود يد مغفرتش مين گناه اجتناب ورزد، اميعبادت باشد و از بدتر



  ٢٦١/ / هاِي ادبِي اماِم اعظم از نگاِه علّامه شبلي نعماني ديددگاه

نکه طرز ي اول ا.دا کردي شعر را پيتوان عنصرها ين جمله، از چند جهت ميدر ا
آورد که استفادة کلمات  يخاطر م  به نثر شاعرانه راهاي وة نگارش قالبيشان و يب

 بعداً، .جاد کرده استي ايک نوع آهنگناکيها در آن  ف و تکرار کلمهيهمرد
 را در قالب يعيع بديف رفتار ظهور منظّم صنايم متضاد و توصيکلمه و مفاه يکاربند
 امام اعظم يدگاه ادبيد  بهشک، يز، بين امر نيوجود آورده است که ا  بهها جمله
  .کند يم اشارت

کند،  ي اشارت مي نعماني امام اعظم از نظر شبلي ادبهاي دگاهيد  بهگر کهيمطلب د
ن دانشمند فرزانه محسوب يفه در پژوهش اي ابوحنيقه و حاضرجوابيد ذوق و سليتأک
فه در اکثر ي ابوحنرد، اماميگ ي معتمد منشأ ميها  که از سرچشمهينوشتة شبل  به.شود يم

ن يد اي از جمله، در تأک.ده استي و باذهن اعتراف گردي ذکشخصيتآثار همچون 
آمده است که از افراد »  اخبار من عبريعبر ف«صفت برجستة حضرت امام در کتاب 

 نمود و ي مسرعت حلّ  بهت مشکل را چنانينها ي مسائل ب. آدم بودين بني و ذهيذک
 ي از مجالس که علماياري در بس.ماندند يرت ميه مردم در حبرد ک ي ميعمق آن پ به

 بودند، وجود داشتند يشان مساويا  با که در معلوماتين امام و کساني از معاصريبزرگ
 يا  را نداشت و هر واقعهيي جرأت پاسخگويدانستند، اما کس يز ميو اصل مسئله را ن

دا کردن کار امام ي جواب آن را پاصل مسئله مطابقت دادن و  باآمد، آن را يش ميکه پ
  .فه بوديابوحن

د ي حضرت امام اعظم تأکي علميحاضرجواب  بهها اساساً ن اشارهيهرچند که در ا
تواند، چونکه  ي گرفته مي ادبيها دگاهيز منشأ از ديها ن هين قضي ايرود، اما بررس يم

حة ي قر مخصوص است که ازهايي انسان  به و سرعت تند فکريخصلت حاضرجواب
ان استثنا ين مي انسان در ايقة ادبي و ذوق و سليشک، هنر شاعر ي ب. برخوردارنديذات

  .تواند يبوده نم
اند،   کمتر آمدهيات حضرت امام اعظم تا زمان ما آثارتأليفدر مجموع، هرچند از 

آن   بهر اشارتينظ ي بشخصيتن يجاد اي در ايحده و انواع ادبياما وجود نکات عل
 .شتر توجه ظاهر کرده شوديشتر و پي او بآثار تحقيقن جنبة ي ايپهنا  بهدي که باکند يم

اند،  ان گرفتهي جري نعماني هند شبلةپژو  در کتاب دانشمند ادبييهرچند اهتمام ابتدا
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شتر و يز بين مسئله نيا  بهتوان بست که در سال بزرگداشت امام اعظم يد بر آن ميام
  .شان مطرح شودي اي ادبهاي دگاهي بر مورد دي بحث مکملده،يشتر توجه ظاهر گرديپ

  پي نوشت
 .فارسي ترجمة عبدالوهاب ملّازهي از اردو به/ سيماي امام اعظم ابوحنيفه . شبلي نعماني .۱

 .ش ه ۱۳۸۶ايران، 
، م ٢٠٠٠، دهلي. بهاي امام اعظم ابوحنيفه سوانح بي. الحسنابوفاروقي، حضرت شاه زيد  .٢

 )با زبان اردو(
  



  ٢٦٣/ / شعرالعجِم شبلي نعماني و شناخِت شعِر رودکي

   رودکي شعِر شبلي نعماني و شناخِتشعرالعجِم

 دانشمند )م ١٨٥٧-١٩١٤/ه ١٢٧٣-١٣٣٢( ي نعماني شبل محمدالدين موالنا سراج
ن، شاعر و يزم  مشرقادبياتخ و ي و منقّد شناختة تارمحقّقنگار،  زبردست، روزنامه

 گرانبهاراث يم هند بوده، از خود م ۲۰ عصر ي و ابتدا۱۹سندة ممتاز آخر عصر ينو
» المأمون«، )م ۱۸۸۷آگره، (» م گذشتة مسلمانانيتعل« از جمله، .ادگار گذاشته استي به
آگره، (» هيکتابخانة اسکندر«، )م  ۱۸۹۱آگره، (» النعمان رتيس«، )م ۱۸۸۷آگره، (

، )م ۱۸۹۱آگره، (» يسفرنامة شبل«، )ز ترجمه شده استي نيسيزبان انگل  به،)م ۱۸۹۱
گره، يعل(» الکالم علم«، )م ۱۹۰۲آباد،   دريح(» يالغزّال«، )م ۱۸۹۹، کانپور(» الفاروق«

 يفارس ي بهالني گييکوشش فخر دا  بهم، ۱۹۰۲لکهنو، (»  رومياسوانح ملّ«، )م ۱۹۰۳
در نقد اشعار (» ريس و دبيموازنة ان«، )ش ه ۱۳۳۲ترجمه و چاپ شده است، تهران، 

در (» راني اينامة شعرا ي شعرالعجم در زندگديتنق«، )م ۱۹۰۶ن دو شاعر، آگره، يه ايمرث
ات اشعار يکلّ«، )م ۱۹۲۰ جلد، کانپور، ۳(» يبالنّ رتيس«، )م ۱۹۰۹-۱۲گره، ي جلد، عل۵

، »ريمضمون عالمگ«، »يمکاتب شبل«، ) جلد۴(» يمقاالت شبل«، »يل شبليرسا«، »اردو
، »سفرنامة حج«، »ديصبح ام «ي، مثنو»ات خسرويح«، »خ اسالم و فلسفة اسالميتار«
 را يا  ارزش عمدهي جهانادبياتخ يزبان اردو نوشته شده، در تار  به…و» بيز اورنگ«

  .اند دهيصاحب گرد
، )م ۱۸۹۱ آگره،(» هيالجزئ«ن آنها يتر  دارد که معروفياتتأليفز ي نيزبان عرب ي بهشبل

 »االمام فاتحة خلفال رساله در قرائت«، »يالمقتد اسقاط«، )لکهنو(» ينقد بر تمدن اسالم«
 چهار .مانده است يز باقي شعر نيباشد، از شبل ي ميزبان فارس  بهند کهيآ يشمار م به

و » گل يبو«، »گل دستة«، )م ۱۹۰۶ کانپور،(» يوان شبليد« ـمجموعة اشعار او 
طبع   بهزين» يات شبليکلّ«عنوان   باي ندوي مسعود عليکوشش مولو  به»گل برگ«
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 مذکور ي در حوزة ادبي وين امر از نفوذ ادبيکه ا) م ۱۹۰۹هند، (ده است يرس
  .دهد يم خبر

 هاي رة بحثي از داي نعماني شبلي و ادبيت علميال فعهاي البتّه، شرح تمام سمت
 همچون منقّد ي شبلهاي خدمت  بهن نگاشته ما راجعي در ا.رون استي مقالة ما بيمحور

  .م کردي بحث خواهي شعر استاد رودکمحقّقو 
» شعرالعجم« ـ تنها دو اثر ي نعماني شبليراث ادبيد تذکّر داد که از ميقبل از همه، با

 اگر .ک اختصاص دارندي فارس و تاجادبياتق يتحق  به» رومياسوانح ملّ«و 
 و يبلخ الدين روزگار موالنا جالل  به را راجعيا انهمحقّقبحث »  رومياملّ سوانح«
، نقد آثار آنها و يخ شاعران زبان فارسيدر تار» عرالعجمش«رد، يفرا بگ» ي معنويمثنو«

 ي فارسيشناس ادبيات را در يقلم آمده، ارزش مهم ي بهر تکامل شعر و شاعري سيبررس
 تنها ي رودکيشعر و شاعر  به رايش از همه، نظر شبلين رو، پي از ا.کسب نموده است

  . است نمودن ممکنييبازجو» شعرالعجم«ق مطالعة کتاب ياز طر
زبان اردو صورت   به آن اصالًتأليفاز پنج جلد عبارت بوده، » شعرالعجم«کتاب 

 يسخنوران ممتاز فارس  به راجعمؤلّف در سه جلد اول آن .)م ۱۹۰۶-۷(گرفته است 
 يت شعر و شاعريقت و ماهي چهارم و پنجم دربارة حقهاي معلومات داده، در بخش

 و ها  و در مجموع عامليق محسنات شعري از نظر تحق.کند يموشکافانه بحث م
 را کسب نموده، از جانب ي مهميلي دو جلد آخر آن ارزش خادبياتة ي نظريارهايمع

گونه که خود   همان.ده استي اعتراف گرديعنوان شاهکار موالنا شبل  بهپژوهشگران
  .شود يده ميگر شماريباچة دو جلد ديکند، سه جلد نخست د يد ميز تأکي نيموالنا شبل

رون از آن ي از دانشمندان هند و بيارياز جانب بس» شعرالعجم«باعث تذکّر است که 
ز ي ني شرقينه تنها در زبان اردو، بلکه در تمام زبانها «.ده استي بلند گرديسزاوار بها

 که يميواقعاً هم در زبان اردو شهرت عظ) ۲۰۰، ۱ (.»ن کتاب وجود نداردير اينظ
  .دست آمده است  به رايه، کمتر کتابديگرد» شعرالعجم«ب ينص

زبان عربي  اول تاريخ داني، دوم وارد بودن به ـمحمد اقبال سه صفت نادر شبلي نعماني 
 يدار بودن نقد شبل هيح شعر و سخن و خود شاعر بودن را موجب مايو سوم ذوق صح

  )۲۰۰، ۱ (.دانسته است» شعرالعجم« کسب نمودن يجهان  يدربارة شعر و ارزش عموم



  ٢٦٥/ / شعرالعجِم شبلي نعماني و شناخِت شعِر رودکي

 »شعرالعجم«دانشمند معروف ايران سعيد نفيسي، در مقدمة ترجمة فارسي جلد سوم 
ن ينخست» «شعرالعجم«د که ينما يد مين کتاب سودمند را در آن تأکياز اياش امت نوشته
ه و يدر تجز) .غ.ض- ي نعمانيشبل(ن يب  دانا و روشنيمرد”که در آن » ستا يدفتر
) ه ،۹ (.“ باشد، پرداخته استي که ادب پارسيدانيخزانة جاون ي ايل درر گرانبهايتحل
شه ي هميشناخته است که برا» يدانيدفتر جاو«مثابة   بهرا» شعرالعجم «يسيد نفيسع

  : خواهد بوديباعث زنده نگاه داشتن نام شبل
گره، از شهرهاي درجة سوم هند   در اعظمـ نويسد او، مي ـپنجاه سال پيش، ”

از همان . نوشت» شعرالعجم«نام  بي در محاسن شعر فارسي باشبلي نعماني کتا
خواستند، گشاد تا  آغاز اين کتاب راه تحقيق را براي کساني که راهنمايي مي

جايي که ادوارد براون انگليسي که از خاورشناسان نامبردار زمان خود بود، در 
ي استناد کرده گفتة و کتاب معروفي که در تاريخ ادبيات ايران نوشته، بارها به

  )ه ،۹ (.“است
جه ين نتي دانسته، بر اين نمونة نقد عاليرا بهتر» العجمشعر«ن، ي، همچنيسيد نفيسع

ن درجه شعر يا  به نتوانسته کهياندازة شبل ي بهران پژوهشگري ايرسد که در ماورا يم
  :کند ميگيري  گونه نتيجه اين مالحظاتش را موصوف اين. فارسي را موشکافانه تحقيق نمايد

 آشکار کرده است و ي و موشکافي خود را در نقّادين کتاب استادي در ايشبل”
 يفارس  باران نگذاشته ويا  به که پايران کسي شگفت که دور از اي جايراست

ن زبان آشنا بوده يرموز ا  بهگونه ني نداشته است، بديروز زش شبانهيزبانان آم
  )ه ،۹ (.“باشد
  :جان غفّاراف بداهللاک عيشناس تاج قول هند به
شناسان   را شرقي نعمانين بودن شبليزم  مشرقادبياتخ و ي تارمحقّقن يبهتر”
  )۸۱، ۷ (.“اند ز اعتراف نمودهي غرب نينام

ر استناد يتيشناس مشهور فرانسه درمست ش از شرقيت سخن خوي تثبيموصوف برا
  :نموده که نوشته است

ت يالب  بود نوشته شود که او صاحبيکافقدر  ني ايامه شبلن ما و علّيدر فرق ب”
  )۸۱، ۷ (.“مياست و ما مستشرق هست
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وة يش  با رايدارد که شعر فارس  قراريانمحقّق در شمار آن يواقعاً هم، شبل
داست که هدفش ي پي از مباحث آراستة و.نمود ي ميمخصوص خود نقد و بررس

ب، ين ترتيا  به.اند د آوردهي شور و جوش پديست که در شعر فارسا ي عناصريبررس
 او در آغاز .شود يت شعر محسوب ميا روحاني جوهر معرفي ي شبليا مقصد اصليگو

  اشاره» العجمشعر«قت يحق ي بهضين فيريلة شعر زيوس  بهحس افتخار  باجلد اول
  :کند يم

  پرسـتند   ي را مـ   يان در يحرمجو
  

ــريفق ــيهــان دفت   پرســتند ي را م
  برافکن پـرده، تـا معلـوم گـردد          

  
  پرسـتند   ي را مـ   يگرياران د يکه  

    )۸ ،۳(  
 ي نعمانيدن شبليران اشتغال ورزي اي و فرهنگيخ فکريق تاريتحق  بهد گفت کهيبا

 موجود نبود و ي آثاريطور ضرور  بهن زبانيا  باست، چون در آن روزگاريحکمت ن يب
له يوس نيوجود آورد و بد  بهن کتاب ارزشمند راي چنين امر باعث گشت که شبليا

خ يقول دانشمند هند ش  به.دي نمامعرفي خاص خود يد و نظرهايد  با راي فارسادبيات
  :»العجمشعر« اکرام محمد
  )۱۷۶، ۲ (.“گر زنده ساختيبار د کي را در هندوستان يذوق شعر فارس”
ت ي کسب نمودن و خارج از هند معروفيجهان يتوان حدس زد که ارزش عموم يم

 ها لي و تحلها  مثالً، برداشت. آن استي ادبيخاطر نقدها  به»جمالعشعر«کردن اثر  دايپ
ق اصول ي، تطبي گنجوي و نظامي فردوسييوة داستانسرايسة شي، مقاياشعار فردوس از

ان شاعران يسة مين باب و مقايها در ا هين نظريدتريجد  با»شاهنامه «ييداستانسرا
» العجمشعر« بارز و مهم يها ونه از نميي و حافظ در غزلسرايزبان، مانند سعد يفارس

  .رندينظ ياست که در نوع خود ب
هاي  روزگار و آثار، محسنات شاعري، ويژگي شبلي نعماني در اين اثر ارزشمند راجع به

ش را يز مالحظات سودمند خوي نيالشّعرا ابوعبداهللا رودک اشعار، انواع و اشکال شعر آدم
  .ژة خود را مقرر ساخته استيگاه وي جايشناس يله در رودکيوس نيان داشته، بديب

رود،  ي ميرودک  به نسبتي نعمانيدگاه شبلي سخن دربارة مشخّص نمودن ديوقت
  .ميق مسئله وارد گرديتحق  بهد از دو روزنهي کتاب ما بايبابها  بهدر تناسب
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 يرودک  بهراجع حده از بخش اول کتابي در فصل علمؤلّفاول، چنانکه گفته آمد، 
  .گردد ي در آنجا مسلّم مي شبليدگاه و نظر کلّيآراسته است که دبحث 

استاد   بهجا-گر جاي ديا بحث در مورد شعراي ين مشخّصات شعرييدوم، ضمن تع
 اثر مؤلّف از مالحظات و افکار يز اشارات فرموده که در ضمن آنها برخي نيرودک

  .انعکاس برجسته دارد
 پردازيم استاد رودکي مي صلي شبلي نعماني نسبت بههاي ا انديشه مقرر نمودن  نخست به

  .ان داشته استي بي بر رودکحدة مسماًيکه در مجلّد اول کتاب در فصل عل
 پرداخته ي در شعر فارسيذکر اعتراف مقام رودک ي بهدر سرآغاز معلومات خود شبل

ن شاعر ين اوليشي پيها  و سرچشمهيه بر مطالب کتب مرجعيتک  باالشّعرا را و آدم
نجا در يگر اي نکتة جالب د.ب داده استيوان ترتي ديداند که در زبان فارس ي ميمعتبر
 ان راي اشتهار خاندان سامانةسان وجينو  چون اغلب تذکرهيرسد که شبل يظهور م  بهآن
  :سدينو يبخشد و م ي مي قويوستگي پينام استاد رودک به

 ياتّفاق همة ارباب تذکره و  بهو بوده ي دورة ساماني اقدم و اشهر شعرايرودک”
 هزاران شاعر .ب داده استيوان ترتي ديست که در زبان فارسياول شاعر معتبر
 را ذکر ها ينده شرح حال بعضيان موجود بودند که ما درآيدر عصر سامان

 هاي مانده، از برکت تراوش يان باقي که از ساماني امروزه ناميم نمود، وليخواه
  : چه قدر خوب گفتهيف گرگانير ش. استيطبع رودک

ــ ــدان نعـ ــاودانياز آن چنـ   يم جـ
  

  که ماند از آل ساسان و آل سامان       
   ماندست و مـدحش    ي رودک يثنا  

  
  “ باربـد ماندسـت و دسـتان       ينوا
    )۸ ،۶-۲۵(  

 يکيرود و آن را در نزد ياشتباه م ي به نعماني شبلين زادگاه رودکيياما در مورد تع
اند   سمرقند گفتهيکياند و نزد ان رد کردهمحقّقحظات را اکثر ن ماليداند که ا ينسف م
  :ست ين همان پنجرود کنونيکه ا
 رودک از توابع .يرودک  بها جعفر متخلّصي محمد ـ ،يسد شبلينو يم ـنام او، ”

ة ي در وجه تسمها ي است و بعضيييند، نام قريز گوينخشب که آن را نسف ن
  )۲۶ ،۸ (.“نوازد يک نوع ساز است، خوب ميسند که رود را که ينو يمزبور م
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پردازد که اکثراً در  ي ميبحث مقررات شرح حال رودک ي به سخن خود شبل ةدر ادام
 در هر مورد نقطة نظر ي شبليمانند وجود هم  با.اند ان شدهيگانه بيطور   بهها تذکره
 ياعران نکاتراث استاد شينامه و م يب از زندگين ترتيدارد و بد يش را اظهار ميخو

 مقرر يسن هشت سالگ ي به را شبلي رودکي مثالً، آغاز سخنور.آورد يقلم م  بهجالب
  :سدينو يکند و م يم

را حفظ داشته و در علم قرائت درجة کمال را » قرآن« تمام يدر هشت سالگ”
  )۲۶، ۸ (.“گفتن شعر پرداخت  بهن سنيز بود و در هميجا

دربار   به دعوتي که عامل اصلي رودکي فردايه ذکر خصلت ي بهن، شبليدر کنار ا
 هاي لتين فضيکند که محض هم يد بر آن مياند، پرداخته، تأک دهي گردينصر سامان

 را در يگردند، رودک ي دربار محسوب مي مهم برايت آنها امري که صاحبي ويفرد
  :دندين فرصت در دربار نصر اشتهار بخشيتر کوتاه
الطبع و  فين داشت، ظريريت شيغا ي بهآوازـ  سد او،ينو يم ـخوشبختانه، ”

 بود يمين شغل ندي از مشاغل مهمة آن عصر در دربار سالطيکي .سنج بود بذله
ث تقرب و منزلت و نفوذ ي از حي حتّ.شد يه شمرده ميو آن جزء مشاغل عال

ن منصب ظرافت طبع، يط اي شرا.کلمه از شغل وزارت هم باالتر بوده است
 و، باالخره، وسعت معلومات و اطّالعات يان، حاضرجوابيف ب، لطييگو بذله

ن رو، ي جمع بوده است و، از ايا در رودکيط و مزاين شرايبوده و، اتّفاقاً، تمام ا
ت او يپرور در ترب ن پادشاه ادبيدا کرده و ايدر دربار نصر بن احمد دست رسا پ

  )۲۶، ۸ (.“کمال توجه را مبذول داشت
دة معروف خود او را يلة قصيوس  بهس ويبادغ  بهريل قصّة هجرت امنق ي بهبعداً، شبل

  . داردي جايقيها و آثار تحق  پرداخته است که در اکثر سرچشمهيدن رودکيبرگردان
 است که ين موضوع اظهار داشته، دفاع از رودکيا  به در رابطهي که شبلينکتة مهم

 .اند ان داشتهي بيه مالحظات انتقاددين قصيسان دربارة اينو  از تذکرهيدر قرون بعد برخ
  :سدينو ي ميمثالً، دولتشاه سمرقند

کاربرده   به در آنيع شعريگونه صنا چي که ساده و هيوجود  بااشعار مزبور”
  “ده است؟ي بخشتأثير ن حدينشده، چه گونه در وجود نصر تا ا
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خود  ي صورت واقعي برعکس، نوشته که چون در زمان دولتشاه شعر و شاعريشبل
ف ي کيعي ساده و طبيزهايق و چيان حقاين جهت مردم از بيرا از دست داده بود، بد

  )۲۷، ۸ :نک (.کردند ينم
سد ينو يکند و م ي استقبال و هم دفاع ميدة وي و قصيق، او از رودکين طريهم به

ش بود، شعرا در ي از آاليقة جامعه و مشرب افراد ساده و عاري که ذوق و سليکه تا وقت
 ة بر وج.نمودند يم خم نموده، از جواب آن اظهار عجز ميبل اشعار مزبوره سرتسلمقا
آورد  ي را مي سمرقندي عروضي نظاميها شهياند ش او ي خوييل بر مالحظات بااليدل

  :سدينو ين ميچن» چهار مقاله«که در 
ق ياند که از مضا دهي جواب نگفته است که مجال آن نديده را کسين قصيهنوز ا”
  )۲۸، ۸ (.“ن روندرويب

 که هنوز در زمان ين بعدمحقّقي ي ادعاي برايان بحث است که شبلين جريدر هم
ده گفته ي قصي براي سلطان سنجر جوابيتقاضا ي به سمرقندي، معزّيرودک  بهکينزد

دة استاد شاعران را باز هم ين حال قصيدارد و در هم يان مياست، مالحظات خود را ب
  :سدينو يبردارد و م يباال م
دة مزبور يالشعرا امر کرد که در جواب قص  ملکير معزّيام  بهسلطان سنجر”
  :ن استين باب گفته، مطلع آن اي که در ايا دهي او قص.دي بگويزيچ

ــدران آ ــرســتم از مازن   يد همــي
  

  يد همـ  ين ملک از اصفهان آ    يز
ن حال، يا  بايباشد، ول ي آن زمان مير شعراي از مشاهير معزّيدرست است که ام  

  )۲۸، ۸ (.“ستي نياشعار فوق رودک  باسهين اشعارش قابل مقايا
 يف موضوعي و تصنير انواع شعر رودکي تقري نعماني شبليق نوبتيموضوع تحق

راث استاد شاعران بازمانده، يآنچه از م  بههي نخست او در تک.شود ي محسوب مياشعار و
ه و ي، مرثيطعه، غزل، رباعده، قي را در قصي استاد رودکين انواع شعريتر مهم

، ي، عشق و عاشقيساز ، فسانهينگار ش را در واقعهآثار ي اساسهاي موضوع
 ي شبلتحقيقوة جالب ي ش.سازد يمقرر م) حت، اندرزينص(، پند و موعظت ييسرا حهيمد

ن موضوعات را يک از اي هر يحدگيشود که در دوام سخن خود در عل يدا ميدر آن هو
 مثالً، .ديجو ي استناد مي مالحظات خود از اشعار استاد رودکي براد وينما ي ميبررس
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 از جانب ية موضوعات شعر استاد رودکيموضوع پند و موعظه که عنوان اول  بهونديپ در
  :سدينو ين مي مقرر شده است، چنيشبل
 نغز و يق و معاني نکات دقيان، اشعارش حاوين قسمت عالوه بر لطف بيدر ا”

د رشک و حسد يگران نباي دين مطلب را که در خوشبختيالً، ا مث.مرغوب است
  :کند ين ادا ميبرد، چن

ــد ــه پنــ ــرا  آزادهيزمانــ   وار داد مــ
  

  زمانه را چو نکو بنگري، همه پند است
  روز نيک کسان، گفت، غم مخور زنهـار      به  

  
  روز تو آرزومنـد اسـت       به بسا کسا که  

    )۸، ۲۹(  
 ي را بررسي شعر استاد رودکي پند و اندرزيها هن نکتيتر  مهميطرز، شبل نيهم به

 بعداً .دارد يان مي شاعر مالحظات سودمند بيکند و در مورد اشعار جداگانة حکم يم
ت يشکا«دة ي قصيل اصلي دلةن مورد بر وجيآورد و در ا يش مي را پينگار بحث واقعه

گر اشعار ي د و موضوعاتييسرا حهيح مدي پس از توض.دينما يل ميرا تحل» يرياز پ
ده، غزل، ي رجوع نموده، دربارة وجود قصيبحث انواع شعر رودک مؤلّف به يرودک
وجود   به از جمله،.ديآرا يالشّعرا بحث م ها از اشعار آدم ذکر نمونه  باني و امثال ايرباع

 عهد ادبياتآنکه در   بادارد و يان ميز مالحظاتش را بيه، مدح، هجا و هجو نيچند مرث
 نزاکت يرة آداب نفوذ داشتند، شبليرون از داي بي تند و هجاهاين هجوهاايسامان
  :سدينو يد نموده مي را تأکيات رودکيهجو
دار   را لکّهي فارسيست که مسئلة هجو و هجا دامن شعر و شاعريده نيپوش”

 خارج نشده ييگو ات هم از متانت و واقعي در هجويکن رودکي ل.ساخته است
  :مثال. است
  ي سوار و جوان و توانگر از راه دورره
  

  انديش خدمت آمد نيکوسگال و نيک به
   را پس از ده سال د مر خواجه يپسند آ   

  
ـ اده و درويـ ر و پيـ که باز گردد پ     “شي

    )۸، ۳۴(  
 آيندگانن بخش کتاب ذکر اعتراف سخنوران عهد خود و ي در اي شبلييبحث نها

» قبول عامه و اعتراف شعرا«ن بخش که ي ا او در. استي رودکياز مهارت و هنر شاعر
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 او اعتراف ياستاد  به را شاعر درجة اول دانسته وينام دارد، نوشته که همة شعرا و
  :ديگو ين مياوست، چن  باد که معاصري از جمله، شه.اند کرده

ــه ــعرا   بـ ــعر شـ ــد شـ ــخن مانَـ   سـ
  

ــويرودکــ ــ  را ســخنش تل   ســت ينب
  حيشاعران را خـه و احـسنت و مـد           

  
  ست ي را خه و احسنت و هج  يکرود

  : گفتهيعنصر  
ــزل رودکــ  ــود يوار ن يغ ــو ب   ک

  
  ستيـ وار ن  ي من رودک  هاي  غزل

ـ بار  بـه  اگرچه بکوشم      ک وهـم  ي
  

  ستيـ ن پرده اندر مرا بار ن     يدر ا 
  :ديگو ي مي بلخيمعروف  

  .دم، سلطان شاعراني شنياز رودک
  : استيقين دو شعر از دقيا

  حي گفتـه باشـد مـد     يکرا رودکـ  
  

  م فنـــون و ســـخنور بـــودامـــا
  *  

ــيدق ــديقـ ــزد اوي مـ   ح آورد نـ
  

   حجـر  يچو خرما بود برده سو    
    )۸، ۳۶(  

، ي بلخي، معروفي، عنصريد بلخيالشّعرا گفتة شه ش آدمي در ستاهاي  سخنيشبل
اند،   انتقاد کردهي که از رودکي را در جواب کساني سمرقندية نظامي جوابي و حتّيقيدق

ه بر همان کسان است، مخصوص ين جوابين نکته که ايهم  به داده ويدر کتاب خود جا
  :کند يد ميتأک

  ي در شـعر رودکـ    ي آن که طعـن کـرد      يا
  سـت  ين طعن کردن تو از جهل و کودک     يا  

  ن کس که شعر داند، داند که در جهـان         اک  
  سـت  ي، اسـتاد رودکـ    يصاحبقران شـاعر    

  )۸، ۳۶(  
 تاريخ ادبيات، هاي مربوط به أليف کتابهمين طريق، شبلي نعماني براساس معيارهاي ت

روش   باقلم آورده است و  بهريبا و دلپذيزبان ز  با رايالشّعرا ابوعبداهللا رودک احوال آدم
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ز ي شاعر از اشعارش نهاي يژگي شرح اخالق و ويشعر او نموده، برا  بهموزون توجه
  .کمک گرفته است

الشّعرا تعلّق داشتن  قلم آدم  بهع بود که راجين شخصي نخستي نعمانين، شبليهمچن
  :مطلع  با کهيغزل

  شکسته سنبل زلف تو مشک سارا را        ب و آرا راي، فزوده جمال تو زيزه
که غزل » الشعرا اضير «مؤلّف او معلومات .گفته شده است، شبهه کرده است  

 نموده، بعداً مالحظات متضاد يادآوري ثبت نموده است، ينام رودک  بهذکرشده را
  :دارد يان مين بي چنيسبک شعر و  بهش را در رابطهيخو
ن غزل تخلّص هم ي در مقطع ايآن گه ست وياندازة سخن گفتن آن زمان ن… ”

  )۳۲، ۸ (.“آوردند يهست و تخلّص را در آن زمان در غزل نم
ن غزل را از قطار اشعار يز ايالشّعرا ن وان آدميگر دي و مرتّبان ديسيد نفيمنبعد سع

  .ش وارد نکردنديون نمودند و در کتب منتشرکردة خوري بيرودک
 هاي  در قسمتيرودک  به راجعي شبلهاي گر بحثيچنانکه گفته آمد، بخش د

د نکات مهم روزگار و يا تأکي يق مسائل عمدة شعرشناسيجداگانة کتابش هنگام تحق
 يمن بررس از جمله، در باب دوم جلد چهارم اثر ض.اند قلم آمده  بهگريآثار سخنوران د

 .آرد ي نمونه مي چند مراتبه از شعر رودکي، شبلي فارسي شعر و شاعريخ عموميتار
 ابن محمد، يعصر رودک  در مورد شاعر معروف همي مطالبيهمزمان، ضمن بازگو

 ي وي است که رودکي همان شاعريکند که فراالو يد مي مخصوصاً تأکي فراالويموس
  )۹۱، ۱۰ (.را مدح گفته است

  :نوشته است» ظ و انتقاديتقر«ن در باب سوم جلد چهارم اثر در فصل يمچن هيشبل
ن يل و سنگياس نمود که الفاظ ثقين امر قيد از اي را باي فارسيپسند لطافت”

 گرفته است، چنانکه زبان هر قدر يخود را از دست داده، در عوض الفاظ عرب
 ي گرفته تا فردوسي از رودک. آن افزوده استيشتر صاف شده بر الفاظ عربيب

  )۱۷۷، ۱۰ (.“دا نمودي تبدل پيکلّ  بهج بود، در ادوار بعد آن زباني که رايزبان
د يز تأکي نين جا مقام زبان شعر رودکيداست که اي پمؤلّفاز مالحظة مذکور 

ن ي نداشت و اي جاي عربهاي بيشود که هنوز در آن روزگار در آن نفوذ واژه و ترک يم
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ده يالشّعرا گرد  در شعر آدمي زبان ناب فارسيها دهين پديتر مامر باعث حفاظت مه
  .است

 يها  تحوالت شعر در دورهي هنگام بررسي نعماني شبل،»العجمشعر«در جلد پنجم 
 ها  بحث نموده و مثالي و فلسفيانه، اخالقي، صوفيده، اشعار عشقيمختلف از قص
ب ينص ـب يبارت از تشب فقط عيکار گرفتن غزل را در عصر و  به او.آورده است

 .خواند يک ميان فارس و تاجيسرا  را سردفتر غزلي، رودک)۳۸، ۱۱ :نک(ده دانسته يقص
  :ن نوشته استي او چنين معنيا به

 ست، در زمان او صنف غزل مستقالًا يند رودکيگو ي مي فارسيآدم شاعر”
  :ديگو ي مي چنانکه عنصر.وجود آمده به

ــزل رودکـــ  ــو بـــود يوار ن يغـ   کـ
  

ــيهــاغزل ــن رودک ــ وار ني م   “ستي
    )۱۱، ۳۸(  

وان ي در د. کم در دست استيلي خي رودکهاي خورد که از غزل ي تأسف ميشبل
  :ن قرار استيباشد، بد ي که از آن موجود ميا ها نمونه ا در تذکرهياو 

  دشوار نمايي رخ و دشوار دهي بوس
  

   جـان  ي دل و آسان ببر    ييآسان بربا 
  *  

   بابـل يدوببرده نـرگس تـو آب جـا    
  

  يٰسيـ گشاده غنچة تو بـاب معجـز ع    
    )۱۲ ،۳۹(  

 همچون سخنور ي را شبليشود که، قبل از همه، استاد رودک ينجا معلوم مياز ا
 اعتراف نموده است، هرچند تأسف از آن دارد که اغلب يندة غزل فارسين گوياول

دة ين عقيا  بهفيزاري ميک عبدالغنيک آکادمي دانشمند تاج.ستندي شاعر دسترس نغرليات
 قابل يش غزل اصطالحيدايد و آن را در خصوص روند پيبرآ ي ضد مي نعمانيشبل

 غزل ي از نظر او احساسات عشق و محبت را همچون محرک اصل.دارد يقبول نم
 نادرست ييسرا ات غزليت شاعران ساحة تصوف پنداشتن ترقّيالجة فعيدانستن و تنها نت

  )۳۱-۲، ۹ (.است
  :ف نوشته استيرزاي م.ن بحث عيهم  بهگر باشد، وابستهيرد ددر مو
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» وجود آمده  بهصنف غزل مستقالً«که ) .غ.ض- يشبل (مؤلّفن ياز افادة ا”
را يد، زيس ذکرشده را فهميسن، بلکه سرشدن پرايد نه غزل اصطالحيد، بايگو يم

 را يق فکر خود آوردة او ما نمونة غزل اصطالحي تصدي براهاي ن مثاليدر ب
ک يان تاجيسرا  سردفتر غزلين مسئله که رودکي در اي ول.ميتوان يدچار کرده نم

راث يقت، در مي در حق. همراه شديفکر شبل  بهد تماماًيو فارس بوده است، با
ن بار يل کرده را اوليشکل غزل تما  بهن اشعار عاشقانةي ما بهتر۱۰ عصر يادب
  )۲۹، ۹ (.“مينيب ي ميآثار رودک در
 را ندارد و ي غزل اصطالحي هرگز دعوايگر الزم است که شبليد نکتة ديا تأکنجيا

 را که ي او تنها معتقد است که شعر.رسد يظهور م  به روشنين نکته در مالحظة ويا
 . سروده استين بار استاد رودکي نمود، اولمعرفيعنوان غزل   به مايشناس ادبياتبعداً 
 تنها عبارت يکند که غزل در عصر رودک ي اشارت ميبلن فکر خود شي اين امر حتّيا به

 يشة شبلياند ن ي در مورد ايينظر ما، حکم نها  بهن،ي همي برا.ده بوديب قصياز تشب
  .باشد ي مينسب

 انواع يبررس  بهشي در باب سوم، جلد چهارم اثر خوياما در خصوص آنکه شبل
 ةشاهنام«ژه، يو  به و،يمثنو ي شعرهاي ان قالبي پرداخته، از ميمختلف شعر فارس

ي ش مثنويدايکند و ضمن بحث در خصوص پ ي ميل بررسيتفص  به را»يفردوس
  :ده استي رسيا خالصه به

) يپدر اول( را آدم ي اگر ما رودکي بوده، وليست کي معلوم ني مثنويموجد اول”
 از ي دانست، چه قبل از او نشاني مثنويد شخص او را موجد اوليم، بايشعر بدان

  )۱۹۲، ۱۰ (.“ستي نيمثنو
معلومات   بههي موصوف در تک. شديف راضيرزاي م.ک عي آکادميها دهيعق  بهتوان يم

 يابومنصور ثعالب» رهميالفُرس و س کتاب غرر اخبار ملوک«، چون يخي تاريها سرچشمه
 يده شدن مثنويي سراي مروزي مسعود۱۱که در خصوص از جانب شاعر عصر 

 دانستن ين مثنويجادکنندة اولي را در خصوص ايدة شبليده است، عق دامفصّلاخبارات 
  : نموده نوشته است رديرودک
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 مسئلة هنوز يست، ولي موجود ني قبل از رودکهاي ي از مثنوياگرچه نشان… ”
 هاي تاجيکي سروده شدن مثنوي در سرچشمه ـ در عصر وي در زبان دري پارسي

ن شکل نظم را ي اين مسئله که رودکياکن در يل… د کرده شده استي قيخيتار
او را » ةله و دمنيکل« نظم .تواند يدا شده نمي پيا  داده بوده است، شبههيار ترقّيبس

  )۲۴۷، ۴ (.“ حساب کرد۱۰ل عصر مة اوي نين مثنويتر ممکن است بزرگ
ابوشکور » ةنام نيآفر«گر چون ي شاعران دهاي ي مثنوين، تا زمان رودکيافزوده بر ا

نام   به راين شکل شعريتوان وجود ا ي موجود بودند و ميقيدق» ةگرشاسپنام« و يبلخ
  . منسوب دانستيعصر رودک گر هميشاعران د
 است که از جانب يوان بودن رودکين شاعر صاحب ديز اوليبرانگ گر بحثينکتة د

 از جمله، دانشمند معروف هند .گر قرارگرفتي ديان شده، که مورد بحث علماي بيشبل
 ي معتبر نظر شبلهاي براساس منبع) م ۱۸۸۰-۱۹۴۶ (يرانيظ محمودخان شيپروفسور حف

شه را انکار ياند ن ي بوده ايوان فارسين شاعر صاحب دي اوليرا در خصوص آنکه رودک
ي  او برا.وان وجود داشتندي صاحب ديز شعراي نيش از رودکيقول او پ  به.نموده است

  :ل آورده استين دليچنش ين فکر خويدن ايثبوت رسان به
را » لغت فُرس« که در ربع سوم قرن پنجم فرهنگ معروف خود ي طوسياسد”

ات استادان شاعر را ذکر کرده است که اغلب يوة استعمال لفظ ابي شينگاشته، برا
وان شعرا را نداشت، ي دي اگر اسد.ستا ي سامانيشامل نمونة کالم شعرا

  )۲۱۵، ۱ (.“ديل نمايتوانست لغت خود را تکم ينم
وان ي شاعران صاحب ديد تا زمان رودکيست، شايحکمت ن ي هم بيدة شبلياما عق
ن يمانده و در چند ين دور باقي ايوان نسبتاً مکمل از شعرايشکل د  به آنچهيبودند، ول
ست و ا يوان رودکين ديده است، محض همين نام تا زمان ما رسيهم  باها کتابخانه

ان ي بي را محک اساسها واني حفاظت ديکند که و ي بر آن مهي تکي شبليمالحظة اصل
  .افکار خود قرار داده است

 ين اثر بعداً نظرهايدربارة ا» العجمشعر«د است که پس از انتشار يتأک  بهالزم
 بر دو جلد اول مفصّلي يلي از آن جمله، نقد خ.دي هم ارائه گرديمختلف انتقاد

قلم دانشمند هند پروفسور   به)م ۱۹۴۲، يدهل(» عجمالد شعريتنق«  بهموسوم» العجمشعر«
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  در کتاب موصوف. که در باال ذکرش آمد، منسوب استيرانيظ محمودخان شيحف
 يها مسئله  بهراجع» العجمشعر« در ي نعماني که شبليمقصد نشان دادن اشتباهات با

ران و ي ايغرافران، جين اي امرا و سالطياسيخ سي شاعران، تارآثارات و يح  بهمند عالقه
  :کند يد مياو بحث نموده، تأک  با راه داده است،…ه ويگر همساي ديکشورها

ست، بلکه آن ي اهل مطالعه ني هر گونه اطّالعات برايآور ن نقد فراهميهدف ا”
  )۲-۱، ۳ (.“ شوديبررس» العجمشعر«است که نکات مورد تأمل 

 زبان اردو راجع هاي به ان کتابيم  رساله قائل است که بدون استثنا درمؤلّف
ن ي در ا.شود يده مين آنها شماريبهتر» العجمشعر«ده ي گردتأليف يخ نظم فارسيتار به

  :ن ابراز نظر نموده استيمورد او چن
 يانکار از فضل علم» العجمشعر«ن نقد يم که ايگو ينان کامل مياطم  بامن”

ج که طبق آن يست برابر آن روش در راا يست، بلکه اعتراضي نيموالنا شبل
 گرفتن از يجا  بهد آوردن ويتقل  بهق اوي استفاده از تحقيجا  بهسندگان ماينو

  )۳ ،۳ (.“کنند ينقل م  بهعقل اکتفا
  :کند يد مين قين موصوف چنيهمچن

ان ي در جريدم که موالنا شبليده رسين عقيا  بهمن» العجمشعر«در زمان مطالعة ”
 او .انه غافل بوده استمحقّقانه و رخمؤض ي فرايف از اداين تصنينگاشتن ا

رد، يگ ي قرار مي که جالب باشد و در مطالعة وينکات تازه را، هر نوع اطّالعات
 ي گاه.ن کتاب جا داده استيرالزم آن که جالب بوده، در اينکات غ  باهمراه

  )۳ ،۳ (.“کند يد مي خود را بعداً تردي قبليها شود که موالنا گفته يده ميد
 را در محدود ي شبليخطا رفتن قلم توانا ي به فارسي در مورد شعرايراني شالبتّه،

 آنها هاي واني بودن مطالعه دربارة شاعران و دي و سطحي ويخيبودن اطّالعات تار
 خود تکرار يها نگاران در تذکره  که تذکرهيسد که تمام اشتباهاتينو يداند و م يم

نام  ي به اشعار شاعري گاه.ده استي نقل گردناًيز عين» العجمشعر«اند، در صفحات  کرده
  .ز آورده شده استيگر نيشاعر د

 بحث نموده، در مورد يرانيز حافظ محمود شي نيشناس يمسائل رودک  بادر رابطه
له و يکل«نکه نظم ي و سال وفات او، اي مادرزاد بودن رودکييناي، نابيه رودکينام، ناح
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 ي ابوالفضل بلعمير روشنفکر ويامر وز  به، بلکهير نصر سامانيش اميفرما  بهنه» دمنه
ان ي شا.دارد يان مي خود را بيها شهياند مأخذ معتبر   بههيتک  بايوة مدلّليش  باسروده شده،

 قرار دارد که يانمحقّقن ي، از جمله، در شمار اوليرانيد است که حافظ محمود شيتأک
 موصوف . نموده استمفصّليث ص داده و در مورد آن بحي را تشخي رودکياشعار اصل

 ها ليارائة دل  با آورده است،يشبل» العجمشعر« را که در کتاب ي از اشعار رودکيبرخ
ل کالم ي و نمونة اصي ست، نه از رودکيزيثبت کرده است که آن اشعار از قطران تبر

» االلباب لباب«، »يهقيخ بيتار«، ي طوسياسد» فُرس لغت« همان است که در يرودک
يالسحر ف قئحدا«س، يشمس ق» العجمر اشعاريي معايالمعجم ف«، ي عوفدمحم 
ثبت شده » يديفرهنگ رش«و » يريفرهنگ جهانگ«وطواط،  الدينديرش» الشعر قئدقا

  .است
 در جواب انتقاد حافظ يقي صدمحمد آفتاب يگر هنديد گفت که دانشمند ديبا

 يد و در آن بعضيطبع رسان  بهرا» ک دبستاني ـ يشبل«نام   باي کتابيرانيمحمود ش
  :ن طرز رد نمودي را بديراني محمود شهاي ليدل

نگاران اختالفات  ن تذکرهي شاعران در بين که معموالً در مورد زندگانينخست ا”
ات مختلف ممکن است يز نظرينکه در مورد شعر ني دوم ا. وجود دارديجزئ

 ي شعر و شاعر در.ستين» العجمشعر« مخصوص ي صورت دوم.موجود باشد
گونه اختالفات که  نيطور ا نيشه وجود داشته است و بديگونه اختالفات هم نيا

 نکتة .شود يجاد نمي ايا نسبتاً کم است، در عظمت کتب رخنه» العجمشعر«در 
 در مورد يشتر اختالفات جزئيز بي اما در ضمن آن ن. البتّه قابل توجه استياول

ز همان يو زادگاه او وجود دارد که در اصل مأخذ ننام شاعر، سال تولّد و وفات 
د نقص يها بود، در آن صورت شا  تذکرهبر ضد» العجمشعر«ان ي اگر ب.طور است

ن ي اما چون اختالفات در اصل مأخذ وجود دارد، از ا.باشد ين کتاب دانسته ميا
 يها ست، بلکه در مورد عموم تذکرهين» العجمشعر«ن انتقاد در مورد يرو، ا
م بعد انتشار ي قديها ن تذکرهي از ايادين، تعداد زي عالوه بر ا. استيفارس
 قرار يها مورد مطالعة شبل ن تذکرهي اگر ا.چاپ شده است» العجمشعر«
 از مأخذ ي عالّمه شبل. نبوديريگ قدر خرده ني مجال ايراني شيگرفت، برا يم
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 .کن نبود مميگري دي کرده است که برايآور قدر مواد جمع محدود آن
ل ين قبيشتر از ايصورت گرفته است، ب» العجمشعر« که مجموعاً بر ييرادهايا

 در روش انتقاد . قائل شديادي زاهميت آنها يتوان برا ين رو، نمي از ا.است
  )۱۴۳-۴، ۶ (“… وجود دارديز اشتباهاتي نيرانيش
 ادبيات تنها ، نهي و ادبيرومند علمين اثر ني اتأليف  باي نعمانيق، شبلين طريهم

اظهار مالحظات برجستة   با نموده، بلکهمعرفيه قار ک را در حوزة شبهيفارس و تاج
ن اثر ي در اي شبليان افکار ادبي ب.نديافري بادبياتة ي در نظري توانست که اثر کامليعلم

ق و ي و نقش و مقام اثرش را در تحقيگاه وي و جاينامة رودک يشعر و زندگ  بهنسبت
  .کند يآثار استاد شاعران مقرر نموده، ارادت و اعتقاد وافر او را بازگو مآموزش 

  پي نوشت
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  )زبان اردو به(
  .۲۷۷  ص.م ۱۹۵۸آباد،  نياستال .ي رودک ابوعبداهللا.ف عيرزايم .۴
  دوشنبه،ـ .مقاله زدهيس  ـ.۱۵-۱۰ ي و انکشاف غزل در عصرهايرودک.ف عيرزايم .۵

  .۵-۵۲ س. م ۱۹۷۷
۶. د، آفتاب يقيصدزبان اردو به (.م ۱۹۷۴الهور،   ـ.ک دبستاني  ـي شبل.محم( 
. م ۱۹۶۵ . شرقيصدا// ا غفّاراو کوشش عبداهللا به/ي نعمانيچند نمونه از اشعار شبل .۷

  .۷۹-۸۸ س .۶ ش
 ي تق سيد محمدترجمة/ ران ي اادبياتخ شعرا و يا تاري العجم شعر.ي نعمانيشبل .۸

  .ش ه ۱۳۶۸تهران،  .۱ ج .يالني گييفخر دا
  .همان .۹
 .همان .۱۰
  .همان .۱۱
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