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  رپيشگفتا

ست استاد فرهيخته پروفسور چندر بخش فارسي دانشگاه دهلي تحت ريا
نيز . دهد شيکهر کارهاي پژوهشي در زمينة ادبيات فارسي را دارد انجام مي
در اين . تصميم گرفته است که زبان فارسي و ادبيات هند گسترش يابد

زبان  ارسي که بهمورد بخشِ فارسي دانشگاه دهلي سراسر هند، تنها بخشِ ف
کند و هر سال نوبت مديريت  را چاپ مي» مجلّة تحقيقات فارسي«فارسي 
. بنده برآمد ةعهد امسال اين وظيفه به. رسد اساتيد بخشِ فارسي مي مجلّه به

مندان زبان و ادبيات فارسي  مجلّة تحقيقات بعد از چاپ در اختيارِ عالقه
مقاالتِ همکاران بخشِ فارسي را در  معموالً اين مجلّه. گردد ارائه مي

بردارد ولي اساتيد و دانشمندان ايراني هم براي مجلّة مزبور مقاالت 
ادبيات فارسيِ  شوند و بيشتر مطالب آن مقاالت متعلّق به ميدهند و چاپ  مي

ادبيات جديد هم  باشند اما در اين مجلّه چندتا مقاالت راجع به هند مي
. ده مقاله در اين مجلّه چاپ شده استپانزدر جمع . شامل شده است

  .باشند تا مقاله از اساتيد و پژوهگران ايراني مي شش
اي که در دست داريد، در آن اولين مقاله از استاد فرهيخته  مجلّه

سيرِ  ،شادروان پروفسور سيد امير حسن عابدي است که در اين قاري
زبان اردو بوده  اين مقالة استاد به. کند مي ادبيات فارسيِ هند از آغاز تا انجام

و  اهميتو همکارم دکتر عليم اشرف خان آن را جامة فارسي پوشاندند و 
  .مطالب آن را دو برابر ساختند

  و   ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

 مقالة بعدي از استاد ارجمند و دانشمند محترمه سرکارخانم مريم خليلي
ر بخشِ فارسي عنوان استاد اعزامي د ايشان تا دو سال به. جهانتيغ است

. دانشگاه دهلي از دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران تشريف آورده بودند
اي در مورد توصيفات در قصايد سنايي نگاشتند و در آن شعرِ  ايشان مقاله

سنايي را از نظر ارتباط وصف با معنا و فضاسازي حاصل از آن و تناسب 
  .را مورد بررسي قرار دادند هموقعيت و غير  با

مقالة استاد دکتر ادريس احمد در زمينة آثار و احوالِ محمد افضل 
از سرخوش  الشّعرا کلماتسرخوش کشميري است و در آن اهميت تذکرة 

تذکرة ذکرشده بر احوالِ شعراي صف دوم دورة جهانگير . دهند را نشان مي
  .زيب بوده است و اورنگ

مد باراني داريم که در مقالة بعدي از استاد فرهيخته محترم دکتر مح
مقالة ايشان در مورد . دانشگاه سيستان و بلوچستان مشغولِ تدريس هستند

از استاد جمال مير صادق است و در آن » ي پيرزن نوه«نام  داستان جديد به
اند که  اند و سعي کرده ساختارگرايي داستان کوتاه جديد را تحليل نموده

ر ضوابط و قواعد عناصر داستاننويسي نشان بدهند که داستان مزبور ب
  .اند نه و در اين مساعي موفّق شدهيا آيد  صادق مي

خواجه محمود «اي متعلّق به مقالهپروفسور سيده بلقيس فاطمه حسيني، 
اند که اهميت  اند و سعي نموده رشتة تحرير آورده به» االنشا گاوان و رياض

ا احوالِ خواجه محمود گاوان بسازند و ب را آشکار» االنشا رياض«کتاب 
  .دنکن آگاه

نقشِ رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در «اي تحت عنوان  مقاله
را که جناب آقاي دکتر عليم اشرف » ترويجِ زبان و ادبيات فارسي در هند

کارهاي علمي و ادبي و فرهنگي خانة فرهنگ جمهوري اسالمي   خان با
  .اند سن معرفي نمودهنحو اح نو را به ايران، دهلي



  پيشگفتار  ز 

استاد فرهيخته محترم حسين پاينده که در دانشگاه علّامه طباطبايي 
ص در زمينة ادبيات تخصّعضو هيئت علمي بخشِ فارسي هستند و ايشان م

» شازده احتجاب«نام  اي در مورد رمان به ايشان مقاله. جديد فارسي هستند
مان استاد ر. چرخد مي يهزادة قاجارچارچوب رمان گرداگرد شا. نگاشتند

  .اند مذکور را در مقالة خود تحليل نموده
نسب که استاديار در بخشِ فارسي  سرکارخانم محترمه نرگس جابري

چگونگيِ ادبيات فارسي در «اي دربارة  دانشگاه آزاد اسالمي هستند، مقاله
ت زوالِ زبان و اند که علّ را نوشته و سعي کرده» زيب و مابعد عصرِ اورنگ

  .ادبيات فارسي را در دورة ذکر شده کشف کنند
فنا در اشعارِ اميرکبير عليشير نوايي «بنده در مقالة خودم موسوم به

 تخلّص دارد» فاني«زبان فارسي  و به» نوايي«زبان ترکي  به که شاعري» فاني
» فنا«وان عن در اين مقاله اشعارِ فارسي فاني راجع به. ام را معرفي کرده

  .گلچين شده است
اي در مورد کتب تصوف که  همکارم سرکارخانم مهتاب جهان مقاله

آنها را معرفي نموده و در زمينة . کوب نوشته است استاد فرهيخته زرين
خاني که خوشنويسِ  دکتر حميدرضا قليچ. اند مطالبِ آنها صحبت پرداخته

خوشنويسي،  ات مربوط بهمعروف ايران هستند، در مقالة خود اصطالح
. اند در ديوان نظيري نيشابوري را بررسي نمودههاي خطّي  صحافي، نسخه

 مقالة دکتر هومن يوسفدهي که پژوهشگرِ ايراني هستند، مقالة شان در مورد
باشد که  سرودة علّامة عبدالجليل بلگرامي مي» سير پادشاه مثنوي طوي فرخ«

شمار  در نيمة نخست سدة دوازدهم هند به که ها ترين مثنوي مهيکي از م
  .اند تحليل پرداخته ايشان آن منثوي را در مقالة خود به. رود مي

در مقالة خود کتابِ چاپی ايشان . ن که پژوهشگر هستنددکتر ضياءالرحٰم
اند و نکات مهم  را بررسي نموده» مقامات پروفسور ابراهيم دار«موسوم به

  ح   ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

پور که دانشجوي دکتري  خانم سمانه ساوجي. تندآن مقاالت را آشکار ساخ
نامة دکتري را  در بخشِ فارسي دانشگاه دهلي هستند، ايشان موضوع پايان

آقاي خورشيد  يهمچنين دانشجوي دکتر. اند در مقالة خود معرفي کرده
  .اند نامة دکتري را در مقالة خود بررسي نموده احمد هم موضوعِ پايان

 ٢٠١٣-١٤ هاي تحصيلي هايي که در سال نامه پايان در آخرِ مجلّه آگاهي
  .اند، داده شده است دفاع شده ٢٠١٤-١٥و 

مجلّة تحقيقات «اين  ن قريشي که تمام مقاالتجناب آقاي عبدالرحٰم
اند و پيشنهادات گرانبهاي خود را هم  را تنظيم و ماشيننويسي کرده» فارسي

از . لة ايشان قابلِ ستايش استصبر و حوص. داده، بنده را سرفراز ساختند
  .نمايم ميايشان صميمانه تشکّر 

دانم که از رياست محترم بخش فارسي دانشگاه  در آخر وظيفة خود مي
دهلي پروفسور چندر شيکهر صميمانه تشکّر کنم که ايشان در چاپِ اين 

اند بدون کمک ايشان اين  اينجانب مبذول داشته وزين سهم مثبتي را بهمجلّة 
  .ر ممکن نبودکا

مندان زبان و  اميدوارم که اين مجموعة مقاالت مورد توجه عالقه
  .ادبيات فارسي قرار گيرد

  کُماردر راجِنْ
دانشيار بخش فارسي 

  دانشگاه دهلي، هند
  



  ادبيات فارسي در پيشرفت ارتقاي سهمِ
  فرهنگ هند در قرون ميانه

  ϕسيد امير حسن عابدي
  ∗عليم اشرف خان :ترجمم

  چکيده
اتاين مقاله نشانگرِ نقشِ ادبي  اتفارسي در هند است که چطور ادبي

نيز در اين سيري . وجود آورده است فارسي فرهنگ مشترک را در هند به
ميان   سلطنت اسالمي تا پايان دورة مغول شده است و در ادبي از تأسيسِ

نکات ادبي، ادبا و فضال شده است که قطب  ترين به هايي مهم آن اشاره
  .روند شمار مي ادبيات فارسي هندي به

  هاي کليدي واژه
  .ادبيات فارسي هند، شعرا، ادبا

  مقدمه
. زبان فارسي وارد هند شدالدين ايبک،  با تأسيسِ حکومت اسالمي توسط قطب

 هاي شاهانه و درباري و در امورِ اداري رايج بود قبالً اين زبان تنها در خانواده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ϕ  ل ژوئية : متولّدو پور ايالت اتّراپرادش  در شهر غازي) ه  ١٣٠٠دهم تيرماة (م  ١٩٢١او
  .)هند(نو  م در دهلي ٢٠١١: متوفي

  aleemashrafkhan@gmail.com  .دانشگاه دهلي، دهلي فارسيبخش يار انشد  ∗

  ۲  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

ادبا، شعرا و فضالي زبان فارسي، . ولي تدريجاً در جامعة هند رخنه کرد
و در تتبع آنها آثارِ گرانبها در هند  ندآثارِ فارسي ايراني را با خود آورده بود

همچنين اين عمل تا . ند که داراي خوشبوي هند استه شدوردوجود آ به
توسط عملِ . و امروز هم رواج دارد اشتسال رسماً ادامه د ۶۵۰تقريباً 

وجود آمد که هنديان بر آن مفتخر  مزبور، يک فرهنگ مشترک در هند به
مانند هند نظير ندارد و عنصرِ ديگر يادآوري کشور جهان در هستند زيرا 

  .باشد هند در مورد ادبيات فارسي، سراسرِ جهان در صف اول مي است که
  :سروده است ١ابوالفيض فيضي

  در آگره دل گرفت ز پيـران منـزوي  
  کشم بجوانان دهلوي خوش آنکه مي

التحصيل شدم و  فارغم  ۱۹۴۵در سال آگره  ٢بنده از کالج سنت جانس
ي و اردو استخدام شده بودم از حيث دانشيارِ فارس ٣در کالج سنت استفنس

دانشگاه ملّية . ديدم خودم م از چشمِ  ۱۹۴۷و تجزيه شدن هند را در سال 
همه ما را رهنمائي کرد و درسِ استقالل را از همين دانشگاه  ٤اسالميه

. ها داشتيم صحبت ٥در اين زمان با شادروان استاد محمد مجيب. يادگرفتم
 )مرحوممحمد معين (ام نيز استاد پسر او  هاستاد گرامي را با نزديک ديد من

خود استاد محمد  ،تا حال ياد دارم پس از درگذشت محمد معين. بودم
  .مجيب اثاثة کوچکش را در همان خانه آورده بودند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الشّعراي او بود تيموريِ هند که ملک هشاعرِ معروف دورة اکبر پادشا  .١
 .آگره استشهرِ نامِ يکي از معروفترين کالجِ   .٢

  .ا دانشگاه دهلي وابسته است و در دهلي وجود داردبتا حال  سکالجِ سنت استفن  .٣
  .واقع است نو در دهليکه جامعة ملّية اسالميه يکي از دانشگاه دهلي است   .٤
 اي هالعاد فوقحافظة کرده و  استاد شادروان در دانشگاه ملّية اسالميه تدريس مي  .٥

  .داشت
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٣   ارتقاي فرهنگ فارسي در پيشرفت اتميانهسهمِ ادبي هند در قرون  

کرده  هنوز ياد دارم وقتي من با شادروان استاد محمد مجيب صبحت مي
داشت ي فوراً آن بيت را يادو. گفتم مياو  بودم يک شعرِ فارسي خوب را به

  :او گفتم جانان به يک دفعه من بيت ميرزا مظهرِ جان. کرد مي
  ياد روزي که دلم معتکف کوي تو بود

  مژه جاروب کش کعبة ابروي تـو بـود  
  شــب نمودنــد بمــن نامــة اعمــال مــرا
  دستم گيسوي قبا بـود  صبح ديدم که به

و  مة لطافت، نزاکت، ذکاوتشادروان استاد مجيب را مجس اگر من به
او را  تر ولي در نظرِ بنده همة اوصاف نمايان. ايثار بشمارم مبالغه نيست

  .ب مطمئن داشت که من از آن تأثير گرفته بودملتوان گفت که وي ق مي
ي بنام عاينجانب سپاسگزارم که انستيتوي ذاکر حسين براي خطبة توسي

  .ده استاستاد شادروان محمد مجيب مرا مدعو کر
لين نخست وزيرِ هند پاوت جواهرلعل نهرو گفته بود که هيچ دو ند

علّامه شبلي نعماني . کشور در جهان مثلِ هند و ايران باهم نزديک نيستند
هردو کشور . گفته بود که ايران و هند دو صحن مشترک يکخانه هستند

. يکيست سنسکرِتفارسي و هاي  زبانمادرِ . هاست موطّن اقوام آريايي
. اند ياد گرفته سنسکرِتهمين دليل مستشرقينِ ما فارسي قديم را با کمک  به

پادشاه ايران انوشيروان . روابط فرهنگيِ هند و ايران خيلي قديمي هستند
هند فرستاده بود و او از  دنبالِ آبِ حيات بهرا ) حکيم خود(عادل برزويه 
زبان پهلوي  را بهتنتر  چيه پنرا با خود برد و برزو ١تنتر چپنهند کتاب 

زبان عربي ترجمه  بعد از برزويه، عبداهللا بن مقفّع آن را به. برگردانده بود
 در زبان عربي. در فارسي و زبانهاي ديگر ترجمه شدنمود و بعداً همين کتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .امنگاشتة وِشنو شَر سنسکرِتکتابي بود در  تنتر پنچ  .١

  ۴  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

الدين رومي  موالنا جالل. شناسيم مي» کليله و دمنه«و فارسي آن را بنام 
  :سروده است
  آن قصّـــه را ليلـــه بـــاز جـــواز ک

  و اندران قصّه طلب کـن حصّـه را  
در تراجم انوارِ سهيلي و عيارِ دانش ابوالفضل اختالفات زيادي رخ 

دست شهنشاه  به) ها متن جيني(» نهپنچاکيا«وقتي متن کتاب . داده بود
را امر فرمود که  ٢ي خالقداد عباسياو مصطٰف. رسيد ١اکبرمحمد الدين  جالل

. ترجمه نمايدزبان سليس فارسي  بدون کم و کاست به سنسکرِتصلِ متن ا
نو مضبوط است و دانشگاه  فرد آن در موزة ملّيِ هند دهلي نسخة منحصر به

ده است بعداً همين کتاب از ايران چاپ و منتشر کراسالمي عليگره آن را 
  .هم چاپ شده است

 ٣بخش هجويري ز داتا گنجسلسلة زبان و ادبيات فارسي در شبه قاره ا
 ةعلّام شود و به شروع مي ٥روني و مسعود سعد سلمان ٤الهوري، ابوالفرج

نه قرن  ياهشت تا فارسي در هند حدوداً . يابد الهوري تکميل مي ٦اقبال
در استحکام دادن فرهنگ . هزبان علم و ادب و فرهنگ بودو  يزبان دربار

فارسي تنها يک زبان . فا نموده استفارسي سهم بزرگي را اي زبانمخلوط 
نيست بلکه فارسي نام يک فرهنگ و ثقافت است که در آن مصوري، 

ايراني   تاج محلّ را روحِ. غيره شامل است موسيقي و طب و نف ،معماري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ره را پايتخت حکومت خود ساخته بودالدين محمد اکبر پادشاه تيموري که آگ جالل  .١
 .الدين رومي را تهيه نموده بود نسخة ناسخة مثنوي موالنا جالل  .٢

  .را نوشته بود و در الهور مدفون است» المحجوب کشف«داتاگنج بخش کتابي بنام   .٣
 .يکي از شعراي دورة اوائل قرون ميانة هند بوده  .٤

 .ها معروف است ين که در حبسيهمسعود سعد سلمان شاعرِ دورة آغاز  .٥

 .گويند علّامة اقبال الهوري را شاعرِ مشرق هم مي  .٦



٥   ارتقاي فرهنگ فارسي در پيشرفت اتميانهسهمِ ادبي هند در قرون  

هاي علم و فرهنگ و ثقافت کتابها  در همة رشته. شمارند در قالبِ هندي مي
ها در هند محسوب  فارسي زبان کتيبه .زبان فارسي نگاشته شده است به

هاي دورة ميانه  ها حتّي اسکناس هاي مساجد، ايوان و قلعه کتيبه. شود مي
  .قاره پر از فرامينِ فارسي هستند  دارند، آرشيوهاي شبهدربرزبان فارسي را 

بنده ادوارِ مختلف زبان و ادبِ فارسي را بين دانشجويان دکتراي خودم 
ولي جاي . اند هاي دکترا تهيه نموده هنام پايانآنها  قسمت کرده بودم و

هنوز شايع نشده  ١»المآثر تاج«تاريخِ سلطنت دهلي تأسف است که اولين 
الدين ايبک  امر سلطان قطب دهلي آمد و به حسن نظامي از نيشابور به. است

جلو الدين التتمش آن را  امر سلطان شمس تاريخِ دورة او را نگاشت بعداً به
سال  ده ٣سنؤو دا ٢مؤرخين سرشناس و مستشرقينِ معروف ايليوت .برد

  .هاي معروف وجود ندارد اند که آن در نسخه در اين تاريخ اضافه نموده
الدين چشتي  معين«نواز  بزرگترين صوفيِ هند حضرت خواجه غريب

 .يدگز  و همينجا اقامتعهد ميانة هند در شهر اجمير آمد در همين  ٤»اجميري
آنجانب منسوب شده است که در اصل آن ديوان موالنا  ديوان فارسي به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نويسي نگاشتة حسن نظامي نيشابوري ترين کتابي است در زمينة تاريخ المآثر قديم تأج  .١

عنوان  به(دست استاد فقيد بهگوت سروپ  بايد يادآور شود که ترجمة انگليسي به
بخشِ  توسطانجام گرفت و ) کرد جِ هندو، دهلي تدريس مياستاد فارسي در کال

فارسي دانشگاه دهلي چاپ شده است و بعداً متنِ فارسي آن از خانة فرهنگ 
. آر.اچ.سي.فرمايشِ آئي اينجانب به. نو چاپ شده است ايران، دهلياسالمي جمهوري 

تاب را آماده متن آن ک) اي است معروف براي تحقيق و گسترشِ تاريخِ هند مؤسسه(
 .ام ولي تا حال اين طبع نشده است کرده

  .آوري نموده بود انگليسي جمع ايليوت يکي از اروپائيان بوده که چکيدة تاريخِ هند را به  .٢
زبان انگليسي  داؤسن هم از همکاران ايليوت بوده که باهم چکيدة تاريخِ هند را به  .٣

 .ترجمه و گردآوري کرده بود

شهرِ در سلسلة چشتية هند که در اجمير آمده بود و درگاهش هم در  صوفي معروف  .٤
  .اجمير مرجع خاليق است

  ۶  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

الدين چشتي کتابي بنام  نبيرة حضرت معين. الدين مسکين است معين
پدرِ بزرگ خود را نگاشته است نيز در اين کتاب کالمِ » جهانگيري اخالقِ«

  .موجود استهم هم مندرج کرده است که در ديوان مطبوعه 
 الصغر،حتفة(هند حضرت اميرخسرو دهلوي پنج ديوان شعر دارد  طوطيِ

و تا حال هيچ يک از آنها ) الکماليةنقيه و نها  الکمال، بقيهةالحيات، غر وسط
 که خود اميرخسرو بعد از تصحيح انتقادي چاپ و منتشر نشده است درحالي

  .اينها را با مقدمه مرتّب نموده است
زبان هندوي داشت که سندش  عر بهحضرت اميرخسرو يک ديوان ش

يک نسخة ناقص آخرين مثنوي اميرخسرو  .الکمال آمده استةدر ديباچة غر
پادشاه فاروقي  فيضي بهابوالفيض . در کتابخانة شاهي مغولها بود» نامه تغلق«

خواهش کرده بود که شما لطفاً نقلِ چندين صفحات از آغاز و انجام را 
پادشاه جهانگير امر داده بود . قوي آن کار هم نشده امکان تهيه بفرماييد به

وي حياتي گيالني را در ترازو . که شعراي بزرگ اين نسخه را تکميل کنند
، »نامه چچ«انجمن مخطوطات حيدرآباد . طال و نقره وزن کرده بود به
»ولي . را با همين کتاب شايع کرده بود» االنشاء رياض«و » مآثر  برهان

را » نامه تغلق«بنده ضميمة . حياتي کاشي منسوب کرده است را به اشتباهاً آن
  .ام کرده چاپ و منتشرآباد  با کمک موزة اهللا
اميرخسرو منسوب است و قواالن در مجلسِ سماع اين را  غزلي که به

يک نسخة خطّي  در اصل اين غزل در هيچ. خوانند بنام اميرخسرو مي
  :موجود نيست

  د شب جايي که من بـودم دانم چه منزل بو نمي
  بهر سو رقص بسمل بود شب جايي که من بودم

  پري پيکر نگاري سـرو قـدي اللـه رخسـاري    
  سراپا آفت دل بود شب جـايي کـه مـن بـودم    



٧   ارتقاي فرهنگ فارسي در پيشرفت اتميانهسهمِ ادبي هند در قرون  

  خدا خود ميرِ محفل بود انـدرِ المکـان خسـرو   
  محمد شمع محفل بود شب جايي که من بودم

سي مخلوط است اصالً سرودة طور غزل زيرين که با هندي و فار همين
  :اميرخسرو نيست بلکه يکي از شاعران بنام جعفر اين را سروده است

  يــانتب   مسـکين مکــن تغافـل دراي نينـان    ز حـال  
  چهتيـان       که تابِ هجران ندارم اي جان نه ليهـو  

  شبان هجران دراز چون زلف و روزِ وصلت چون عمر کوتاه
                                             

يعني از حالِ مسکين تغافل مکن که اين چشمِ تغافل خوب نيست، [
دليلي که من همة وقت منتظرِ تو هستم و  من تابِ هجر را ندارم به

دانم که شبهاي انتظار مثلِ زلف معشوق دراز  مي. کنم بام نگاه مي به
که من  ه است تا وقتيهست ولي وقت وصلت مثل عمر کوتا

بينم چطور ممکن است که اين شبهاي تار  معشوق خودم را نمي به
  ]را بگذرانم

نگاشته بود » چندائن«زبان هندي بنام  ها موالنا داؤد کتابي به در عهد تغلق
. کاربرد الدين واعظ رباني بر سرِ منبرِ آن را در خطابهاي خود به که موالنا تقي

الدين واعظ در پاسخ گفت  اين سؤال کردند موالنا تقي وقتي مردم دربارة
همين   سادن. دليلي که مطالبِ قرآن در همين کتاب گنجانيده شده است به

در عهد نورالدين محمد جهانگير، . قصّه را بنامِ منياست تحرير کرده است
. کرده است نظم» قصّة مسيت و لورک«يا » نامه عصمت«حميد آن را بنام 

د شميم قريشي من  شاگردفارسي  هند را بههاي  قصّهآقاي دکتر محم زبان
  .جمع کرده است

. در مقابلِ دهلي سلطنت در بنگاله هم حکومت راني شروع شده بود
هم از همين حکومتها بودند ولي  (Gaur and Pandwa)ور و پندوه گ

  ۸  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

و  هاي همين حکومتها جاي عبرت هستند ساختمانهاي بسيار زيبا در خرابه
  :آيد بيت عرفي شيرازي بدين مناسبت ياد مي

  از نقش و نگار در و ديوار شکسته
  آثار پديد اسـت صـناديد عجـم را   

پندوا شريف بدين . ندا کردهياد هم در عهد ميانة هند گور را بنام لکهنوتي 
سالها رياضت کرده است گويند که آنجا حضرت جالل تبريزي  مناسبت مي

  .مسجد آدينه شهر پندوا ديدني است. دايت را انجام داده استو کارِ رشد و ه
در ) ۶۱۵/۱۲۱۹(ابوحامد محمد بن علي سمرقندي الدين  قاضي رکن

» ندکُ تمرِاَ«را آموخته بود و کتاب  سنسکرِتهمين شهر از بهوجر برهمن 
اد ي» الحيات حوض«در عربي و فارسي اين را بنام . را ترجمه نموده بود

زبان عربي و فارسي  است که در هند به سنسکرِتاين اولين کتابِ  .ندکن مي
» بحرالحيات«به آن را بنام مرت وحضرت غوث گوالياري د. ترجمه شده بود

  .ترجمه کرده است
از تنزّل و انحطاط سلطنت دهلي در گوشه و کنارهاي هند  پس
جنوبِ در . هاي گوناگون تأسيس شد و کاربرد فارسي وسيع گشت سلطنت

          «دکتر يوسف حسن خان در کتاب . هند سلطنت بهمني تأسيس شد
تصويرِ فرمان فيروزشاه بهمني را طبع کرده ها  يعني دنياي خاطره»      

اين هم . م ثبت است  ۱۴۰۶/ق  ه ۸۰۸ذيقعده  ۱۵است که آنجا تاريخ 
ارِ الغيب حافظ شيرازي را در درب لسان معروف است که پادشاه بهمني به

ولي حافظ نيامد و . خود مدعو کرده بود و خرجِ سفر را هم فرستاده بود
  :عنوان غزلي از شيراز فرستاده بود به

  ارزد دمي باغم بسربردن جهان يک سر نمـي 
پادشاة بنگاله فرستاده  اگر در اين غزل شک هست اين غزل را حتماً به

  :بود



٩   ارتقاي فرهنگ فارسي در پيشرفت اتميانهسهمِ ادبي هند در قرون  

  رود ساقي حديث سرو و گل الله مي
ـ    رود ا ثالثـة غسـاله مـي   وين بحث ب
  شکرشکن شوند همه طوطيـان هنـد  

  رود بنگاله مـي  زين قند پارسي که به
لين بار نسخة مستندحافظ را  علّامه قزويني و دکتر قاسم غني او ديوان

ترين نسخة ديوان حافظ را از  بعداً استاد نذير احمد قديمي ندآماده کرده بود
کتابخانة خدابخش، . مقدمه چاپ نموده است خانوادة سبزپوش دريافت و با

اي را چاپ نموده است که پادشاهان مغول همايون و جهانگير از  پتنا نسخه
نات تاگور را مردم بنام مولوي و حافظ  ردنْپدرِ راوِ. گرفتند همين نسخه فال مي

» دشَاُپنِْ«  را با» حافظ  ديوان«او معمول داشت که هر روز صبح . نددکر ميخطاب 
وقتي در آخرين وقت مرگش بود و روح از قفس عنصري . نمود مطالعه مي
  :کرد وي خواهش کرده بود که غزلِ حافظ شيرازي را بخوانند پرواز نمي

  مرا در منزلِ جانان چه امن و عيش چون هردم
  هـا  دارد کـه بـر بنديـد محمـل     جرس فرياد مي

بر مزارِ حافظ شيرازي ندر نات تاگور ايران رفته بود وِوقتي گورو ر
محمد استاد بنده دکتر . براي زيارت رفته بود و از ديوانش فال گرفته بود

. کرده بود پخش» زيارت گه رندان«اي تحت عنوان  معين آن موقع مقاله
عاشقِ حافظ بود و يکي از ديوانش بنام  (Goethe)شاعرِ معروف گوتي 

  .بودگذاشته » الديوان الشرقي للمؤلّف الغربي«
م  ۱۹۶۹وقتي بنده براي زيارت شاعرِ دوزبانه محمد شهريار در سال 

من فرموده بود که تا حال کسي  تبريز رفته بودم آن موقع آقاي شهريار به به
حافظ را درست درک نکرده است علّامه اقبال الهوري با خليفه عبدالحکيم 

زي در من کنم که روحِ حافظ شيرا گفت که بعضي اوقات من حس مي مي
  :سروده استاردو ي در زبان تحلول کرده است بدين دليل بي

  ۱۰  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

ِ رگ  ر               ن
  

   از ٔ            
شيراز و ميخانة حافظ از گرمي خون رگ معمار تعمير  ةيعني بتخان[

  ]شده است
  :گفت ولي بعداً مي

  دار سرمايه لجا رهزش از مجا  ارسـ هوشيار از حافظ صـهبا گ 
  از دو جام آشفته شد دستارِ او  نيست غير از باده در بـازارِ او 
ــاط    نغمـه چــنگش دليـل انحطــاط   ــل انحط ــاتف او جبرئي   ه

ــفندان الحــذر   نياز از محفـل حـافظ گـذر    بي   الحــذر از گوس
اين نظم وجود داشت ولي وقتي اکبر » خودي اسرارِ«در چاپِ اول 

حسن نظامي و موالنا اسلم جيراجپوري عليه اين نظم  آبادي، خواجه اهللا
  .ردکايراد گرفتند در چاپِ دوم علّامه اقبال اين را از اسرارِ خودي بيرون 

ها، نظامشاهيان، عادلشاهيان و قطب شاهيان  بعد از زوال سلطنت بهمني
پونا مؤسسة شهر در . تأسيس يافتند و کاربرد فارسي دو مرتبه وسيع شد

را که در ) نسخة مصور(مثنوي آفتابي يعني تاريخِ هند » تّهاسا بهارت«
در اين . تعريف حسين شاه بادشاه دکن بود با ترجمه انگليسي چاپ کرد

مثنوي تصاويرِ پادشاه و ملکه همايون شاه هم آمده است که در بين 
 ه،نبوده است، عالوه بر اين همين مؤسس پادشاهان مسلمانان اين رايج

 Persian Courses ofانگليسي آنها بنام   ترجمة ارسي را باخطوط ف

Indian History ده استچاپ کر.  
يعني ابراهيم عادلشاه پادشاه غيرمعمولي بود و او را جگت گورو 

را دانشمند شهير هندي استاد نذير » نورس«کتابش . گفتند هم ميمرشد دنيا 
يعني مؤسسة  »دميسنگيت اکا«احمد در هندي تصحيح نمودند و از طرف 

 »کارناتَکا اردو اکادمي«مزيد ترجمة اردويش را . اند چاپ رسانده بهموسيقي 
سة زبان اردوي کَرعلماي فارسي بر اين . نموده است چاپناتَک يعني مؤس



١١   ارتقاي فرهنگ فارسي در پيشرفت اتميانهسهمِ ادبي هند در قرون  

سرودسرايان عشرتکدة قال (مقدمة ظهوري ترشيزي . اند کتاب مقدمه افزوده
طوري مقبول شد که ) …و دماغ ساختهنورس سرابستان حال کار کام  که به

  .يمنک هم ميهاي ما آن را تدريس  ايم و در دانشگاه ما آن را خوانده
آباد کرده بود که در اين محلّه صاحبان » نورسپور«اي بنام  عادلشاه محلّه
بيتي سروده » قمي ملک«يکي از شاعران همين دربار . هند متوطّن بودند

  :ا با آبِ زر نقل کنيماست که شايسته است که آن ر
  رفتم که خار از پا کشم محمل نهان شد از نظـر 

  يک لحظه غافل گشتم و صدساله را هم دور شد
 کتابي نگاشتهاستاد اختر مرحوم دربارة ارتقاي فارسي در عهد قطبشاهي 

ده بود که نسخه از کتابخانة آصفيه امر فرمومن  استادي از باکو به. است
 برايشئد خاقاني نگاشه است عکس آن تهيه بنمايم و شرح قصاکه جامي 
کتابخانة آصفيه گرفتم مطّلع شدم که اين وقتي من آن عکس را از . بفرستم

داده است که آغازِ آن افتاده بود و در آخر ابياتي از شاعر  دليلي رخ اشتباه به
  :بنام جامي چنين ثبت بود

ــاني  ــرح خاق ــه ش ــکر هللا ک   نيشــد مرتّــب بفضــلِ ربــا     ش
ــي   قصّه کوتـه کـه بـاد جـامي را     ــاب خجســته ارزان ــن کت   اي

شاهيان بود که بچندين شعرا بنام جامي بودند و يکي از آنها در عهد قط
شاه شاستري بوي براي عبداهللا قط. جامي بود شصنامش محمد قلي و تخلّ

در اصل اين شرح محمود بن داؤد علوي . منظوم کرده بود» شاشترا ايک«
شهر ماندو را قبالً . ادي بود که چندين نسخ خطّي آن موجود استآب شادي

 دليلِ ديگر برايش چنين بوده است که در اين کتاب. گفتند آباد مي بنام شادي
موالنا که لغات متبادل فارسي در هندي موجود است و حقيقت اين است 

گفتند و  يجونپور را شيرازِ هند م. ابلد بودنن جامي با زبان هندي عبدالرحٰم
. شد پالکي علما ديده مي ۷۰۰در زمان سالطين شرقي در روزهاي عيد حدوداً 

  ۱۲  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

محمود جونپوري در شمس بازغه تأليف ملّا . اين بودند برها عالوه  پياده
مؤسس فرقه مهدويه  ١سيد محمد جونپوري. دنياي عرب خيلي معروف بود

اد رفته بود وقتي مردم احمدآب شبِ شعر بهوامق جونپوري مرحوم اين . بود
از اين افرادي براي   بعد. آنجا مطّلع شدند که شاعري از جونپور آمده است

هم مهدوي بود، ) گجرات(پور نْخود نواب پالَ. زيارت او جمع شده بودند
وي محرک بوده و تاريخِ پالَنپور را از دهلي چاپ و انتشار کرد در حقيقت اين 

ي شهر جونپور در رأستاي موسيقي هم سهيم حتّ. تاريخ فرقة مهدويه است
  .همين نام است که اين از خانوادة موسيقي جونپور است و اصطالح به دارد

مک در اصل خود واژة بر. نامند مي» صغير ايران«خطّة کشمير را بنام 
. گويند مي »  پرمکه«آن را  سنسکرِتاست که در  سنسکرِتواژة اصيل 

رکيبپرستشگر نَووِهارا بودند» بلخ«برهمن از کشمير بودند که در ها اصالً  م. 
همين خانواده در عهد عباسي در شهر بغداد اکادمي را تأسيس نموده بودند 

  .ده بودندکرزبان عربي ترجمه  متون يوناني و هندي را به و
  چندين مرتبه در کشمير آمدهعلي همداني همدان، مير سيد شاه 

خان همينجا چنگيز . است مدفون ٢شهر کوالب ولي برگشت دربود 
مشهور است » قبورالشّعرا«جايي بنام  ٣در شهر شرينَگَر. رده بودشکست خو

را همينجا » ترنگني راج« ٤کلهن. شعراي معروف فارسي مدفونند که آنجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۲۳/ه ۹۱۰القعده  ذي ۱۹م؛ متوفي   ۱۴۴۳سپتامبر  ۹/ه ۸۴۷االول  جمادي ١٤متولّد   .١

  )مترجم( .م ۱۵۰۵آوريل 
ترين شهرهاي تاجيکستان در آستان  واقع در جنوبِ تاجيکستان و يکي از قديمي  .٢

 )مترجم( .ختالن قرار دارد

٣.  ج ايالت و و کشيمر پايتختمترجم( ).هند(م(  
زبان سنسکرِت است  دت کلهن بهتأليف پنْ» راجترنگني«ترين تاريخِ کشمير  قديمي  .٤

 )مترجم( .را در بردارد ١١٤٩- ٥٠که وقايع سالهاي 



١٣   ارتقاي فرهنگ فارسي در پيشرفت اتميانهسهمِ ادبي هند در قرون  

نموده بود که چندين تراجمِ فارسي و اردوي آن چاپ و منتشر شده  تأليف
  .است

شاه اکادمي را تأسيس نموده بود که کتابهاي طان بدپادشاه کشمير سل
در آنجا  سنسکرِتزبان  زبان فارسي و کتابهاي فارسي به به سنسکرِت
و کتابي بنام  سنسکرِت به» يوسف و زليخا«در همين اکادمي . شد ترجمه مي

پادشاة . ترجمه شد» بحراالسمار«زبان فارسي بنام  به »ساگر  کَتَهاسرِت«
ي خالقداد عباسي امر فرمود که مصطٰف بهالدين محمد اکبر  جالل تيموري

زبان فارسي درست و مستند ترجمه  همين ترجمة فارسي را دو مرتبه به
اسالمي دانشگاه . تجويز نمود» اسمار درياي«کند و بعداً اسمِ کتاب را 

اين کتاب را چاپ  ،نو خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران دهليعليگره و 
  .نموده است

نامند ولي حقيقت اين است که در  عهد لوديان را بالعموم عهد عقيم مي
تأليف شد که  ١»لهجات سکندر شاهي«همين عهد کتابي در موسيقي بنام 

) ايالت اتراپرادش( ؤدانشگاه لکهنفرد در کتابخانة  نسخة کامل و منحصر به
موريان هند است که عهد طالئي زبان و ادب فارسي دورة تي. موجود است

در همين عهد همة پادشاهان تيموري براي گسترشِ زبان و ادبيات فارسي 
سمت بابر  اي را به نويسان مصرعه مؤرخين و تذکره. اند سعي عمده نموده

  :اند پادشاه منسوب نموده
  عيش کوش که عالم دوبـاره نيسـت   بابر به

نغر ميرزا و نوة شاهرخ حقيقت اين است که اين مصرعه مالِ پسر بايس
م در خراسان   ۱۴۵۲- ۵۸/ه  ۸۵۵- ۸۶۱ر قلندر است که از بميرزا بنام ابوالقاسم با

سلطان محمد فخري هروي در . کرد و در مشهد مدفون است ميحکومت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )مترجم( .ستتوسط پروفسور سيده بلقيس فاطمه حسيني تدوين و چاپ شده ا  .١

  ۱۴  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

هردو غزل را نقل کرده است غزل ظهيرالدين محمد » ١الحبيب حتفة«کتاب 
  :استزير بابر شاه 

  م که مرا حاصل بودالله را داغ تو آن د
  داغِ عشق تو مرا الله صفت در دل بود

نيز بيتي از مرزا ابوالقاسم بابر قلندر هم در اين کتاب چنين مذکور 
  :است

  نوروز و تو بهار و مي دلبري خوش است
  که عالم دوبـاره نيسـت   شعيش کو بابر به

ور نبود پر نصيرالدين محمد همايون پادشاه تيموري فقط پادشاه علم
مرحوم نسخه منحصر  ٢استاد هادي حسن. ولي او شاعر هم بوده است

را تصحيح نموده و با ترجمة انگليسي چاپ و » همايون ديوان«فرد  به
در فهرست نسخ خطّي فارسي کتابخانة پيرمحمد شاه، . منتشر نموده بود

بوط آنجا مض» همايون  ديوان«احمدآباد اطّالعي آمده است که نسخة خطّي 
وقتي بنده او را مطالعه نمودم، بدين نتيجه رسيدم که اين . است
»اسفرايني است نه » همايون ديوان»پادشاه» همايون ديوان.  

. ترين عهد تيموريان هند است الدين محمد اکبر درخشنده عهد جالل
توانيم  ما زندگي کنيم و چطور ما ميما گفته است که در هند چطور  اکبر به

در همين زمان در . هاي مختلف درست افهام و تفهيم انجام بدهيم فرقه بين
اوج رسيده بود و افراد اين فرقه را  به ٣ايران نهضت پسي خاني يا نقطوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترتيبِ الفبايي دارد که سلطان محمد فخري هروي آن را  شاعر به ۱۸۰منتخبِ اشعارِ   .١

  )مترجم. (اهللا ساوجي تأليف کرده  نام خواجه حبيب در هرات بهه   ۹۳۰سال  به
 )مترجم(. استاد بازنشستة زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه اسالمي عليگره، هند  .٢

ت در شمالِ ايران ضسلسله محمود پيخاني بوده و خواستگاه اين نهمؤسسِ اين   .٣
 )مترجم. (احتمال قوي گيالن بوده است به



١٥   ارتقاي فرهنگ فارسي در پيشرفت اتميانهسهمِ ادبي هند در قرون  

افرادي از اين فرقه . دند که آنها قائل تناسخ بودندشيکشت و غارت ک به
ملّا محمد صوفي مازندراني، در همين افراد . هند آمدند و پناهنده شدند  در

در  ٣ها بودند و سيد شريف آملي غيره و ٢، دخلي اصفهاني١باقر خرده کاشي
اکبر ارائه پادشاه خود را در دربارِ  تفکّراتبين اين افراد ممتازترين بود وي 

الدين علي قزويني  اي در سرپرستي مير غياث اکبر مؤسسه. نموده بود
ه بود که کرد امرنقيب خان  س نموده بود و بهنقيب خان تأسي معروف به

همچنين . دنترجمه ک» نامه رزم«را بنام » مهابارت«کتابِ مقدس هندوان 
 »گيتا  بگوت«يکي از آن . زبان فارسي هم موجود است به» گيتا  بگوت«تراجمِ 

را » راماين«ترجمة کتاب  .بنام فيضي هم منسوب است که درست نيست
را » رامائن«در عهد جهانگير شاه . دالقادر بدايوني گذاشته بودعهدة ملّا عب به
جامة نظم درآورده بود که دو بيت آن شهرت فراواني  به» پتي پاني مسيحي«

  .دارند
  :در نعت پيغمبر گفته بود

ــد ريــش دارم   ــق محم   دل از عش
ــويش دارم   ــداي خ ــا خ ــت ب   رقاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در شعر او . کرد ميدر برهانپور زندگي  )ه  ۹۹۵- ۱۰۳۸(اي کاشاني  ملّا باقر خرده  .١

 د ) م  ۱۵۸۸/ه  ۹۹۶: م(محتشم کاشي موالنا شاگردين محمظهوري و معاصرِ نورالد
 )مترجم( .استبوده ) م  ۱۶۱۶/ه  ۱۰۲۵  :م(يزي ترش

قرية از خلف ملک مقصود علي ملک ) ه ۱۰۲۵: زنده(موالنا ملک احمد دخلي   .٢
هجري  ۹۹۷در سال و خواهرزاده شيخ ابوالقاسم امري شيرازي کوپاي اصفهان 

 )مترجم( .تپيوس) م  ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه  ۹۶۳-۱۰۱۴(پادشاه دربارِ اکبر  هند آمد و به به

. زيسته واعده داشت که وي مجدد الف ثاني است ميان اکبر پادشاه مغول در دور  .٣
 )م  ١٥٩٦/ه  ١٠٠٤  :م(هي ساخت و ملّا عبدالقادر بدايوني اکبر او را نايبِ پيروي دينِ اٰل

علّامي ابوالفضل شيخ . نام مردي مطرود، مردود و پليد معرفي کرده است او را به
 )مترجم( .دربارة او تفصيل نگفته است» برنامهاک«در  )م  ۱۵۵۱-۱۶۰۲/ه  ۱۰۱۱-۹۵۸(

  ۱۶  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

  :نوشته بود ١در عفّت و پاکي سيتاجي
ــ   رهن عريـــان نديـــدهتـــنش را پيـ

  چون جان اندرِ تن و تن جان نديده
اَ«نگ همين را بنام نيز امر سجامة نثر پوشانيده است به» پرکاش  رم .

. طبع آراسته نشده استزيور  حال به تراجم زيادي آن موجود است که تا به
تي«رسمِ  اکبر مخالفشود و خانمش براي  وقتي مردي فوت مي. بود» س

تخت  براکبر خانم را بر تخت نشاند و گفت که عالوه . شود ده ميآماستي 
ولي خانم  را ترک کنيدشرطي که تو ستي  کنم به شما تقديم مي هر چيز به

شاهزادة دانيال امر فرمود که  بعداً اکبر به. گفت که شوهرم منتظرِ من است
 وقتي او با تمام ميل در آتش رفت،. خانم را مثلِ شاهزادي ستي کن

همان وقت اکبر نوعي خبوشاني را پيشِ خود خواند . شاهزاده بيهوش شد
حال دنبالِ ليلي و مجنون و شيرين و فرهاد  او گفت که شما تا به و به

نوعي در . نظم بياوريد ولي اين قصّه زنده است بايد اين را به. هستيد
 ٢سواميرقم کرد و آقاي کُمار » سوز و گداز«فرمايش پادشاه مثنوي را بنام 

  .انگليسي ترجمه کرده است به Burning & Meltingآن را بنام 
او اهدا شده  به ييالشّعرا فيضي تنها شاعرِ هندي است که خطاب ملک

تأليف نموده است نيز » مااللها سواطع«نقط بنام  فيضي تفسير قرآن را بي. بود
 ارة ابوالفضلدرب. فارسي ترجمه کرده است به سنسکرِترا از » نل و دمن«قصّة 

. شود که قلمش چنان آب داشت که شمشيرِ اکبر آن آب را نداشت گفته مي
غالب دهلوي با اصرار  هکرد و ب منتشررا » اکبري  آئينِ« ٣سرسيد احمد خان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )مترجم( .همسرِ رام بود  .١
 )مترجم. (بوده است» سوز و گداز«مترجمِ مثنوي   .٢

کتابِ و مصنّف  )ايالت اتّراپرادش(بنيانگذار دانشگاه اسالمي عليگره در شهر عليگره   .٣
اد و مؤلّف آثار ديگر آب داراي توصيف دهلي کهنه و شاهجهان» آثارالصناديد«معروف 
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 گفت ، اکبر مي١دربارة حکيم ابوالفتح گيالني. گفت که او تقريظي بدان بنويسد
کتابي در هندي بنام  ٢ان سينت. مردم بود، من نمي که اگر او زنده مي

 زيب ولي در زمان اورنگ. نگاشته بود که فعالً سراغِ آن نيست» پرکاش  هبد«
» الموسيقي تشريح«زبان فارسي بنام  همين کتاب را به ٣حکيم ارزانيعالمگير، 

پس . حال وجود دارد دو نسخة آن تا به تنهاترجمه کرده است که 
فارسي  تراجمِ آن بهو هندي بعد از  تسنسکرِگفت که کتابهاي  توان مي

 ٤خانان گمان بنده ممتازترين از آن شخصيت عبدالرحيم خان به. شد  محفوظ
بوده است که در بزم و رزم با کمال بود و هندي، فارسي و ترکي هر سه 

شاعرِ معروف دربارة شخصيت  ٥صائب. زبان را دستگاه کامل داشت
حيم خانن توصيف کرده استخانان را چني عبدالر:  

ــه خــان ــان را ب ــده خان ــزم و رزمِ صــائب دي   ام ب
  چون ظفر خان تو نيست شجاعت در سخاوت در

 خانان داشتم که اگر من وزيري چون عبدالرحيم خانگفت  شاه عباس مي
. راندم عيش و عشرت زندگي مي گفتم و به من همه کار را خيرباد مي

                                                                                                       
که پور  توسط سمانه ساوجي» آثارالصناديد«بايد يادآور شود که . »ملوکالسلسلة«

زبان  م به  ۲۰۱۴در سال ، هست دانشجوي دکتري در بخش فارسي دانشگاه دهلي
 )مترجم(. گردانده و چاپ شده استبرفارسي 

؛ پزشک و )م ١٥٨٩ژوئن  ٢٠/ه ٩٩٧شعبان  ١٦: متوفي(الدين بن عبدالرزّاق  مسيح  .١
  )مترجم. (الدين محمد متّصل شده بود دربارِ جالل اديبِ ايراني که به

م در بهت منطقة  ۱۴۹۳بود وي در سال » ميان تانسين رامتنو پانده«نامِ اصلي او   .٢
 )مترجم. (م در شهر آگره فوت شد  ۱۵۸۵گواليور متولّد شد و در سال 

٣.  دانشمند اورنگ يکي از پزشکان هند مهاجرت کرده بود زيب به ايراني که در زمان .
 )مترجم. (است» طب اکبري«معروفترين تأليف وي بنام 

 )مترجم( .الدين محمد اکبر بود پسرِ بيرم خان و يکي از مقربين دربارِ جالل  .٤

 م ١٦٧٠/ه  ١٠٨١/»صايب وفات يافت«مادة تاريخ : صائب تبريزي، ميرزا محمد علي  .٥
 )مترجم( .هند مهاجرت کرده بود شاعرِ معروف از تبريز به

  ۱۸  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

موزش و پرورشِ هند نسخة خطّي مصورِ ابوالکالم آزاد وزيرِ آ موالنا
»بابري  تزک« ترکي  را از کالجِ آگره گرفته بود که خان خانان آن را از زبان

 نموده چاپا تصاويرِ آن را هم هاودنْآقاي ر. فارسي ترجمه نموده بود به
خانان ذکر نموده است  دربارة عبدالرحيم خان» رحيمي مآثرِ«مؤلّف . ستا

شعراي هندي زبان هم پول فراواني  وه از شعراي فارسي، بهکه وي عال
اي  روابط صميمانه) خالقِ راماين(لسي داس خانان با تُ خان. بخشيده بود

حيم خانخانان هم الئقِ ستائش است و کالمِ  داشت نيز کالمِ هندي عبدالر
خانان  نفر در کتابخانه خان ۹۵. هندي وي نزد هنديان مقبوليت خاصّي دارد

کتب بيني را از بس گرويده بود که حتّي در حمام او يک . مستخدم بودند
  .خواند نفر بر اين کار مأمور بود که کتاب براي او مي

حيم خانکرد آنوقت هم کتب را  خانان اسپ راني مي وقتي عبدالر
خانان  در مدح خانشيرازي شعراي معروف فارسي عرفي . کرد مطالعه مي

 بزرگترين. اند قصيده سروده هشتدر مدحِ او نيشابوري نظيري قصيده و  شش
نظيري هست   نويس فارسي در هند عرفي شيرازي و اميرخسرو، تنها قصيده

سال در مدارسِ هند  ۴۰۰کالمِ نظيري بيش از . باشد که يادگارِ آن عهد مي
حتّي مقبوليت نظيري را از ديدگاة . شود و شاملِ نصاب است تدريس مي

  :توان دريافت که سروده است اقبال الهوري مي علّامة
  ملک جم نـدهم مصـرعه نظيـري را    به

  کسي که کُشته نشد از قبيلة مـا نيسـت  
ولي جاي تأسف است که کالمِ نظيري تا حال بعد از تصحيح انتقادي 

از ايران ديوان نظيري چاپ شده است ولي نسخ . چاپ نرسيده است به
قايسه نشده بدين سبب کالمِ نظيري که خطّي هند براي اين چاپ م

بنده خودم در يک . هاي خطّيِ هند وجود داشت، چاپ نشده است نسخه
 ام که تا حال چاپ نشده بند را کشف نموده نسخه چندين غزل و اين ترجيع
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مناسبت جلوس کردن نورالدين محمد جهانگير، نظيري آن را  به. است
  :سروده بود

  تخارِ عزّه و جاهاختيارِ دين و دولت اف
  شاه نورالدين جهانگير ابنِ اکبر پادشاه

  .بند مذکور است حتّي روداد آن جشنِ زرين در همين ترجيع
پادشاه جهانگير در پادشاهان تيموريِ هند، باسوادترين پادشاه بوده 

الشّعراي  او دال بر اين مطلب است، حتّي ملک» رييجهانگ تزک«. است
  :طالب آملي بيت شاهکار دارددربارِ جهانگير 

  هاسـت  ز غارت چمنت بر بهـار منّـت  
  تر مانـد  دست تو از شاخِ تازه که گل به

در اين سن و . شود الدين محمد شاهجهان برده مي وقتي اسمِ شهاب
  :آيد ذهنم مي الشّعرا کليم کاشاني به سال پيري ابياتي از ملک

  پيري رسيد و مستي طبع جوان گذشـت 
  بِ تن از تحمل رطـل گـران گذشـت   تا

ــيش  ــود پ ــات دو روزي نب ــدنامي حي   ب
  آن هم کليم با تو بگويم چسان گذشـت 

  يکروز صرف بستن دل شـد بـاين و آن  
  روزِ دگر بکندن دل زيـن و آن گذشـت  

چهار  حتّي آخرين تاجدارِ تيموريان هندي بهادر شاه ظفر دو روز را به
  :سروده استه و بيت اردو مبدل کردروز 

    دراز            ر دن
  

  دو آرزو       دو ا ر  
ما از خداوند کريم چهار روز براي زيستن قرض کرده بوديم [  

روز از اينها در آرزو و دو روز در انتظارِ آن  وافسوس که د  ولي
  ]تمام شد
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در نثر و  وي. منشي داراالنشاي شاهجهان پادشاه چندربهان برهمن بود
دو . کردند انشاپردازان بزرگ زيرِ نظرِ او کار مي. نظمِ فارسي با کمال بود

  :بيت از برهمن يادگار هست
  ببـين کرامـت بتخانــة مـرا اي شــيخ   

  که چون خراب شود خانة خدا گردد
  مرا دليست بکفر آشنا که چندين بار

  بکعبه رفتم و بـازش بـرهمن آوردم  
ي که ثاني نداشت، شاهزاده داراشکوه بود که در همين زمان شخصيت

هنومان و نزد راه آهن دهلي معبد نزديک (گهات ه ودم بگَرا در نِ شَداُپنِْ ۵۰
همين ترجمه بود که . ترجمه نموده بود» اکبر سر«فارسي بنام  به) کهنه

. و ادبيات زمان ويدک کشاند سنسکرِتسمت  مستشرقين اروپايي را به
را » اکبر سر«يک نسخة  M.Bernierجهانگردان معروف فرانسه يکي از 

 Auquetil Deforronآقاي  بهه پاريس برد که آنجا ريذيدنت نواب اود به
اين عالم فرانسوي همين کتاب . را همين نسخه اهدا نمود) فرانسوي  عالمِ(

م   ۱۸۰۱وقتي اين ترجمة التيني در سال . فرانسه و التين ترجمه نمود را به
 نهار رسيد، ايشان اظهارِ نظر کرد که اين بزرگترينيپوفلسفي آلماني شدست  به

حقيقت است که بعد از اين ترجمه مستشرقين . هدية قرن نوزدهم است
  .و ادبيات ويدک متوجه شدند سنسکرِتب ادبيات نجا به

  :نوشته است» تاريخِ فلسفة هند«پتا در کتاب آقاي سريندر داس گُ
داراشکوه دوران . اي دارد در اروپا معرفي شد، قصّه هاشَداُپنِْطور چ”

وي . شنيده بود شَداُپنِْم دربارة   ۱۶۴۰اقامتش در کشمير در سال 
 شَداُپنِْهاي بنارس را در دهلي دعوت کرد و کارِ ترجمة  برهمنندين چ

م آقاي دافرون   ۱۷۷۵در سال . با کمک همين پانديتها شروع شد
 (LeGentil)از اين را با دوست فرانسوي خود آقاي الزينتل  يک نسخه
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آباد را داده  فيضشهر ريزيدنت عنوان  بهالدوله  که در دربارِ شجاع
الطيني ترجمه  م به  ۱۸۰۱- ۲دافرون همين نسخه را در سال . بود

اش را مطالعه نمود و فلسفة  آقاي شوپينهار ترجمة الطيني. نمود
ت که من ي يادآور شده استأثير گرفت و شوپينهار از اين کتاب

کتاب مقدسِ هندوان ويدا دسترسي پيدا  شَداُپنِْغيرمستقيم کمک   با
قرنهاي قديم، جوانتر است ولي در تفکّر و   قرن معاصر با. کردم

هيچ مطالعه در جهان بهتر از . سبقت گرفته استبيشتر تفاهم فلسفه 
رِ خودم است و حاصلِ مرگ اين حاصلِ عم. مفيد نيست شَداُپنِْاين 

  )۳۹: ۱۹۵۱گُپتا، ( .من هم است
هند آمد و در پتنا  با رفيقان خود از ايران به ١در همين عهد آذر کيوان

آذر کيوان مذاهب زرتشت، هندو و اسالم را مخلوط کرد و از . اقامت گزيد
» دبستان مذاهب«عنوان  او کتابي به. اين آميزه مذهبِ جديد را تأسيس نمود

انگليسي  به ”School of Manners“عنوان  نگاشت، نيز همين کتاب به
نام  همين افرادي بودند که کتابِ جعلي به. ترجمه و چاپ شده است

نگاشتند و ادعا کردند که پيغمبران آنها نخستين مهاباد و آخرين » دساتير«
هاي مجهول است حتّي صاحبِ  دساتير پر از واژه. ساسان پنجم بود

در . و ميرزا اسداهللا خان غالب هردو اين کتاب را پذيرفتند» قاطع  هانبر«
ايران هم معمول بود که شعرا و ادباي ايران در آغازِ قرن بيستم از اين 

کس توجه نداشت  هيچ. کردند هاي مجهول و غيرمستعمل استفاده مي واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موبدي زرتشتي بود که در است وي آذر کيوان اسم کاملش کيخسرو اسفنديار بن   .١

کتابِ هند آمده بود و  از شيراز به )م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۹۶۳-۱۰۱۴(شاه پادزمان اکبر 
از  ش  ه  ١٣٦٢ سال در» دبستان مذاهب«نام  يکي از معروفترين تأليف وي بهاو 

 )مترجم( .استچاپخانة طهوري، تهران ايران چاپ شده 
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ي بر حتّي غالب تقريظ داشته؟ ودوجهاي جعلي قبالً کجا  که اين واژه
  .دساتير نوشت

را » برهان قاطع«استاد بنده جناب آقاي پروفسور محمد معين مرحوم 
ها نوشته که بعضي  و دربارة واژه ستا اهتمام تمام چاپ و منتشر کرده  با

و بعضي جا غالب درست بودند، نيز چندين جا » قاطع برهان«جا صاحبِ 
  .فقط نزاع لفظي است

دوست نبودند بلکه  و علمپرور هنرد تنها پادشاهان تيموريِ هن
هايشان هم صاحبِ ذوق و باسواد بودند، مثالً گلبدن بيگم، نورجهان  خانم

النّسا، موالنا اشرف مازندراني را از ايران  آرا براي تربيت زيب  و جهان
تخلّص داشت ولي صاحبِ ديوان » مخفي«النّسا  زيب. دعوت کرده بود

مخفي داريم مثالً مخفي رشتي و نورجهان  تخلّص ما چند شاعرات به. نبود
  .مخفي

النّسا چاپ کرد و يک  نام زيب را به» مخفي  ديوان«منشي نولکشور 
نواب صديق حسن بسيار . نواب صديق حسن فرستاده بود نسخه را به

ابياتي از آن » انجمن شمعِ«خوشحال شد و در تذکرة معروف خود بنام 
»خداده بود که غزلي از زيباشت. نقل نمود» مخفي ديوانالنّسا  باه از اينجا ر

  :بود که اسمش هم در آن مذکور است
ــر آورده  ــيکن رو بفقـ ــاهم و لـ ــرِ شـ   ام دختـ

  النّسا است زيب و زينت بس همينم اسمِ زيب
  :که در همين ديوان شاعري نوشته است درحالي

  “بوعلي روزگارم از خراسان آمده”
ش قصايد در در ديوان .او از استخر بودنيز اين هم مذکور است که 

کرد و آقاي احمد گلچين  او در بنگاله زندگي مي. دمدح امرا وجود دار
شاعر و هنرپيشه را ذکر نموده است که  ۷۴۵حدوداً » هند کاروان«معاني در 
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از اينها شخصي بنام . بودند مهاجرت کردههند  ها از ايران به در زمان صفوي
گمان  ي گزيده بود و بههم بوده که در بنگاله سکٰن» انيبوعلي مخفي خراس«

  .غالب اين ديوان مالِ همين بوعلي مخفي خراساني هست
ها  بزرگترين شخصيت اين روزگار ميرزا عبدالقادر بيدل بود که هندي

جان دل و او را فراموش کردند ولي در آسياي مرکزي بيدل را از 
وقتي دکتر ذاکر حسين . سي اصطالح شدشنا در افغانستان بيدل. پسندند مي

افغانستان رفته بودند همان وقت ) رئيسِ اسبق جمهورِ هند(مرحوم 
»اتتکميل گرديده بود و يک نسخة  »بيدل  کلي»اتايشان  را به» بيدل  کلي

  .کردند که وزن چهار جلد آن حدوداً دوازده کيلو است  اهدا
استاد شفيعي . کنند ل توجه ميميرزا عبدالقادر بيد حاال ايرانيها هم به

نگاشت و قدر و منزلت بيدل را در » ها ئينهآ  شاعرِ«عنوان  کدکني کتابي به
  .داد  ايران جلوه

شد، ديوان بيدل  وقتي گذشت که عرس ساالنه بر مزارِ بيدل برگزار مي
يکي از مريدان بيدل . خواندند گذاشتند و از آن ابيات را مي قبرِ او مي به

  :آمد ديوان را باز کرد، بيتي پيشوقتي 
  چه مقدارِ خون در عدم خورده باشم

  که بر قبـر آئـي و مـن مـرده باشـم     
  :بيدل پيشگوئي کرده بود

  مانـد  ز بعد من نه غزل ني قصيده مـي 
  ماند ز چشمها دو سه اشک چکيده مي

  :گردد سه بيت بيدل اينجا نقل مي
  غي گفـتم کــه فــردا دمــا از بـي   درهاي فردوس وا بـود امـروز  
ــا     ســعي ديــر و حــرم بهانــة مــا ــتانة مـ ــار از آسـ ــرد مـ   بـ
  شکست باز و کرد تازه وضو صد  شيخ چون عزم بر نماز شکست
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کنم  گويند که غالب از بيدل تقليد کرده است ولي من ادعا مي افرادي مي
  :است تواند از بيدل پيروي و تقليد کند، او خود گفته که غالب نمي

     ر    زِ  
  

   ا اهللا  ں    
  ]دشوارست تقليد و پيروي بيدل در شعر واقعاً سخت و کار[  

غالب بزرگترين  .او در طرزِ خود موجد بود. اصالً غالب مقلّد نبود
اين واقعاً جاي تأسف است که ديوان اردوي . شاعر دوزبانه با نثرنويس بود

فارسي  ه غالب بر اين ديوان اردو بهرسد مگر مقدم چاپ مي غالب به
  .شود چاپ نمي ،نگاشته شده است

  گيري نتيجه
ام که ادبيات  پس از سيري ادبي در قرون ميانة هند، اين نتيجه اخذ کرده
ادبا، شعرا و  ،فارسي، با زبان و فرهنگ محلّي هند آميخته گشت و آثار

  .شوند مي بهاي هند شمرده فضال را پشت سرگذاشت که سرماية بي
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ق يتلف ييمهم سنا هاي تياز خالق. برداردطبيعت و ماوراي طبيعت را در
توان  ي نميتد سنّياز قصا ياريکه برخالف بساي  گونه به وصف و معناست
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 د شاعر است و همين موضوعدر اين قصايد وصف، عامل بيان معنا و مقصو
  .وجود آورده است ي بهانسجام شعر را در محور عمود

  .توصيفات، فضاسازي، انسجام، سناييتصوير شاعرانه، : كليد واژه

  مقدمه
ي آن است و فقدان اين عنصر موجب از بين انگيز ماهيت هنر بر پايه خيال

  :شود مي رفتن هنر
و  تفکّر به خود رامحض آنكه اين صفت خيالي بودن جاي  به”

 اين معني ميرد به ريزد و در هنرمند مي قضاوت دهد هنر از هم فرو مي
 كه وي از هنرپيشگي تغيير ماهيت داده و انتقاد كننده شخص خود

اين معني كه وي از  به ميرد مي شود همچنين در بيننده يا شنونده مي
ظر نا تفکّرحالت يك فرد م به حالت يك تماشاكننده مجذوب هنر

  )٦٦: ١٣٨٨ كروچه،( .“كند مي بر زندگي تبديل پيدا
وصف خاص شعر يا نثر نيست و ميان اين دو مشترک است و بعضي 

ی اتّصال بين نظم و نثر دانسته، در مقام مقايسه و تطبيق براي  آن را حلقه
  :اند ی متمايز قائل شده آن سه شيوه

ادبي و وصف مراعات اعتدال در کاربرد صنايع   وصف ساده، وصف با
  )٢٥٢- ٢٥١: ١٣٦٦خطيبي، (ی کامل از صنايع لفظي و معنوي  استفاده  با

ي در شعر است و نقش بسيار مهمی  هتصوير از عناصر اصلي و سازند
ترين نوع تصوير، تصوير ديداري است  هرچند متداول. ي آن داردانگيز خيال

 از اين تر ا تصوير را گستردهشود ام مي چشم ديده  با يعني چيزي كه
  :دانند و برخي معتقدند که مي

اي قابل لمس مثل سختي و رطوبت و  ممكن است صدا، بو، تجربه”
سردي، حسي دروني مثل گرسنگي و تشنگي و تهوع، و يا حركت 

mailto:shahnameh1390@yahoo.com
mailto:Email:dehrami1@yahoo.com
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  )٤٦: ١٣٧٩الرنس، ( .“كششي در عضالت يا مفاصل باشد و
لت تصويرسازي نشان از غلبه عاطفه بر شاعر دارد كه بيان او را از حا

  .كند مي تبديل انگيز غيرمستقيم و خيال به مستقيم
توصيف نشان دادن ويژگي . يكي از وجوه تصوير، توصيف است

است كه  …، مكان، زمان، چگونگي حادث شدن رويدادها وها شخصيت
را در قالب اي  از اوصاف شي يا پديدهاي  براساس آن شاعر مجموعه

 شعر وصفي قدمتي ديرينه دارد و. دآور مي دنبال يكديگر به تمهيدات بياني
ل اساس تغزّ. شود مي ي در نخستين اشعار فارسي محسوبعنصر مهم
 هبر پاي …تي مانند وصف بهار، توصيف بيابان، اسب، معشوق وقصايد سنّ

ي يكي از عناصر پربسامد در شعر فارسي طور كلّ به .اين عنصر قرار دارد
تشبيه ، تر از استعاره ر گستردهحوزه توصيف بسيا. همين توصيف بوده است

  است چرا که …و
پرواز درآيد و بخصوص در اسنادهاي  تواند به تر مي تخيل شاعر آزادانه”

ها و  بخش به ديگري نسبت دهد وی  هپديد اي را به مجازي هر پديده
تنوع  بطور كلّي. اجزاي يك شي از منظرهاي مختلف نگاه كند

فراخ است و اشتباه نيست اگر  ي تصويري در توصيف بسيارها زمينه
ي هنري و پويايي شعر بيشتر از ها تاقيبگوييم سهم وصف در خلّ

همه موارد سازنده شعر است تا جايي كه بخش زيادي از قصيده بر 
  )٣٩: ١٣٨٩، يو ذوالفقار يدهرام( .“باشد مي پايه وصف

  ی تحقيق پيشينه
هاي وي  و انديشهها و مقاالت بسياري در معرفي سنايي و آثار  کتاب

از محمد رضا شفيعي ) ١٣٧٢( سلوک هاي انهيکتاب تاز. نوشته شده است
هاي شعر  کدکني؛ در نقد و تحليل چند قصيده از حکيم سنايي و کتاب افق
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اي در  از مهدي زرقاني و کتاب شوريده) ١٣٨١(سنايي غزنوي  ی انديشهو 
د خاني که کوشش محمود فتوحي و علي اصغر محم به) ١٣٨٥(غزنه 

شرع ن يواعن هايي با و مقاله مجموعه مقاالتي در انديشه و آثار سنايي است
از ) سنايي(يک ايراني پيشقدم دانته  ،)١٣٦٣( اهللا مجتبايي  و شعر از فتح
 يکارشناسی  هاي بسياري از جمله پايان نامه ان نامهيو پامسعود فرزاد 

، دانشگاه »يد سناييشناسي قصا جامعه«عنوان   ی قاسمي با زهرهارشد 
اندکي از تحقيقات بسياري است که تاکنون ) ١٣٨٨(سيستان و بلوچستان 

تاکنون  يصورت گرفته است ول ييسنا يفشناخت و معری  در زمينه
ن يدر ا. است نشدهانجام  ييپژوهشي مستقل در مورد توصيفات شعر سنا

 اسب وصفتنمعنا،  با از منظر ارتباط وصف ييفات شعر سنايمقاله توص
تناسب توصيف حاصل از آن،  يف و فضاسازيتوص، معنا و مخاطب  با
  .قرارگرفته است يمورد بررس …و موقعيت و مقام ممدوح مخاطب  با

  معنا و مخاطب تناسب وصف با
عناصر ديگر شعر ارزش چنداني  توجه بهخودي خود و بدون  به فيتوص

قرار استفاده مورد  كالم قصد آرايش به ندارد و هيچ تصويري بيهوده و تنها
 .مرتبط باشد متن مورد نظرما نيز با و عالوه بر دقيق بودن بايدگيرد  نمي

  )١٣: ١٣٨٨ وود،(
اين  ييسنا دياز قصا ياريدر بس: معناي شعر  تلفيق و پيوند وصف با
شود كه شاعر قصد  مي و عواطفي ها انديشه به عنصر موجب قدرت دادن

ي مختلف تصوير و عناصر ها ميان جلوه آنجا که انتقال آنها را دارد و از
 ديگر شعر مانند معنا هماهنگي و پيوند وجود دارد رسوخ و اثرگذاري شعر

، يستانيس يخفر ديقصا يبرخ ازاگر . سازد مي در ذهن مخاطب بيشتر را
ه شعر را حذف کرد يفات اوليو توص مقدمهتوان  مي… و يخاقان
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ن يا ييد سنايقصا يوارد شود در برخ يبيه آسديقص يتنه اصل به آنکه  بدون
توان وصف را از شعر جدا  نمي ق شده است کهيهم تلف با دو بخش چنان

  :مطلع اي به دهيدر قص. ساخت
ــان را  ــاره جه ــدار دگرب   آراســت جهان

  ان رامرا و ز نيکرد، زم نيخلدبر نچو
  )٢٢٤: ١٣٨٣سنايي، (

 يشاعر وصف. وند استش خدايشعر ستا ياصل يه و محتوايدرون ما
 ياصل يمحتوا ياقتضا به ادهد ام مي دست به پرندگان ياز بهار و آوازخوان

  :کند مي انيب يحيک از پرندگان ذکر و تسبيهر يشعر برا
  زنـد نعـره کلنـگ از دل مشـتاق     ريشبگ

  وز نعره زدن طعنـه زنـد نعـره زنـان را    
  لک الحمد، لک الشـکر : کهديولکلک گ آن

  آن مـار دمـان را   يا کـرده  مـن  ةتو طعم
ــ ــ جهيموس ــگو يهم ــ: دي   رازق رزاق اي

و جـان   يانسـ  ييخش توده جانب يروز
  قـــاربربنـــدد من هـــدهياز شـــغب ب زاغ

  زبـان را  حيتسـب  بـه  چون فاخته بگشـاده 
ــيپ ــا گ هتوسـ ــوهمـ ــتيکي: ديـ   گانهيسـ

  هـوا بـر ورشـان را    بـه  تا در طـرب آرد 
  ديــگو يصــفت بــار يبهــار جشــکگن

  اشــجار نــوان را  دانگيــزبــوم بر کــز
  سـرخ کبـوتر   يهو صـد بـدم   ديهو گو

ــو دارد پ  ــتن ه ــتهيدر گف ــان را وس   لس
  )٢٢٤-٢٥: ١٣٨٣سنايي، (
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ق يهم تلفبا ست بلکه هردويشه نيجدا از اند يزين شعر چيدر ا وصف
اند و در اغلب اين اشعار که بيشتر کشف و شهودي و دروني هستند،  شده

بسط و گسترش آن از عامل تشخيص استفاده کرده تا  شاعر در توصيف و
  .تجربيات عاطفي خود را براي خواننده ملموس و دست يافتني سازد

  :نديگو ي ميتر در شعر سنّيتصو يژگيدر مورد و يبرخ
تصوير كاركردي تقريري و توضيحي دارد و در خدمت انديشه ”

 ي،فتوح( .“كشد مي آرايش انديشه را بردوشی  هاست و وظيف
٢٣: ١٣٨٩(  

كننده  در اين شعر نيز وصف تنها ارزش زيباشناختي ندارد بلكه تقويت
  .اعر و مطابق مشرب سراينده استانديشه ش

رنگ و بويي عرفاني وصف  با بهار رانيز بار ديگرديگر اي  در قصيده
  :عالم روح و معني و االهيات پيوند داده است با كرده و طبيعت را
  شـدند  ييصـحرا  روان عشق يباز متوار

  …شـدند  ييعقل سودا دگانيباز سرپوش
ـ پد ارانيـ عشـق ع  اريـ تا ع   آرنـد بـاز   دي

  …شـدند  ييزرگران نه فلک در مرد پاال
  بودند خلقان چون ز عدل انياکنون الئ به ات

  …شدند يياال و فزودندبيلف در الا کي
  )٣٣٤-٣٦: ١٣٨٣سنايي، (

عناصري از زندگي و ديد اهل   و با با چشم انداز عرفاني”در اين قصيده 
گونه قبل از سنايي توصيف نكرده است يا  كس بهاري را بدين عرفان هيچ

  )١٠٧: ١٣٧٢ شفيعي كدكني،( .“اگر بوده است امروز در دسترس ما نيست
 ،دهد مي بيني خود را در مورد مرگ نشان در شعر ديگري نيز كه جهان

كند و  مي فيوصورت گرگ تص و زندگي را بهجهان را پر از پليدي 
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بيان براي اي  مقدمهدر اين شعر  توصيف. داند مي راه رهايي از آن را مرگ
اي ميان معنا و وصف  و مورد نظر شاعر است و در آن فاصلهمعناي اصلي 

اعتدال  زيرا سنايي بدون افراط در کاربرد صنايع ادبي و با. شود ديده نمي
ي آراسته است و جزييات مورد نظر هاي خيال صورت توصيفات خود را به

  :را بيان کرده است
ــبم ــ ميحکــ يا ري ــدگان نياز چن   يزن

ــاز ــدگان ني ــرد يزن ــان يچــو م   يبم
ــاز ــدگ نيـ ــدگان يزنـ ــنخ يزنـ   زديـ

  …يز گرگان شـبان  ديکه گرگست و نا
  يخاکدان پـر از گـرگ تـا کـ     نيا در

  …يپاسـبان  گانيچون سگان را يکن
ــاند    ــت رس ــاک مرگ ــالم پ ــدان ع   ب

ــا  ــه مرگ ــت درواز ک ــانة س   يآن جه
ــ نيــا وز ــد فــهيج ةکلب   مرگــت رهان

ــرگ ــدگان يةاســت ســرما کــه م   يزن
  )٦٧٨-٧٩: ١٣٨٣سنايي، (

يكي از وجوه : موقعيت و مقام مخاطب  توصيفات با تناسب واژگان در
از نظر انتخاب واژگان و اصطالحات هنري توصيفات سنايي تناسب آنها 

 در مدحاي  در قصيده. وحان مخاطب شعر استموقعيت اجتماعي ممد  با
  :مطلع به امين المله قاضي عبدالودود

  مقتدا عتيبن ثابت در شر چو نعمان يا
  مصـطفا  نيشرع و د يشوايحجت پبه يو

  )٢١٨: ١٣٨٣سنايي، (
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آنكه ممدوح، قاضي است توصيفات پر از اصطالحاتي است  اقتضاي به
  :اسب است مانندمتنو مقام او موقعيت ممدوح  با كه

»مدعي و مدت وعا، انصاف، عدل و علم، حج…«  
  :مطلع به ديگراي  قصيدهدر  باز
  دار مصـطفا  راثيخوش م ينام و خوبه يا

  سخا بر عاشق تو و يتيگ هردو عاشق تو بر
  )٢٤٣: همان(

. كاربرده است به كه در مدح قاضي صاعد است نيز همين تمهيد را
  :مطلع  از او با ديگري  شعرِ

  جانان داشتن قدر دل عش ستيمردان ن شرط
  پس دل اندر بند وصل و بند هجران داشـتن 

  )٥٤٥: همان(
ون و حدوث، ك« مملو از اصطالحات فلسفي و تعبيرات حكمي مثل

  :اين اصطالحاتکاربرد  .است …»فساد، الهوت و ناسوت و
ت در خواسته اس مي كند كه شايد مي اين وسوسه را در ذهن ايجاد”

ام در نيشابور داشته آن را بر او قرائت كند حكيم عمرخي  ديداري كه با
 هاي و طبعا لحني حكيمانه برگزيده است تا فيلسوف شاعر را از آگاهي

  )١٦٩: ١٣٧٢ شفيعي كدكني،( .“خويش بر معارف حكما خبردار كند
در مقابل اين توصيفات، در آن دسته از اشعار كه در مدح خواجگان و 

خي فر همچونتوصيفات شاعراني  مانندل سياسي است توصيفات رجا
ل ي طبيعت است آنچنانكه در تغزّها سيستاني در وصف دلبران و و زيبايي

  :گويد مي در مدح خواجه مسعوداي  قصيده
ــ ــرد لد وار يعرب ــي مب ــاهي ک ــرب م   آب ع

ــ وتصــف ــ ،يرپس ــزن هچ ــک ،يخ ــب رش   ل
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ـ  بـر  وچـ  تراس ،ناوب گل رب کله   وادسـ  ،هالل
  رطـب  ارخ رب وچ ،راست ،او سنرگ رب مژه

ــ وچــ ،تراســت يناصــ ــ رب ــافور هتخت   ،نيک
  عنـب  خوشـه ي کـ ي ،ميس قطب رازفاي مشک

  ايشمس ز پاره يکي ،عقده از کسف من بود اي
ــود ــمتّ ش ــي ،روز لص ــهي ک ــب ز گوش   ش

  قوس اندر سشم چو ،تراس ،او تجبه و رواب
  برعقـ  در همـ  چو ،راست ،او طلعت و کله

  )٢٧٦: ١٣٨٣ سنايي،(
اشخاص مذهبي و يا   با هيچ تناسبي يچنين توصيفاتکه واضح است 

ا رود ام نمي كار به ي در اشعار عارفانه و زاهدانه نيزفالسفه ندارد و حتّ
 موقعيت  هماهنگ با اشعار وي شناسي سنايي، توصيفات دليل مخاطب به

  .استوي  ممدوحان و مخاطبان
اين توصيفات در لحن كالم شاعر نيز  :ن کالمثير توصيف در لحأت

 موضوع وصف شدهفراخور  اي به كه در هر قصيدهاي  گونه به ثيرگذاشتهأت
ف كه در نكوهش زمانه و تصواي  در قصيده .گزيند را برميلحن متفاوتي 

توصيف اين لحن برخاسته از . عصر خود سروده لحني تند و آتشين دارد
زرق و « است که با »اصحاب مال«رياکاري از شاعر  ميزآ نفرتی  هعاطف

  :اند نشسته »ارباب حال«برجاي  شده »خرقه پوش و دين فروش» «مخرقه
  اصحاب مال يلگمج يا ،آخر محال ديبس کن

  …ارباب حال ةفيطا يا ديدر مکان آتش زن
  اند از بهـر زرق و مخرقـه   پوشان گشته خرقه

  مـال جـاه و   يآرزو ازاند  فروشان گشته نيد
  )٤٧٥: ١٣٨٣، سنايي(
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  و فضاسازي در اشعار سنايي توصيف
  :ر داردثّؤسازي نقشي م، فضاگيري معنا و انتقال آن در هر اثر منسجمي در شکل

در ادبيات فضا و رنگ . شود تأثير اثر ادبي يا هنري مربوط مي بهفضا ”
سر و كار دارند كه از صحنه، اي  هر مجموعه  با طحالت مسلّ  با

شود و عالوه بر جزييات جسماني  ف و گفت و گو تشكيل ميتوصي
 .“گيرد ثير مفروض بر خواننده را هم دربرميأو رواني آن مجموعه، ت

  )٣٦١: ١٣٨٠داد،(
عناصر ديگر در ايجاد فضاي شعر نقش دارد؛ ی  هتوصيف بيش از هم

عنوان سكوي پرش براي فضا و حال و  به”ي كه برخي توصيف را تا حد
  )٩٨: ١٣٨٧نوبل، ( .“انندد هوا مي

در توصيفات شعر سنايي، نقش آن در ايجاد فضاي شعري  نكته مهم
اي  گونه به تمام جوانب نشان دهند با رااي  توانند صحنه توصيفات مي .است

آنها ی  هو از مجموع ديوجود آ به كه بين عناصر وصفي وابستگي و انسجام
اين توصيفات . تداعي شود اي نظام يافته و محسوس در ذهن مخاطب صحنه

كند كه عناصر ديگر مانند انديشه و عاطفه و  مي فضا و حال و هوايي ايجاد
فضاهاي مختلفي در . برد مي پيش به دهد و مي مفهوم شعر را در خود جاي

توصيف مهمترين عنصر ساخت  شود كه معموالً مي شعر سنايي حس
آرام و  ييفضا داراي دي عرفاني دارنها مايه كه درونشعرهايي . آنهاست
اند حال و هوايي  اوضاع اجتماعي پرداخته به د و شعرهايي كههستنمعنوي 

  .تيره و تار بر آنها حاكم است
از آنجا كه برخي اشعار عرفاني سنايي ثبت تجربيات اوست، فضايي 

 اند و همديگر را كامل هم وابسته در آنها بهمنسجم دارد كه اجزاي تصويري 
صورت  عرفاني را بهن تجربيات همييكي از شاعر شعر زير در . كنند مي

  :ري در انتقال عاطفه داردثّؤكه در آن توصيفات نقش مكند روايي بيان مي
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  ينـادان  بـه  مـن دوش  ،خانه برون رفتم از
  …يمان عجب به ونمن بشنو، تا چ ةقصّ تو

  يو سـلطان  زهيخـوش پـاک   ييسرا به رفتم
ـ   ،هيز همسـا  بيـ نـه ع  ـ يو ز مينـه ب   يران

ــر يو در ــد ينف ــپ ،دمي ــات راني   يخراب
  …يابـان يب ويچون د ،همه قالشان يقوم

ـ اي وان باخته بـاران  ،باخته دراعه نيا   ني
  يوان گفتـه کـه نسـتان    يگفته کـه بسـتان  

  رسـتم زان ظلمـت نفسـا    يکـ يگفت  يم
  »ياعظم برهـان «ما  گريد يکيگفت  يمين

  يثانمرا  ستيکس ن» ولاالانا «گفت  نيا
  يتا خلق شود فان» انا آالخر«و آن گفت 

  يرانــيمــن زان حــال ز ح ريــمتح مانــدم
  يروحان ةخواج يا نيقومند ا هگفتم که چ

  )٦٧٢: ١٣٨٣ سنايي،(
وصف حيراني و رندي کساني  در اين شعر توصيف شاعر از خراباتيان،

و و بيشتر کشف و شهودي است  گويند مي از سرمستي هذيانکه  است
براي را  خراباتفضاي  اين حال توصيف،  با. ي سمبوليک دارد جنبه

  .ساخته است قابل لمسمحسوس و خواننده 
استکه در اين شعر ديده ي هاي از ويژگي ديگر يكينيز تجربه مداري 

  برخي از اشعار كه .شود مي
صورت خودكار در هياتي  شاعر كمترين دخالتي در بيان آنها ندارد به”

كه بسياري از عناصر حكايت اي  گونه به يابد مي يتجلّروايت گون 
، زمان، مكان، طرح، تعليق و فضاسازي شخصيتو داستان از جمله 
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  )٨٨: ١٣٨٧طاهري، ( .“يابد مي راه بدانها
هم پيوسته  به حال و هواي روايت،  با تناسب توصيفات در شعر سنايي

ونگي و نقل است و موجب تعالي روايت از سطح نظم گ تنيده و درهم
 كمك اين توصيفات، مخاطب را با شاعر. شاعرانگي شده است به خاطره

در برخي . درگير ساخته و در فضاي آن قرار داده استذهنيات خود   با
تبع آن  به اقتضاي معناي مورد نظر توصيفات متفاوتي بيان و به اشعار سنايي

اين اشعار، ترين  يكي از برجسته. فضاهاي مختلفي نيز ايجاد شده است
  :مطلع به استاي  قصيده

  کـار  نيريشاهدان شـ  يطرب ا  عاشقان خوش رفتار يطلب ا
  )٣٧٣: ١٣٨٣، سنايي(  

مقصود شاعر  كه در آن توصيفات كاركردي بالغي يافته و بنا به
جريانات فيزيكي و   پويايي هنر با. فضاهاي مناسبي را پرورانده است

. شوند توصيف كنترل مي  جريانات با گيرد و اين عاطفي درون آن شکل مي
  )٦٩: ١٣٨٨ وود،(

يي از ها آورد وصف مي وقتي شاعر سخن از نكوهش يا تمجيد چيزي
آنچنانكه وقتي در بيان تعليمات . كند مي دهد و فضا را كنترل مي دست به آن

  :گويد مي رسد در نكوهش آن مي دنياگريزي به خود
ـ برگذر ز ـ جهـان غرچـه فر   ني   بي

ــدر گــذر ز ــردم ني ــاط م   خــوار رب
ــه ــواه  يا کلب ــدرو نخ ــد يکان   مان

  سال عمرت چه ده چه صد چه هزار
  خراب که هست نياز ريبرگ رخت

ــر    ــوراخ و اب ــام س ــار تب ــان ب   وف
  )٣٧٥ :همان(
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  :يابند مي رسد توصيفات رنگ و بوي ديگري مي دل به وقتي و
ــ  دارد و بس يکار اگر رنگ و بو ــحب ــار نيذا چ ــا فرخ   و فرخ

ــر   دل مکن که جز غم حـق  يدعٰو ــود در ح ــدل د مينب   …اري
ــتين ــ  س ــدر نگارخان ــر ةان   من و کفـار ؤصورت و نقش م  ام

  )٣٧٦: همان(  
توان  مي محدوده مكاني توصيفات سنايي نيز توجه به  با اين فضاها را

 توان محدوده توصيفات در قصايد او بسيار گسترده است و نمي. بررسي كرد
اين گستره همه مظاهر زندگي شاعر را . خاصي گنجاند فظرآن را در 

گيرد و مواردي مانند طبيعت، ماوراي طبيعت، تجربيات شخصي،  ميدربر
اين گستردگي . شود را شامل مي… هاي گوناگون و وصف اجتماع، شخصيت

سنايي را . او وابسته دانست شخصيتي مختلف ها ساحت به توان مي را
  :دانند مي تمتفاو شخصيتداراي سه 

 “مداح و هجاگوي، واعظ و ناقد اجتماعي، و قلندر و عاشق”
  )٢٥ :١٣٧٢ شفيعي كدكني،(

را در شعر سنايي  ها مكان صورت خيلي مجمل بخواهيم به اگر
در مورد . عالم معنوي است عالم جسماني ودهيم شامل طبيعت،  نشان

و  درك عالم نامتنهايي. فضايي شاد و روشن داردشعر او نخست 
راحتي آن را  به تواند نمي معنوي و روحاني دشوار است و مخاطب عوالم

سعي شاعر در اين است كه عوالم معنوي را . م كندخود مجس  در ذهن
مانند باغ و بوستان و عوالم مادي و اين جهاني وصف كند تا بتواند 

خوبي  به در اين ابيات اين فضا. از تجربيات خود را نشان دهداي  گوشه
  :شود مي حس

ـ کاندرو هـر دل کـه    يجهان   يابيپادشـا  يابي
  ينيشادمان ب ينيکاندرو هر جان که ب يجهان

  ٣٨  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

  يابي نيز فضلش آست يدوز يا گر جامه درو
  …ينيز عدلش آستان ب يزاس يا رو گر خانهد

ـ همـه فـراش دل    يياگر در باغ عشق آ   يابي
  ينـ يباش جـان  همه نقّـ  ييآ نيوگر در راه د

ـ جانب مـدد   نيرا از يار عرشانو يگه   يابي
  ينـ يب انيـ عـالم ب  نيرا از ياشکال حس يگه

  )٦٩٦: ١٣٨٣، سنايي(
 و گيري از صفات بهره  با توصيفات بيشترکه ي سنايي نيز ها در مناجات

م و زمزمه و ترنّ با فضايي آرام و متناسب اند، هاي خبري شکل گرفته گزاره
  :ده استشذكر شبانگاهي ايجاد 

ـ   يحد و مانند يب ايا   ييو همتـا  يمثلـ  يکـه ب
  …ييکه دور از دانش ما يشبه يب و مثل يب آن تو

  ع هـر بنـده  بـ هرچه اسرارست انـدر ط  يبدان
  ييدايـ اجسـام پ  نيدر ،هرچه پنهان تو ينيبب

  ت راكمل ستين يزوال ،ديزوال آ يملک همه
  يينفرسـا  شک يو تو ب نديخلقان بفرسا همه

  يرا گـر تـو نـامرز    يره ،داآمرزد خداون که
  ييگر تـو نبخشـا  ،دادمانيب نيدر ديکه بخشا

  )٦٣٢-٣٣: ١٣٨٣، سنايي(
در مقابل اين فضاهاي شاد و آرام كه برخاسته از حس و تجربه 

 هاي اجتماعي و مايه درون  ی سنايي است، او در اشعاري با عارفانه
و  كند يف خلق ميكمك توص فضاهايي تيره و تار و نفرت آلود را با رئال،

ی اجتماع و نظام حاكم و دنياپرستان  شمشير بيان خود را بر بدنه
  :آورد مي فرود
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ــلمانان ــلمان  مس ــلمانان مس ــلمان يمس   يمس
ـ  نييآ نياز   …يمانيپشـ ي مانيپشـ  نـان يد يب

ـ فرو شد آفتـاب د  ـ   ني   نـان يد يبرآمـد روز ب
  يدردا و آن اسـالم سـلمان   درد بـو  دکجا ش

  امـت را  و سـت پرغوال و ويدرپ همه سركي جهان
  يت نگهبـان کرد جز اسالم و جز سـنّ ارديکه 

  )٦٨٠: ١٣٨٣ سنايي،(
گونه توصيفات اين است كه وصف در  و قابل ذكر در اين ی مهم نكته

است و پيوندي ناگسستني  ی انتقادي همان معنا و انديشه اين اشعار، دقيقاً
دهد بلكه دردها را  ن نميشاعر جهان آرماني خود را نشا. آن دارد  با

بيند که  ا نيازي نميكند ام شناخته و وضعيت نابسامان اجتماع را وصف مي
اين عامل باعث شده . نيز توصيف کند آل خود را در ادامه، اوضاع ايده

تري بر ذهن مخاطب  ثير عميقأفضاي شعر و لحن شاعر يكسان باشد و ت
ها، توصيفات منسجم و يكسان،  هگونه قصيد آنچنانكه در سراسر اين. بگذارد

  :طوريكسان استمرار يابد شود فضا و لحن نيز به باعث مي
  انـد  کرده گريحال د قاليمسلمانان خ يا

  …اند کرده منکر معروف يحرمت يب سر از
  اوفتـاد  يکار و جاه سروران شرع در پـا 

  اند سر برکرده گوشه هر از فسق اهل که زان
  فيواهـان ضـع  بـرداد خ  يقـو  پادشاهان

  انــد مرکــز درگــاه را ســد ســکندر کــرده
  اند ترکان داده به را جمله ديعمر و ز کلم

  اند را نقش منظر کرده وگانيخون چشم ب
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  و شـر  ريـ نهادستند اندر خ کسويرا  شرع
  انـد  باور کرده نوسيو جال وسيقول بطلم

ـ عمل از غا يب عالمان   حـرص و امـل   تي
  اند کرده لشکر باصحا ةسخر را شتنيخو

  )٣٣١-٣٢: ١٣٨٣سنايي، (
 در اين قصيده كه سي و دو بيت دارد اين انسجام و هماهنگي و پيوند

از همين روي شاعر توانسته در پايان شعر  .شود مي سراسر شعر حس در
كمي تغيير در اواخر شعر   با را ينآغاز شعر باز گردد و مصرع آغاز به دوباره

  :تكرار كند
  ست حال روزگار ان دگر گشتهمانلمس يا

  اند کرده گريزان که اهل روزگار احوال د
  آخر زمـان  نيپند کم ده کاندر ييسنا يا

  اند بر کرده ترش خر و گاو و يمشت نميدر ز
  )٣٣٤ :همان(

اي، گاهي عناصر نمايش در صحنه حضور دارند  هاي صحنه در نمايش
و رسوبات ذهني خود استفاده كرده ها  و گاهي شاعر از تجربيات و آموخته

تي بيشتر شاعران سنّ. آنها ارجاع داده است هايي از يك صحنه را به و بخش
اي را آنچنان كه هست نمايش دهند  آنكه پديده جاي هنگام وصف، به

که يکي از عوامل  دهند چيزهاي ديگر ارجاع مي خصوصيات آن را به
) دروني( سنتي را سوبژكتيو برخي منتقدان، شعر. انگيزي شعر است خيال
باطن و حاالت باطني سر و كار دارد و در آن مناظر  دانند چون با مي

ی فعل و انفعالي است كه در باطن گوينده صورت گرفته  ظاهري نمونه
نيما . تي سازگار استبعد عرفاني اشعار سنّ  است که اين مقوله بيشتر با

  :معتقد است
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 توان شاعري يافت كه چيزي مساوي ميان شعراي سنتي ايران نمي  رد”
  )٢١٨: ١٣٨٥نيما، ( .“ه كندبيند براي خواننده تهي آنكه در بيرون مي  با

تي تعميم داد ی شاعران سنّ توان اين موضوع را در مورد همه ه نميالبتّ
عالوه بر  .گنجند ی فرضي نمي زيرا هستند سخنوراني که در اين محدوده

عوالم هنري  ت، کار شاعر نيست چون او بام عين واقعياين تصوير و تجس
ی شعر است و  سر و کار دارد و بايد در اشعار خود از اغراق که جوهره

عوامل ديگر  آميزي و متناقض نمايي و تشبيه و استعاره و تشخيص و حس
توصيفات شعر اخيال آفريني استفاده کند ام سنايي مانند بسياري از  حيمد

آنكه چيزي را همانگونه كه هست وصف كند  ايج به تي است وسنّاشعار 
هاي ساير  دهد و از ويژگي نسبت ميي ديگري ها پديده به ي آن راها ويژگي
  .پذيرد ر ميثّأها ت پديده

 صورت گسترده و فراوان از توصيفات به يي كه سناييها يكي از جايگاه
حي اشعار مدی  چنانکه گفته شد حوزهكند  مي استفاده اين چنيني در آن

 است وگشوده كردن سخن ترآميز  براي اغراقرا اين توصيفات راهي . است
 اين عامل متناسب. سازد مي ليدور كردن از واقعيت محض، آن را تخي  با
 آنانتواند  مي گونه توصيفات بيشتر ممدوح است زيرا اينمقام و موقعيت   با

ود را شگفت اين توصيفات، ممدوحان خ  با سنايي. ثير قرار دهدأرا تحت ت
شاعر  ،نداشته باشنداي  ي اگر ويژگي خاص و برجستهسازد و حتّ مي زده
 پيش به سازد و جريان شعر را مي اين توصيفات عاطفه آنها را تحريك  با

  :گويد مي شاه در وصف بهرام مثالً .برد مي
  ترا رکاب و يپا حور، و خلد دهد بوسه

  ترا عنان و دست روح و عقل کند سجده
  کمـان  بـر ي نهـ  ريـ ت آماجگاه به تو چون

ــت ــک ري ــد زه فل ــت کن ــان و ري ــرا کم   ت
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  تـرا  زلـف ة حلقـ  شـب  و روز زنان پرده
  تـرا  جـوان  ربخـت يپ چـرخ  کـش  هيغاش

  )٢٢٨: ١٣٨٣ سنايي،(
توان ممدوح را  نمي شود و نمي از اين توصيفات چيزي ملموس حس

ت علّ ح که بهانگيزش احساسات ممدوولي در  ر كردآنچنانكه هست تصو
 موقعيت سياسي و اقتدار حکومتي گرفتار تفرعن و نخوت زايدالوصفي است

 لي وتخيتوصيفات  سنايي، حيقصايد مد اغلبدر . افتد ر ميثّؤبسيار م
ترك ادب شرعي  به در اين قصايد شاعر را غلو كيد برأت. است آميز مبالغه

ي در يك راستا ي بزرگ مذهبها شخصيت  با نيز رسانده و ممدوحان را
 شاه سروده است او را كه در مدح بهراماي  در قصيده. داده است قرار
  :نهد مي برابر )ع(عمرو علي  با

ــعود   ــه مس ــرق بهرامش ــک مش ــدح مل   م
  آن بدر فلک رتبت و آن ماه ملک مشرب

  نيآنک در او بنشـ  يگر عدل عمر خواه
  کف او اشرب كنيا ييجو يور جود عل

  )٢٧٥: ١٣٨٣ سنايي،(
تداعي هر صفت، واالترين   با گونه توصيفات قصد دارد شاعر در اين

ممدوح  با شود متبادر ميذهن شاعر  به كه از آن صفت موصوفي را
 حد به )ع(عنوان مثال شاعر صفت سخا را در حضرت علي به .بگذارد  برابر
 را در كنار يكديگر) علي و سخا(اين دو واژه  بيند و معموالً مي كمال
  :آورد مي

  رسـت يسراسر جمله عالم پر ز ش
  سخا کـو  با دريچو ح يريش يول

  )٦٢٠ :همان(
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صفت سخا وصف   با كند ممدوح را مي بر همين اساس هرگاه قصد و
آنچنانكه خواجه ابويعقوب  .شود مي او متبادرذهن  به )ع(كند حضرت علي
  :بيند مي )ع(را در علم و سخا مانند حضرت علييوسف بن احمد 

  ينيت و دون عمر خطاب سر سنّچ
  ييکرار در علم و سخا دريچون ح

  )٦٣٧: ١٣٨٣ سنايي،(
ري خود از آنها بهره گرفته است ثّأعناصري كه شاعر براي توصيفات ت
گويا . العات گوناگون شاعر استبسيار گسترده و برخاسته از دانش و اطّ

انش خويش را نيز سنايي در اين توصيفات موقعيتي يافته است كه گستره د
هاي خود در زمينه دين، اسطوره و تاريخ،  نمايش بگذارد و از دانسته به

نجوم و امثالهم در خلق تصاوير و هنري ساختن شعر بهره بگيرد و پشتوانه 
ستايش از شعر  اي كه در قصيده توان به عنوان مثال مي به. شعر را عميق سازد

  :خود سروده است اشاره كرد
  …نيببـ  ييملک سـنا  ايو ب زيخ  نيصفت روم و چ يديکه شن بس

ـ ز يزر نه و کان ملکـ    …نيز ريز يجونه و اسب فلک  دسـت  ري
ــرخــت ک ــه و او روح ياني   …نيچرخ بـر  به تخت برآورده  وار ن

  …نيالمتـ  بلحة تا فلک از جذب  بهچه و رفته بـاز  فوسيو چ بوده
  نيآســــتزره  ميمــــر بــــه داده  دستش چنانک به داده نيروح ام
ــ  سيخســ ويــد هيــهمــه رق نظــم ــاال ة روحاو زاد ةنکتـ   …نيمـ

  نيخــاک عجــم را پســر آبتــ     زنيــدشــت عــرب را پســر ذوال
  )٦٠٤-٥: ١٣٨٧ سنايي،(  

صراحت بيشتري   با در اشعار اجتماعي، توصيفات شاعر رئاليستي است و
 مشکالت وقرار دهد و  واقعي جامعهبيان شده تا بتواند مردم را در فضاي 

  ٤٤  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

 توان در قصايدي مي نمونه آشكار آن را. سازد تر را نمايان ها کاستي
  :ي زير مشاهده كردها مطلع  با

ـ  ميسيپ ز يکس زهر يک تا   مـا  ميب
  ما ميند ندامت گشته ميس ميب وز

  )٢٥٤: ١٣٨٧سنايي، (
* 

  وفـا  شـد  معـدوم  تو مرو شد منسوخ
  ايميک و مرغيس چو ماند نام هردو نيز

  )٢٤٦ :همان(
 بيند وصف مي از آنجا كه شاعر محيط و فضاي جامعه را آنچنان كه

نحو مطلوبي ديده  گونه اشعار نيز به كند هماهنگي و انسجام در اين مي
 تر انسجام و محسوس بودن، عاطفه را عميق همين دليل به وشود  مي
  .سازد مي تر ثير شعر را طوالنيأدهد و ت مي مخاطب انتقال به

  نتيجه
ی  هدايری  هسنايي عالوه بر نشان دادن گستر توصيفات در قصايدبررسي 

اش، معياري  ي درونيها هانگيز خيال او و آشكارسازي برخي از تمايالت و
خيال ی  هي شاعر در عرصها ي هنري اثر و نوآوريها براي تعيين ارزش

اين عنصر . سنايي وصف كاركردهاي مختلفي يافته است در قصايد. است
و عواطفي شده كه  ها انديشه به ري از قصايد موجب قدرت دادندر بسيا

موارد معنا و اي  آنچنانكه در پاره .شاعر قصد انتقال آنها را داشته است
را از  آنهاتوان  نمي ق شده است کهيوصف تلف  با مايه اصلي شعر چنان درون

. جدا ساخت و تنها ارزش زيباشناسانه براي وصف درنظر داشت يکديگر
صورت  استفاده از صنايع ادبي و به اعتدال در  اايي توصيفات شعر را بسن

 موقعيت ممدوح طبيعي انجام داده است و در اين رهگذر وصف را بنا به
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از همين  .دهد شکل مي انتخاب واژگان و اصطالحات مناسب با) مخاطب(
روي توصيفات او در هر شعر فضاي خاصي ايجاد كرده و همين امر در 

 وصف يكي از عناصر مهم. ثير گذاشته استأم شاعر نيز تلحن كال
عرفاني از آنجا كه  خصوص در قصايد به فضاسازي در شعر سنايي است و

كه  وجود آورده است به اوست، فضايي منسجمدروني ثبت تجربيات 
بعضي . اند ديگر را كامل كردهيکو  اند هم وابسته آن به در اجزاي تصويري

و برخي بيروني  ايي دروني و کشف و شهودي استسنتوصيفات شعر از 
خصوص وقتي که در ستايش خواجگان و رجال سياسي سخن  و طبيعي، به

صيفات اجتماعي، وو در ت فضايي شاد و آرام، توصيف طبيعت، در .گويد مي
  .کند ی انتقادي او را بيان مي فضايي تيره و تار، انديشه
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  احوال و آثارِ محمد افضل سرخوش
  الشّعرا شاعر و مؤلّف کلمات

  ∗ادريس احمد

  چکيده
کند و آگاهي  گفتگو مياحوال و آثارِ محمد افضل  اين مقاله راجع به

  .باشد الشّعرا مي مطالبِ تذکرة کلمات کوتاهي دربارة

  هاي کليدي واژه
  .الشّعرا، احوالِ سرخوش کلمات

  مقدمه
کرد و از سرپرستي ادبا و فضال  زيب حکمراني مي اورنگدر قرن هفدهم 
با وجود اين بسياري ادبا و فضال و شعرا بدون سرپرستي . دست کشيده بود

يکي از آنها محمد افضل سرخوش . اند وجود آورده شاهانه، آثارِ گرانبها به
ر تا اثر پشت س او تقريباً نُه. الشّعرا بود که شاعر و مؤلّف تذکرة کلمات

  .خوانندگان ادبيات فارسي ارزش چنداني دارد يگذاشت که برا
زيب محمد افضل سرخوش  نويس و شاعر دورة اورنگ معروف تذکره

 اميرميرسامان پدرش محمد زاهد  .م متولّد شد ۱۶۴۰/ه  ۱۰۵۰در سال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، دهليدانشگاه دهلي فارسيبخش بازنشستة يار دانش  ∗

  ٤٨  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

خان لودي  ايشان از قبيلة برالس تعلّق داشت شير. عبداهللا خان زخمي بود
. ايشان مغل بودند و سرخوش نوة مير لعل خان بدخشاني بودنويسد که  مي

  )۲۱۲  :١٨٣١لودي هروي، (
سرهند آمد و در صحبت ناصر علي  سرخوش همراه با پدرش به

الشّعرا  در کلمات. که دوست صميمي او بود، شعرگوئي آغاز نمودسرهندي 
  :نويسد مي

”هم مشقِ قديم فقير بود از خوردسالي يکجا با ناصر علي از ياران
  )۱۹۸: ۱۹۵۱ سرخوش كشميري،. (“کرديم سخن مي

  :نويسد خواجه عبدالرشيد مؤلّف تذکرة شعراي پنجاب مي
دست  سرخوش در زمان کودکي در سرهند تحصيالت خود را به”
. “وي در همان شهر ذوقِ ادبي و شعري را دارا شد. ردآو
  )۱۸۳  :١٩٦٧ ،عبدالرشيد(

دربارِ عبداهللا خان زخمي وابسته  به درگذشت پدرش، سرخوشبعد از 
سعداهللا خان  هار راهجات داشت و در چ در دهلي مسئوليت ناظمِ غلّهو شد 

  :اقامت داشت، بر دروازة خانة خود نوشته بود
 خوشگوي. (“ياز استن نيايي حق بياگر بيايي در باز است و اگر ”

  )۷۲  :١٩٥٩دهلوي، 
نشين  ه سالي سرخوش گوشهسبب پيران زيب به بعد از وفات اورنگ

  .شده بود
  .م در دهلي درگذشت  ۱۷۱۵/ه ۱۱۲۶سرخوش در ماه محرم سال 

  .سرخوش با دختر محمد هاشم ازدواج کرد و دو پسر داشت
با ناصر علي و . سرخوش با دوستان و امراي وقت روابط حسنه داشت

ت او فطر. گفتند هر سه باهم شعر مي. مير معزّ فطرت روابط نزديکي داشت
الشّعرا ذکر آنها  دوستانش که در کلمات. داد را مورد احترم زياد قرار مي
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اند از همت خان، عاقل خان رازي، بختاور خان، شيخ  کرده است عبارت
خوشگو . هاي ادبي داشت البتّه با بيدل معرکهسعداهللا، گوهر آرا بيگم، 

  :نويسد که مي
حت کوشيدم، که من ميان سرخوش و بيدل براي مصال وقتي”

  )۷۴ :همان. (“اي جنگ فيالن داري تو هوس تماشه: سرخوش گفت
سرخوش اگرچه براي تذکرة خود شهرت زياد دارد ولي او شاعر هم 

در سنِ يازده سالگي يک . شعرگوئي عالقه داشت از زمان کودکي به. بود
  :رباعي گفت

  آن دلبر بوالعجب که ماه زيبا است
  نا استباالي علم چو گل بشاخ رع

  ني ني غلطم که آفتاب روزِ محشـر 
  يک نيز برآمد و قيامت برپـا اسـت  

  .پدرش تبريک گفتند اين رباعي را شنيده مردم به
 در آغاز شعرگوئي سرخوش از منعم حکاک و ملّا بيخود جاي اصالح

  :نويسد مي ودربارة ا. رزا محمد علي ماهر شديبعد شاگرد حکيم م. گرفت مي
مدتي شعر را در خدمتش گذرانيده اصالح ني فقر در جوا”

گويد روزي در مجلس شعرخواني فقير اين مطلع  گرفت و مي مي
  :تازه برخواندم

  که توانم ديد زاهد جام صهبا بشکند
  پرد رنگم حيايي گر بدريا بشکند مي

شودند، گهمه حضّار محترم و صاحبان سخن زبان آفرين و تحسين 
  :گفت همين مطلع بر زبان داشت و مي حکيم صاحب تا نصف شب

. “اهللا در هند مردي پيدا شد که چنين شعر گويد  سبحان”
  )۵۶ :۱۹۵۱سرخوش، (
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هاي ادبي داشت و ميان هردو روابط  گرچه با عبدالقادر بيدل معرکه
  :گويد مي وکشيده بودند ولي بيدل دربارة شعرگوئي ا

تالش  ست همچو صاحبِا يابي شاعري عبارت از معني تازه”
  )۵۶ :همان. (“در عهد تو کجا است ياب مضمون

فهرست تصانيف ايشان طوالني . سرخوش شاعر پرگو و نويسنده بود
  .بين رفتندآنها از ش بيشتر از توجهي پسران بيسبب  بهبود ولي 

  :فهرست آثارِ ايشان حسبِ ذيل است
بود شعر  ۵,۰۰۰طبق نوشتة خوشگو ديوان سرخوش مشتمل بر  :ديوان .۱

اين هردو ديوان قصايد، . طرزِ جديد  طرزِ کالسيکي و ديگر به و يکي به
سرخوش اشعارِ پسنديده را . ، رباعيات و شش مثنوي داشتغزليات

انتخاب کرده ديوان را ترتيب داد و اين ديوان را خدمت بيدل تقديم 
نمود، بيدل اشعار غيرمعياري را از ديوان خارج کرد و ديوان را 

موسوم گشت » منتخب گلدستة معاني«نام  اين ديوان به. نمود تصويب
يک ديوان ديگر سرخوش . تکميل رسيد هجري به  ۱۱۰۴و در سال 
. که يک ديباچه نثري هم داشت» منتخبِ کليات سرخوش«موسوم به

 :ذيل استاقتباس از آن ديباچه درج 
 نور محمدي است و نامه سرمدي که مسمي به ذا اين سعادتلٰه”

سبحان اهللا چه ديوان است رنگين و … مشتمل بر حمد و نعت، منقبت
اش نور  چه رنگين بوستاني است پر از گلهاي مضامين که زيب ديباچه

سرخوش . (نامة سرمدي محمدي است و زينت عنوانش سعادت
سرخوش دو  )۲۰منتخبِ کليات خطّي ساالرجنگ، شمارة کشميري، 

جاي ديوان  لٰهذا ممکن است اين مقدمه به. ديوان ترتيب داده بود
بعد از اين ديباچه انتخابِ غزليات و . کليات باشد غزليات مربوط به

  .رباعيات است



  الشّعرا احوال و آثارِ محمد افضل سرخوش شاعر و مؤلّف کلمات  ٥١

  :آثارِ ديگر منظوم سرخوش عبارتند از
بع مثنوي موالنا روم نوشته شده اين مثنوي در تت :مثنوي نور علي نُور .۲

 :شود مي شروع ز اين شعرکه ا
  کنـد  غمزة سـاقي روايـت مـي     کند شيشه از قلقل حکايت مي

داستان عشقيه سسي  يک نظم رماني مربوط به :مثنوي حسن و عشق .۳
 :شود باشد و از اين شعر شروع مي پنون مي

  نمکداني بداغم سـرنگون کـن    اٰلهي سوزش در دم فزون کـن 
 .دبراي همت خان نوشته ش :نامه ساقي .۴
 مثنوي در تعريف خسخانه مثنوي است دربارة هندوستان؛ :قضا و قدر .۵

 .که براي همت خان نوشته شد
 .نامه محمد اعظم ظفرنامه شاه عالم يا جنگ .۶
 .نثر و نظم نوشته شد به روايح در تتبع لوايح جامي .۷
طرزِ ظهوري بر  يک مقدمه به. ترتيب ديوان ناصر علي و معزّ، فطرت .۸

سرخوش، ؛ ۷۶  :۱۹۵۹ ،ي دهلويخوشگو. (شته استديوان خود نو
۱۹۵۱:  ۴۵( 

  الشّعرا تذکرة کلمات
الشّعرا  رفت در کلمات شمار مي سرخوش در شعراي متوسط دورة خود به

در ضمنِ . جا برتري شعرگوي خود را بيان کرده است سرخوش جابه
  :نويسد احوالِ ناصر علي مي

ي نامي قدر معٰن کنم اين طالع هرگاه در ديوان خود نظر مي من بي”
يابند  ع عاجزاند، نمياديگر براي يک مصريابم که شعراي  تازه مي

. “نگرد گوشه چشم هم نمي هيچ کس خريدار نيست بلکه به  اما
  )۷۵ :۱۹۵۱، سرخوش(
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حقيقت اين است که با وجود ادعاي برتري سرخوش نسبت 
دارد که مشتمل  شهرت زياده» الشّعرا کلمات«شعرگوي براي تذکرة خود  به

 »الشعرا کلمات«از . اند بوده ميزيب  بر احوالِ شعرا ميان دورة جهانگير و اورنگ
سرخوش تا سال آيد ولي  هجري برمي  ۱۰۹۳تاريخِ ترتيب اين تذکره 

هجري اضافه  ۱۱۱۸هجري زنده بود و در اين تذکره تا سال  ۱۱۲۶
لي و در سال هجري تاريخ درگذشت ناصر ع ۱۱۰۸کرد، زيرا در سال  مي

  .کند هجري درگذشت برادرزادة خود بيان مي ۱۱۱۵
توانند در  دهد که مي نويسندگان ديگر اجازه مي بعد از اين سرخوش به

  .اين تذکره اضافه کنند
حساب حروف تهجي  ذکر شعرا به» الشّعرا کلمات«در نسخة مطبوعة 

  :نويسد است، مي
تا عالمگير کم و بيش سنجان عصرِ جهانگير  احوال و اقوالِ سخن”

موسوم » الشّعرا کلمات«قيد قلم درآورده  موافق حروف تهجي به
  .“گردانيده و تاريخش نيز از نام برآورده

  :سرخوش ادعا دارد که
  پيشِ دانـا  داخل اهلِ سخن نيست به

  الشّـعرا  آنکه نامش نه بود در کلمات
  )۳ :۱۹۵۱، سرخوش(

نکرده است که از آنها احوالِ را ذکر سرخوش در تذکره آن مآخذ 
ذکرِ شعراي معاصر و معروف غنيمت کنجاهي و بيدل را . شعرا گرفته است

الغرايب  مؤلّف تذکرة مخزندر مورد سوانح بيدل . مختصراً ذکر کرده است
  :را مورد تنقيد شديد قرارگرفته است» الشّعرا کلمات«احمد علي سنديلوي 

. در آن الف و گزاف بسيار هم يافتالشّعرا نوشته و  تذکرة کلمات”
در شعرِ ميرزا صائب و ميرزا فصيحي هراتي و بر . ود را باال زدهخ
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ابوطالب کليم و … چند شعرا اخذ گرفته و دخل تصرف نموده
چون از زبان آتشبار او هراسان بودند … حکيم حاذق را هجو کرده

معلوم درافتد و فضلِ او بر فضال کسي جرأت آن نداشت که با وي 
در سراسرِ تذکره . ر اساتذه را دور از صواب ايراد گرفتهگا… است

 .کند خودستائي کرده است و بر شعري ديگر برتري خود ثابت مي
  )۱۸۲ورق  :قلمي ،بيالغرا مخزنهاشمي سنديلوي، (

نويسد که  مي (Rieu)ريو . باشد شاعر مي ۱۶۹در نسخة مطبوعه تذکره 
  .باشد مي اش ذکر دويست شاعر در مخطوطه

  :نويسد در آخرِ تذکره اهميت تذکره بيان کرده مي
حد و شمار اما فقير بر  شعرا در عالم بسيارند و سخنوران بي اگرچه”

  )۱۹۷  :۱۹۵۱، سرخوش. (“احوالِ همين عزيزان اطّالع يافته
توان گفت که اين تذکره از نوع  قدر مي دربارة اهميت اين تذکره اين

  .نمايد دربارة شعراي آن دوره معرفي مي خود منفرد است که

  گيري نتيجه
رود و تکية شهرت او بر تذکرة  شمار مي سرخوش در شعراي متوسط به

دورة جهانگير  ي صف دومباشد که مشتمل بر احوالِ شعرا الشّعرا مي کلمات
  .استزيب  و اورنگ

  منابع
 مد عطاءالرحٰمنتصحيح سيد شاه مح به ،خوشگو  سفينة :داس  خوشگو، بندرابِن .١

مارس /ه  ١٣٧٨، اپتن ،کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي
  .م  ١٩٥٩

 محمد حسين محوي لکهنوي، ةبمرتّ ،الشعرا كلمات :سرخوش، مير محمد افضل .۲
  .م  ۱۹۵۱دانشگاه مدراس، 
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  .م  ١٩٦٧، اقبال اکادمي، کراچي، تذکرة شعراي پنجاب: عبدالرشيد، خواجه .۳
  .م  ١٨٣١ پنجاب يونيورستي، الهور،، الخيالةمرأ: امير شير علي خان لودي، .۴
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 ةکتابخان ،حبيب گنجگنجينة  ،)١١٢٠، شمارة قلمي( )م ١٨٠٣( ه ١٢١٨
  .م  ١٩٨٥، عليگرهدانشگاه اسالمي، 

  



 »ي پيرزن نوه«تحليل ساختارگرايي داستان کوتاه 
  »نه آدمي نه صدايي«مجموعه داستان  از

  يرصادقياثر جمال م
  ∗محمد باراني

  ♦احسان خاني سومار

  دهيچک
دنبال  به دير موضوعات و انواع، بايها مانند سا هو قصّ ها داستان يدر بررس

را  يداستان ي هن سازيتر د کوچکين غرض بايا يکشف ساختار بود و برا
ک ي به ک اثر، منحصري يها ان سازهيروابط حاکم م يالبتّه بررس. شناخت
ن حال، يدر ع. رديگ يمرا دربر يست و موضوعات متعددين ينوع ادب
 نيشتريان بيساختارگرا. د معنا منجر گردديتول به شود که يد بررسيبا يروابط

ن عناصر يتر اند و از کوچک ها داشته قصّهها و  داستان ياهتمام را در بررس
در  مهماز نکات . اند ن آنها را مورد مطالعه قرار دادهيتر تا بزرگ يداستان

 يزيرد و چينظر قرار گد مديبا ييشناخت ساختار، آن است که هر جز
مورد  يعناصر داستان يد تمامين امر بايا به يابي جهت دست. فراموش نشود

موجب  يک داستان زمانيعالوه خواندن  به .رنديل قرار گيو تحل ييشناسا
آشنا باشد،  يعناصر داستان  با تر خواننده خواهد شد که او التذاذ افزون
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دهد و بدون شناخت آن  يل ميک داستان را تشکي ي کرهيکه پ يياجزا
ده خواهد يآن پوش ي سندهينو يها داستان و مهارت يها از ارزش ياريبس
را در داستان  ي، عناصر داستانيساختار ييقصد شناسا با ن پژوهشيا. ماند

، مورد يينه صدا يوعه داستان کوتاه نه آدممرزن از مجيپ ي کوتاه نوه
 يبيترک ي وهيرنگ منسجم، استفاده از شيوجود پ. دهد يقرار م يبررس

کل  يدانا ي وهيش به د سوم شخصيه دي، کاربرد زاويپرداز شخصيت
ق گفت و يخواننده از طر به اتعاطّالت داستان، دادن يجهت روا يشينما
از مسائل  يکيعنوان  به ض،ين اشخاص داستان، انتخاب موضوع تبعيب يگو

همراه  به شصت، ي قبل از دهه يها تهران در سال يشهر ي روز جامعه
سان  کيطور  به ت عدالتيو عدم رعا ياجتماع ياز نابرابر يحاک يفضا

» رزنيپ ي نوه«داستان کوتاه  مند که در سراسر ر و ثروتين شهروندان فقيب
ن اثر کرده و آن را يقت جلوه دادن ايحق به يانيشا ت است، کمکيقابل رؤ
  .دهد يقرار م يرصادقيمجمال  موفّق يستيف آثار رئاليدر رد

  يديواژگان کل
  .رزنيپ ي ، نوهيرصادقي، جمال مي، عناصر داستانييداستان، ساختارگرا

  مقدمه
از  يارياست که بس ادبيات يها ن شاخهيتر ندهامروزه داستان از پرخوان

 ييآزما ن عرصه طبعياند و در ا آورده يسندگان برجسته بدان روينو
هم تکامل  ي، اصول و فنون داستانيسينو داستان ي رشد و توسعه  با .اند نموده

 يطور به افتي ز راهيوجود خوانندگان ن بهحتّي  يافتگين توسعه يا. افتي
و خوانندگان  يخوانندگان فن ي دو دسته به نندگان داستان راتوان خوا يکه م
ک يـ از هم تفک  ندارند يجز سرگرم يکه از خواندن داستان هدف ـ يرفنيغ

 يو مخصوصاً برا يخوانندگان فن يبرا يسينو ت اصول داستانيرعا. نمود

mailto:barani@lihu.usb.ac.ir
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ل که عدم ين دليا به د؛يآ يشمار م به مهممطلوب و  يداستان امر خود
ب يکاهد و هم موجب سلب ترغ يت داستان مين هم از جذّابت آيرعا

 يرصادقيجمال م. آن خواهد بود يريگ يخوانش داستان و پ يخواننده برا
  :است يداستان ادبيات ي نهيسندگان پرکار معاصر در زمياز نو يکي

ان يجمال پس از پا. آغاز شده است ١٣١٢او در سال  يزندگ”
همراه آن  به افته ويرغبت  يملّکار مع به يرستانيالت دبيتحص
 ي در همه. را گذرانده است يفارس ادبياتزبان و سانس يل ي دوره
گران و يروشن کردن د يبرا ياو همواره کوشش يزندگ يها گوشه

جمال پس از دوران . شود يده ميآنها د به تازه يها شهيدادن اند
کار  يعال يسرا دانش ي در کتابخانه يتمد يريو دب يآموزگار

و  يکرد و پس از آن کارشناس آزمون در سازمان امور ادار يم
  )۳۰۳: ۱۳۵۴، ياستعالم. (“کشور شده است ياستخدام

شاهزاده « يها داستان ي مجموعه  با خود را يسينو داستان” يرصادقيم
از همان آغاز  يرصادقيم. شروع کرد ١٣٤١در سال » خانم سبزچشم

نائل  ييها شرفتيپ به هم ين سنخ ادبيداستان کوتاه بود و در ا ي دلبسته
اش که زبان  انهيها و عبارات عام س و پر از نکتهيح و سليزبان صر. آمد

سم و مکتب يسبک رئال به ساخت، يت را در ذهن متبادر ميهدا يها داستان
  )١٧٢: ١٣٨٤ن، يام. (“داشت تعلّق ييگرا واقع

رمان  نيچندار و يکوتاه و بلند بس يها داستان ،او يادب ي در کارنامه
 يها داستان کتاب يتئور ي نهيدر زم يرصادقين ميشود؛ عالوه بر ا يده ميد

 ،»عناصر داستان«، »يداستان  ادبيات» به توان يها م ان آنيدارد که از م ييراهگشا
» ادبياتداستان و «و » يسينو رمان يراهنما«، »يسينو داستان يراهنما«

ده ين عقيبر ا يرصادقيم يسندگينثر نو با هدر رابط ياستعالم. کرد اشاره
  :است که
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پخته و روان و از نظر مفهوم و موضوع  ينثر ياو دارا يها استاند”
نسل  يها ياز سرگردان يجالب يتوان گفت تابلوها يچنان است که م
ل يد طرح مسايان شاين ميران خود دارد و در ايا ي نو در جامعه

گر باشد يل ديرتر از مسايگ ن، چشمر و جوايپ ي زهيها و ست خانواده
  )٣٠٤: ١٣٥٤، ياستعالم. (“مينيب يجمال م يها قصّهکه در 

ترجمه،  ي در عرصه يها کار و ون ساليمد يرصادقيم رشهرت و تبح
 .اش جهان داستان استگر، نقد و کنيشرح، تفس

  قيتحق ياصل يها ف مسأله و سؤاليتعر
ت، يت و حکايمِ روايقد يها وهيمدرن از ش يسينو با فاصله گرفتن داستان

ت داستان يتازه از روا ينگاه به سندگانيافت و نويمدرن  يز شکليداستان ن
که  يکند و مادام يرا طلب م يخاص يساخت داستان مدرن الگو. دنديرس

دست  يقيتوف به ن الگو را دنبال نکندينش اثر خود ايس در آفرينو داستان
داستان  به وجود دارد که يمدرن عناصر يسيون داستان يدر الگو. افتينخواهد 

 يها يژگين ويتر مهماز  يکين اساس يبر هم. دهد يم يمشخصّچارچوب 
 ياز عناصر و عوامل يشمار. است مشخصّداشتن چارچوب  يداستان امروز

کند تا اثرش رنگ  يسنده کمک مينو به بخشد و يداستان چارچوب م به که
ت اصول يو رعا يرنگ قويداشتن پ: قرار استن يرد از ايخود بگ به يداستان

 ي هيما ان داستان، وجود درونيواحد تا پا يموضوع يرنگ، اجرايساخت پ
 ي وهيت شيقابل باور و رعا يها شخصيتر بر ذهن خواننده، خلق مؤثّ
ت يروا ي وهيدگاه مناسب در شي، انتخاب نوع ديپرداز شخصيتح يصح

، مشخّصن و يمع يپرداز ستان، صحنهدا يها شخصيتمحتوا و   با متناسب
جا در  ير بييموضوع و عدم تغ با ت ثبات لحن در داستان و تناسب آنيرعا

ت و شد  با در انواع مختلف آن يپرداز که داستان يياز آن جا. لحن داستان
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ن يا يروزافزون در حال صورت بستن است شناخت و بررس استقبال
ار مددرسان ينش آثار خلّاقه بسيسندگان را در آفريعناصر و عوامل نو

تر  موجب التذاذ افزون يک داستان زمانيعالوه خواندن  به خواهد بود؛
 ي کرهيکه پ ييآشنا باشد، اجزا يعناصر داستان با خواننده خواهد شد که او

 يها از ارزش ياريدهد و بدون شناخت آن بس يل ميک داستان را تشکي
 ن پژوهشيا. ده خواهد مانديوشآن پ ي سندهينو يها داستان و مهارت

رزن يپ ي را در داستان کوتاه نوه ي، عناصر داستانيساختار ييقصد شناسا  با
  .دهد يقرار م ي، مورد بررسيينه صدا ينه آدم ي از مجوعه
  :ن پژوهش قابل طرح است عبارتند ازيکه در ا يسؤاالت

 چگونه است؟ ياثر مورد بررس به سندهينو ييکرد روايرو •
 دارد؟ ييها يژگين اثر چه ويدر ا) صحنه(مکان زمان و  •
 دارند؟ ياتين اثر چه خصوصيا يداستان يها شخصيت •
 را در نظر داشته است؟ يخاص ييام معنايسنده پيا نويآ •

  »ر زنيپ ي نوه«داستان کوتاه 
  داستان ي درباره

» يينه صدا ينه آدم«از مجموعه داستان کوتاه » رزنيپ ي نوه«داستان کوتاه 
گرفتار خود  به شصت را ي ران قبل از دههيا ي که جامعه ياز مشکالت يکي

 ي واسطه به که افراد سودجو ياعتبار و احترام. کشد ير ميتصو به استکرده 
شدند سبب رواج رفتار غلط  يآنان قائل م يمندان برا ثروت ييمال و دارا
 ي نمونهشد که  يازمند ميقشر ن به نسبت ياحترام يدر جامعه و ب يچاپلوس

ن است که يا مهم ي مسأله. ن داستان قابل مالحظه استين دو قشر در ايا
. شود يده ميت است کشيم و تربيعنوان محل تعل به مدرسه به ن رفتار غلطيا

مند  ثروت يا ر و خانوادهيفق يا فرزندان خانواده يمشابه که برا يانيدر جر
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که نير بدون ايرزن فقيپ ي نوه. ن مسأله قابل مشاهده استيدهد ا يم يرو
 شود يزده م ياو برچسب دزد به از او سر بزند مورد اتهام واقع شده و ييخطا
 يناآرام و درس نخوان دارد و تمام يشخصيت يکه پسر حاج يدرحال
تواند  يممند دارد که  ثروت يهستند اما چون پدر يها از دست او شاک معلّم
. رنديگ يده مياو را ناد يخطاهارد ياز مخارج مدرسه را برعهده گ يبخش
آموز را از مدرسه اخراج  ن دو دانشيبرابر که ا يموقعيتن مدرسه در يمسئول
دهند اما مانع  يکالس را م به ورود ي مند اجازه ثروت يحاجپسر  به اند کرده

  .شوند يداخل کالس م به رزنيپ ي از ورود نوه
جامعه است  ياهيسو  يز از برف که نماد بدبختين داستان نيدر ا
 نکه برف،يمند که از طرفداران برف است از ا ثروت يشود و حاج ياستفاده م

  .کند يم يبارد شادمان است و ابراز خوشحال ين ميسنگ

  خالصه داستان
شود  يپسرش م ي وارد دفتر مدرسه يسرد زمستان يمند در روز ثروت يحاج

و از  نشاند يم ير بخاررد و کنايگ يل ميتحو يگرم به و ناظم مدرسه او را
بحث . کند ياو صحبت م با اوضاع مدرسه و جلسه انجمن خانه و مدرسه

از مدرسه  يو تنبل يانضباط يعلّت ب به است يکه چند روز يپسر حاج به آنها
 يها ممعلّ  با خواهد تا ياز ناظم م يحاج. شود ياخراج شده است کشانده م

دوباره سر کالس درس حاضر کند تا  يمدرسه صحبت کند و آنها را راض
 ياتهام دزد به او را ي شود که نوه يوارد دفتر م يرزنين لحظه پيدر هم. شود

 خواهد که او را يار از ناظم ميالتماس بس  با اند و از مدرسه اخراج کرده
کند و  ياو رفتار م با يو بداخالق يياعتنا يب با کالس راه دهند اما ناظم به
رزن احساس خجالت يدهد که پ ياو را بزرگ جلوه م ي نوه ي چنان مسأله آن
 کند يناظم صحبت م  با يشتريالتماس ب  با کند و ين ميخود را نفر ي کند و نوه يم
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 ي را که در جلسه يا گرم صحبت است برگه يحاج با اما ناظم مدرسه که
 يحاج به از داردياو را ن يت ماليو حما يحاج يانجمن امضاء شده و امضا

کند و  يبرگه را امضاء م يخواهد تا آن را امضاء کند؛ حاج ياز او م داده و
دهد که پسر او را سر کالس درس راه دهد و او را بدرقه  ياو قول م به ناظم

در دفتر هنوز رزن يشود که پ يم توجهگردد م يکه ناظم برم يزمان. کند يم
شما چه کار نوه  يدان يد خانم ميگو ياو م به يبداخالق  با حضور دارد و
او  ي نوه ي بزرگ جلوه دادن مسأله مانع از حضور دوباره با کرده است؟ و

  .شود يدر کالس درس م

  رنگ داستانيپ
ت پسرش که از يوضع به يدگيرس يمدرسه برا به يآمدن حاج :رنگيآغاز پ

  .ن داستان استيمدرسه اخراج شده است آغاز طرح ا
کند  يمدرسه گرم م يکنار بخارخودش را  ينکه حاجيبعد از ا :يداريناپا
  :دهند يکالس را نم به ورود ي پسرش اجازه به د کهيگو يناظم م به خطاب
د و سرش را يناظم خند. ره يگفت هنوز سر کالس نم يپسره م”

تونه  يه تنه مي. اهللا بهشء، ماشايحاج يعجب پسر: چندبار تکان داد
. نداره يفيردرس خوندنش هم که تع. يزه حاجيهم بر به ه کالسوي

  )٣٥: ١٣٥٤، يرصادقيم. (“يکرده حاج يها رو عاص ممعلّ
  .رديگ ينقطه شکل من يهمن يداستان از ا يداريکه آغاز ناپا
 رزنيپ ي التماس و مباحثه به ن داستان مربوطيکشمکش ا :کشمکش

التماس از ناظم   با شود يرزن که وارد دفتر مدرسه ميناظم مدرسه است؛ پ  با
  .مدرسه بازگردد به او اجازه دهد دوباره ي نوه هب خواهد تا يم

و  يپاسخ منف با رزنيالتماس پ با خواهش همراه :ا هول و واليق يتعل
 د نشده و دوبارهيرزن نااميشود؛ اما پ يناظم همراه م ياز سو يياعتنا يب
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 يان درحالين جريا. کند يدرخواست خود را تکرار م يشتريخواهش ب  با
تر  پررنگ ييخطاها  با هرزن البتّيپ ي ز همانند نوهين ير حاجدهد که پس يم يرو

ت او يوضع به مشابه يتياو از مدرسه اخراج شده است و وضع ي از نوه
 د کهيآ يش ميداستان پ ي خواننده يبرا يسؤاالت موقعيتن يدر ا. دارد
 ي شود که نوه يم يا ناظم مدرسه راضيآ: شود يآن اشاره م يها نمونه به
که  يپسر حاج  با دوباره سر کالس درس حاضر شود؟ ناظم مدرسهرزن يپ
خواهد کرد؟  يرزن مرتکب خطا شده است چه برخورديپ ي شتر از نوهيب
ن مدرسه را در مورد هر دو دانش يکسان قوانيطور  به ن مدرسه،يا مسئوليآ

از  يش آمده خواننده را در حالتيآموز خود اجرا خواهند کرد؟ سؤاالت پ
 ي خواندن ادامه به دانستن جواب آنها ناچار يدهد که برا يار مق قريتعل

  .است داستان
 اش بازگشت نوه يخود برا ي هيرزن بعد از درخواست اوليپ :بحران

 ن باريگر و ايشود بار د يرو م ناظم روبه يياعتنا يب با مدرسه، چون به
. رگذرداش د ز نوهيناچ يخواهد تا از خطا ياز ناظم م يشتريالتماس ب  با
  .اش است خواسته به دنيرس يرزن براين تالش پين آخريا

مند  ثروت يحاج به ز ناظم مدرسه نسبتيآم ضيرفتار تبع :اوج ي نقطه
  .رزن استيپ ي اوج داستان نوه ي نقطه) آموز ن دو دانشيوالد(ر يرزن فقيو پ

 مدرسه به او ي ورود دوباره ي و اجازه يرفتن پسر حاجيپذ :ييگشا گره
 ي از مدرسه و در مقابل ممانعت از بازگشت نوه يحاج يت ماليخاطر حما به
  .ن داستان استيطرح ا ييگشا مدرسه که حاصل از فقر آنهاست گره به رزنيپ

ن مدرسه و ينقض قوان با برف که مصادف يها انبوه شدن دانه :انيپا
تان ان طرح داسيآموز پا دو دانش ياياول  با ن مدرسهيرفتار مسئول يدوگانگ
پسر او بدون درنظر  يناظم مدرسه که از خطاها به خطاب يحاج. است

  :ديگو يم يخوشحال با ده استين مدرسه چشم پوشيگرفتن قوان
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. “ه، رحمت خداست واهللاينينه، برف سنگيبندم بش يم شرط”
  )٤٠: ١٣٥٤، يرصادقيم(

  موضوع
 را ن داستان ثروتيا. ض استيتبع» رزنيپ ي نوه«داستان  يموضوع محور

 ينزد بعض يجاد تفاوت در ارزش آدميکه باعث ا ياز عوامل يکيعنوان  به
عنوان  به ن رفتار رايدهد و ا يقرار م يشود مورد بررس ياز افراد جامعه م

 يها سوء جامعه مورد نقد و جرح قرار داده و از ارزش ياز رفتارها يکي
 يزندگ يها جنبه يدر تمام يک رفتارين افراد که همه حاصل از نيراست

  .کند ياست دفاع م

  هيما درون
 ي است که جامعه يض موارديح تبعيو رواج رفتار ناصح يفساد اخالق

ن مسأله يمار و گرفتار کرده است و ايشصت را ب ي ران قبل از دههيا
  .دهد يل ميرا تشک» رزنيپ ي نوه«داستان  ي هيما درون

  »رزنيپ ي نوه«در داستان  يپرداز شخصيتو  شخصيت
  ها شخصيتل يتحل
 يپ حاجيت ي ندهياو نما. داستان است ياصل شخصيت يحاج :يحاج .١

داستان ظاهر  يراو. مرفه و غافل از افراد دربند فقر است يها يبازار
 :کند يف ميگونه توص نيرا ا شخصيتن يا
. داشت يشصت سال  ـانه سال، تنومند و چاق بود و پنجاه يمرد، م”

 .ده بوديچيدور گردن پ به يد و شال گردنسرش بو ياهيس يکاله پوست
پالتو خود  يبرف را از رو يها دانه. ش آمدين پيسنگ يها قدم  با
و  بزرگ يها چشم. نشست يکنار بخار يصندل يخت و روير  نييپا
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. “ها تکان داد مطرف معلّ به اطراف گشت و سرش را به اهشيس
  )٣٣: ١٣٥٤، يرصادقيم(

 ي جلسه ياصل ياز اعضا يکياو  دارد، يمناسب يت ماليوضع يحاج
ن يمدرسه، مسئول به يمال يها خاطر کمک به خانه و مدرسه است و

ن اعتبار از يا به اتّکا با ،يحاج. اند او قائل يژه برايو يمدرسه اعتبار
خواهد تا قانون مدرسه را در مورد پسر او نقض کرده و از  يناظم م
که مادربزرگ  يا لحظهدر . که او مرتکب شده است درگذرد ييخطاها
او را ببخشند  ي خواهد تا نوه يد و از ناظم ميآ يمدرسه م به يصفرعل
در  ين امريچن يکه خود او هم برا يز حضور دارد و درحالين يحاج

ن يت مسئوليمدرسه حاضر شده است، گرچه در مورد پسر خود رضا
رزن و يآورد؛ اما در مورد پ يدست م به يط اعتبار مالتوسمدرسه را 

 ي ندارد تا از اخراج نوه يچ تالشيتفاوت است و ه ياو کامالً ب ي نوه
پول و  ي واسطه به که يکند و از اعتبار يريرزن از مدرسه جلوگيپ

. جامعه استفاده کند  افراد به ح کمکيهم زده است در راه صح به ثروت
روزگار افراد  ياهينماد س(ن که برف يان داستان از ايدر پا يحاج
ر جامعه يت افراد فقيت معشيبارد و غافل از وضع يشدت م به )معهجا

 .کند يم يابراز خوشحال
خاطر  به است که او را يرزن داستان، مادربزرگ صفرعليپ: رزنيپ .٢

 او. اند اش از مدرسه اخراج کرده يس همکالسيدن خودنويدزد اتهام
 يسبمنا يت ماليد اما چون وضعيآ يمدرسه م به اش شفاعت نوه يبرا

ن يچن شخصيتن يظاهر ا. رديگ يناظم قرار م يياعتنا يندارد مورد ب
 :است

 يبرف رو يها دانه. دا شديپ يرزنيکل الغر و کوچک پيان در، هياز م”
دش از يسف يموها. س بوديش خيها گالش. اهش نشسته بوديچادر س
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ناظم  يرونگاهش دور اتاق گشت و . رون زده بودير چارقدش بيز
  )٣٦: همان. (“اش بلند شد لرزان و التماس کننده ياصد. ستاديا

خواهد تا از اخراج  يالتماس فراوان از ناظم م با يمادربزرگ صفرعل
 رزنيپ. شود ين کار نميا به ياش منصرف شود اما ناظم راض کردن نوه

 است،ن که مادر خود را از دست داده يل ايدل به خود ي نوه به نسبتکه 
 ورود ي شتر اجازهيالتماس ب  با گريبار د دارد يسوز احساس دل

افتد و از فقر  يه ميگر به بار نياحتّي خواهد  ياو م يمدرسه را برا به
د يکند تا شا ين مياش را نفر زند و نوه يخود حرف م يخانوادگ

را ببخشد  يشود صفرعل يد و راضيرحم آ به ناظم مدرسه  دل
او سرانجام از مدرسه  ي دهد و نوه يت نميبار هم ناظم رضا نيا  اما

 .شود ياخراج م
ن يز او بيآم ضيرفتار تبع شخصيتن يبارز ا يژگيو: ناظم مدرسه .٣

وارد دفتر مدرسه  يکه حاج يهنگام. ن دانش آموزان استيوالد
رد و در جواب او که يگ يل مياو را تحو ييرو خوش  با شود يم
 مرتکب يکه پسر حاج ييگرچه خطا(خواهد پسرش را ببخشد  يم

 :ديگو يخندد و م يم) است يصفرعل يشتر از خطايشده ب
ماش معلّ با برمش سر کالس و ين امروز خودم مي، هميچشم حاج”

واهللا اگه احترام شما نبود تا حاال عذرشو خواسته . کنم يصحبت م
خونه، شانس آورده که  ي، درس هم که نميه حاجيناآروم ي بچه. ميبود

  )٣٥: ١٣٥٤، يرصادقيم. (“نيشما باباش
 يکند و خطا يبرخورد م يتوجه يو ب يسرد  با رزنياما در مقابل پ

  :دهد ياو را چنان بزرگ جلوه م ي ز نوهيناچ
 سيقلم خودنو. کرده ي؟ دزديدون يکار کرده؟ ميات چ ننه نوه يدون يم”

  )٣٧: همان. (“دهيشو دزديشاگرد هم
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سر زده است  او ي م از نوهيعظ ييکند که خطا يرزن باور ميپحتّي که 
رزن يسخنان پ به ناظم. کند ين ميخود را نفر ي ن خاطر نوهيهم به و
 ي نوه( يصفرعل ي ندهيآ به يياعتنا يب با تيندارد و در نها يتوجه چيه
 .کند ياو را از مدرسه اخراج م) رزنيپ

ف يظاهر او را توص يراو. رزن استيپ ي نوه يصفرعل :يصفرعل .٤
دفتر (وقوع داستان  محلّ ي ارد صحنهکند و در واقع او را و ينم

از مدرسه اخراج  يکند چرا که هم او و هم پسر حاج ينم) مدرسه
ر دارد؛ يفق يا او خانواده. مدرسه را ندارند به ورود ي شده و اجازه

 :ديگو يناظم مدرسه م به مادربزرگش خطاب
کنه، من رخت  ياز صبح تا شوم جون م. بره دوره يباباش نون م”
. “اد مدرسه درس بخونهين جونمرگ شده بتونه بيم تا اشور يم
  )٣٨ :همان(

ه لو ين قضيرد اما ايگ ياش را قرض م يکالس س هميخودنو يصفرعل
زده و از  ياو اتهام دزد به فهمد يان را ميناظم مدرسه جر. خورد يم

که ذوق درس خواندن دارد و  يدرحال يصفرعل. کند يمدرسه اخراج م
 ي ادامه او فراهم آورند از يط را برايکنند تا شرا يش ماو تال ي خانواده
 .ماند يل بازميتحص

او چنانکه . شود يف نميز توصين شخصيتن يظاهر ا: يحاج پسر .٥
ن يار شلوغ و ناآرام است و عالوه بر ايکند بس يناظم مدرسه اشاره م

ن يخاطر چن به کرده است و يها را عاص معلّمخواند  يکه درسش را نم
دارد که  يمند شود اما چون پدر ثروت ياز مدرسه اخراج م يررفتا
ناظم . دهد يکالس راه م به مدرسه است ناظم دوباره او را يحام

چنگ آورده است،  به ثروت خود ي واسطه به يرا که حاج ياحترام
 :ديگو يم يحاج به پسر او قلمدادکرده و خطاب  با سازش يبرا يا بهانه
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، يرصادقيم. (“مياگه احترام شما نبود تا حاال عذرشو خواسته بود واهللا”
٣٥: ١٣٥٤( 

رزن يپ ي داستان کوتاه نوه ي سندهينو: حاضر در دفتر مدرسه يها ممعلّ .۶
ط دفتر يدن محير کشيتصو به داستان و ي صحنه يپر کردن فضا يبرا

 ن فضايز وارد ايلشکر ن ياهيعنوان س به مدرسه را يها ممدرسه معلّ
 يف دفتر مدرسه راويدر توص. م کنديکند تا بتواند فضا را بهتر ترس يم
 :ديگو ين داستان ميا
 يها رو معلّمده بودند و يها را دورتادور اتاق چ يصندل. اتاق بزرگ بود”

. “کردند يدند و بلندبلند صحبت ميکش يگار ميآنها نشسته بودند و س
  )٣٣: همان(

  »رزنيپ ي نوه«داستان  يها شخصيتنوع 
 يحاجن اساس، يبر ا :ها شخصيتو نقش  اهميتاساس بر يبند ميتقس

رزن، يناظم، پ يها شخصيت. داستان است ياصل شخصيتمند  ثروت
حاضر در دفتر مدرسه  يها معلّمو  يفرع شخصيت يو پسر حاج يصفرعل

  .رزن استيپ ي لشکر داستان نوه ياهيس يها شخصيت
ن يطبق ا :ها شخصيت يريپذ لحوزان تيبراساس م يبند ميتقس
است؛  يجامع دارد چرا که رفتار او چند بعد يشخصيت يحاج يبند دسته

گر از ناظم يد يمدرسه است و از طرف يحام ياز طرف شخصيتن يا
ن مدرسه را در مورد پسرش نقض کرده و او را ببخشد يخواهد تا قوان يم

فهمد و  يرزن را ميپ ي ان نوهين که جرين موارد بعد از ايعالوه بر ا
از او سرنزده است و عجز و  يرقابل بخششيغ يداند خطا يکه م يدرحال
رزن از جانب يپ ي بخشش نوه يبرا يگر واسطه به ند،يب يرزن را ميپ ي البه

 يرزن و پسر حاجيپ ي رزن، نوهيناظم، پ. شود يناظم حاضر نم
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 يقالب يصيتشخ يعالوه حاج به ن هستندن داستايا يسطح يها شخصيت
اهل حساب و کتاب است که  يها يبازار يپ حاجيت ي ندهيدارد؛ او نما

پول  ي لهيوس به زيقانون را نحتّي سنجند و  يار پول ميمع با ز رايهمه چ
 که در حساب و کتاب خود تمام حواسشان را يکنند، آن کسان ينقض م

 ي ه معاملهشان نشود هرچند ک حاصل يزيرند تا جز منفعت چيگ يکار م به
  .گران تمام شوديان ديز به آنها

ا تحول در يو  شخصيت ير اوضاع ظاهريياساس تغبر يبند ميتقس
رزن يپ ي نوهکوتاه داستان  يها شخصيت يتوان گفت که تمام يم :رفتار آن

ده يدهد د يرو يرييکه در رفتار و عمل خود تغ يشخصيتستا هستند و يا
 يديد  با کند، ناظم يخود رفتار م يع شخصدنبال مناف به يحاج. شود ينم
 که يکند، مادربزرگ صفرعل يدانش آموزان برخورد م ياياول با زيآم ضيتبع
دارد  يسوز خود احساس دل ي نوه به کند نسبت يفقر دست و پنجه نرم م  با

جز  يکند و کار يالتماس رفتار م با ناظم مدرسه با ن در برخورديو بنابرا
  .ماند يز ثابت مين يو پسر حاج يرفتار صفرعل. ستين از او ساخته نيا

  »رزنيپ ي نوه«داستان  يپرداز شخصيت ي وهيش
رزن، يپ ي در داستان کوتاه نوه يپرداز شخصيت يبيترک ي وهياستفاده از ش

سنده ينو. دهد يقرار م يرصادقيم يستيگر آثار رئاليف دين اثر را در رديا
از  يکيعنوان  به ز ناظميآم ضيار تبعرفت به ميرمستقيطور غ به ييدر جا
ر خود کرده است اشاره يرا درگ يرانيا ي که جامعه يناپسند يها خصلت

ها را  معلّمقول خود ناظم  به که پسرش يحاج  با ناظم در برخورد. کند يم
  :کند يبرخورد م ييرو خنده  با کرده است يعاص
م ن امروز خوديهم يچشم حاج: د و گفتيناظم دوباره خند”
واهللا اگه احترام . کنم يهاش صحبت م معلّم  با برمش سر کالس و يم
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، يه حاجيناآروم ي م، بچهينبود تا حاال عذرشو خواسته بود شما
، يرصادقيم. (“نيخونه، شانس آورده که شما باباش يدرس هم که نم

٣٥: ١٣٥٤(  
اش را  يکالس س همياو فقط خودنو ي رزن که نوهيپ با اما در برخورد

 شود يحاضر نمحتّي ز دارد و يآم نيسرد و توه يگرفته است رفتار قرض
گر، يد ييسنده در جاينو. رزن گوش دهد و درد دل او را بشنوديسخنان پ به
کند؛ آنجا که  ياو اشاره م ي رزن و خانوادهيفقر پ به ميطور مستق به بار نيو ا
اش  نوه به جلب حس ترحم او نسبت يو برامدرسه ناظم  به رزن خطابيپ
  :ديگو يم

اد يره، عصر که ميگ يم يبيه تومن هر روز پول توجيدونه  يخدا م”
. بره دوره يم؟ باباش نون ميآخه ما از کجا دار. ش نموندهيچيه
ن جونمرگ يشورم تا ا يکنه، من رخت م يصبح تا شوم جون م  از

. “کنه يگه نميناظم د يآقا. اد مدرسه درس بخونهيشده بتونه ب
  )٣٨: همان(

  »رزنيپ ي نوه«داستان  يمانند قتيحق
 يانيداستان، کمک شا يسنده برايط نوتوس يستيانتخاب موضوع رئال

 يض برايقت جلوه دادن داستان خواهد کرد و انتخاب موضوع تبعيحق به
 يها ران در ساليا ي از مسائل روز جامعه يکيعنوان  به رزنيپ ي داستان نوه
 .همراه داشته است به ن داستانيا يبرارا  مهمن يشصت ا ي قبل از دهه

مرام و رفتار آنها، آن  به داستان نسبت يها شخصيتعالوه مطابقت عمل  به
داستان  يمانند قتيتوان انتظار داشت بر حق يها م شخصيتن يگونه که از ا

  .افزوده است» رزنيپ ي نوه«
  :»رزنيپ ي نوه«داستان کوتاه  يها شخصيتش نوع يجدول نما
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  *  *    *        *  حاجي
    *      *    *    ناظم
    *      *    *    پيرزن

    *      *    *    صفرعلي
    *      *    *    پسر حاجي

    *      *  *      ها معلّم

  »رزنيپ ي نوه«د داستان يه ديزاو
 کلّ يدانا ي وهيش به د سوم شخص ويه ديزاو با »رزنيپ ي نوه«داستان کوتاه 

 )سندهيخود نو( يشود چرا که راو يت ميروا ينيد عيه ديا زاوي يشينما
باً آن يپردازد و تقر يداستان نم يها شخصيتافکار و احساسات  ييبازگو به

  :ديگو يند باز ميب يچه را که م
را کنار  يزش بلند شد و صندليآمد ناظم از پشت ماتاق  به مرد که”

انه سال، تنومند يمرد، م! يچه عجب حاج: گذاشت و گفت يبخار
 سرش ياهيس يکاله پوست. داشت يشصت سال  ـو چاق بود و پنجاه 

ش ين پيسنگ يها قدم با .ده بوديچيدور گردن پ به يبود و شال گردن
 يصندل يخت و روين ريياپالتو خود پ يبرف را از رو يها دانه. آمد

اطراف گشت و  به اهشيبزرگ س يها چشم. نشست يکنار بخار
  )٣٣: ١٣٥٤، يرصادقيم. (“ها تکان داد معلّمطرف  به سرش را
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  »رزنيپ ي نوه«صحنه در داستان 
ن اثر يدر ا يرصادقيم. دفتر مدرسه است» رزنيپ ي نوه«مکان وقوع داستان 

 يشهر ي ز مشکالت موجود در جامعهگر ايد يکيگر آثار خود، يهمانند د
 يشصت مورد موشکاف ي قبل دهه يها ژه شهر تهران را در ساليو به ران ويا

  .دهد يقرار م

  »رزنيپ ي نوه«لحن در داستان 
داستان، در داستان  يها شخصيتو  موقعيت  با و تناسب لحن يهماهنگ
رزن يس پلحن ملتم. ت شده استيرعا يخوب به زين» رزنيپ ي نوه«کوتاه 

  :اش را اخراج نکند خواهد نوه يناظم که از او م به ر خطابيفق
. “مادره يد، بيرونش نکنيعصمت زهرا ب به ناظم تورو يآقا”
  )٣٧: ١٣٥٤، يرصادقيم(

 خواهد يرزن که از او ميپ به گر ناظم مدرسه خطاب ن لحن سرزنشيهمچن
  :اش منصرف شود تا از اخراج کردن نوه

 ؟ اگه حااليدون يشه، م يمرغ دزد، شتردزد م ننه، تخم يدون يم”
 ،يرصادقيم( “؟يدون يره، م يوار مردم باال ميفردا از د يريجلوشو نگ

۱۳۵۴ :٣٨(  
  :مدرسه در جواب ناظم ريفق رزنيپ ي ن و گرفتهيو لحن غمگ

گه قرض گرفته بوده،  يم. دشيناظم، ببخش يلش کنه آقايخدا ذل”
 يصدا …نيرونش کرديرسه بکه از مد ين چند روزيده، ايندزد

  )٣٨: همان. (“اش شکست هيهق گر ان هقيرزن ميپ
  :حال استبرف خوش يها که از انبوه شدن دانه يلحن شاد حاج

. “ه، رحمت خداست واهللاينينه، برف سنگيبندم بش يشرط م”
  )٤٠ :همان(
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مختلف  يها موقعيتن داستان در يا يها شخصيتاز لحن  ييها نمونه
  .است

  »رزنيپ ي نوه«در داستان و گفت و گ
گفت و گو در  يف اصلياز وظا يکيعنوان  به خواننده، به اتاطّالعدادن 
 ن مورد رايا» رزنيپ ي نوه«داستان کوتاه  ي سندهيد و نويآ يشمار م به داستان

ن ناظم يکه ب ييدر گفت و گو. ت کرده استين داستان رعايدر ا يخوب به
 يناآرام پسر حاج شخصيت توجهنده مدهد خوان يم يرو يمدرسه و حاج

  :شود يم
، يحاج يعجب پسر: د و سرش را چند بار تکان داديناظم خند”

درس . يزه حاجيهم بر به ه کالسويتونه  يه تنه مي. اهللا بهشءماشا
. يکرده حاج يها رو عاص معلّم. نداره يفيخوندش هم که تعر

ه، خدا يچه شرب. ناظم يشن واهللا، حق دارن آقا يحق دارن عاص ـ
ه جا بند کنم يشو تموم کنه دستشو  شه مدرسه يم يک. نابودش کنه

  )٣٥: ١٣٥٤، يرصادقيم. (“ه نفس راحت بکشميو 
و بدل  رد شخصيتن دو ين ايکه ب ييگر و در گفت و گويد يدر جا

 يحاج به زات مدرسه رايل و تجهيد وسايشود ناظم مدرسه فاکتور خر يم
شود و  يپرداخت م يط خود حاجآن توس ي نهيهزاز  يدهد که قسمت يم

  :که در فاکتور نوشته شده است برداشت سوء دارد ييمت باالياز ق يحاج
طرف ناظم خم  به ن آورد وييصورتش پا يمرد کاغذها را از جلو”

ناظم، تو  ين آقايديگرون خر يکم: گفت يا آهسته يصدا  با شد و
ون همه امضاء يآقا: گفت ناظم. ديتر خر ارزون يليشد خ يبازار م

 ييپرمعنا يصدا با د ويمرد خند. کردن، فقط امضاء شما رو کم داره
  )٣٩: همان. (“ديمت از تو بازار خريشد نصف ق يشونو م همه: گفت



  »…ي پيرزن نوه«تحليل ساختارگرايي داستان کوتاه   ٧٣

 يجهت نابرابر به ن مدرسهين گفت و گو عدم صداقت مسئوليکه در ا
نده روشن خوان يمت نوشته شده در فاکتور برايق با اجناس يمت واقعيق
  .شود يم

  »رزنيپ ي نوه«فضا در داستان 
ن شهروندان يسان ب کيطور  به ت عدالتيو عدم رعا ياجتماع ينابرابر

را آکنده است و در سراسر » رزنيپ ي نوه«داستان  يمند فضا ر و ثروتيفق
  .ت استين داستان قابل رؤيا

  يرصادقيجمال م يسندگيسبک نو
سبک . است ييگرا رو سبک واقعيپ يرصادقيتوان گفت که جمال م يم

آنها مسائل روز  ي که همه يآثار و يجمال از موضوعات واقع يستيرئال
ران در آن يا ي است که شهروندان جامعه يو مشکالت يرانيا ي جامعه

 يسندگيعنوان سبک نو به ر آن هستنديدرگ) چهل و پنجاه ي دهه(روزگار 
  .او قابل فهم و برداشت است

عنوان  به دهد و يم اهميتار يخود بس يها داستان يرونيشکل ب به جمال
 يها ورزد تا ساختار داستان ياهتمام تام م يپرداز در دانش داستان يمدرس

هر  يبرا يرنگ قويوجود پ. ن وجه ممکن بپردازديتر خود را در کامل
 يت تماميز رعايمنسجم و ن يرنگيت مراحل ساخت پيداستان و دقت در رعا

 يرصادقيم. ن مدعاستيقابل قبول در آنها گواه ا يشکل به يعناصر داستان
 يايگر زوايعنوان د به داستان يساخت درون به يرونيعالوه بر فرم ب

وارد کردن  با دارد تا ين راستا او سعيدارد؛ در ا توجه يپرداز داستان
و ملموس و زنده جلوه دهد و  يعيانه در آثار خود آن را طبيعبارات عام

استفاده . بسزا حاصل نموده است يقيز توفين راه نيحق گفت که در ا به ديبا
داستان مدرن باعث  ياصل يها يژگياز و يکيعنوان  به از جمالت کوتاه
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آنان  يها يها و گرفتار دغدغه يوجود تمام  با يجذب خوانندگان امروز
دارد تا حد امکان در آثار  ين موضوع سعيا به علم  با يرصادقيشده و م
ن مسأله مخصوصاً در گفت و يز جمالت کوتاه استفاده کند که اخود ا

  .وضوح قابل مشاهده است به داستان او يها شخصيتن يب يگو

  يريگ جهينت
 ادبيات ي معاصر در حوزه موفّقسندگان ياز نو يکي يرصادقيجمال م
که  ييو راهگشا مهم يها ف کتابيخلق انواع داستان و تأل. است يداستان
نگاشته شده است حاصل  يرصادقيط متوس يسينو داستان ي نهيدر زم
 ي را در زمره ياوست که و يسندگيدراز کار پژوهش و نو يها سال
سندگان زبان يان نويم در يپرداز و داستان يپژوه داستان مهم يها نيسيتئور
ساختارها، پنهان  يها يژگياز و يکي .دهد يقرار م يپرداز و داستان يفارس

در شناخت  مهماز نکات . کشف دارند به ازيبودن آنهاست که ن يمرئنابودن و 
فراموش  يزيرد و چينظر قرار گد مديبا ييآن است که هر جز ساختار،
 ييمورد شناسا يعناصر داستان يد تمامين امر بايا به يابي جهت دست. نشود
 يمشخصّن، ساختار ياصول نو ي هيبر پا يسينو داستان .رنديل قرارگيو تحل

ق آن، يت دقيکند که بدون وجود آن و رعا يرا طلب م يدارد و عناصر
تمام عناصر متن و  يوستگيپ هم به .افتيدست نخواهد  يقيتوف به سندهينو

 يژگيو. شود يش ساختار ميدايان آنهاست که سبب پيم يجار ي رابطه
و منسجم است  يرنگ قويوجود پ يرصادقيشده از م يعمده در اثر بررس

موضوع . ت شده استيار در آن رعايت بسدقّ  با ينکات ساختار يمکه تما
موجود در بطن جامعه و مردم آن در  يرزن، موضوع واقعيداستان نوه پ
مشکالت و  ي محض مشاهده به يرصادقيم. ن آثار استيخلق ا به زمان مربوط

ر آثا ي هيما ل را درونيشود آن مسا ير افراد جامعه ميگ که دامن ييها يگرفتار
جمال انواع . زديخ يآن برم  با مبارزه به ر قلميشمش  با و خود قرار داده
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ت دانش و ين موضوع جامعيرد که ايگ يکار م به ها را در آثار خود شخصيت
 ي وهياو در ش. دهد يرا نشان م يپرداز در داستان يرصادقيم يتوانمند

م دست وه هين شيکند که ا ياستفاده م يبياز روش ترک يپرداز شخصيت
زان يگذارد و هم بر م يباز م يپرداز شخصيت يسنده را براينو
 سوم شخصد يه دياستفاده از زاو. ديافزا ين آثار ميا يمانند قتيحق
 يبودن زمان و مکان وقوع اثر داستان صمشخّ، يشيکل نما يدانا ي وهيش به

لوه اثر را مستند ج ينوع به د و در واقعيافزا يمآن  يريزان باورپذيبر م
که  يدر اثر. ن حادث شده استيمع يو مکان صمشخّ يدهد که در زمان يم

 يشهر ي از مشکالت موجود در جامعه يقرارگرفت مورد يمورد بررس
 ي ن دههيماب يها و در فواصل سال يشهر تهران را قبل از انقالب اسالم

ن زايم به ن اثريا ي ن خوانندهيکند بنابرا يح و نقد ميچهل و پنجاه، تشر
ت در دقّ. نديب يآن را محتمل م يار باال، امکان وقوع حوادث داستانيبس

ت ثبات ين رعايداستان و همچن يها شخصيتک از يهر  با تناسب لحن
است و  موفّق يپرداز داستان يها کيگر از تکنيد يکياثر  يلحن تا انتها

ت ياسحس يپرداز لحن  با در رابطه» رزنيپ ي نوه«در داستان  يرصادقيم
است  يگر از عناصر داستانيد يکيگفت و گو . کار بسته است به يا ستهيشا

انتخاب جمالت کوتاه و . ت آن دارديدر مقبول يا ن کنندهييکه نقش تع
ن يعالوه بر ا ين اشخاص داستانيب يو گوانه در گفت يرات عاميکاربرد تعب

ط خواننده است از وقت توس يکمتر ي نهيکه موجب کاهش صرف هز
شتر يت بين مسأله باعث جذابيداده و ا يرصادقيداستان م به يخاص ييايپو

 ي نقطه ي هيما موضوع و درون  با متناسب يانتخاب فضا. اثر او شده است
آن چه . او گشته است» رزنيپ ي نوه« ييراياست که موجب گ يگريقوت د

و ست و داستان ايسندگان رئاليرا در گروه نو يرصادقيکه گفته شد؛ جمال م
 .دهد يم يمعاصر جا يستيرئال موفّقآثار  ي را در زمره
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  االنشا محمود گاوان و رياض خواجه

  ∗سيده بلقيس فاطمه حسيني

  چکيده
او . دنيا آمد خواجه محمود گاوان در سدة نهم هجري قمري در قوان به

وزيرِ دودمان بهمنيان دکن بود در اين مقاله سعي شده است که در آيينة 
ود و ششخصيت محمود گاوان ترسيمِ » االنشا رياض« اثرش موسوم به

و عظمت او  يايص کردارش پيشِ خوانندگان نمايان گردد تا بزرگخص
  .آشکار شود

  هاي کليدي واژه
  .االنشا، دکن، گاوان رياض

  مقدمه
ترين ادبا و فضال را  دارد و بزرگ يدکن در ادبيات فارسي، جاي شايان

سندة يوجود آورده است، يکي از آنها خواجه محمود گاوان، نو به
او . بوده استه يکي از وزيران دودمان بهمنيان دکن االنشا بود ک رياض

صفات صوفيانه سرشار بود و با وظايف امورِ دولتي، مشغول   با
بها موسوم  کرد تا کتابِ بي ا هم بود و فرصت هم پيدا ميدخ  عبادت به
  .بنگارد» االنشا رياض«به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
∗  دانشگاه دهلي، دهلي فارسيبخش بازنشستة  استاد.  
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زيسته است و  ميخواجه محمود گاوان در سدة نهم هجري قمري 
خواجه محمود گاوان . از بزرگترين وزراي دودمان بهمنيان دکن استيکي 

) ۲۲۸، علي بن طيقور بسطامي. (دنيا آمد پسرِ شيخ محمد گيالني در قوان به
و تي و اماليي گاوان شده جزقوان جايي است در گيالن که با تبديلي صو

ا زمان شاه او از خانوادة يکي از فرمانروايان گيالن بود که ت. اسمش گرديد
باري در ايران وضع سياسي . کرد طهماسپ صفوي در رشت حکومت مي

. جاي سياست در تجارت مشغول گرديد برايش مغشوش شد و خواجه به
خواجه در . ا بود و در ايران شهرت داشتهآن زماني که دکن مرکز صوفي

در سنِ چهل و سه سالگي در آرزوي م   ۱۴۵۲ق برابر با  ه  ۸۵۶سال 
 شيوخ دکن عازمِ هند شد، اين مسافرت همزمان حکومت عالءالدينمالقات 

آهسته آهسته بر بناي . شاه با لطف و کرم دمسازِ وي گرديد. شاه بهمني بود
هوشمندي و متانت و ديانت و علم و دانش، مقام و منصب حاصل کرد و 

. درا ديچهار حکمران اين سلسله . نخست وزير دودمان بهمني گرديدعنوان  به
يکي از پادشاهان اين سلسله همايون شاه ظالم بود که خواجه را لقب 

. ملقّب گردانيد» خواجة جهان«محمد شاه با لقبِ . اهدا نمود» التجار ملک«
  )۲۲۱ :همان(

  االنشا در رياضمحمود گاوان خواجه 
بررسي قرار داده شده يکي از آثارِ  دراالنشا که در اين مقاله مو رياض

و اوان که خودش ترتيب داده است و مجموعة مکتوبات شاهي محمود گ
شخصِ خواجه مردي فاضل، صاحبِ قلم و اهلِ نظر بود بر علومِ متداوله 

در ديباچة . يعني قرآن، حديث، فلسفه، نجوم و رياضي تسلّط داشت
فرصت قدر اهلِ مطالعه بود که  نويسد که در آغازِ شباب اين االنشا مي رياض

و  چون اهلِ خانواده در گيالن بر منصب وزارت. ان نداشتصحبت يار
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داشتند و در  امارت فايز بودند بر بناي هوشمندي همه او را در نظر مي
البتّه وزارت . ديد تربيت وي کوشان ولي او هميشه دنياي اخروي را مي

. رضا شد و منصب را قبول کرد در آخر راضي به. دنبالِ خواجه بود
در ) ۱۴ :۱۹۴۸، محمود گاوان(. “عزايمرفت اهللا بنقض الع”نويسد که  مي

وجود منصبِ وزارت براي معاشِ  با. نظير بود تدبيرِ امورِ حکومت کم
شود از  حدي ديده مي استغنا در مزاجِ وي به. داد تجارت را اولويت مي

الدين پسرِ  برادرِ خود دربارة تاج اي به حرص و طمع دور بود در جواب نامه
دين که بر مال و منالِ وي قابض شده بود و برادرش براي عفو و ال نجم

بر ضميرِ منير واضح باد که شهباز همت ”نويسد که  درگذر نوشته بود، مي
اين فقير چشم دل از مناظرة تعلّقات آب و گل دوخته در هواي فضاي 

چهرة کمالي را ناظر که غبارِ  عالم ديگر ظاهر است و بصر بصيرت و نظر
ل بر رخسارة جمالش ننشيند و ديده عقل از روزنة وهم و خيال جبهة زوا

حقيقت آن حال نبيند، چه جاي توجة شبستان گيالن و گلستان آسمان 
 :کند پس از آن حال دل را با ابيات مختلف عربي و فارسي بيان ميو “ است

  )۱۱۰ :همان(
  بـرواي عقـل نـامحرم کـه امشـب بـا خيـالِ او       

  دارم که من هم نيست محرمچنان خوش خلوتي 
هيچ اهلِ ملّت را گزنده نرسانده و ”نويسد که  مي ۸۹در مکتوب  حالي

  .“باختهندر بساط دنيا شطرنج دغا با هيچ مخلوق 
ــيم   ــا بهـ ــرجيم مرجفـ ــانيم و تـ   و فـ

  سـت وجيـدن   که در طريقت ما کافري
* 

ــه  ــل ب ــدو مي ــا نگــوييم ب ــنم م ــاحق نگي   ن
  رق نکنـيم جامه کس سيه و دلـق خـود از  
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  کم و بيش بد است قصد درويش و تونگر به
  ست که مطلـق نکنـيم   کارِ بد مصلحت آن

در احترامِ برادرِ خود بنابر گفتة وي از حق خود دست خواجه 
دارد ولي دربارة ظلم و زيادتي و فريبِ وي را ذکر کرده نارضايتي  برمي

  :دهد فحش ميشدت اظهار کرده است که از قلم خود  خود را به
نجاست ذات چنان ملوث است  اساسِ صفات آن سگ سمات به”

شود  باران و بهاران و تمام عالمِ زمان و مکان پاک نمي آب سبل که به
باپاکش از نکباي نکهت و مرمر قهر حضرت سد جبلکه اگر ذرات 

شام سکان کرة زمين و قبة آسمان بر اين … عزّت در هواي فنا رود
  )۱۰۸  :همان( .“مکدر گردد

گرايي و  گونه شدت کرد و اين خواجه اصالً رذالت نفس را تحمل نمي
اهلِ شريعت بود و عفو و . دارد تندي لهجه دربارة پسرِ خود هم روا مي

او دوستدارِ حکومت گيالن و دولت بهمني . داشت درگذر در جبلّت مي
کند که  واويال مي جاي شادي گردد و به چون پسرش سفيرِ الهيجان مي. بود

 شيخ علي باعث طوري نباشد که بر بناي نااهلي، تساهل و ناداني رسالت
دربارة شاه گيالن بسيار خوش عقيده بود، خودش را . فساد آن منطقه گردد

  .دانست کنندة ذات خود مي خوارِ اين خانواده و تربيت نمک
تيِ مردم چه پروا از نارضاي سپس بي. در جبلّت خواجه بود گويي حق

 ،ديد وزير و امير اگر شيوة نادرستي مي) ۱۰۷- ۸ :همان(پسر و برادرزاده 
نامة شيخ  پاسخ. درک آميز خطاب مي کرد و با لهجة تند و خشونت مالمت مي

. هاي نگارشات وي است محمود مندوي، يکي از نمونهالدين  نجم
ران بود که اين از ناداني امرا و ناشناسيِ اهلِ فضل نگ) ۲۵۹-۶۱ :همان(

. داشت خبرنشينان  از حسادت همکاران و هم. باعث خلل امور شاهي باشد
بين  حدي رسيده که از وي دانست که اين کينه و نفاق به) ۲۶۹ :همان(
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ولي مطمئن بود که چون خودش راه بد را انتخاب نکرده . نخواهد رفت
. “د بودخلعت منقبت بر قامت رتبت اين محب کوتاه نخواه”است 

يکي از  اي به در نامه. حق اين است که مردي با صفا بود) ۲۶۹ :همان(
بايد اين امر روشن باشد که روزي که آفريدگارِ ”نويسد که  عزيزان خود مي

خلق کرد طينتم را از اخالق رذيله مبرا داشت و درهاي محبت خويشان و 
که فرزندان وي نيز همين آرزو دارد . “تفوابستگان را در رشتة جان من س

جايي ) ۱۱۶ :همان. (اين سنّت حسنه عمل کرده پيروي پدر خود بکنند به
را محب حقيقي انگاشته نظام جال و عدوي يقيني ”نويسد که  ديگر مي

) ۲۶۷  :همان. (بال خويش مقدم داشته است اجالل او را بر جميع امور ذي
تي و حفظ اين چقدر حليم اين عبارت بر تدبرِ او دال است که براي سالم

االنشا اين هم مبرهن است که بسيار  ض از مطالعة ريا. و صبور بود
يا يک نامة دوستانه بر اين آيت محاکمه بود  کالمي مختصر. الرضا بود سريع

  .ورود شادي گرديد
االنشا گاوان را مردي متکبر و مغرور گفته ولي چنين  مصححِ رياض

دهد که از کبر و  فرزندش نوشته پند مي اي که به در نامه گردد معلوم نمي
خوف خدا در دل باشد غرور اگر . هي مشغول باشدغرور دور باد در ياد اٰل

. حق اين است که محمود از سطحِ عمومِ مردم باال بود. ندارد جايي
. در نتيجه آنهايي که اهلِ فضل و کمال نبودند .کرد را قبول نمي ها زشتي

بردند و  و منزلت و جاه و منصب نداشتند حسد مي قدر ها، چنين خوبي
اگرچه از مطالعة . عاقبت فضاي ناهموار برايش آماده شد. شدند بدبين مي

جاي خود شخصيت مطمئن  رسيم که او به اين نتيجه مي االنشا به رياض
گاوان بر بناي استعداد شخصي و کمالِ فکري و قرب شاهي نشانه . داشت

کرد که نيتش  ا فشاري ميپدر نتيجه هميشه . گرديد يحسادت مالمت م
الملک نوشته بود  اي که در جوابِ وزير نظام در نامه. اش پاک بود صالح و اراده
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اکنون ”کند که هيچ دشمني و ناراحتي ندارد و او را باوري کند که  ذکر مي
ص م دانند و بر جادة صفا و اخاليآنجناب اين محب را بر سرِ کوي وفا مق

اي ديگر نيز چنان اظهار  در نامه) ۲۳۸  :۱۹۴۸محمود گاوان، . (“مستقيم
. خواجه با کسي لطف و مدارا داشت و اين امر باعث ناراحتي شد. کند مي

کند  کند که اين امر غيراختياري بود چون هميشه سعي مي پس عرض مي
ق و ديگران ياري کند وگرنه هيچ تملّ که معاون مسافر و مردم باشد و به

براي اين که خودش را مديون . ادايگي احسان يا چيزي در وسط نيست
  .داند عالوه بر سلطان همايون شاه کس نمي هيچ

 اتي نه فقط بر کرسيِ وزارت ذمحمود گاوان چون بر بناي استعداد
در نتيجة حسادت وزرا، . کرد متمکّن بود بلکه بر دل پادشاه حکومت مي

توسط غالمان خود عليه حکومت بهمنيان  و بهاي راه انداخته شد  توطئه
دوستان وي مشورت دادند که از دکن فرار کند ولي قبول . ممتم گرديد

گناهم پادشاه از گاوان محمود سؤال کرد که اگر  نکرد و گفت که من بي
گاوان . برايش باشد مجازاتدهد چه  کسي وليِ خود را فريب مي

شاه آن تمام اقدامات که . مرگ است داد که اگر ثابت شود برايش جواب
تمام حرفها مسطور شنيد و با حيرت در جوابِ دربارة وي بود نشان داد 

شاه قبول کرد و . خواند) ۱۶  :۲۴(» سبحانك هذَا بهتانٌ عظيم«شاه آية قرآني 
پادشاه گفت قتل کردن  گاوان دمِ آخر نيز به. شد فرمان قتلِ وي جاري

. است ولي همين قتل باعث برباديِ حکومت تو خواهد گرديدبسيار آسان 
م پانصد و سي   ۱۴۸۲مارس  ۲۵/ق ه  ۸۱۷عاقبت پنجم ماه صفر در سال 

  :جان آفرين سپرد و قبل از مرگ شعري خواند سال پيش بيگناه جان به
  چون شنيد عشـق در دنيـا و عقبـي سرخروسـت    

  نـد کشته زين ميدان بررا اي خوش آن ساعت که ما 
  )۱/۶۹۲: ۱۰۱۵، محمد قاسم بن غالم علي هندوشا(
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اي در مدح پادشاه  طولي نکشيده بود خواجه محمود قصيدهاتّفاقاً 
  :سروده بود که داراي بيت زير بود

  شد شکل قرب تيغت بردوشِ جان حمايـل 
  هيکل ز حرز سـيفي وانگـه هـراس اي دل   

ــرت آن   ــردم ز مس ــوان م ــو آبِ حي ــغِ ت   تي
ــه ــل ع آري ب ــات قات ــن شــد آبِ حي ــد م   ه

  )۲ :۲۳۱ ،علي بن طيقور بسطامي(
االنشا  دارد بنابراين رياض زبان فارسي مي خواجه محمود چندين اثر به

جا نباشد  بي. االنشا کتابِ مهمي است رياض. بحث استمورد در اين مقاله 
  .اگر اينجا کمي ويژگي انشانگاري تذکّر داده شود

دن و آفريدن و آغاز کردن و از خود چيزي معني انشا ايجاد کر .۱
خواندن و آوردن شعر از خويشتن، نوشتة مترسالنه،  .گفتن است

انشا يکي از فنون ادبي و کالم  )۱/۳۸۰ ن،معي محمد(فصيح و طبع 
 .منثور است

معناي پيشنويسي است که دبيران تهيه  العلوم انشا به در مفاتيح .۲
 ايبر آن طبق نياز مطلبي کم يا اضافه کنند که بعداً صاحبِ ديوان  مي

 .کند تأييد مي
با ادعاي ها انشانويسي فن ترسل است براي نوشتن  نزديک بعضي .۳

  )۴/۲۹۷ :۱۳۷۵ انوشه،. (خصوصي، رسمي، عهدنامه و فرامين
شده است که برخي از آن عبارت  انشا نيز در چندين بخش تقسيم

 اداري و قضايي و انشاي لطيف منشآت، مکتوبات، رقّعات، مراسالت: انداز
در منشآت » هايي است که ارزشِ ادبي دارند امروزه مراد از آن نوشته«

هاي باشکوه، تشبيهات نادر و صنايع لفظي  کوشند تا ترکيب نويسندگان مي
) همان. (پردازند آوردن کالم منظوم مي کاربرند و براي زيبايي عبارت به به
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آن  ويژگي انشا در ادبيات انگليسي به. تاالنشا در همين زمره اس رياض
  :صورت است

 .ايجاز بيان با جامعيت )۱
 .تنوع مضامين )۲
۳( تنويسده اظهارِ شخصي. 
 .هدف نشاط )۴
  .اخالق )۵

شکل کتاب ترتيب داده شد که  نشا بر بناي توصية دوستان بهاال رياض
هاي رسمي دولتي که  نامه دارد و داراي دو بخش است يکي نامه ۱۴۸
دوستان و  مين اخوانيات که بهپادشاهان و امرا نگاشته شده است و دو به

  .خويشاوندان است

  ارزشِ تاريخي
مقتدر و برجسته خواجه االنشا يکي آثارِ مهم تاريخي است که وزيرِ  رياض

محمود گاوان در تمام معامالت خود يکي از ناظمين مهمات بود و از 
منشيان ماهر بود که با سالطين بومي و فرمانروايان خارج از کشور ارتباط 

کنندة رويدادهاي واقعي است که بين  ها بيان در نتيجه اين نامه .داشت
ها را با وجود  ايت مهربانيها و حک داراي تلخي. آمد حکمرانان پيش مي

لق آن زمان صريح نوشته است که بعضي از حقايق در غانشاپردازي م
اي از آن ارائه  در اين مقاله نمونه. شود آن وضاحت ديده نمي تاريخ به متون
  .شود مي داده

نويسد که پس از فوت شدن  شيخ محمود مندوي مي اي به در پاسخنامه
م فرمانرواي تازه اهالي جا جنگر و تلنگه متّحد سلطان بهمني و قبل از اعال

 .شده در مرزِ حکومت بهمني داخل شدند و از طرف شيخ محمود کمک شد
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آنها شکست دادند و بعضي از مردان شجاع حزبِ مخالف  سپاه بهمني به
مانند مهابت خان حاکمِ چنديري و ظهيرالملک که سرداران ميسره بودند 

داخلِ وفايي کرده  ها بي ک شه ترک از طرف بهمنياگرچه مل. هالک شدند
لشکرِ   در اين زمينه با لهجة تند هردو لشکر را با. آن طرف حريف شد

طور در  همان) ۲۶۱  :همان. (و ابوسفيان تشبه داده است )ص(رسولِ اکرم
نويسد که حضرت احمد شاهي نرسنگراي را در ضمنِ  ميسؤال دوم پاسخ 

. کردن دشوار است  آن طرف نگاه پس به. ده بوداستعانت طلبيدن کمک کر
مالوه الي يومِ القيامه انتقام در عرصة واليت ”نويسد که  غرض در آخر مي
  .قايم خواهد نمود

ها دربارة سالطينِ مالوه و مسائل عداوت و نارضايت را  در چندين نامه
ت اين صورت است که بعضي اطّالعا ها به ذکر کرده است و ارزشِ اين نامه

نامه  طور مثال شرايطي که براي صلح ها وجود دارد به مهم در اين نامه
در آثارِ معاصرين ارائه نداده  .ايلچي سلطان خلجي مالوه ارائه داده بود به

ق قاضي الدن طاهر و اسٰح) ۹۴  :همان(عالوه بر اسامي سفيرها . شده است
وضعيِت سياسي  طاهر نيز معلوم نيست ولي نامة گاوان در پاسخ نه فقط از

گذاري خانوادة  کند البتّه اطّالع ضروري دربارة مهماني و احترام را بحث مي
بهمني و بدسلوکي و تحقير کردن  مالوه و افواه نامناسب ايشان نيز حاکمان

  .اين تفصيل است که در متون تاريخي به) همان(جا دارد 
 اسالمي فکرِ در گسترش دينِ مبين و امن و آشتي در منطقة حکومت

آيد حتّي در اين زمينه حرفهاي حاکمِ مالوه که خصومت  نظر مي مثبت به
بين حکومت بهمني و حاکمِ مذکور ثابت بود با شاه محمود گجراتي 

د که مفاهمت و دوستي بين ايشان برقرار باشد خواه کند و مي مشورت مي
  )۹۶ :همان. (کند بنابراين از گهر حاکمان مالوه نيز خبردار مي

  :نويسد وسعت مرزِ حکومت بسيار مهم بود چنانکه مي
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 مخفي نماند که فتح قلعة رينگنه علّت قريبة فتح حصار کهيلند است”
امهات قالع کفّار و مفتاح فتوح تمام بنادر سبب انفذاح  ةيف احلقيقو 

. “مليبار و اميد چنان است که در اين ماه جزيدة گوده منفتح گردد
  )۱۲۲ :همان(

نام امير جهانشاه االري است و بر  طور نامة پنجاه و هفتم که به نهمي
اي است وضع سياسي بيجانَگر و تهاجم مردمِ آن ديار  نامه فتح جرون تهنيت

بر حکومت مسلمانان و روشِ تدبير حاکمان در اين نامه مشکلهاي 
ن سلطا يازده نامه از طرف محمد شاه بهمني به. را حاکي استفرمانروايان 

جاي خود ارزشِ تاريخي  هر نامه به. محمود شاه گجراتي نوشته شده است
همين  دهد بلکه به ها نه فقط ساختارِ سياسي را نشان مي اين نوشته. دارد

کند و بافت  ه ميضپادشاهان و روشنفکري آن و تدبير وزيران را نيز عر
. کند هايي کوتا منعکس مي اجتماعي آيينِ حکومتداري را در اين جمله

سلطان گيالن،  چندين نامه به. سوي روم فرستاده شده است چهارنامه به
. گيالن فرستاده شد ها که به وزيرِ گيالن، خواهر شاه گيالن برني از اين نامه

سلطان عراق و سلطان مصر و ديگران نيز  در اين مجموعه چندين نامه به
ن دودمان اهميت سياسي ايگردآوري شده است که در ارائة تاريخ و روابط 

  .١داردفراوان 
  ارزشِ ادبي

االنشا و مناظراالنشا  رياض. اي بود خواجه محمود گاوان دانشورِ برجسته
هاي انشا است که در  ترين نمونه هردو از لحاظ پيشرفت زبان و بيان مهم

بر زبان عربي و . نظير بود جه بيقدرت قلم و دانش خوا. نوشته شد قاره  شبه
بسيار تحت تأثير عربي بود . نوشت نثر فنّي و مصنوع مي. ط داشتفارسي تسلّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .زبان عربي است شاه مصر به نامه به  .١
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هاي باشکوه،  در توضيح مطالب احاديث و آيات قرآني آورده است ترکيب
ها و استعارات گوناگون  صنايع بدايع، گسترش سجع، تشبيهات نادر، کنايه

را ها  عبارت. اسلوبِ نگارش بسيار پرلطف مهجور است. کاربرده است را به
اين هم يکي از خصايصِ انشا . کالمِ منظوم رنگين و شيرين کرده است  با

  .است
د که اين بايد داراي پند و اندرز ننويس چنانکه محقّقين دربارة انشا مي

خواجه دربارة تربيت . طور کلّي چنين مواد را دارد االنشا به رياض .هم باشد
خان د کوچک خود که بالغ فرزن اي به نامه. هاي خود بسيار نگران بود بچه

کند که نبايد در درس خواندن بسيار  نام داشت و پانزده ساله بود مالمت مي
او را نصيحت . دهد هاي درسي آن زمان را شرح مي عقب باشد و برنامه

پرستي را دوست دارد  کند که هرکسي که محبت، راحت، سکون و تن مي
گردد او  رفتارِ هوا و هوس ميباشد و چون گ ميودي دنبالِ وي زوال و ناب

فرزندان  هر موقع که نامه به. کند ايشان تهديد مي به. کشد مانند زهر افقي مي
علم و دانش  نوشت تحريض و ترغيب به و سالطين مي انخود يا شاهزادگ

خورد احترامِ نفس، عزّت خانواده،  چشم مي ترين چيزي که به مهم. کند مي
عادت دنيوي و اخروي است که همان نياز آخرت سپس حصولِ س نگاه به

يکي از شاهزادگان نوشته تأکيد بر پنج نکته  اي که به در نامه. بشر است
  :است
 ).بودنشيني کمک کرده  که در تخت(محبت با برادر  )۱(
 .اکتسابِ اخالق حميده )۲(
 .پرهيز از هوا و هوسِ شراب و شکار )۳(
 شرکت در مجالس افاضل، مصاحبت با دبيران و مشاورت )۴(

 .وزيران کامل  با
  .در کارِ همکارِ دورانديش و هشياري )۵(
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پادشاهان نصيحت  به. االنشا پراکنده است گونه پند و اندرز در رياض اين
آنان که . کنندة فتنه و فساد باشد دفعکند که پادشاه بايد عالي همت و  مي
يب خدا باعث گزند و آزار باشند نابود کردن شأن ع راه سالمتي بندگان  در

در . هي استو مار باشد که رضاي عين اٰلنباشد بلکه برابر کشتن کژدم 
پادشاهان متّحد باشند تا همين مکتوب هشتاد و يکم توصيه نموده است که 

  :در سرکوبيِ دشمنان موفّقيت روي دهد
  تيـغ وفـاقِ پوسـت    کشند بهاز دشمنان 

  با يکدگر شوند چو دو پادشاه دوسـت 
گيري نيست بايد  گشايي و ملک حکومت فقط قلعهنويسد که  جالبي مي

هاي کوچک  فرمانروايي بر قلب باشد براي سرکوبي آور شرار بايد حکومت
  .متّحد باشند

هاي انشا اين است که اطّالعات وضع اجتماعي هم  يکي از ويژگي
 يشها ها اگرچه بسيار کم است همه نوشته اين نامه. نحو عالي با ايجاز باشد به

هاي زيادي دربارة وضع سياسي و فرهنگي را برخوردار  لي اشارهنيست و
طور مثال فتوحات گوا قلعة ريگنه و کهيلنه و ارزشِ آن در اقتصاد  است به
هاي محکم قزاقان بودند،  ساماني فرهنگي حکمرانان اين قلعه و نابه
 هاي فراوان در کشتي. شتندک ربودند و حاجيان را مي اج را ميهاي حج قافله

سوي  از انبار بهزهاي تاجران ب گذاشتند و هر موقعه که کشتي درياهاي مي
کردند و تمام مال و  هاي دريايي حمله مي رسيدند اين قزاق بنادر جنوب مي

  .بردند ها پناه مي غارت گرفتند و در قلعه اسباب را به
معلومات زيادي دربارة اقتصاد و روابط اقتصادي با کشورهاي ديگر، 

  .هاي آبي و خشکي و غيره است و راه ربناد
محيط . ها وجود دارد اسنادي از وضع علميِ آن دوره نيز در اين نامه

عارفانه دکن و شهرت آن در ديار دور نيز ارائه داده شده است البتّه 
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تأسيسِ . اي موجز کرده است احسنِ انشا و بر تکنيک انشانگاري اشاره به
يران و کشورهاي همجوار شکوه هندوستان مدرسة بيدر و دعوت علما از ا

خدمت جامي  بيخ به. کند و بزرگي علمي کشور همسايه را بيان مي
نوشته بود که . هند قدم رنجه فرمايد الرحمه فرستاد و دعوت کرد که به عليه

اند و نياز داريم که چنين مرد فاضل در هند  يو مردم اينجا مشتاقِ ديدار
خواجه  اي به در نامه. داشت عرفا کمال عقيدت مي خواجه با. ردوتشريف بيا

فرستاد که يکي از عرفاي سلسلة نقشبنديه بود دعوت کرد ] احرار[عبيداهللا 
اين صورت نداريم که تيرگي قلب را  و نوشت که در هند هيچ رهنمايي به

وصالِ جمال است  نياز به. ها کافي نيست دور کند فقط کتابها و نوشته
ها آشکارکنندة وضعِ علمي و عرفاني آن زمان و مرکزيت  گونه اشاره اين

  .حکومت بهمني است
شيخ مذکور در سال . نام صدرالدين رواسي است اولين مکتوب به

خواجه در اين نامه آرزوي . ق فوت شد و در هند محبوبيت داشت ه  ۸۷۱
نويسد که  يم پادشاه، شوقِ مردم و اشتياقِ خودش را بيان کرده است و

ترين شخصيت است که عرفان و  ن عرفان هند زرخيز است و او مناسبزمي
  .اسالم را راهنمايي کند

. هاي مهم ديگر آن دوره نيز در اين اثر گرانبها جا دارند شخصيت
. االنشا در موضوع هندشناسي و ايرانشناسي اثر مهمي است غرض رياض

  .نيمتوانيم تمام مطالب را در اين مقالة کوتاه بگنجا نمي

  گيري نتيجه
طورِ اسناد دقيق  االنشا يکي از آثارِ مهم نويسندگان دکن است که به رياض

اطّالعات ظريف . در تالشِ تاريخ قرن پانزدهم ميالدي قابلِ مراجعه است
نحوِ  الملل به هند و ايران و روابط بين دربارة خود نويسنده و وضع سياسيِ
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شاهان بهمنيه با شاهان هند که  مخصوصاً روابط. عالي بيان شده است
عالوه . غيره همسايه بودند و کشورها مانند روم و مصر و عراق و کرمان و

بر اين نظامشاهي، امورِ مالي، وضعِ فرهنگي و چندين مهمات کشور را ذکر 
توانيم ناديده بگريم که شيوة  نمي. کند اسناد پرارزش را مهيا مي ،کرده

رواديد شيرين و تلخ هردو دارد که بعضي از آن گونه اثرها  نگارش اين
  .گفتني است و بعضي خواندني و بعضي فراموش کردني است

  منابع
، سازمان چاپ و ٤  ه، جدانشنامة ادب فارسي در شبه قار :انوشه، حسن .۱

 .ش  ه  ١٣٧٥تهران،  ،انتشارات
اشمی، همترجم رحم علی ال د               ، :ارونهخوان شيروانی،  .۲

 .م ۱۹۷۸، نو لیها، ددينيا ترستشنل بک ين
، مطبع مجلس المسامع والنواظرجةالخواطر و هةنزعبدالحي ابن فخرالدين؛  .۳

  .م  ۱۹۸۸المعارف العثمانيه، حيدرآباد دکن، ةدائر
، النّسا انصاري ، تصحيح دکتر شريفالسالطين حدائقعلي بن طيفور بسطامي؛  .۴

  .ات بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي، بي
، دارالطبع سرکارِ عالي حيدرآباد دکن، االنشا رياض :گاوان، خواجه محمود .۵

  .م  ۱۹۴۸
، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، چاپ فرهنگ فارسي :دکتر محمد معين، .۶

  .ش  ه ١٣٧١هشتم 
، مبئيم، معموره پريس، تاريخ فرشته :هندوشاه، محمد قاسم بن غالم علي .۷
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نقشِ رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
  فارسي در هند ادبياتترويجِ زبان و  در

  ∗عليم اشرف خان

  چکيده
هاي  نو يکي از رايزني رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي

نو گشايش يافت و  سال پيش در دهلي ٥٠قديمِ ايران است که حدوداً 
فارسي، فرهنگ و  و ادبِ جِ زباناز آن مداوم نقشِ مهمي در تروي  پس

هاي حضرت  تمدن ايراني اسالمي، معرفي مباني انقالبِ اسالمي و انديشه
 هاي فرهنگي هند، حفظ هويت ها و جريان امام و مقام معظّم رهبري، ويژگي

ها،  فرهنگيِ هند و ايران در اذهان مخاطبان هندي، برگزاري سمينارها، همايش
المللي و جلسات علمي در موضوعات مورد عالقه  ينهاي ملّي و ب کنفرانس

  .کند و سهمِ شاياني در اين زمينه دارد را برگزار مي دو طرف ايران و هند
توان کارهاي شايسته و ارزندة خانة فرهنگ جمهوري اسالمي  پس مي

رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي  فعالنو را يکي از دفترِ  ايران در دهلي
  .فارسي دريابيم ادبياتنقش آن را در ترويج زبان  ايران بشماريم و

  يکليد هاي هواژ
خانة فرهنگ، رايزن، مديرِ مرکز تحقيقات، مسئول خانة فرهنگ، انتشارات، 

  .»راه اسالم«و » قند پارسي«ريزي مجلّة  جلسات علمي، همايش، برنامه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  aleemashrafkhan@gmail.com  .فارسي دانشگاه دهلي، دهليبخش يار انشد  ∗
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در  نو و ممبئي دفترِ رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي
نامة فرهنگي ايران و هند  ش پس از امضاي موافقت ه ۱۳۳۵هند در سال 

دست علي اصغر حکمت، سفيرِ ايران در هند و موالنا ابوالکالم آزاد  به
م جايي که فعالً خانة فرهنگ   ۱۹۷۵باز شد و در سال ) وزيرِ فرهنگ هند(

  .بودنو خريداري شده  ، تيلک مارگ، دهلي۱۸ايران وجود دارد يعني 
چندين مؤسسات  ،زيرِ نظارت رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

کتابخانة رايزني فرهنگي  -۲مرکزِ تحقيقات فارسي  -۱: مثل. دايراند
با لوازم سمعي و بصري براي (لبراتور زبان  -۳ايران مهوري اسالمي ج

کتب از رايزني چاپ و منتشر , چندين مجلّات) تدريس زبان فارسي
فارسي بازي  ادبياتترويج زبان و  ةد که نقش مثبتي را در زمينشون مي
هاي تدريسي  ها و برنامه همايش, ها کنفرانس, برگزاري سمينارها. کنند مي

هاي زبان فارسي و  فارسي و چه براي بازآموزي ادبياتچه براي زبان و 
ه هاي مختلف ک شناسي و در زمينه کتيبه, شناسي هاي آموزشي نسخه کارگاه

  .فارسي خيلي مورد نياز است ادبياتبراي دانشجويان و اساتيد زبان و 
رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در ترويج زبان و  اگر نقشِ

فارسي را ارزيابي کنيم بدين نتيجه خواهيم رسيد که اينها نقش  ادبيات
الها  کند اگر اين رايزني را ايفا مي مثبت و مهمپيشرفت کارِ نباشند  فع
الزم است که همه دفاتر رايزني فرهنگي براي پس . دگير انجام نمي

پيشرفت و گسترش زبان و ادب فارسي کارهاي ذيل را بر خود الزم بدانند 
دانشمندان و فرهنگيان در , اساتيد, و طبق همين احتياجات دانشجويان

فارسي  ادبياتصميميت انجام دهند تا در ترويج زبان و   با خارج از کشور
ي را ايفا کرده باشندنقش مهم.  

دفتر رايزني فرهنگي اين است که بايد  مهميکي از بخش : کتابخانه .۱
معاصر و نو در کلکسيون آنها , منابع و مآخذ جديد  با کتابخانه مجلل و

mailto:aleemashrafkhan@gmail.com
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کتاب سروکار داشته باشند مورد استفاده   با شود تا براي کساني که جمع
  .قرار شود

نام خانة فرهنگ  نو به ري اسالمي ايران در دهليرايزني فرهنگي جمهو
هزار جلد کتاب دارد که  ۲۵رايزني حدوداً  ةايران شهرت دارد و کتابخان

توان  باشند نيز عناوين کتاب را مي اردو انگليسي مي, زبان فارسي بيشتر به
شعر معاصر و , هاي کوتاه داستان, داستان ةمجموع, اشعار ةمجموع, دواوين
ق متعلّ مهمپس از انقالب اسالمي عنوان کرد و جمعاً همه منابع  ادبيات

  .باشد شناسي مي ايران به
) خانة فرهنگ ايران(رايزني فرهنگي , مرکز تحقيقات فارسيهمچنين 

چاپ سنگي و , مجلد کتاب دارد که بيشتر چاپي ۶۰۰۰حدوداً  نو در دهلي
  .نسخة خطّي است

هنگي جمهوري اسالمي ايران دفتر رايزني فر: چاپ و انتشار کتاب .۲
. کند که براي چاپ و انتشار کتاب مفيد باشد ميراهکارهايي را انتخاب 

مرکز تحقيقات بدون شک رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي بالعموم و 
د نک مينو بالخصوص اين کار را تحت نظارت مدير دنبال  فارسي در دهلي

اوين مختلف از رديف عن کتاب به ۵۲حدوداً گذشته سال  سهکه در ظرف 
, )نظم و نثر(ادبيات معاصر , تاريخ قرون ميانه هند, )شعر و نثر(ادبيات 

حال  نه تنها اين موضوعات تا به) نثر و نظم(ادبيات پس از انقالب اسالمي 
شعر پس از انقالب , معاصر رمان, هاي کوتاه چاپ رسيده است بلکه داستان

هندي و انگليسي ترجمه , هاي اردو زبان هاي ادبيات معاصر به و مجموعه
  .آيد شده است که اين هم بالواسطه ترويج زبان و ادبيات فارسي بشمار مي

هاي  دفتر رايزني فرهنگي کالس: هاي آموزش زبان فارسي کالس .۳
خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران  آموزشي زبان فارسي را در محلّ

براي . کنند ها تدريس مي کالس در اينکند که اساتيد از ايران  مي ريدا

  ٩٦  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  ينا شود کساني که در تدريس از لبراتور زبان فارسي هم استفاده مي کمک
لهجه   باتلفّظ درست و  ند باکن هاي آموزش زبان فارسي شرکت مي کالس

د هستنها دانشجويان مقاطع مختلف  کالس در اينآموزند  تهراني فارسي را مي
سنسکريت و انگليسي و , هندي, اردو, که دانشجويان ادبيات فارسي

ها  کالس در اينزند رو تصوف و عرفان اسالمي عشق مي  بابزرگساالن که 
ترين برنامه دفتر  ها خيلي مفيد و پراستقبال کنند واقعاً اين کالس شرکت مي

  .رايزني فرهنگي است
ي فرهنگي جمهوري اسالمي رايزن: »اسالم  راه«نام  اردو به ةمجلّ .۴

زبان اردو  اي به مجلّه ولياست  کوشاايران در ترويج زبان و ادبيات فارسي 
فرهنگ و تمدن   کند و کساني که با را چاپ و منتشر مي» راه اسالم«نام  به

زبان فارسي مطالعه کنند  تواند آن را به ايران زمين عالقه دارند ولي نمي
شود و مطالب  زبان اردو چاپ و منتشر مي که به شان مجلّة خوبي است براي

  .باشد آن بيشتر فرهنگ ايراني و اسالمي مي
مرکز تحقيقات فارسي فصلنامة زبان و ادبيات : پارسي قند ةمجلّ .۵

شکل  کند و در اواخر اين مجلّه به زبان فارسي چاپ مي فارسي را به
ادبيات فارسي  ةنام ژهوي, بنگاله, نامه بيشتر چاپ شده است ويژه» نامه ويژه«

 ةآن بيشتر توج ةبنارس و علي حزين و چندين شمار ةنام ويژه, در کشمير
ات فارسي دبياپژوهشگران و دانشجويان , انديشمندان, دانشمندان, اساتيد

رود  شمار مي فارسي در هند به ةترين مجلّ کند که يکي از وزين را جلب مي
شوند بيشتر معتبرند و در سراسر جهان  مجلّه چاپ مي در اينو مقاالتي که 

ترويج زبان و  اين مجلّه در راه. گيرد فارسي خيلي مورد استقبال قرار مي
نمايد و دفتر رايزني فرهنگي جمهوري  ي را ايفا ميمهمادبيات فارسي نقش 

  .بايد مي, آن افتخار داشته باشد اسالمي ايران هرچه قدر به
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انديشمندان و محقّقين  ي جايزة سعدي بهعالوه از اين رايزني فرهنگ
هاي ملّي ايران، هماهنگي با مراکز و  ها و فستيوال نامي هندي جشن

مؤسساتي که در زمينة فرهنگ مشترک ايران و هند در سراسرِ هند، تراجمِ 
ها و  هاي اردو، هندي و انگليسي، برگزاري دوره زبان متون معاصر به

کالسهاي  اساتيد و دانشجويان فارسي بههاي آموزشي، اعزامِ  کارگاه
هاي  افزايي در ايران، کمک مالي براي برگزاري کنفرانسِ انجمن دانش

ايران، شرکت  هاي برجستة فرهنگي هند به اساتيد فارسي، اعزامِ شخصيت
 .داردعهده  ههاي شعر و سمينارهاي ايران را ب در برنامه شعرا و اديبان

  گيري نتيجه
رايزني فرهنگي جمهوي اسالمي  گيري کرد که نقشِ وان نتيجهت در آخر مي

و نيز است  اهميتفارسي خيلي حايز  ادبياتايران در ترويج زبان و 
ي را مهمنقش زبان و ادبِ فارسي براي ترويج که دارد  را هاي خوب برنامه
  .نمايد ايفا مي

 ۳۰۰نو بيشتر از  رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي
, سابقاتم, تحقيقات, نمايشگاه کتاب, هاي سمينار در قالب  برنامه در سال

, مصاحبه, انتشار فصلنامه, هاي آموزشي دوره, ها کالس, ها جايزه, انتشارات
هاي فرهنگي و هنري و برگزاري  شرکت در جشنواره, نمايش فيلم

  .دهد هاي ديني و ملّي در قالب اهداف مختلف را انجام مي مناسبت
هر کاري که رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران همکاري دارد 

افرادي که فعالً در . فارسي در هند است ادبياتبيشتر در ترويج زبان و 
 هاي و خستگي ناپذيرند که زحمت فعالرايزني فرهنگي مأموريت دارند افراد 

ج زبان بنِ دندان سعي مثبتي در تروي با کنند و فراوان را بر خود تحمل مي
  .دهند فارسي را انجام مي ادبياتو 

  



  ، رماني چندصدا»شازده احتجاب«
  ∗حسين پاينده

١ .مهمقد  
ت داشته است و ياهم يادب رباز در مطالعاتيکه از د ياز جمله موضوعات

از  يبرخ يماندگار تاند، علّ کرده يآن را بررس يپردازان و منتقدان ادب هينظر
و  اتادبيخ يتار به گذرا ينگاه. است ادبياتخ يه در تاريبق يثرايآثار و م

ت از آن يمختلف، حکاي زمان يها شده در برهه نوشته يآثار ادب يبررس
ت را دارند که نه فقط در ين قابلياز متون ا يليتعداد قل کند که صرفاً يم

 اقبال خوانندگان مورد يبعد يخيتار يها ن در برههيخود، بلکه همچن ي زمانه
 ستند ويماندگار ن يدبدر واقع، اکثر آثار ا. رنديقرارگ يادب ي ا جامعهي

سپرده  يفراموش ي بوته به شان، شدن عمر کوتاه يگذشت زمان و سپر  با
کدام : ن استيتوان مطرح کرد ا ينه مين زميکه در ا يپرسش. شوند يم

ن يرا تضم يک متن ادبي يها، بقا يژگيکدام و ي ا مجموعهي، کيفيت
: گونه مطرح کرد نيا يگريد يصورتبند  با توان ين پرسش را ميکند؟ هم يم

ابند؟ هانس رابرت ي يدر گذر زمان پژواک م ياز متون ادب يچرا صرفاً برخ
 »واکنش خواننده«ا ي» افتيدر« ي هينظر ي گذاران برجسته هياز پا يکي( ١اوسي

، رمان »افتيدر يشناس ييبايز ينوع يسو به« در کتاب) ٢دان گادامريو از مر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طبائي، تهرانامه طبااستاد نظريه و نقد ادبي دانشگاه علّ  ∗

1. Hans Robert Yauss. 
2. Hans George Gadamer. 
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منتشر شد،  م ١٨٥٧که در سال را  ١فلوبر ي نوشته »يمادامبووار«
 يکيقلم  به که در همان سال »يفَنْ« عنوان  با يگريرمان د با کند يم سهيمقا

 ي ن نکتهيا به اوسي. افتيانتشار  ٢دويفيمينام ارنست ا به از معاصران فلوبر
اقبال  مورد ش از رمان فلوبريمراتب ب به دويکند که رمان ف يمهم اشاره م

 شد؛ د چاپيزده بار تجدين سالِ انتشارش سيلت و در اوخوانندگان قرارگرف
يمادامبووار«زمان،  مرور به اام «توجيا ِحرفه از خوانندگان يشتريب ي هه عد 
 .ديل گرديشده تبد فراموش يرمان به »يفَنْ«رفته  خود جلب کرد و رفته به را
  )٢٧-٢٨: ١٩٨٢اوس ي(

ن ياعت، از جمله در همصن يب يها رمان با ماندگار يها تفاوت رمان
 هتوج مورد يک مقطع زمانيممکن است در  صناعت يب يها رمان: است
صناعتمند،  يها رمان. گذشت زمان فراموش خواهند شد  با ارند، اميقرارگ

گاه خود را در يشوند و جا يشتر شناخته ميگذشت زمان ب با برعکس،
  .کنند يت ميتثب ادبياتع يوس ي کرهيپ

از  يبرخ يت ماندگارعلّ(ن موضوع يرقصد دارم همدر نوشتار حاض
، يريهوشنگ گلش ي ، نوشته»شازده احتجاب« رمان ي را درباره) يآثار ادب

 »شازده احتجاب«ست؟ ين رمان چيا يرمز ماندگار يبراست. کنم يبررس
زمان تاکنون مجموعاً چهارده  منتشر شد و از آن ١٣٤٨ن بار در سال ينخست
 ٦٦٠٠شمارگان   با ١٣٨٤ن بار در سال يآخر(است افته ي  انتشار نوبت
افت يتوان در ين رمان را از جمله از آنجا ميا ادبيات بهه اهل توج). نسخه

 يسه نوبت متوال ١٣٧٩دو نوبت و در سال  ١٣٥٣ن رمان در سال يکه ا
ل يگانه دلين رمان، يا يدرپ يد چاپ پيتجد به استناد هالبتّ. د چاپ شديتجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gustave Flaubert. 
2. Ernest Aimé Feydeau. 
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ن رمان، يدر خصوص ا. ستيدانستن آن ن مهم يبرا) ييال نهيدل اي(
 »شازده احتجاب«دهد که  ين خود نشان مينوشته شده و ا يمقاالت فراوان

اتالت نقادانه و موضوعِ واکنش پژوهشگران منشأ تأمبوده است،  ادبي
 ي هيچهل سال پس از انتشار اول به کيچندان که امروز، پس از گذشت نزد

 ادبياتدر  يريگاه انکارناپذيجا »شازده احتجاب«توان گفت  ين رمان، ميا
آثار شاخص مدرن ما قرار  ي ران کسب کرده است و در زمرهيمعاصر ا

ن يچن به ن رمان توانسته استين پرسش که چرا ايا به پاسخ يبرا. دارد
ن ياز مشهورتر يکي ي هينظر به حاضر ي شود، در مقاله  نائل يگاهيجا

استناد خواهم کرد که  ١نيل باختيخائيم يعنيمان پردازان ر هينظر
  :سدينو ين ميدر وصفش چن ٢تزوتانتودورف

”پرداز هين نظريتر و بزرگ يدر شورو يشمند علوم انسانين انديتر مهم 
  ).مهص نُه از مقد: ١٩٨٤تودوروف ( .“ستميدر قرن ب ادبيات

 ي هيردر نظ مهم از دو مفهوم ينيين نوشتار، تبيدر بخش نخست ا
. »يزبان يناهمگون«و » ييچندصدا«اند از  ن ارائه خواهم داد که عبارتيباخت

 »شازده احتجاب«ادانه از نقّ ين دو مفهوم، قرائتيدر بخش دوم، در پرتو هم
آن را از جمله در  يدست خواهم داد تا استدالل کنم که رمز ماندگار به

ذات رمان   با او را د که اثريد ديبا ييها کياز تکن يريگلش ي استفاده
  .ن کرده استيعج) کشاکش صداها(

  يبحث و بررس. ٢
از نظر  در رمان» يزبان يناهمگون«و » ييچندصدا« ي ن دربارهيآراء باخت

ده شدن يرا شنياست ز يک و موجد آزاديذاتاً دموکرات ين، رمان ژانريباخت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mikhail Bakhtin. 
2. Tzvetan Todorov. 
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ن يختدگاه بايفهم بهتر د يبرا. کند ير ميپذ ن را امکانيمتبا يصداها
ژه شعر يبو(شعر   با ن ژانر رايتوان ا يک رمان، ميسرشت دموکرات ي درباره

 يو حماس ييت اشعار غنايماه. سه کرديمقا) يو شعر حماس ييغنا
ن مفهوم که يا به ان خود را وحدتمند سازد،يب ي وهيکند که شاعر ش يم  اقتضا
 يآن تخط رد و ازيش گيش در پيها شهين را در ابراز انديمع ياقيوس سبک
. رديبهره بگ يو رسم يا ان محاورهيتواند همزمان از طرز ب يشاعر نم. نکند

ن ژانر و يات اياق واحد در شعر، از ضروريوس ک سبکياساساً حفظ 
ن يتر نهيريد ي ، که در زمرهييمثال، در شعر غنا يبرا. ق آن استيتوف شرط

کامالً  يا غهست صبيبا يز ميچ شعر است، همه يها ن گونهيتر و متداول
شاعر  يکار رفته در آن، شورمند به نِيداشته باشد و لحن آهنگ ياحساس

ناکام،  يعشق به حسرت(بار او را نشان دهد  و نگاه حسرت) ندهيگو  اي(
). لين قبياز ا يافته، و موضوعاتيق نتحقّ ياز دست رفته، آرمان يا گذشته

 را يخصش يپرسوز و گداز از عواطف يد وصفيشعر با ن نوعيا
ن سبب يهم به خواننده ارائه دهد و به ممکن ن شکليرگذارتريتأث به

 يرويان پيخاص در ب ي وهيک شير است در سرتاسر شعر از يناگز شاعر
 ي وهيک شيحفظ . داشته باشد يکامالً فرد ييبو و جتاً شعرش رنگيکند تا نت

ر يناپذ يتخط ياصل يدر شعر حماس يق اوليطر به ان،يواحد در ب
 يا آن از مرتبه ي ندهياست که گو يتيروا يشعر حماس. شود يم حسوبم

ت را بر دشمنان ک ملّي يها يروزيمانه، داستان پيفخ يسبک با ع ويرف
 يملّ يشعر معموالً قهرمان ن نوعيا ياصل شخصيت. ديگو يم باز يخارج

 يها يجنگاور با هن دارد ويدر دفاع از م يقدس ياست که رسالت
ن رو، شعر ياز ا. زند يش را رقم ميت خوسرنوشت ملّاش  شجاعانه

مردم  ي هن دارد و تعمداً از زبان روزمريپرشُکوه و غرورآفر يانيب يحماس
  .رديگ يفاصله م
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ان يب  با ا پرطمطراق رايمانه ياست که گفتار فخ ي، برعکس، ژانررمان
شدن مطرح  ي رمان عرصه. زديآم يدر هم م ١يزبان الت يا حتّيانه يعام

 ي کننده منعکس ييها متکثر و ناهمگون است، گفتمان يها گفتمان
، انواع يدر هر رمان. جامعه طبقات و اقشار گوناگون يها ينيب جهان

و  يفوقان ي از طبقه ييها شخصيتهم : کنند ينقش م يفايها ا شخصيت
ر گفتا. و محروم يتحتان ي ا طبقهي يانياز اقشار م ييها شخصيتمرفه و هم 

هم   با يطرز آشکار به شان، يگاه اجتماعيفراخور جا به ها، شخصيتن يا
که روشنفکر   د، همچنانيگو يدار سخن نم هيکارگر مانند سرما. تفاوت دارد

 ي کارانه گفتار محافظه با متفاوت يانيطرز ب يگرا و مبارزِ انقالب آرمان
ن يا ي ثبت همهت يت خود، از قابليرمان، بنابر ماه. حکومتگران دارند

حکم  عرف غالب در شعر. ناهمخوان و متضاد برخوردار است يها گفتمان
ان شود و از يواحد ب ي ندهيک گوي يصدا  با صرفاً يکند که هر شعر يم

ن رو، ياز ا. طره داشته باشدينده بر شعر سيگو انتها گفتار همان تک به ابتدا تا
 همسو ياند که همانا گفتمانتاب يک گفتمان را بازميفقط  يمعموالً هر شعر

ا يت فرد يکه در هر شعر از وضع يريتصو. غالب در آن است يصدا  با
 ي گانهير و يفراگ يبرآمده از صدا يريشود، تصو يارائه م جامعه

 تيانداز هر شعر از وضع گر، چشميسخن د به .همان شعر است ي ندهيگو تک
 ييا منفرد است که جاينگاه  تک يانداز ، لزوماً چشميا فرهنگي ياجتماع

رمان . گذارد ينم يدن امور باقيگرگونه ديا دير يابراز نظرات مغا يبرا
ت جامعه و باورها و ين از وضعيد و متبامتعد ييرهايمتقابالً تصو

 شخصيتن ي، چنديدر هر رمان. گذارد يش مينما به ناآحاد يها نگرش
شده  راِء مطرحتکثر آ ياست برا يا نهيشان زم دارند که کثرت  وجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Slang. 
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 يها ژه در رمانيکه بو يديتمه(د در رمان يد ي هير زاوييتغ. همان رمان  در
دهد تا نه فقط  يسنده امکان مينو به ،)شود يکار گرفته م به مدرن و پسامدرن

ان مختلف يق راوين از طريمتفاوت، بلکه همچن يها شخصيتق ياز طر
  .خواننده افاده کند به مانر يدادهاياز رو يگوناگون يها و نماها نظرگاه

ن يان در ايب ي رمان، واسطه با شعر مهم يها گر از تفاوتيک وجه دي
ت زبان زنده و يواقع به شود که يمنثور نوشته م يزبان به رمان. دو ژانر است

منظوم و مشحون  يزبان به متقابالً، شعر. ک استيار نزديمردم بس ي هروزمر
ن و واجد اوزان ياستفاده از زبان آهنگ. دشو ينوشته م ياز صناعات ادب

شود که شعر  يباعث م يع و لفظيع بدين کاربرد صناي، همچنيعروض
ش يکه ب يتر مهم موضوع اام. دور شود هو روزمر يخود از زبان جار خودبه
 هتوج د مورديمردم با ين دو ژانر از گفتار واقعيزبان ا يا دوري يکياز نزد
. ردها دا ک از آنياست که زبان در هر يتاً متفاوتيرد، کارکرد ماهيقرارگ

 يعنيکند،  يم يرويپ ١»يوشنود گفت« ين، نثر در رمان از منطقينظر باخت  از
د و سخنان يگو يها سخن م شخصيتر يسا به در رمان خطاب يشخصيتهر 
 يعنيدارد،  ٢»صدا تک« يزبان شعر، خصلت اما. شنود يها را م شخصيتر يسا

. ط استمسلّ شده در شعر فيتوص يايانداز واحد بر دن چشم کيصرفاً 
که  نرش تکثر آراء است، حااليبر پذ يک و مبتنيدموکرات يوگو کنش گفت

عادت  با رمان. دارد يجو همخوان طرهيس يها گفتمان  با شتريب ييصدا تک
ها،  شخصيت يوگو متضاد در گفت يها دگاهيل دتحم به دادن خواننده

ک يدموکرات يتيذهن يريگ شکل به دهد که يرا رواج م ينودوش گفت يمنطق
 يل، رمان که ذاتاً مروج آزادين دليهم به .رساند يم ياريدر آحادجامعه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2. Monologic. 
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ها در  ستيحکومت کمون از نوع يا مستبدانه يها است، در حکومت
ها هم رواج رمان را  ل حکومتين قبيتواند رشد کند و ا يسابق نم يشورو

  .رسانند ينم يارينضج گرفتن آن  هب تابند و يبرنم
گوناگون و  يها دگاهيان آراء و ديب يخاص رمان برا يين توانايباخت

مفهوم   با اغلب» يزبان يناهمگون«. نامد يم ١»يزبان يناهمگون«ناهمساز را 
) ٢»ييچندصدا«(رمان مطرح کرده است  ي پرداز درباره هين نظريکه ا يگريد

ن دو مفهوم، يز ايح در خصوص تمايتوض يد قدريشود و شا ياشتباه م
 د برتر محسوب کرد کهيرا با ين، آن رمانياعتقاد باخت به .ده نباشديفا يب

خود  ين حال صدايبخشد و در ع يت ميها فرد شخصيتتک  زبان تک به
گر، زبان يان ديب به .رساند يگوش خواننده م به ميرمستقيز غيسنده را نينو
هنر . رديگ يها قرار م شخصيتـ زبان   برتر از و نه  ـ  با سنده همسطحينو

 يشکل به ، بلکهنبخشدخود اقتدار  يصدا به ن است کهيس در اينو رمان
ها  شخصيت يشخص خودش را صرفاً در کنار صداها يک صدايدموکرات

 يها دگاهيکه نظرات و د يا سندهينو. دن کنديخواننده قابل شن يبرا
طره دهد، يرمان س يايخود بر دن مقتدرِ يق صداياش را از طر يشخص

و  يب اصل وجودين ترتيکند و بد ير صداها را ناممکن ميده شدن سايشن
 دهنده است، يخواه و آزاد يدموکراس يرمان ژانر. کند يذات رمان را نقض م

نش يآنچه آفر. نيمتبا يتکثر صداها به دان دادنيم يعنيرا نوشتن رمان يز
کند، همانا عبارت است از تنافر  ين ميتضمارزشمند و ماندگار را  يرمان
هر تک  يز تنافر صدايها، و ن شخصيت يصداها  با سندهينو يصدا

سنده خود ينو. ها شخصيتر يسا يسنده و صداهاينو يصدا با شخصيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Heteroglassia. 
2. Polyphony. 
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کند و  يشده در رمان مشارکت م خلق يايرا دارد که در دن يحکم کس
 يشتريا حق بياز ي، از امتيليخت ياين دنيکنندگان در ا ر شرکتيسا به نسبت

آخر را بزند و  حرف سنده در آنينو يکه صدا يرمان. ستيبرخوردار ن
 يت کند، رمانيسنده هدايدگاه نويا ديسمت نگرش  به خواننده را آشکارا

 يجيترو يا است که صبغه) کيضددموکرات(خواه  تيک و تماميدئولوژيا
 يها تواند واجد ارزش ينم ين رمانيچن. دارد) »ييپروپاگاندا«ا ي(
. آثار ماندگار قرار نخواهد گرفت ي شود و در جرگه يشناخت ييبايز

مارسل  ي نوشته »زمان از دست رفته يجستجو در«مانند  ييها رمان
که  يها پس از زمان ، دهه٢سيمز جويج ي نوشته »سياول«ا ي، ١پروست

تقدان من يشوند و موضوع نقدها يد چاپ مينوشته شدند همچنان تجد
آورد  يان ميم به سخن ييها از رمان يامروز کمتر کس امارند، يگ يقرار م يادب

 شدند و يست نوشته ميسفارش حزب کمون به سابق يکه در شورو
ت دولت يکه از حما يسندگانينو. افتندي يت دولت انتشار ميحما  با

 منتشر يچ مشکليه يشان ب يها کتاب برخوردار بودند و نه فقط يشورو
ق هم تعلّ يدولت يها ها و نشان زهيها انواع و اقسام جا خود آن به شد بلکه يم
 يصدا  با متفاوت ييمطرح شدن صداها به شان يها گرفت، در رمان يم
 يبرتر با ست کهين نيسنده ايکار نو اما. دادند يمجال نم يرسم يدئولوژيا

د يس باينو مانخواننده شود؛ بلکه ر» يگمراه«خود مانع از  يصدا به دادن
 يدر صداها يشياند ژرف  با فراهم کند تا خواننده خود بتواند يطيشرا
ن يجاد چنين ايباخت. قت بزنديکشف حق به شنود، دست يکه م ينيمتبا
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را  ١يوسکيداستا يها نامد و رمان يم» ييچندصدا«در رمان را  کيفيتي
  .داند يآن م ياعال يها نمونه

 يناهمگون«کن يبود؛ ل» ييچندصدا« ح اصطالحيم در تشريآنچه گفت
از نظر . است» ييچندصدا«  با متفاوت يگر و اندکيد يمفهوم» يزبان

کپارچه و ي يتيد آن را کلياست و نبا» يدرون يبند هيال«ن، زبان واجد يباخت
کسان يگر يکدي با مختلف يسن يها زبان گروه. ر قلمداد کرديرناپذييتغ
گذشت . زبان سالخوردگان تفاوت دارد با ست و مثالً زبان جوانان غالباًين

بعد از خود تفاوت  زبان نسل  با يشود تا زبان هر نسل يباعث م زمان
ها، زرگرها،  کيمثالً پزشکان، مکان(زبان اصناف مختلف . کند  دايپ

خارج از آن  است که معموالً اشخاصِ يا حرفه يزبان) رهيغ  ها، و کش لوله
زبان  با ياسيزبان صاحبان قدرت س. ستنديفهم کامل آن ن به ها قادر صنف

مختلف  ياز زبان که در ژانرها ييها ضاً گونهيا. فرق دارد يشهروندان عاد
مثال زبان پرشوکت و  يستند و برايگر نيکدي به هيروند، شب يکار م ي بهادب
زعم  به .شعر عاشقانه تفاوت دارد يو فرد يزبان سراپا عاطف با حماسه يمل

 ياتيار حيبس يدر رمان کار» يدرون يبند هيال«ا ين تنوع يت اين، رعايباخت
ان را هنرمندانه در کنار هم يمختلف ب يها د سبکيس باينو رمان. است

. است» صدا« يها نوع ن سبکيهر کدام از ا. زدياستفاده کند و در هم آم
ستند و يصرف ن ييگرا يذهن ي حاضر در رمان، ثمره مختلف يصداها

 .در جامعه مطابقت دارند ينيع يها تيواقع  با ندارند، بلکه يتصنع يتيماه
 ي کننده و ثبت ياجتماع يدادهاينِ رويزبيگر ت سنده مشاهدهي، نويعبارت به

جامعه  با سينو رمان ي د بر رابطهين تأکيا. کشاکش صداها در جامعه است
 يها ن کتابيتر از مهم يکين در يرا باختيضرورت دارد، ز آن يدادهايو رو
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خود را  ي هينظر) »يوشنود ل گفتيتخ ي چهار مقاله درباره« با عنوان(خود 
ن استدالل ين کتاب، باختيدر ا. نامد يم» شناسانه جامعه يشناس سبک« ينوع

  :کند که يم
ابد، ي يگفتمان پژواک م يها جنبه ي در همه يوشنود اجتماع گفت”

 يها بهو هم در جن »ييمحتوا«اصطالح  به يها هم در جنبه
ل در اوضاع ر و تحويين تغيتر رمان کوچک …»يصور«اصطالح  به

 يصداها …کند يثبت م ت و ظرافتت دقّينها  با زيرا ن ياجتماع
 در رمان …هاست که زبان مشحون از آن يا يخيو تار ياجتماع

 .“ابندي يسامان م يساختار يشناخت سبک ک نظاميصورت  به
  )٣٠٠: ١٩٨١ن يباخت(

  :ديگو ين کتاب مؤکداً مين در هميباخت
 يادب يا گونه ي منزله به ز رمانيکه بتواند تما يا يشناس سبک يالگو”

. باشد »شناسانه جامعه يا يشناس سبک«د يرا معلوم کند، لزوماً با
است که  ياجتماع يوشنود گفتمان رمان در بطن خود واجد گفت

» ميدهگفتمان را نشان  ينيو ع ياجتماع ي نهيکند زم ياقتضا م
  )جا همان(

گاه کشاکش  ن رمان جلوهيداست، از نظر باختين شواهد پيکه از ا چنان
ا چند يک ي يصدا با کيکه هر ييها است، گفتمان ياجتماع يها گفتمان

 يکه لزوماً برتر و ممتازتر از صدا يراو يصدا با زيو ن( شخصيت
ناهمساز در رمان  ين تکثر صداهايا. شود يم ييبازنما) ستيها ن شخصيت

 ي هينظر به نيخدمت بزرگ باخت. نامد يم» يزبان يناهمگون«ن يرا باخت
است که تا زمان او  يو اجتماع يگفتمان ي ن جنبهيهم به هتوج رمان، عطف

ن منظر يا از اين ژانر مغفول مانده بود و يا ي درباره يپرداز هيا کالً در نظري
  .انده نشده بودپرور) »يزبان يناهمگون«مفهوم (خاص 
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شازده «: متعارض يها گاه کشاکش گفتمان جلوه: شازده احتجاب
ه و يقاجار ي دورهيفئودال ي جامعه بر اضمحالل يادب يبازنگرش »احتجاب

آنچه . ران استيدر ا يدار هينظام سرما استقرار هدف  با نو يبرآمدن نظم
 منجر يدادهايوا ثبت ريخ ين رمان انجام داده، نه نگارش تاريسنده در اينو
» يادب يبازنگرش«م يقاجار، بلکه چنان که گفت ي قدرت خانواده يفروپاش به

 س وينو ک رمانياز منظر  يريگلش. بوده است يخين رخداد تاريبر ا
و  يرا از فساد ذاتيار گيبس ي، داستانيخالق و قو يليمدد گرفتن از تخ  با

 يد شناختيترد ين بخواندن آ  با ه نوشته است کهيقاجار يدرون يدگيپوس
ثبت . شود يخواننده افاده م به آندوره به مربوط يخيتار يها تر از کتاب قيعم
خ متداول است، صرفاً يتار يسنخ يها گونه که در کتاب ، آنيخيع تاريوقا

 ارشدهيدهد که تماماً از منظر اخت يدست م به تياز واقع يرونيب يشناخت
يا هيحاش با تواند يم يسينو خيتار هر. کند يت ميس تبعينو خيط تارتوس 

گر، يد يع و اسناد و برجسته کردن برخيوقا يحذف برخ يا حتّيکردن 
 اما. کند  ارائه يخيدگاه معتبرِ تاريگانه ديعنوان  به خود را يدگاه گفتمانيد

 يجا به که يکند، منظر يت باز ميمتفاوت بر واقع يرمان مدرن منظر
، )نيا آنمکان معين يداد خاص در ايا آن روين يا( يرونيمشهود ب يها جنبه
 را) ها شخصيتافکار و اوهام و خاطرات ( ينامشهود درون يها جنبه

ث، ين حياز ا. کند يل ميشده تبد ت حادثيفهم واقع يبرا يا چهيدر به
 ي دوره ي درباره يخيتار يها ل شرحيبد »شازده احتجاب«مانند  يرمان

د نافذ هوشنگ يس از دينو س و رمانينو خيتفاوت تار. ه استيقاجار
کارکرد  ي درباره ينظر يدگاهيخودآگاه بود و د يا سندهي، که نويريگلش

کاوه گلستان،  با دوازده ساعته ييوگو او در گفت. داشت، پنهان نبود ادبيات
کند  ين تفاوت اشاره ميهم به صورت گرفت، از جمله ١٣٧٢که در مهرماه 

  :ديگو يو م
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که نشان بدهم چه  نيا يه نه برايروم سراغ مسائل قاجار يمن م”
شهادت  ي لهيکشف است نه وس ي لهينوشتن وس …شده يظلم

  )١٩: ١٣٨٠ يميو عظ يطاهر( .“دادن بر آنچه موجود بوده است
از  »شازده احتجاب«در رمان  يريدگاه، گرچه گلشين دياز هم يتأس به

 يبرا امااستفاده کرده،  »کل يشخص دانا سوم» به د موسوميد ي هيزاو
کل ساختار . بهره گرفته است» الن ذهنيس«ک يت رمان عمدتاً از تکنيروا

خسرو احتجاب و ( شخصيتط دو مطول توس ين رمان بر دو گفتار درونيا
ن دو ي، خاطرات ايدرون ين گفتارهايدر ا. شده است  بنا) يکُلْفَتَش فخر

ذهن آنان  ي بهراراديغ يها يماژها و تداعياز ا يصورت موج به شخصيت
خود و  يوگوها ن گفتيها همچن عالوه بر خاطرات، آن اماشود؛  يمتبادر م

بزرگ،  ي ل شازدهياز قب ييها شخصيتآورند،  ياد مي به ها را شخصيتر يسا
شازده  يچ نوکر و درشکه(، مراد )ياصل شخصيتپدر (سرهنگ احتجاب 

ن يا). شازده احتجاب يمتوفا همسر( لنّساءژه فخراي، و بو)احتجاب
 يها شخصيتاست که  ينيمتبا يها ينيب جهان ي دهنده وگوها نشان گفت

 ييدادن صدا  با توانسته است يريگر، گلشيان ديب به .دارند يريرمان گلش
مستقل و  يتيش، هويها شخصيتتک  تک به ژه و منفرديکامالً خودو

 يث خصلتيها از هر ح تيهون يا. ها خلق کند ک از آنيهر ير برايباورپذ
رامون را ياند و جهان پ برآمده ينياز گفتمان مع يعنيدارند،  يگفتمان

برساختن . کنند ير ميهمان گفتمان تفس  با متناسب يحسب زبانبر
شازده «ممتاز  يژگيرمان، و يها شخصيت يبرا يگفتمان يها تيهو

ن يه در همژين رمان صناعتمند را بويا ياست و رمز ماندگار »احتجاب
 يا نمونه. ديد ديبا) ن اصطالحيا ينيباخت مفهوم به(» يوشنود گفت«خصلت 

شازده « يدرون ياز گفتارها يکي، يگفتمان يوشنودها ن گفتياز ا
 طالق داده شدن يآن خسرو احتجاب ماجرا ياست که ط »احتجاب
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 ار) لنّساءمادر و پدر فخرا(رزا يخاتون و معتمدم رهيخود ن ي عمه يِاجبار
  :آورد ياد مي به

 يخاتون را طالق بده رهيد بانو نيدهد که با يغام ميپدربزرگ پ
. مطاع ياالمراالعل :سدينو ينامه م ي هيرزا حاشيمعتمدم. واالفال

دست  به حضرت واال ين بنده دارد در نوکريهرچه ا”: نوشته بود
 .“گسترافخم امجد است بندگان آستان معدلت به قآورده است و متعلّ

 کند، فاما در مورد يم ميش فرمودند تقديهر وقت فرما” :که نيو ا
االسالم فرمودند  ان حججيخاتون، هرچه آقا رهيمکرمه، بانو ن ي زوجه

روند و  يها م فراش. “و بر طبق شرع انور عمل خواهد کرد
خاتون را هم  رهيکنند و ن يرزا را فلک مياالمر، معتمدم حسب

طالقه  کوچک را سه عمه …دانم ينه، نم ايآبستن بوده . آورند يم
 ير اعظم تا جايپسر وز به خاتون را بدهند رهيبنا بوده ن …کنند يم
  )٨٧: ١٣٨٤ يريگلش. (پدربزرگ محکم بشود يپا
 يها در قسمت »شازده احتجاب«الن ذهن ياز س يقول بخش ن نقليا

 تشخصيذهن  به از خاطرات مختلف يجا موج نيدر ا. رمان است يانيپا
 ياد موضوعي به ک موضوعي، از ير شده است و او از راه تداعيسراز ياصل

پدر و مادر  ياجبار خاص، طالق داده شدن ي ن خاطرهيدر ا. افتد يگر ميد
سنده بتواند گفتمان اقتدارطلب و يکند تا نو يفراهم م يا نهيزم لنّساءفخرا

. ش بگذارديمان به را) ياصل شخصيتپدربزرگ (بزرگ  ي شازده ي ظالمانه
خاتون را طالق  رهيد بانو نيبا«(انه دارد يزورگو يتيزبان پدربزرگ، خصوص

او همخوان است  يها سهيو دس يتجاوزگر يخو با که) »واالفال يبده
)کند و  يطالقه م سه اجبار به دخترِ احتماالً باردار خود را پدربزرگ
 ن منظور که قدرتيا به ر اعظم درآورد صرفاًيعقد پسر وز به خواهد او را يم

 ي ق از شازدهين طريکه از ا يريتصو). م بخشديخود را تحک يفئودال
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رنگ يدر پ شخصيتن يهم ي رانگرانهينقش و  با م،يآور يدست م به بزرگ
بند يپا يچ اصليه به اش کهياست ع يشخصيتپدربزرگ : رمان مطابقت دارد

 کند؛ مادر خود را يغه ميزنان متعدد ص. ال خودشيست مگر ارضاء امين
 راثياختالف سرارث و م تعلّ به ؛)٢١ ص(کُشد  يدست خودش م به
آن، او را خفه  يصورت برادرش و نشستن رو يگذاشتن بالش رو  با
کُشد  يزند و م ير ميت  با ت، او رايک رعيه يتنب ي؛ برا)٢٣-٢٥ ص(کند  يم
رند تا يزنده گچ بگ س صدراعظم را زندهينو هيدهد خف ي؛ دستور م)٢٦  ص(

در  يحد و مرز ، و خالصه)٩٧  ص(گران باشد يد يبرا يدرس عبرت
ک کالم، در خدمت يپدربزرگ، در  يصدا. شناسد يت و ستم نميجنا

آنان  به قاجار و اربابان فئودالِ وابسته ي ج در خانوادهيگفتمان را ييبازنما
  .دهد يدست م به اه و انزجارآور از رفتار آنانيس يرياست و تصو

و زبان پرتکلُف  يقاجار ي شهيپ رانگر و ستميو ين صدايا با تقابلدر 
ن ياست برآمده از هم يقرار دارد که زن لنّساءفخرا يآن، صدا  با مالزم

. آنان ي دهيپوس يها و باورها تده بر سنّيشور اما، ياشراف يها خانواده
در . خواند ين رمان است که کتاب ميزن در ا شخصيتگانه ي لنّساءفخرا

رفته است که خواندن و نوشتن بلد  يع نمقاجار، از زن توقّ ي فرهنگ دوره
» يا نک نمرهيع«مختلف بر  يها در صحنه يراو اما. باشد و مطالعه کند

. گذارد يد ميتأک) که او اهل مطالعه است نياز ا يا نشانه( لنّساءداشتن فخرا
اد ي ي بهود وقتخ ين گفتار درونيدر نخست »شازده احتجاب«مثال،  يبرا

  :کند يف ميگونه توص نيافتد، او را ا يهمسرش م
همان  با …چهار اسبه ي ستاده بود کنار کالسکهيا لنّساءفخرا”

ا يکرد  ينک نگاه ميدرشت ع يها شهيکه از پشت ش ييها چشم
  )١٠ ص( .“کرد ينم

  :ديگو يگر ميد يدر جا
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  )١٤  ص. (“چشمش بود ينک رويع. خم شده بود لنّساءفخرا”
کتاب و مطالعه  با ،»شازده احتجاب«در ذهن  لنّساءر فخراياصوالً تصو

  :شود يم يتداع
دامنش  يرو يکتاب بزرگ جلدچرم …لنّساءاش، فخرا دخترعمه”
. جلدکتاب مانده بود ياش رو دهيد و کشيسف يها انگشت]. بود[
  )٣٤ ص( “دست راست گرفته بود با اش را يي نک نمرهيع
  :ديگو يم گريد يضاً در جايا
  )٥٧ ص( .“يکتاب دستش بود، همان کتاب بزرگ چرم لنّساءفخرا”

آن اشاره  به )گر در رمانيد ين جايو چند(ها  قول ن نقليکه در ا يکتاب
است ) »شازده احتجاب«پدرِ پدربزرگ (ر يشود، کتاب خاطرات جد کب يم

  :نديقول خودش بب به خوانَد تا يآن را م لنّساءکه فخرا
  )٦١ ص( .“برده يشان م زاچطور خوابين چيا  با واالتبار ن اجداديا”
ها  از ظلم ييها تيکند، در واقع روا ياشاره م لنّساءکه فخرا يي»زهايچ«

مجاز  ي واسطه به(ر است که توسعاً يکب جد يها يکُش ها و حق تيو جنا
ه را بازگو يقاجار ي فئودال در دوره يها ها و خان اَعمال شاهزاده) مرسل

قاً همان ي، دق»شازده احتجاب«و  لنّساءن فخراير بيز يوگو گفت. کند يم
: ها در رمان قائل بود شخصيتگفتار  ين برايرا دارد که باخت يکارکرد

  .نيمتبا يتقابل صداها
ر فقط از يکب ن جديد ايباور کن:] و گفت[کتاب را بلند کرد  لنّساءفخرا

د عمل يک روز بايدارد،  يزيک روز خونري: ر مبارکش ناراحت بودهيبواس
ک روز يرا قدغن کرده است و  يم ابونواس سواريک روز حکيبکنند، 

  .ن استياش هم همه …د مسهل خورد يبا
  دارد؟ ين چه خواندنيـ خوب، ا:] شازده احتجاب[
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ن ياست که چرا ا ين خودش مشکليا امادانم،  يـ م:] لنّساءفخرا[
ر مبارک يمبارک، بواس دلفکر مزاج مبارک، سر به اش اکان همهين

دا نکنند که يرا پ يکينباشد، اگر  يها خبر نيا اگر از ايو . هستند
شما، گوش تا گوش  ي خانه ي سرش را، مثالً لب همان باغچه

، يباش ي، منشيرشکارباشيآن همه م  با شوند و يببرند، چرا سوار م
 يباش مي، حکي، مالباشي، تفنگدارباشيباش شخدمتي، پيباش فراش

گردند چرا  يخسته و کوفته برم يتازه وقت …کوه و صحرا به زنند يم
را خلعت  يکيکنند؟ و صبح چرا باز  يغه ميگر را صيد يکي
کنند؟  يبرند و اموالش را مصادره م يرا سرم يکيدهند،  يم
  )٤٥-٤٦ ص ص(

 يها و حتّ است که آداب، رفتارها، باورها، ارزش ييصدا لنّساءفخرا
سخره  به را) هيگر، کل گفتمان قاجاريعبارت د به(ار زبان اشراف قاج

جا  نياز آن را در ا يوگو، که فقط بخش کوتاه ن گفتياو در ا. رديگ يم
نظام  به وابسته يها متداول در خانواده يها يم، فساد و ستمگريقول کرد نقل

ا ي يگونه همساز چياو ه يث، صداين حيکند و از ا يه را فهرست ميقاجار
 يکيدر . ندارد »شازده احتجاب«ا خود يپدربزرگ  يصدا  با يسازگار

 را يز رفتار اشرافيتمسخرآم يلحن  با لنّساءرمان، فخرا يها گر از صحنهيد
  :آموزد يم »شازده احتجاب» به

 .خواهد يل نميدل يبکُش ياگر خواست …که کار باشد يبکن يد کاريبا”
، يا بچکانو ماشه ر يريطرف را هدف بگ ي نهيد سرطرف، سيبا

  )٩٩-١٠٠  ص ص( .“رياد بگين، از اجداد واالتبار يبب. نيهم
موجود در  ين صداهايها ب نيل تباين قبياز راه ا يريهوشنگ گلش
» يزبان يناهمگون«ن آن را يشود که باخت يم کيفيتيجاد يا به رمانش، موفق

 لنّساءفخرا ين صدايب يآشکار يها، ناهمخوان قول ن نقليدر ا. نامد يم
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ن يا اماخورد،  يچشم م به گريد يپدربزرگ از سو يک سو و صداي  از
 يها و شواهد مثال  با .ستيمذکور ن شخصيتدو  به تنافر صداها محدود

 نيدر تبا يفخر يمثال صدا يتوان نشان داد که برا يسهولت م به شتريب
 يا سبک محاوره يها يژگيزادگان، و اشراف ي مانهيو فخ يرسم يصدا  با
 ييصدا »شازده احتجاب«خود  يگر، صدايد ياز سو. گذارد يش مينما به را
که  يفئودال يا خانواده ي ن بازماندهيآخر يزده و افسرده است، صدا أسي

گر يسابق را د گاه ممتاز خود را از دست داده و حشمت و قدرتيجا
گاه که هر از چند يمراد و همسرش حسن يب، صداين ترتيهم به .ندارد

 سرهنگ احتجاب که يآورند، صدا يل را ميفام ياز اعضا يکيخبر مرگ 
 يشود، صدا يملحق م يپهلو يارتش نوپا به دودمانش به پشت کردن  با

پسر باغبان منع   با ياز باز يرا در کودک »شازده احتجاب«بزرگ که  عمه
ات يکه اخالق) پدربزرگ يعقد يها از زن يکي(خاتون  رهيمن يکند، صدا يم

ر يسا يب صداهاين ترتيهم به گذارد، و ير پا ميرا ز يقاجار يصور
 يق اوليطر به و يگوناگون زبان يها از سبک يفيرمان، ط يها شخصيت

  .گذارند يش مينما به ناهمساز را يها ينياز جهانب يفيط
است، بلکه » يزبان يناهمگون«واجد  نه فقط »شازده احتجاب«رمان 

 م،يکه برشمرد يدمتعد يوه بر صداهاعال. دارد» ييچندصدا« کيفيتين يهمچن
شخص  سوم ين راويا. رسد يگوش م به ن رمانيهم در ا يراو يصدا

دهد، تا باز  يخود ادامه م يصدا  با ت رايد و روايآ يان ميم ي بهاز گاه هر
بگذارد و  يا فخري »شازده احتجاب« ي عهده به ن کار رايگر ايد يدر مقطع

 ياريو بس(ش يپ به شان داستان را ن ذهناليو س يدرون يگفتارها  با آنان
 يرمان از خودمختار يها شخصيت، يعبارت به .ببرند) پس به مواقع

در  يريگلش. ستنديسنده نينو يباز شب مهيخ يها برخوردارند و عروسک
ها  شخصيت يخود را بر صدا يراو ين رمان، صداياز ا يبخش چيه

  ، رماني چندصدا»شازده احتجاب«  ١١٥

ت، ين روايا ييان گفت در بازگوتو يم يکم يا سهيمقا با .کند ينم يمستول
ن يصال باتّ ي حلقه شتر حکمياو ب يصدا. از همه کمتر است يسهم راو

از  اماشخص هست،  سوم يراو. متکثرِ رمان را دارد يصداها ي همهمه
ا در ي(دادها استفاده يها و رو شخصيت ي درباره يداور يخود برا ييدانا

  .گذارد يخواننده م ي عهده به ار ران کيکند بلکه ا ينم) استفاده واقع سوء

  يريگ جهينت. ٣
اسفند  ١٩خ يراز در تاريان دانشگاه شيدانشجو با ييوگو در گفت يريگلش

  :ديگو ين مي، در خصوص نقش خواننده چن١٣٤٧
ل يتخ به ر، احترام گذاشتنيدر دوران اخ يسندگينو ياز کارها يکي”

ن مصالح را يان ايم او دادن و به مصالح اندک يعنيخواننده است، 
و  يطاهر( .“لش پر بکنديتخ با گذاشتن و اجازه دادن که او يخال
  )٧٣- ٧٤: ١٣٨٠ يميعظ
است که  يمتعارض، کار ين گفتارها و صداهايب يخال يکردن فضاپر

محول . د انجام دهدير بايناگز »شازده احتجاب«فهم رمان  يخواننده برا
ن رمان، يا ييچندصدا کيفيتم يتقمس ي جهيخواننده، نت به ن نقشيشدن ا

رمز . ها در آن است ها و کشاکش گفتمان شخصيتزبان  يناهمگون
ن يتنوع و در ع. جست کيفيتن يد در همين رمان را هم بايا يماندگار

تنوع و تکثر  به ،»شازده احتجاب«رمان  ي چندگانه يز صداهايحال تما
هر  يوت که سازهان تفايا با بزرگ شباهت دارد، يارکستر يسازها

 يکساني يها نُت يگر هماهنگ شوند و همگيکدي  با ستيبا يم يارکستر
 گفتمان خاص خود را يي، هر صدايريکه در رمان گلش را بنوازند، حاآلن

و  ين رمان، ماندگاريناهمخوان در ا يصداها ييهمسرا. رساند يگوش م به
  .ه استن کرديران را تضميمعاصر ا ادبياتع آن در يگاه رفيجا
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 زيب اورنگ فارسي در عصرِ اتيادب يِچگونگ
  مابعد و

  ∗نسب نرگس جابري
  چکيده
فرزند ) م ۱۶۵۴-۱۷۰۷/ق  ۱۰۶۹-۱۱۱۸ سلطنت( ريعالمگ زيب اورنگ
 شصت سال به كين پادشاه مقتدر مغول بود و نزديجهان، پنجمشاه
، زيب اورنگدر زمان سلطنت . كرد يحكمرانه قار در شبهقدرت تمام   با

قت يدر حق  زيب اورنگخ يتار .دياکثر خود رسحد به مغول يامپراطور
عصر انحطاط زبان و ادب  زيب اورنگدوران . ساله هند است شصت خيتار
ن يدر ا. بود ين دوره زبان فارسيا يه بود، زبان رسمقار در شبه يفارس
 يياز رونق افتاد و در مقابل دوره شکوفا يزبان فارس به يشعر و شاعرعهد 

  .شعر اردو بود
 يخاص اهميتنظم و نثر از  يت ادبياز نظر وضع زيب اورنگعصر 

ف شده يتأل يدر تمام موضوعات کتاب باًين عهد تقريدر ا. برخوردار است
 يها نامه«. دارد اهميتار يبس ينگار ن دوره از نظر نامهياست مخصوصاً ا

 ريخ روزگار عالمگيو منبع مهم تار ينثر فنّ ياز شاهکارها» زيب اورنگ
  .ار دارديبس اهميته قار  در شبه يروند و از نظر ادب يشمار م به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانشگاه آزاد اسالمي واحد استاديار دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي،   ∗

  nargesja@azad.ac.irو  nargesja@yahoo.com  .تهران جنوب
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 ينه فقه اسالميدر زم زيب اورنگن خدمت يبزرگتر يريعالمگ يفتاوا
. از ساختين يفقه را از کتب فقه ب ين اثر در واقع تمام علمايا. باشد يم
 يهند يبومشده و عناصر   سابق سست يها نسبت نثر دوره به زين دوره نيا  نثر

هند  يدر نثر فارس يمحلّ ياز کلمات زبانها ياريدر آن رخنه کرده و بس
  .وارد شد
شاعران رابطه   با يهرچند که قدردان علما و فضال بود، ول زيب اورنگ

 ييالشعرا رون راند و مقام ملکيشاعران را از دربار ب ينداشت، و يخوب
در عهد او . ف نشدن دوره متوقّيا سرودن شعر در ادربار را منسوخ کرد، ام

نام  يهم که در عهد و يگريهنوز بازمانده شاعران گذشته و شاعران د
، يسرهند ي، ناصرعليريکشم يار بودند؛ مانند غنيآوردند در هند بس بر
  .گرانيدل و دي، عبدالقادر بيگجرات يمت کنجاهيغن

عصر  يت ادبيوضع به توجهن مقاله تالش شده است که ضمن يدر ا
  .گردند ين دوره بررسي، متون نظم و نثر و آثار مهم اي، زبان فارسزيب اورنگ

  ديکل يها واژه
  .هشبه قار يت ادبي، شعر، نثر، وضعي، زبان فارسزيب اورنگ

  مقدمه
تعليمات مذهبي خود برعکس پدرش عالمگير بر اثر معتقدات ديني و 

ضبط افتخارات دوران  شاهجهان و جد بزرگش اکبر شاه عالقه زيادي به
عهد خود را فقط  يک از مورخان همين جهت هيچ به. سلطنت خود نداشت

همانطوري که . خاطر مورخ بودن آنها مورد تشويق و حمايت قرار نداد به
و ادباي عهد عالمگيري، شاهزادگان و  در مورد تشويق و حمايت شعرا

در اين مورد . ا جبران نمودنداميران اين عهد، کم التفاتي عالمگير ر
  .جبران کوتاهي عالمگير در تشويق مورخين پرداختند ديگران بههم

mailto:nargesja@yahoo.com
mailto:nargesja@azad.ac.ir
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  ريعالمگ زيب اورنگ محمد الدين يابوالمظفر مح
 /ق  ۱۰۲۷- ۱۱۱۸(، فرزند الدين ير و محيعالمگ به بهادر، ملقب محمدابوالمظفر 
ون، ير، فرزند اکبر، فرزند همايشاهجهان، فرزند جهانگ )م ۱۷۰۷-۱۶۱۶

پانزدهم  در) ٣٦٠ ،٢  ، بخش٤  ج :١٣٧٦انوشه، (. يفرزند بابر گورکان
  )۳۰۸ :ش ۱۳۴۶حالت، . (د شدم متولّ ۱۶۱۶/ق ۱۰۲۷ده سال القع يذ

 /ق  ۱۰۴۰(ممتاز محل  به جهان و ارجمند بانو، ملقبن پسر شاهيسوم يو
 /ق ۱۰۱۴-۱۰۳۷( ر شاهيجهانگ. دختر ابوالحسن آصف خان بود) م ۱۶۳۰
را  يد نوزاد نام وتولّ يبرا يجشن بزرگ يپس از برگزار) م ۱۶۲۷-۱۶۰۵
مکتب فرستاد  به يپدرش شاهجهان او را در چهار سالگ. نهاد زيب اورنگ

ن استادان را يشاهزادگان، بهترت يم و تربيتعل يو برا) ۳۰۸  :۱۳۴۶حالت، (
  )٣٦٠  :٢ ، بخش٤ ج: ١٣٧٦انوشه، (. ديبرگز

امه سعداهللا خان، در محضر استادان بزرگ عصر مانند علّ زيب اورنگ
و  يالني، موالنا هاشم گيزدي، دانشمند خان يف سهارنپوريطموالنا عبداللّ

. بار آمد به دست رهيچ يبيمتبحر و اد يض نمود و عالميامثال آنها کسب ف
  )۳۹۷  :۱۳۶۴اصغر، (

 )م  ۱۶۵۷/ق ۱۰۶۸(ر در سال يعالمگ زيب اورنگ محمد الدين يمح
را  يتاج امپراتور »ريعالمگ«خود را اعالم نمود و تحت عنوان  يامپراتور

 يو) ۴۳ :ش ۱۳۷۷، يقيطاهره صد(. بر سرنهاد)م ۱۶۶۴/ق ۱۰۷۵(در سال 
ل يدهخدا، ذ(. ان هند بوديمورين امپراتور هند از سلسله تيششم
 )م ۱۷۰۷-۱۶۵۷/ق ۱۱۱۸-۱۰۶۸( يپس از پنجاه سال پادشاه )زيب اورنگ

قعده سنه يست و هشتم ذيب) روز جمعه(بعد از نماز صبح  يدر نود سالگ
رحمت  به بود يد بر زبانش جاريکه کلمه توح يوقت )م  ۱۷۰۷( ق  ١ه ۱۱۱۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١٧: ١٣٨٠. د فياض محمودسي :ک.ر( .م  ١٧٠٧بيست و يکم فوريه   مطابق با  .١
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ت خود در يوصکرش را طبق يپ) ۳۱۰ :۱۳۴۶حالت، . (وستيپ يزديا
 بيغر الدين آرامگاه خواجه برهان يپا) ۳۱۰  همانجا؛( »١آباد دکن اورنگ«
 که ييخلد مکان لقب گرفت و جا به پس از درگذشتش. خاک سپردند به
 ٢خلدآباد به )٣٦٧  ،٢ ، بخش٤  ج: ١٣٧٦انوشه، ( .خاک سپرده شده بود به

  )٣٦٨ :همانجا(. معروف شد
نسخ ”ق؛ يژه نسخ و نستعليمهارت تام داشت، بو ياطن در خطّيهمچن

 جواهر رقم ينيخان حس يعلسيد  ق را ازياد و نستعلحد يرا از عبدالباق
) ٣٧٠  ،٢  ، بخش٤  ج: ١٣٧٦انوشه، (. “آموخته بود )م ۱۶۸۲/ق  ۱۰۹۴(
و  يسيفن خوشنو به ريامپراتور عالمگ”رنامه يعالمگ مؤلّفگفتة  به  بنا

وجود کثرت مشاغل   با عالقه داشت که يبقدر نوشتن قرآن به مخصوصاً
اختصاص داده  ينيوقت مع قرآنکتابت  يدر برنامه روزانه خود برا يدولت
  )۱۰۹۳ :م ۱۸۶۸کاظم،  محمد يمنش( .“بود

آن همه عظمت و شوکت در  با”اء، ياالصفةنيت خزيروا به و بنا
. “کرد مي نيه خود را تأميوميخود از راه کتابت قرآن معاش  يزندگ

ن و يحصول سعادت د يخطّ را برا) ۶۴۰ :ق  ۱۲۸۴غالم سرور،   يمفت(
، يسبحان. (نوشت مي اهللا هنگام فرصت کالم به کسب معاش آموخته بود و

  )۵۱۵  :ش۱۳۷۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر سنگ در کنار قبر . الدين صوفي شيرازي است قبر وي در جوار مقبره شيخ زين  .١

زبان  زيب به مرمر سفيد شرح مختصري از دوره پادشاهي و تاريخ وفات اورنگ
فرمان آصفجاه پدر نظام حيدرآباد در آنجا  اين سنگ بنا به. فارسي نقش شده است
 .نصب گرديده است

 مازندراني، :ک.ر(. آباد اورنگآباد در شمال غربي ايالت  در دو فرسخي اورنگ: خلدآباد  .٢
 )٧٥  :تا بي
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نه يمد به د وياتمام رسان به را» دياهللا مج کالم«، کتابت يام شاهزادگيدر ا
تخت  به دنيبعد از رس. تالوت کنند يمنوره فرستاد تا در مسجد نبو

 ل نمود ويرا تکم يگريوجود مشاغل مهم حکومت نسخه د با يپادشاه
  )۳۰۹ :۱۳۴۶حالت، . (نه منوره فرستاديمد به

بودند كه از  يرانيمختلف هند باز هم ام ين حال در شهرهايدر ع
 اگرچه از رونق افتاد ين عهد شعر و شاعريدر ا. كردند يت ميشاعران حما

 يمت كنجاهيغن، يسرهند ي، ناصرعليريكشم يغن” .ن نرفتياز ب يول
صفا، ( .“بودند زيب اورنگدل از شاعران عصر ي، عبدالقادر بيگجرات
از  زيب اورنگدختر  ١گميء بلنّساا بين زيهمچن) ۴۶۲  ،۱/۵  ج: ش  ۱۳۷۰

 يكرد در شاعر يص متخلّ »يمخف«كه  ين عصر بود ويشاعران بنام ا
  )۱۳۶ :ش  ١٣٥٤، يسدارنگان. (بود يد اشرف مازندرانيسع محمدا شاگرد ملّ

  ريعالمگ زيب اورنگنثر در عصر 
. است اهميتز يار و مقدار حاياز نظر مع زيب اورنگآثار منثور در عهد 

اصغر، (» نيترکش ما را خدنگ آخر«را  زيب اورنگ ياقبال الهور
: سدينو يم زيب اورنگدر باب  يگريد مورخ. خوانده است) ٥٥ :۱۳۷۵

. “ر قلمش بوديز زيهمانطور که سلطنت تحت قدمش بود، کشور سخن ن”
ف شده است يتأل يدر همه موضوعات کتب باًين عهد تقريدر ا) همانجا(

  .ن دوره از نظر منشآت ممتاز استيمخصوصاً ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيب  فرزند دلرس بانو دختر شاهنواز خان و اورنگ »مخفي«ص بهساء متخلّالنّ زيب  .١

 )٢٨٧  :١٣٨٠حسيني، ( :ک.ر. ات بيشتراطّالعبراي ). ق  ١٠٤٨-١١١٣( عالمگير
سعيد اشرف  محمد اسرود و در شاعري شاگرد ملّ ساء قصيده و غزل ميالنّ زيب

کرد و  در سرودن شعر سحر مي. انا بودوي در علوم عربي و فارسي د. مازندراني بود
 )١٣٦ :١٣٥٤سدارنگاني،  :ک.ر( .کرد در سبک از عرفي پيروي مي
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  يريمکتوبات عالمگ
از  يا نهيگنجصورت نثر بروز داد و  به شتريخود را ب ينبوغ ادب زيب اورنگ

ادگار ي به روند، از خود يشمار م هب ينثر فنّ يهزارنامه که از شاهکارها
ن فن يزبردست بوده است، بلکه در ينه فقط انشاپرداز يو. گذاشته است
است  ين کسياو نخست. باشد يژه خود ميفرد و و به منحصر يا وهيمبتکر ش
ن حال پخته و يع سبک مصنوع، سبک ساده و در يفارس يسينو که در نامه
ث و يات و احاديکاربرد اشعار و امثال و آ  با کار گرفت و به را ياستوار

. ديبخش يدالوصفيو فصاحت و بالغت زا يادب ييباياقوال آن را حسن و ز
خ روزگار ير نه تنها منبع مهم تاريب عالمگيمکات) ٦٣  :۱۳۷۵اصغر، (

ل ر تحويو حسن انشاء و شناخت س يروند، از نظر ادب يشمار م به ريعالمگ
: ١٣٧٦انوشه، (. ار دارديبس اهميتز در شبه قاره ي، نيو تکامل نثر فارس

  )٣٧٠ ،٢  ، بخش٤ ج
مانند فقه و  ينيعلوم د به ش از همهير بينه علم و دانش عالمگيدر زم

علما  به يو) ٣٩٧ :همانجا. (ل بوده استيث و امثال آنها متماير و حديتفس
عبداهللا  املّ ين رو از صحبتهاياز ا. ديورز يارادت فراوان مخ يو مشا
 يو. برد يبهره م يسرهند الدين فيف و سيطعبداللّسيد  ،يالکوتيس
سعادت،  يايمياءالعلوم و کيچون اح يف امام غزالياز تصان ياريبس

، يو ظاهر يباطن يعلما يها و رساله يريمن الدين خ شرفيمکتوبات ش
: ١٣٧٦انوشه، (. را خوانده بود يرازيش يو قطب مح الدين نيخ زيچون ش

  )٣٦٩ ،٢  ، بخش٤ ج
  :سدينو يرنامه ميعالمگ مؤلّفکاظم  محمد يمنش
ه يه وهبينت بخش حاالت قدسية آن حضرت که زياز کماالت کسب”

ف يه و فقه شرير عربيث و تفسيه از حدينيعلوم د به گشته، تتبع
قت و سلوک و اخالق چون ياز کتب طر ياريبس …ه استيحنف
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ل يف عرفا و اکابر، رسايگر تصانيسعادت و د يايمياءالعلوم و کياح
بعد فراغ  …ديون رسيمطالعه هما به باطن و ظاهر يات علمامؤلّفو 

و عدالت  ين پروريد مراسم ديتمه ياز نظم مهام سلطنت و سرور
کاظم، محمد يمنش( .“دارند يوستگيف اشتغال پين شرايا به يگستر
  )١٠٩١ :م ١٨٦٨

  يريعالمگ يفتاوا
 يموريت يخواست در سراسر امپراتور يبود و م ينير امپراتور متديعالمگ
رات و را رواج دهد و در سرتاسر قلمرو خود مقر ياسالم عتيهند شر

 ينکه دستورالعمليا ين برايبنابرا. ج سازدين اسالم را راين مبيدستورات د
کشور باشد در حدود پنجاه نفر از دانشمندان  ان قانونيجامع در دست مجر

 بنام آن زمان را از گوشه و کنار کشور دور هم جمع نمود و آنان را
و تحت نظارت شخص خود، مأمور انجام  يخ نظام برهانپورياست شير به

نه يصرف هز با ر کرد که در ظرف هشت سالين خدمت خطيدادن ا
استفاده از تمام منابع موجود در   با ه ويست هزار روپيمبلغ دو به يهنگفت

. دنديانجام رسان به را ير علمينظ يم و بين پروژة عظيا يکتابخانة سلطنت
  )٣٩٨  :۱۳۶۴اصغر، (

نه فقه يدر زم زيب اورنگن خدمت يبزرگتر »يريعالمگ يفتاوا”
فقه را از کتب فقه  يتمام علما«ن اثر در واقع يا. باشد يم ياسالم
آن را از  يبعدها موالنا عبداهللا روم”) ٣٩٧ :همانجا( .“از ساختين يب
  )٦٢ :۱۳۷۵اصغر، (. “برگرداند يفارس به يعرب

  يسينو خيتار
و  ي، مداحييدربار را که کارش معموالً خوشامدگو يرسم مورخمقام 
 )م  ١٦٥٧ /ق  ١٠٦٨(در سال . پادشاهان وقت بود، خاتمه داد يچاپلوس
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ن ياز ا. ل کرديرا تعط» رنامهيعالمگ« يعني» يخ دولتيتار«ن يتدو زيب اورنگ
  .ف شدباً متوقّيتقر يسينو خينظر تار
  :نديگو يم ن امريح اين در توضيمورخ
وبش پس پرده يل که عيآن دل به ديرا شا يسينو خير تاريعالمگ”

ن دوره هم مسلمانان و هم هندوان ياما در ا. بماند ممنوع کرده بود
  )٥١٧  :۱۳۷۷، يسبحان(. “نوشتند يخيتار ١کتب

  ريعالمگ زيب اورنگشعر در عصر . ب
شعر و ادب و  به دکن يدار و صوبه يدر دوران شاهزادگ زيب اورنگ
) ٦٠٤ :م١٩٠٧، يرعبدالرزاق خوافيم. (داشت توجهشاعران   با معاشرت

د و برادر خود داراشکوه را که يان ورزيکن بعد از آنکه بر پدر عصيل
دادند،  يالحادش فتو به نکه عالمان شرعيبهانه ا به د ساخت ويعهد بود مقيول

را که  يش گرفت و آن آزادمنشيدر پ يسخت ينياست ديکُشت، خود س
ر و شاهجهان هم آن را يهندوها داشت و جهانگ به اکبر نسبت الدين جالل

ر کرد و ه مقريبر آنان جز يان برد و حتّياز م ينيبهانه د به رها نکرده بودند،
: م ١٨٩٠، يرعبدالرزاق خوافيم(. ش خاطرشان افزوديبر تشون راه ياز ا
  )٢٠٨ ،٢ ج

 يشاعران هم همان رفتار به نسبت زيب اورنگ، ياستين سيدنبال چن به
ن يران داشت تکرار نمود بديدر ا يش از او شاه تهماسب صفويرا که پ
 “يتوجهشعرا  با و يشعر رغبت با …عتيبنابر پاس مراتب شر” :که يمعن

شاعران  به يکرد و حتّ ينم) ٥٨٤، ٥٣٧ :م ١٩٠٧، يزاق خوافرعبدالريم(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. خاني؛ هرچند طنزآميز است اما از نظر صداقت تاريخي قابل اعتناست وقايع نعمت  .١

 )٥١٧ :١٣٧٧سبحاني، . (ک.ات بيشتر راطّالعبراي 
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دربار را ”پس ) ٥٣٧  :همانجا. (نمود که بعد از آن فکر شعر نکنند يه ميتوص
شعرا و صاحب کماالن دست  يکرد و از سرپرست يخال ياز شاعران دربار

  )٢١  :ش ١٣٨٤، عباسد حسن يس. (“ديکش
بوده  ي، مورد عالقه ويکات اخالقر متضمن پند و موعظه و ناشعا
نگاران  ان و تذکرهمورخانات يکه از ب يبطور”) ٣٨٩ ،يريمآثر عالمگ(. است

) العالمةمرآ(، بختاور خان )يريمآثر عالمگ(ر مانند مستعد خان يمعاصر عالمگ
 يمانند اغلب شاهان صفو يد، ويآ يبرم) اليالخةمرآ( يرخان لوديو ش
ن ين دو صنف شعر از نظر ديرا اينداشت ز ده و غزل را دوستيقص فقط

اصغر، (. مند بوده است هشعر عالق به يبطور کلّ يشد ول يناروا شناخته م
۱۳۶۴: ٣٩٩(  

تمام  يدر مراتب نثر و انشاء دست”: سدينو يالعالم مةبختاورخان در مرآ
 …ماع شعر ندارنداست هب توجهداشت و در مهارت نظم هم بهره تمام، اما 

  .“که متضمن موعظه باشد يشعرا الّ
ــرده بهــر رضــا     جــلّ و عــزّ يخــدا ينک
  چشم سوي غزال و نه گوش سـوي غـزل   نه
)د صباحسي ين عبدالر٢٦٢ :م ١٩٤٨، نحٰمالد(  

، صائب، يري، نظي، حافظ، نظاميد سخن مانند سعدين اساتيدواو”و 
تا دم مرگ ورد  يشه تحت مطالعه و اشعار آنان حتّيدل و امثال آنها هميب

  )١٢٢ ،يريع عالمگيوقا. (“بوده است يزبان و
  :سدينو يم زيب اورنگدر مقاالت خود دربارة  يشبل
 يشبل(. “اً استاد بودير و قلم متساوير در کار شمشيامپراتور عالمگ”

  )١٤٢ :ش  ١٣٢٧، ينعمان
اض خود يرا در ب يکرد و اشعار خاص يوان اشعار شاعران را مطالعه مياو د
  )٥١٥ :۱۳۷۷، يسبحان( .»مار شديب )م  ١٧٠٥/ق  ١١١٦(در سال «. کرد ينقل م
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 مؤلّفگفته  به کرد، يدر بستر مرگ شعر زمزمه م يو حتّ يماريدر ب
ر را يش معموالً اشعار زيزندگان ين روزهايدر آخر”؛ يريمآثر عالمگ

  :خوانده است يم
ــه ــ  ب ــود چــون در رس ــتاد و ن   يديهش

ــه از دوران    ــختي ک ــا س ــيديبس   کش
  منزل رساني )سد( صد در آنجا چون به

ــود مرگــي بــه     صــورت زنــدگاني  ب
  )ق ١١١٧ مآثر عالمگيري؛ واقعات سال(

  يک دم يک ساعت به يک لحظه به به
ــالم دگرگــون مــي   شــود احــوال ع

  )ق ١١١٨ همانجا؛ واقعات سال(
ن ياشعار از دواو يجا به کاربرد. مند بود ز بهرهياز ذوق شعر ن ١زيب اورنگ

، يشابورين يري، نظيرازي، حافظ شيرازيش ياستادان سخن مانند سعد
ن مطلب گواه يبر ا يري، در خالل عبارات و رقعات عالمگيزيصائب تبر
  .ده استيدست ما رس به ريت زياز اشعارش فقط ب) ٦٣  :۱۳۷۵اصغر، (. است

  ک غنچـه دل دارم يغم عالم فراوانست و من 
  شيشة ساعت کنم ريگ بيابـان را چه سان در 

  )٥١٥ :ش  ۱۳۷۷سبحاني، (
 يگرين و شاعران ديشين همه در عهد او هنوز بازمانده شاعران پيبا ا

 از آنان از هند يار بودند که گروهيآوردند در هند بس نام بر يهم که در عهد و
، يگجرات يمت کنجاهي، غنيسرهند ي، ناصرعليريکشم يمانند غن. برخاستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١.  زيب در دهلي بود  مسلمانان در عصر اورنگاليتهاي علمي و ادبي بزرگترين مرکز فع

، ٤ ج: ١٣٧٦ انوشه،. ک.ر .و پس از آن سيالکوت، برهانپور، لکهنو و اکبرآباد
  .٣٦٩ :٢  بخش



  و مابعدزيب  فارسي در عصرِ اورنگادبيات  چگونگيِ  ١٢٧

در عهد  يرانيو ا ياز شاعران هند يا هعد يگران و حتّيدل و ديعبدالقادر ب
ع يگ رفيشدند مانند حسن ب يبلند دولت يفرمان او صاحب مقامها به او
، و يخان خواف ، عاقليزديا سالک ، ملّيدانش مشهد يرزا رضي، مينيقزو

  )٤٣٦-٢  ،١/٥ ج: ش  ۱۳۷۰صفا، (. جز آنان
ا ين سؤال که آيدر هند در پاسخ ا يادب فارسخ يتار به ينگاه مؤلّف
از شاعران  يافت؟ و عدم سرپرستيزوال  زيب اورنگدر دوره  يشعر فارس
سدينو مي ر قرار دهد؟يتواند شعر را تحت تأث يم تا چه حد:  
 ياند، موضوع داشته يشعر و شاعر به ران و هنديا يکه دربارها يتوجه

. دربار بودند به شاعران وابسته يتا غالب و قاآن ياز رودک. مستقل است
الشعرا  د آورد و ملکيتواند شاعر بزرگ پد ياز شاعران نم يتنها سرپرست  اما

: چون يشاعران. ن شاعر عصر خود شمرده شوديتواند بزرگتر يهم نم
پادشاهان ظهور  يو حافظ بر اثر سرپرست ي، سعديام، مولوي، خيفردوس
. جاد کنديشاعران ا يمناسب برا ييشاهان ممکن است فضا دربار. اند نکرده
ن سبب اگر يهم به .منصة ظهور برساند به ن شاعران رايتواند بزرگتر ياما نم
شد، چندان  يموجب زوال شعر و شاعر زيب اورنگ توجهم عدم ييبگو

  )٥١٨  :۱۳۷۷، يسبحان( .ميا نزده يحرف مقبول
العاده خود  فوق ياسيو س ينظام يهايعلت گرفتار به رياگرچه عالمگ

ت اصحاب فضل و يامر پرورش و ترب به ديد و شاينتوانست آنطور که با
مانند شاهزاده  يفرهنگ و  با دوست و فرزندان علم يادب بپردازد، ول

ان، شاهزاده الشّ مي، شاهزاده عظيء مخفلنّساا بياعظم، شاهزاده خانم ز
استاندار (خان  فيمانند س يو پرور خوش ذوق ران ادبيو ام الدينمعزّ
ه، ار خان حاکم تتّيالعالم، احمد  ةمرآ مؤلّف، بختاورخان )ريکشم

اب حفظذوالفقارخان، نو و امثال  يخان استاندار دهل ند، عاقلاهللا استاندار س
هند و پاکستان  هت آنان در گوشه و کنار شبه قاريق و حمايتشو با آنها
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 در ظلّ ياريرا همچنان گرم نگاه داشتند و شاعران بس يو ادب يمحافل علم
ت امپراتور، يق و حمايتا آنجا که بر اثر تشو. افتنديت آنان پرورش يحما

ر، ارباب فضل و يپرور عهد عالمگ ران دانش دوست و ادبيشاهزادگان و ام
نه يو در زم) ٤٠٢ :همانجا. (دنديظهور رس به يا تعداد قابل مالحظه به ادب
ن عهد پنجاه ساله ياز ا يا و امثال آنها آثار برجسته يقيادب و موس شعر و

  )٤٠٧  همانجا؛(. مانده است يجا به )م ١٦٥٧-١٧٠٧ /ق  ١٠٦٨- ١١١٨(

  زيب اورنگ در عصرِ ييگو دهيقص
 يش طبعيسبب درو به د،يقدرت رس به ريعالمگ زيب اورنگنکه يپس از ا
، اض محموديد فيس. (نماند يباق ييگو دهيقص يبرا يدانيم زيب اورنگ
. حه بود مخالف بوديمد يکه حاو ييگو دهيقص با يو) ٤٨  :ش ١٣٨٠

و  يرفت و غزل و مثنويان پذيپا ييگو دهيپس قص) ٥١٣  :۱۳۷۷، يسبحان(
 يرازيحافظ ش يجا به افت و برخالف ادوار گذشته،يشتر رواج يب يرباع
، اض محموديد فيس. (شد يشتريب توجه يروم الدين آثار جالل به

  )١٨  :ش ١٣٨٠
عرفان و  به شين دوره، گرايدر ا ييگو دهياز عوامل انحطاط قص يکي

ژه يبو يو يو خلفا )م ١٥٦٣/ق ٩٧١(» يد الف ثانمجد«. تصوف بود
 شين دوره در هر سو، شوق و گرايدر ا يو قادر يچشت يها قهيبزرگان طر

ممتاز  يهايژگياز و تيروحان به شيرا پراکندند، چنانکه گرا يشيدرو به
 /ق ١١٠٣-١١٨٠( يجين الهياگرچه حز) ٤٨ :همانجا( .دوره است نيا

 )م ١٧٩٧-١٨٦٩/ق ١٢١٢-١٢٨٥( يو سپس غالب دهلو )م ١٦٩١-١٧٦٦
مانده بود که مدح  يت بزرگيسرودند، اما نه مانند گذشته شخص يديقصا
 .شود مال و زر به يابيله دستيتوانست وس يم ييگو ند و نه مدحياو گو

  )٤٨ :همانجا(
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ت و چه از لحاظ يچه از لحاظ کم زيب اورنگدر دوره  ييگو مدح
 يياز علل آن زهدگرا يکي. رسد يان نميموريت ييد دوره طاليقصا به تيفيک

. داشت يان را دوست نميگو ر بود که مدح و مدحيعالمگ زيب اورنگ
شت و چون در ان بعد از او ادامه دايگو مدح و مدح يسو به توجهعدم  نيا

را از دست داده بودند و داد و  يممدوحان قدرت مال مأخّران يموريدوره ت
ان از ممدوحان ارضا يسرا دهيتوقعات قص. کردند يدهش مثل پدران خود نم

ان بزرگ يموريده از مقام بلند خود که در عصر تيجه آن قصيدر نت. شد ينم
 محمد(. ن آمدييبدست آورده بود، پا )م ١٥٦٢-١٦٥٨/ق ٩٣٢- ١٠٦٨(

  )١٥٥ :۱۳۸۳ ،سرور
. گفته نشد يا دهيچ قصين عصر هيست که در اين ين معنيا به نيا

، )ص(امبريش پي، ستايتعال ين دوره، حمد باريدة ايگر قصيموضوعات مهم د
عت و شهر آشوب ين، اخالق و پند و موعظه، وصف طبيد منقبت امامان

م يسبب اوضاع وخ به .دارد يسابقه طوالن يمنقبت در شعر فارس. بود
 يخداپرست يسو به ن دوره، سخنورانيو هرج و مرج ا يو اجتماع ياسيس

ن امر يهم. شدند توجهشتر ميحمد و نعت و منقبت ب يعني ينين ديو مضام
در اشاعه اعتقادات مذهب  يعه و سنيمنقبت امامان ش يسبب مهم ترق

د در منقبت سروده يقصا يادين امر عده زيجه ايدر نت. عه در هند بوديش
  )١٥٦ :همانجا( .شد

  انيموريدر دوره ت يمثنو
ن دوره يا يشعرا توجهمورد  ييسرا ، داستانيموريت يدر زمان امپراتور

رخسرو يدست ام به ين دهليکه در دوره سالط يميعظ يبنا. گرفت قرار
که در دورة امپراتوران  يبعد يله شعرايوس به گذاشته شده بود، يدهلو
  .دياوج تکامل خود رس به ستند،يز يم يموريت
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شود و تا  ياز دوره اکبرشاه آغاز م يات فارسيفصل درخشان ادب
رشته نظم درآمده  به مختلف و متنوع يان، داستانهايموريانقراض دولت ت

 يمانند داستانها يموضوعات داستان يتمام به ن زمان شعرايا در. است
و عالقه خود  توجه يعشق يژه داستانهايو بو ي، مذهبيني، دي، عرفانياخالق

 ١يمثنو به ان شاعرانيموريدر دوره ت) ٤٩ :ش  ١٣٧٧ ،يقيصد. (را نشان دادند
متعدد  يهايمثنو”. ار دادنديبس اهميت يداستان يهايو بخصوص مثنو

ن يمعروف ا يهاياز مثنو. سروده شد يو عشق يني، ديخي، تاريحماس
ن، يآفر راهللا ير و رانجهن از شاه فقيبازل، ه محمداز  يدريدوره، حمله ح

. است يمت کنجاهيرنگ عشق از غنير و نيفق الدين واله و سلطان از شمس
ر پند و اندرز، اخالق، ينظ يدر موضوعات يبلند کوتاه و يهاين مثنويهمچن

. “سروده شد يو اجتماع ياسيع سينامه و وقا يموعظه، شهرآشوب، ساق
  )١٥٦ :ش ۱۳۸۳ سرور، محمد(

ل يفلسفه متما به د ويخاص برگز يراه يمثنو زيب اورنگدر دورة 
شد و  يشتريب توجه يروم الدين آثار جالل به )٥١٩  :۱۳۷۷، يسبحان( .شد
) ٤٨ :ش  ١٣٧٧،يقيصد. (پرداختند يسرودن مثنو به د از موالنايتقل به شعرا
در فکر و  ين سان انقالبينوشته شد و بد يمعنو ياز مثنو ييشرحها

اض يد فيس. (افتيگسترش  يادب يها تيد آمد و خالقياحساس مردم پد
  )١٨ :١٣٨٠، محمود
 .بجا مانده استعالمگير  زيب اورنگاز دوره  ياز مثنو يارينه بسيگنج

 يشتريب توجه يمثنو به رزا غالبيم يموريدر اواخر دوره ت) ٤٨: همانجا(
 يمثنو به ياريز شاعران بسيدل و غالب نيان دوره بيفاصله م  در. کرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /ق  ١١٢٣(مثنوي عرفات ميرزا عبداهللا قادر بيدل دهلوي  مثنوي با اين گرايش به  .١

 )١٣٧٨  ،٢/٥: ١٣٧٠صفا، . (ک.براي اطّالعات بيشتر ر. آغاز شد) م  ١٧١٢
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. خود جلب کرد يسو به شاعران را محلّيدند و موضوعات ييگرا
  )٣٩ :همانجا(

 يمثنو. شود يده ميز دين يخيعارفانه و تار يهاين دوره مثنويدر ا
 يو مثنو )م ١٦٢٢/ق  ١٠٣٢(جوت پرکاش  ياز منش» دستور عشق«
ت ياندرج يمثنو، در )م ١٧٢٧/ق ١١٣٩( يت منشياز اندرج» عشق نامه«

در » يسس«نمونه، قرار دادن  يبرا. است کار رفته به شتريب يع ادبيصنا
  :کند يان مينگونه بيصندوق پس از تولدش را ا

  پري در شيشـه صـندوق جـا کـرد    
  صدف را در نفس بحر آشـنا کـرد  

  )٧٤ :همانجا(
د از يدر تقل يمثنو» غم يب«به صمتخلّ يشاعر هندو مذهب، بهوپت را

 سروده است و آن را يروم يبلخ محمد الدين موالنا جالل يمعنو يمثنو
  :کند ير آغاز ميات زياب  با

ــي   ــت مـ ــدنها حکايـ ــد دل طپيـ   کنـ
ــي   ــت م ــاران رواي ــم خونب ــد چش   کن

  ام تـــا ز اصـــل خـــود جـــدا افتـــاده 
ــي ــمل داده  داد بـ ــو بسـ ــابي چـ   ام تـ

  طپم در خاک و خون گاه چو بسمل مي
  خـود بـرون  گه چو بـوي گـل روم از   

و  يان نفس و خوديدر ضمن ب. ت استيست بيحدود دو ين مثنويا
 يها تيحکا يلت و اعتماد بر حق تعاٰليسلوک و وحدت و فض يمعن

  :ديگو يشاعر م) ٢٧٢ :ش ١٣٧٧،يقيصد. (ان نموده استيرا ب يگوناگون
  ن مگو آن فاسد و آن زاهد استيا

  اين مگو آن عاقل و آن عابد اسـت 
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  زان خــرد يــ م بــه  پاکــان گــوهر  
  تو مسنج اي مونس هر نيک و بـد 

  اسيـ کار پاکان را مکن بـر خـود ق  
  در نوشتن هست يکسان ياس ياس

مثنوي بهوپت؛ نسخه خطي مملوکة دانشگاه (
  )ب١٢٢، برگ.Api VI ١٧٥پنجاب، شماره 

زش تصوف يآم )م  ١٧١٩/ق  ١١٣١:د(، يراگيغم بيب يان در مثنويوه بيش
ق يغم، تطبيب ياست و هدف اصل يغم مانند روميب يمثنو و فلسفه در
 يمثنو) ٧٤ :ش  ١٣٨٠، اض محموديد فيس. (دانت بوديو با يتصوف اسالم

 خان يعل نيراالمراء حسيان اميکهراج سبقت در شرح جنگ منامه، اثر س جنگ
 /ق ١١٢٨-٢٩( ن نبرد دريا. ت استيهفت صد ب يو داوود خان که دارا

را در بحر شاهنامة  ين مثنويسبقت ا. داده است يرو )م  ١٧١٦- ١٧
  )شعر ةنمون: (سروده است يفردوس

  که خورشيد بر ظلمت آورد زور  م و آفــاق افتــاد شــوريدر اقلــ
  خون چو مريخ تيغ آب داده به  سپاه از شـمار کواکـب فـزون   

  )٧٦ :همانجا(  

  يشعر ير قالبهايسا
 عشق و وصال يان حالتهايب”. ان بوديمورين قالب شعر، در دورة تيغزل مهمتر
 “گوناگون يها نگونه عاطفهياس و ايد حرمان و شوق و يو فراق و ام

و  يحکم يها شهياز شعرا اند يغزل بود در شعر بعض ياز مضمونها يچند
 ير سبک هنديشعرا تحت تأث. ان شده استيب يو اجتماع ياسيو س يعرفان
جه آن، غزل يل بودند، در نتيمتما ييتصنع و تکلف و ابهام و دشوارگو به

  )١٥٥  :۱۳۸۳سرور،  محمد(. خود را از دست داد يريلطافت و دلپذ
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. مانده است يجا زيب به اورنگاز دوره  ياز رباع ياريبس يها نهيگنج
و » دليب«ن دوره يان ايسرا ياز رباع) ٤٨ :ش  ١٣٨٠، اض محموديد فيس(
  )٥١٩  :ش  ۱۳۷۷، يسبحان( .قابل ذکرند» واضح«

ز يمنظوم و جز آن ن يها خيتار ةافزون بر آن مقطعات، مخمسات، ماد
ن عهد يطنز و هجو در ا) ٤٨ :ش  ١٣٨٠، اض محموديد فيس. (رواج داشت

. وه شهرت دارندين شيدر ا ٢يو جعفر زتل ١يرواج داشت، نعمت خان عال
، يسبحان(. ن عهد دامن همه شاعران را گرفته استيآفت هزل و هجو در ا

  )٥١٩ :ش  ۱۳۷۷
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شاعر فارسي »عالي«ص بهنعمت خان و متخلّ ميرزا محمد نورالدين، مخاطب به  .١

اي که بيشتر افراد آن طبيب بودند،  در خانواده. ق است  ه سراي هند در قرن يازدهم
 الدين عم پدر عالي حکيم محمد فتح. اجداد او در شيراز در فن طبابت معروف بودند

د خان بود که در زمان شاهزادگي بهادر شاه اول پادشاه مغولحکيم محم  
 /ق  ۱۰۴۸(احتمال قوي در  به. مصاحب وي بود) م ۱۷۰۴-۱۷۱۱/ق  ۱۱۲۳-۱۱۱۶(

 /ق  ۱۰۲۸-۱۰۳۷(عالي از زمان شاهجهان . جهان گشود چشم به. د شدمتولّ) م  ١٦٣٨
 بوده» حکيم«، »عالي«تخلّص نخست . جهان درآمدمالزمت شاه به) م  ۱۶۲۷-۱۶۱۸
در پايان عمر . تبديل کرد »عالي«ص خود را بها شفيعا تخلّصالحديد ملّ بنا به. است
 بوده» خان دانشمند«از القاب وي . هاي حکومتي در دکن منصوب شد سمت وي به
آثار وي  .ه استافتاد) م ١٧٢٩/ق  ۱۱۲۱(وفات نعمت خان عالي در سال . است

 :ک.براي اطّالعات بيشتر، ر. يع قلعه حيدرآباد، ديوان اشعارجنگنامه، وقا: عبارتند از
، ٣٥ ، ش١٣٨٥ ،پارسي طنز و مزاح در آثار نعمت خان عالي، راجندر کمار، قند

 )١١١-٢٤ ص(

  يازدهم  قرن  زبان  اردو و فارسي  گوي جعفر زَتَلّي، ميرمحمد، شاعر طنزپرداز و هزل  .٢
  سبب ، به) لغو و بيهوده  كالم= زَتَلّ در اردو (  زتلّي بهميرجعفر   شهرت . و دوازدهم
،  نيست  دليل  اين به  او فقط  تا، اهمي؛ ام است  آميز و هجوياتش و هزل  اشعار فكاهي

  هايش نوشته  بود و ديگر آنكه) و اردو  فارسي(  دوزباني  او از شاعران  بلكه
  نامه را زتل  خود آن  او، كه  ديوان.  است  دوره  آن  زوال و رسومِ رو به  دهنده آداب نشان
دانشنامه جهان  :ک.ر. براي اطّالعات بيشتر. شده است  چاپ  در دهلي  است  ناميده
  . ذيل جعفر زَتَلّي. اسالم
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  ):م١٧٠٧- ١٨٥٧/ق١١١٨- ١٢٧٤(ان يموريان تيتا پا زيب اورنگشعر بعد از 
کرد و شعر و  يانيشرفت شايپ يان بزرگ زبان فارسيموريدر دوره ت

ن زبان داد سخن دادند و در يشاعران بزرگ در ا. دياوج خود رس به ادب
ها تا دوره  شرفتين پيا. گذاشتند يبر جا يآثار پرارزش يشعر يهمة قالبها

  )١٥٤ :ش  ۱۳۸۳سرور،  محمد( .ز ادامه داشتين مأخّران يموريت
سلطنت . ديآغاز گرد زيب اورنگمه دوم عصر يافول سلطنت مغول از ن

افته بود که مشکل يتنزل  يبقدر ير ثانيقدرتمند مغول تا زمان عالمگ
شاهان  يسرپرست. را شامل آن قرار بدهند يدهل يها حومه ينمود حتّ يم

توانست  يم زيب اورنگ. سپرده شد يفراموش به مغول چون اکبر از شعرا
مانع  يو يطلب د غرور و جاهينانش را حفظ کند اما شايآداب و سنن جانش

  .شد ين امر ميا
و تاخت و تاراج آنان  ينادرشاه و احمدشاه ابدال يها جه حملهيدر نت
ها و  مرهته. ف شديشتر ضعيب) زيب اورنگدر عصر ( انيموريحکومت ت

  )٦٥  :م  ۲۰۰۰احمد، (. زوال آوردند به کيها حکومت را نزد سيانگل
را فتح کردند و  يدهل )م ١٨٠٣/ق  ١٢١٧(سها در سال يسرانجام انگل
) ٢٣ :ش  ١٣٨٠، اض محموديد فيس( .ها شد سير انگليبگ يشاه عالم مستمر

ن زمان زبان يا در. دين رسييدرجه پا به علما و شعرا به مقدار داد و دهش
 پادشاهان و عموم مردم در هردو زبان شروع. دا کرديشتر رواج پياردو ب
 /ق ١١٧٣-١٢٢١( »آفتاب«به صمتخلّ يشاه عالم ثان. شعر گفتن کردند به

 /ق ١٢٥٣-١٢٧٤( »ظفر«به صمتخلّ يو بهادرشاه ثان )م ١٧٥٩-١٨٠٦
 موضوعات به بهاشعر سرودند، و کتا ياردو و فارس يزبانها به )م  ١٨٣٧- ١٨٥٨

  )٦٥-٦٦ :م ۲۰۰۰احمد، ( .ف شديگوناگون تأل
ت شعر و نثر ي، از نظر کميو ناامن ياسيوجود انحطاط س  با ن دورهيا
  .بود يدوره پررونق يفارس
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 يرياز جمله واقعات عالمگ يخيمعروف تار ير کتابهايدر عهد عالمگ”
 در عهد جهاندارشاه .ف شدينامه تأل سبک اکبرنامه و شاهجهان به رنامهيو عالمگ
جهاندارشاه ير کتابهايس خو فر يهاشم. (“ف شديرنامه تأليس خنامه و فر ،
ن دوره نوشته يدر ا يتذکره فارس يارين تعداد بسيهمچن) ٣٤-٣٥ :م ١٩٩٦

  .ن دوره ظهور کردنديدر ا ياريسندگان بسيشد و شعرا و نو
 يات فارسيزبان و ادب )م ١٧٠٧-١٨٥٧/ق ١١١٨-١٢٧٤(ن دوره يدر ا

در  يو ادب يمراکز علم. رمستقل قرارگرفتيغ يحکومتها توجهشتر مورد يب
ر، رامپور و کرناتک يدرآباد، بنگال، پنجاب سند، کشمير اوده، حينظ ييجاها
 محروم شدند يدربار مرکز توجهت و ينکه شعرا از حمايوجود آمد و هم هب
دربار  به شدند يد مياامکه از دربار ن يآوردند و هنگام ين مراکز رويا به
 در دوره انحطاط ين جهت همه موضوعات ادبيهم به .نمودند يم يگر رويد
قرارگرفت و شعرا و ادبا و فضال  توجهدر مراکز مذکور مورد  يموريت

  .افزودند يات فارسينه ادبيگنج به يه وافريسرما
ن زمان يدر ا يو مثنو يده، رباعيهمه اصناف معروف سخن مثل غزل، قص

ن اصناف يا قالب ايو  ين دوره در محتويشعرا در ا. سروده شده است
 يبعض”. را ادامه دادند ياورده بلکه همان سنن قبليوجود ن به يسخن تحول

و  ينگار هيمرث به نوابان اوده ارتباط داشتند، يدربارها با که يفارس يشعرا
هه کرام مدح ائمن دوره؛ ين در ايرا مبذول داشتند عالوه بر ا يشتريب توج

 يده برايابراز احساسات و عواطف، عشق و عرفان، قص يغزل معموالً برا
ان يب يبرا يپرشکوه، مثنو يزبان به ياق قبليسبک و س به مدح سروران
لسوفانه ياظهار افکار ف يبرا يو رباع يو اجتماع ياسيخ سيداستانها و تار

  )٢  :م ٢٠٠٥، ين قاسميف حسيشر. (“رفته استمورد استفاده قرارگ
ق يدر دوره انحطاط شد، تشو يات فارسيکه باعث توسعه ادب ياز علل
از خود  يو ترک يو عرب يزبان فارس به ها بود که نسبت يسيو عالقه انگل
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، )هند(مملکت  ين دوره زبان رسميدر ا. دادند يرا نشان م ييها کوشش
ه را بهتر بشناسند و قار  شبه ينکه اهاليا يبراها  يسيانگل. بود يزبان فارس
 يزند مجبور بودند زبان فارسيه برقار  ل حکومت خود را در شبهيطرح تشک

اد يرا بن ييها ن مقصود مدرسه و دانشکدهيبرآوردن ا يرند، براياد بگيرا 
، يقيصد( .شد يس ميتدر يو ترک يو عرب ينهادند که در آنجا زبان فارس

  )٤٨-٤٩  :ش ١٣٧٧
: ديگو ين دوره ميدر ا ي صفا در باب گسترش شعر و نثر فارساهللا حيذب

ان هند آغاز شد، درخت يدوران ضعف سلسله گورکان زيب اورنگبعد از ”
 يوجود شاعران متعدد به داشت و هندوستان يهمچنان بارور يتناور فارس
  .ست، آراسته بوديمتعدد هند يها بخش تذکره نتيشان ز که نام

 /ق  ١١٢٤-١١٧٠( يمانند واله داغستان ياز آنان شاعران استادگذشته 
رشان هنوز هوس گلگشت يو نظا يجين الهيحز يعلمحمدو  )م  ١٧١٢- ١٧٥٦

شاهان . دنديکش ين بدان سامان رخت اقامت ميران زميداشتند و از ا
د آمده بود، نه يکه در کار حکومتشان پد ييهايهمه دشوار با هم يگورکان

 ستادند و نه از پرداختنيا يباز م يگو يشاعران پارس به خود يهاياورياز 
  )٤٦٣  ،١/٥  ج: ش ۱۳۷۰صفا، (. “يشعر و ادب پارس به

آوردند  يم يهند رو به ر و شاهجهان شعراياکبر و جهانگ يها در دوره
شدند، در اواخر عصر مغول ورودشان  يا برخوردار ميها و هدا و از صله

 /ق  ١١٢٤  :م(شاه عالم  )م  ١٧٠٧/ق  ١١١٨  :م(شاه  اعظمنسبتاً کم شد و در زمان 
 )م  ١٧١٨/ق ١١٣١  :م(ر يس خفر )م ١٧١٣/ق ١١٢٥م (جهاندارشاه  )م ١٧١٢

 .ن هند شدنديوارد سرزم يشاعران کمتر )م ١٧٤٨/ق  ١١٦١  :م(شاه محمدو 
دانان  ين دوره فارسيران در اين هند و ايب يسبب کم شدن ارتباطات ادب به
خبر ماندند، تا يران واقع شد بيکه در زبان و محاوره ا يراتيياز تغ هقار  شبه

هند  يفارس محلّي يو ادب يالت فرهنگجه تحويمرور زمان در نت به آنجا که
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ک لهجه خاص درآمد که يصورت  به ران متفاوت شد ويا ياز زبان فارس
  )١٥٨  :١٣٨٣سرور،  محمد(. ن هند بوديژة سرزميو

 انيگو ين دستة هنديخاصه که زبان ا”: ديگو ين باره مياهللا صفا در ا حيذب
دور نشد  يران و هند از زبان سالم فارسيا يجيعلت قطع ارتباط تدر به هم،
د آن را يالقاعده با يدرآمد که عل يفارس يک لهجة اختراعيصورت  به و

  )٥٣٤  ،١/٥  ج: ش ۱۳۷۰صفا، ( .“دينام يهند يفارس
و  يآموختن فارس  با آن دسته از سخنوران بزرگ هند که يبرا
که در آن  ياز فارس ينيط و داشتن لهجة معير محير تأثيداشتن ز قرار
ژة خود يو يزبان با خاص و ينوع به را يج شده بود، شعر فارسين رايسرزم
ندگان هم يگو با که سخنشان ينحو به آن سرودند،  با سازگار يرهايو تعب

  )٥٢٤ :همانجا( .افته استيار تفاوت يران بسيعهدشان در ا

  ، استعمال هنديهند يفارس
 يدر فارس يه کاربرد لغات و اصطالحات هندقار  شعر شبه يهايژگياز و يکي

ر و يشه در سيهم يسندگيسبک نو. نديگو يم» استعمال هند«است که آن را 
  .باشد يم محلّيط و فرهنگ يو مح ير عوامل خارجيحرکت و تحت تأث

لغات و اصطالحات خاص منطقه خود را در شعر و  يا سندهيهر نو
مخصوص آن منطقه را در شعر  ينشهايها و ب شهياند. برد يکار م به نثر خود
  .کرد يهم خلق م يبات نويان آنها ترکيب يگاه برا يداد و حتّ يم يخود جا

 ها استفاده ن واژهياز ا يتفنن و نوآور يسندگان گاه برايشاعران و نو
بردند از آن جهت که  يکار م به را يهند يها ناچار واژه به کردند و گاه يم

 يطور مثال گاه شاعر به .وجود نداشت يمعادل آن کلمات در زبان فارس
 …اي  ي، هوليوالير دين هند نظيدر مورد جشنها و مراسم خاص سرزم

که در  ييها بودند، واژه محلّي يها فاده از واژهاست هب گفتند و ناچار يشعر م
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ضرورت وارد در شعر  به ها ن واژهينداشتند پس ا يهم معن يزبان فارس
  )١٥٨ :١٣٨٣سرور،  محمد. (شدند

 يا ستهيصورت شا به هم يهند ين دوره قدر و حرمت شعرايدر ا
از شاعران از جمله فطرت، شهرت،  ين همه برخيا با .شد يت نميرعا

ت بزرگان يهند آمدند و در حما به نهاير اين و غيد، واله، حزيسخا، ام
اعظم  محمددربار شاهزاده  به دل، راسخ و سالميشهرت، ب. قرارگرفتند
  )٣٦ ،٣ ج: م١٩٥٩خوشگو، . (وابسته بودند
 الدين سراج. ذوالفقارخان برخوردار بود ياز سرپرست يسرهند يناصرعل

 گذراند، اول ياش را در دهل يخان آرزو که اغلب دورة زندگان يعل
اب وله نوالد پسرانش نجم با و بعد يق خان شبستراب اسٰحدربار نو  با

ن يوجود ا  با .داشت يدخان ساالرجنگ وابستگياب رشخان و نو محمد
  .نداشت ين روزگار سر و سامان درستيدر ا ياوضاع شعر و شاعر

ن يشاعران را چن يس معروف وضع عمومينو تذکره يرخان لوديش
چه هرکس . خبرنديزمان حال از قواعد عروض ب يعراش” :منعکس کرده است

نام  به تبع استادان، موزون تواند کرد به يتيدو مصراع برهم تواند بافت و ب
ن فن يش از حصول ايسلف که پ يخالف شعرا به .گردد يموسوم م يشاعر
، يرخان لوديش. (“گشودند يسخن موزون نم به ق مراتب آن لبيو تحق
را يز. تواند موجه باشد يعموم نم به ن امرياطالق ا ذاًمعٰه) ٩٤  :ق ١٣٢٤

ج، يدل، راسخ، راي، بي، ناصرعليرانيا يعالوه بر شعرا. بودند يهنوز شاعران
، ين، گرامير، ثابت، قبول، آفريخبر، آرزو، فقي، سرخوش، گلشن، بيناج

  .ن عصر بودنديده همييره هم زايغ آزاد، وارسته، مخلص، خوشگو و
جهان هنوز هم در اذهان ر و شاهياکبر، جهانگ يو سرپرست يادليدر

افتند بازار شعر يآنان را ن يرويق پينانش توفياز آنجا که جانش. مردم تازه بود
: سدينو يافضل سرخوش م محمدن باره يدر ا. از رونق افتاد يو شاعر
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در زمان . افتين يبقدر استعداد خود در هندوستان دستگاه يناصر عل”
عصر  يالشعرا د ملکيبا ي، ميالين نازک خين چنيا االّ واقع شد، و يضيف يب

تازه  يها ينقدر معنيکنم ا يوان خود نگاه ميطالع هرگاه در د يباشد و من ب
چکس يابند، اما هي يک مصراع عاجزند و نمي يگر برايد يابم که شعراي يم
  )٧٤- ٧٥  :١٩٥١، سرخوش(. “نگرد يگوشه چشم هم نم به ست، بلکهيدار نيخر

شمرده  يوه عاليصاحبان ش يريو نظ ي، ظهورمأخّردر دوره مغوالن 
. کردند يد ميگر را کورکورانه تقليد ياز شعرا ياريعالوه اسلوب بس به .شدند يم

، طالب، ي، زاللي، عرفيري، نظيان نبود و اشعار ظهوريدر م يابداع و ابتکار
وانه، شوکت، يسالک، قاسم، دم، دانش، صائب، ير، کلي، اسي، جاللييشفا
  .گرفتند يقرار م توجهد از آنها مورد مطالعه و يخاطر تقل به رهيغ  اثر و يعايشف

 يرويقرار داشتند و از او پ يدل تحت نفوذ ظهوريو ب يناصرعل
ن بهتر يزم يبر رو”: معتقد بود ي؛ ناصرعليرخان لوديقول ش به .کردند يم

  )٩٤ :ق ١٣٢٤ ،يرخان لوديش. (“امدهين ياز ظهور
قول خوشگو  به .ن نوع شعر بوديبهتر يقينظرش شعر تخل به دل کهيب

رت يو فخامت شعر او در ح ياز بلند”. داشت يظهور به يادياعتقاد ز
خان آرزو ) ١٢٦  ،٣  ج: م ١٩٥٩خوشگو، . (“برد يماند و بر آن رشک م يم
انه چکس نتوانست او را موفقينظرش ه به”: بود يز مداح بزرگ ظهورين
  )٢٤١  :م  ٢٠٠٠خان آرزو، . (“ش نبوديچکس همتايد کند و هيتقل

 يجا به يباً هر شاعريتقر. ن دوره ساده و روان نبودياشعار و آثار در ا
اظهار بدارد،  يو بدون ساختگ يسادگ به نکه احساسات و عواطفش رايا

ار داشت و جهت ابراز يفاصله بس ينيب واقع  با شد که يم يموضوعات به متوسل
اگر سبک . کرد يبرد که فهم شعر را دشوار م يکار م به يا دهيچيآنها زبان پ

 يسادگ به نيشيپ يکه شعرا يم که نکاتينيب يم ميکن ين نوع شعر را بررسيا
  .شد يبات مشکل ابراز ميها و ترک واژه  با ن دورهيداشتند در ا ياظهار م يو روان
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گروه   با مشهور همراه يشد و شعرا يماد برپا يمجالس مشاعره ز
مناسبت  به مخصوصاً يدر دهل. جستند يشاگردانشان در آنها شرکت م

شد و  يها برپا م دل و گلشن مشاعرهي، بيدرگذشت ناصرعل يعنيعرس 
  .ن مجالس بوديمنزل خان آرزو مرکز ا

ن عصر وارد کردند و آن يشعر ا يايدن به را ي، سنتيرانيان ايسرا سخن
هر شاعر . سنديا تمام غزل استادان بزرگ را بنويات و يبود که جواب اب نيا

 يين روزگار جوابگويدر ا. پرداخت يم ييجوابگو به حه خوديموافق قر
گلشن . ده بوديوان رسيد به ،گذشته اتيغزل و اتيابافت که ازينقدر رواج يا
: م١٩٥٩خوشگو، (ب داد، يترت يرازياثر ش يعايوان شفيدر جواب د يوانيد
. وان را نوشتيز جواب همان ديبعد از او خان آرزو ن) ١١ ،٣ ج
  )٣٣ :م ٢٠٠٠آرزو،   خان(

و  يرا گرفت و زبان رسم يزبان فارس يجا يسيزبان انگل يوقت يول
سپرده شد  يتوجه يو ب يفراموش به يبكل يشد، فارس) هند( مملكت يادار
گذراند و نه  يخود را مه يبود كه زبان اردو دوران رشد اول ين زمانيو ا
ن يز جانشين يگر و هنديد محلّي يها بلكه زبان يسياردو و انگل  تنها
شرفت و رشد يو پ يسيشدن زبان انگل يرسم  با باز هم يول. شدند يفارس

ان نرفت بلكه تحت ياز م يبكل يت شعر و ادب فارسيزبان اردو، محبوب
چون حكمرانان بهوپال و نوابان  يمه مستقل اسالمين يها حكومت توجه
» كرناتك«و » رامپور«گر مانند ينقاط د يگرفت و در بعضدرآباد قراريح
نوشتن  به يسرودند و گاه يشعر م يفارس به مردم يسبب ذوق ادب به  هم

 يها ياشعار مدون كردند و مثنو يها وانيپرداختند و د يم يكتب فارس
، يقيصد. (ن نرفتياز ب يكل هب ن زبانيجه ايگوناگون سرودند و در نت

  )۲۹۳  :ش ۱۳۷۷
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 جهينت
در . است اهميتز يار و مقدار حاياز نظر مع زيب اورنگآثار منثور در عهد 

ن يف شده است مخصوصاً ايتأل يباًٌ در همه موضوعات کتبين عهد تقريا
 ياز هزارنامه که از شاهکارها يا نهيگنج. دوره از نظر منشآت ممتاز است

  .ادگار مانده استي زيب به اورنگروند، از  يبشمار م ينثر فن
بعد از  )م  ١٧٠٧-١٨٥٧/ق  ١١١٨-١٢٧٤( يمورين تيدر عهد سالط

باً ين دوره تقريدر ا. ار داشتيرواج بس يسينو ر تذکرهيعالمگ زيب اورنگ
سندگان يف شده است خود نويرا که در هند تأل يفارس يها تمام تذکره
ان پنجاه و نه تذکره، تنها شش تذکره را يم اند و در ب دادهيهند ترت
  .اند ف نمودهيتأل يرانينگاران ا تذکره

 ين دوره شعر فارسيدر ا: دهد که ين دوره نشان ميا يها تذکره يبررس
 يو روان ينيريکرده و ش يخود را ط ير نزوليس يلحاظ مضمون و محتو به

ن و يان مضامت سابق خود را از دست داده بود و اکثر شعرا هميو جاذب
 يپوشاندند و حت ين را جامه نو اما ارزان و کم ارزش ميشيپ يافکار شعرا
بوده در  يفکر که از مختصات عمده سبک هند ين و تازگيابتکار مضام

  .خورد يچشم م به ندرت به ن دورهيشعر ا
ت شعر و ي، از نظر کميو ناامن ياسيوجود انحطاط س با ن دورهيا اام
  .بود يدوره پررونق ينثر فارس
 يگرين و شاعران ديشين همه در عهد او هنوز بازمانده شاعران پيا  با

 .ار بودنديآوردند در هند بس نام بر يهم که در عهد و
 يو جعفر زتل ين عهد رواج داشت، نعمت خان عاليطنز و هجو در ا

 ن عهد دامن همه شاعرانيآفت هزل و هجو در ا. وه شهرت دارندين شيدر ا
  .ا گرفته استر
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  اميرکبير عليشير نوايي فاني فنا در اشعارِ
  ∗مارر کُدنْراجِ

  چکيده
دارد و در ديوان  تخلّص »فاني«فارسي  به ترکي نوايي و به اميرکبير عليشير

صحبت نموده است و بر اين موضوع  الًمفصّ »فنا«به اشعار فارسي راجع
شدن   در آنها بعض اوقات خواهش فنا. صد و پنجاه اشعار سرود تخميناً
 کند که چطور آنها مي کند و گاهي براي ديگران راهنمايي مي اظهار
 وسيلة اشعار به »فاني«در اين مورد . وصال يار حقيقي برسند به توانند مي
دهد که براي دريافتن  مي خوانندگان و مريدانش پند و نصيحت هم به

  .وصال چه اعمال بنمايند
  .پند ايي،راهنم فنا، فاني، وصال، :ي کليديها واژه
مهمقد  
اند و  عرفان صحبت نموده به فارسي بسيار ادبا و فضال راجع ادبياتدر 
نوايي . حافظ است محمدالدين  الغيب خواجه شمس فهرست آنها لسانسرِ
  :هم سروده است ها پيروي او غزل به باشد و مي شيفته و فريفته حافظ »فاني«

همين لحاظ  به ه وکرد مي در مکتب عرفاني و ادبي خواجه سير”
اتع و استقبال از بيشتر آثار او تتبخواجه است و چون مطالب  غزلي

کرده، از اين  مي بهترين وجهي درک و استنباط به عرفاني خواجه را
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ع و استقبال خواجه استادانه از عهدة تتب رهگذر توانسته است غالباً
مين تشبيهات و استعارات و اصطالحات و کنايات و مضا …برآيد

 .“کاربرده است به خود منعکس ساخته و استادانه خواجه را در آثارِ
  )۲۴: ۱۳۷۵ فرخ،(
وسيلة اشعار بيان  به در ديوانش بر موضوع فنا افکار خودش را »فاني«

يي که مطالب فنا را هادر مقالة حاضر سعي شده است که شعر. نموده است
اهش و افکار نوايي اند، آنها يکجا جمع شوند تا در آن خو عمده ساخته

  .فنا مطرح شود به عراج »فاني«

  خواهش
خواهد در عدم فنا بگردد  مي امير علي شير نوايي در ديوانش اظهار دارد که

وسيلة افکار گوناگون بيان نموده است و در اين  به و اين خواهش را
گويد که براي وصال يار حقيقي اگر  مي .خصوص چندتا اشعار سرود

. ام آمده فانييست زيرا از خدا جدا شده من در اين دنياي بشوم، غم ن  فنا
چه خوب بود اگر من هم مثل محبوب . خواهم که در هجر ديگر بمانم نمي

براي  »فاني«. آن معدوم نزديک خدا بودم ماندم و در مي حقيقي معدوم
گويد که در  مي کند و نميمنزل مقصود از گريه و زاري هم پرهيز  به رسيدن

ي اصرار دارد که براي حتّ. شدن وجود دارد  شه خواهش فناقلبش همي
 »فاني«دهد که اي  مي خود را حوصله »فاني«. اي ديگر نيست وصال چاره

. افتد، آن را رضاي خدا دان و قبول کن مي فاقي کهدر اين دنيا با تو هر اتّ
جاي ديگر اظهار دارد که . در اين مسلک بايد باطن خود را پاک داشته باش

را  فانيعزم فنا کردم تا بار ديگر زجر اين دنياي  ها از حادثه من
در اين مورد . مزيد افزود که در فنا، بقا وجود دارد »فاني«. نکنم لتحم

و او را نزد يار  بوزداظهار نموده است که در خاک دشت فنا بشود تا باد 
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 خود را در بيابان فنا مست »فاني«. وصال برسد به حقيقي برساند و
گويد که  مي جايي. پندارد و در آنجا از رنج و غم دنيا رهايي يافته است مي

نيازي  تواني راه فنا اختيار کني و براي آن بايد راه فقر و بي مي در همين دنيا
تواني در او فنا  مي ا داشته باش، پس، خود را مبرها اختيار کن و از گناه

  :کند مي بياندر اشعار چنين  »فاني«مفهوم مذکور را . شوي
  صفتم روح کند سوي تو پـرواز  »فاني«

  اي از شکرستان تـو قـوت مگـس مـا    
  )۶۷: ۱۳۷۵ني، فا(

*  
  »فاني«دو جهان عاشق تو گشت چو  در

  عشــق خويشــتن او را سـاز فنــا هــم بـه  
  )۶۸همان، (

* 
  زينسان که وصل معدوم افتاد هجر موجود

  نــابود بهتــر اي دل، صــد ره ز بــود مــا را
  )۶۹همان، (

* 
  هواي وصل داري کي عجب باشد »فاني«اگر 

  هـا  چشـم افغـان   چو ابـرش آه آتشـبار و آب  
  )۷۱همان، (

*  
  ره وفا جو سر منزل رضا جو »فاني«

  در عشق او فنا جو، دان مغتنم فنا را
  )۷۸همان، (

*  
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  حديث وصل تو را بر زبان اگر نارم
  ز سر چگونه برون آرم ايـن تمنّـا را  

  )۸۰همان، (
*  

  ، جام فنا نوش در اين ديـر اگـر  »فانيا«
  بيخودي خواهي از آن دلبر خمار جدا

  )۸۴همان، (
* 

  ، مطلب تو درد فنا شد چـو در آيـي  »فانيا«
  صافي روشن ز کف مغبچه مطلـب  جز مي

  )۸۷همان، (
*  

 گر قطع صحراي فنـا را طـالبي   »فانيا«
  تسـب بايدت از باطن پير مغان شد مک

  )۹۱همان، (
*  

  ل ز خودي بگسلاو »فاني«در راه طلب 
  خواهي نکند هستي زين عزم پشـيمانت 

  )۱۰۲همان، (
* 

  هرکس طرفي زد قدم از حادثة دهـر 
  خرابات فنا رفت به» فاني«زين حادثه 

  )۱۱۸همان، (
*  



  فنا در اشعارِ اميرکبير عليشير نوايي فاني  ١٤٩

  ز شيخ شهر طريق فنا نيافـت دلـم  
  پيـر خرابـات التجـا بکنـد     مگر بـه 

  )۱۴۸ن، هما(
* 

  همان جام فنـا کـان شـب گـدايي کـرد از او     
  باقي، صال بر کامکـاران زد  دمادم از مي »فاني«

  )۱۵۲همان، (
* 

  من که در چشم کشم خاک خرابات فنـا 
ــد   ــاز آي ــا در نظــرم ب ــونين کج ــد ک   نق

  )۱۵۴همان، (
* 

  اگر بقا طلبي بايدت نخست »فاني«
  بوي گل تعـب ز نسـيم فنـا شـنيد    

  )۱۵۹ان، هم(
* 

  »فاني«دشت فنا خاک ره شود  به اگر
  باد سوي تواش ميـل آمـدن باشـد    به

  )۱۷۱ ،همان(
* 

  چون الله زار عمر را رو در فناست »فانيا«
  تا بود ممکن ز جام الله گون سر بر مـدار 

  )۱۸۷همان، (
* 
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  صرصر حادثه گر چرخ ز هم بر گسلد
  رفته بـر بـاد فنـا، تـودة خاکسـتر گيـر      

  )۱۹۲همان، (
* 

  بيابان فنا رفت چو شد مست به »فاني«
  اميد از او چون که شوم مسـت نمـانم  

  )۲۲۸همان، (
* 

  راه فقر و فنا خاک اگر شـوي  به »فاني«
  باالي چرخ جـاي کنـي از علـو شـان    

  )۲۶۹همان، (
* 

  وگرنه اين خطاست »فاني«زند  الف فنا همي
ــکبار    ــدة اش ــا، دي ــين کج ــينة آتش ــو س   ک

  )۲۷۹همان، (
*  

  رفنا، عهـد کـنم بـاقي عمـ     به گذراندن
  کاندرين دير کهن، عهد بقا محکم کـو 

  )۳۲۲همان، (
* 

  در دير فنا بسـاز منـزل اي دل    سررشتة اهل زهد بگسل اي دل
  )۳۳۵همان، (  

  پند
خوانندگان و مريدانش داده  به براي فنا شدن، چندتا پند و نصيحت »فاني«

خواهي فناشوي و براي هميشه از زجر اين دنياي  مي ويد که اگرگ مي .است
يابي، پس بايد باطن خودش را پاکيزه و روشن داشته باش و  نجات »فاني«



  فنا در اشعارِ اميرکبير عليشير نوايي فاني  ١٥١

گويد که در راه فنا هزارتا مشکل  مي مزيد »فاني« .ر توبه کناز گناه و تکب
در آيد و براي جنگيدن آنان بايد تو آماده باش و وجود خودت را  مي پيش

گويد که تو وجود او را در  مي »فاني«در مورد يار حقيقي . راه فنا نثار کن
خواهي  مي اگر راستي. عدم دان و نزديک او، عدم و وجود هيچ فرقي ندارد

يابي، پس بر اين عقيده ايمان داشته باش که عدم و وجود  که وصالش
قي برسي وصال يار حقي به خواهي فنا شوي و مي اگر تو واقعاً. يکيسيت
که  لين وظيفة تو اين است که از انا و خودي، خود را بگسل تا وقتيپس او

منزل مقصودت نخواهي رسيد و  به نکني، تو از عناصر مذکور خود را رها
در اين راستا هزارتا خطر وجود دارند و مانع خواهند . اين راه آسان نيست

اين خطرها از  باراه فنا گام بر نداري، پس مواظب باش که  به گشت تا
محبوب حقيقي برسي که  به ت، شفقت، طمع بجنگيد تايت، محبماد: جمله

آورد  مي هم ها مثل ،فانيبراي فهماندن راز اين دنيا . در عدم حضور دارد
 آيد و مي وجود به که اين دنيا مانند يک حباب است که روبروي ما از عدم

 انسان است که از عدمدرست مانند همين زندگي . گردد مي عدم گم به
اين، حقيقت اصلي اين دنياي . شود مي عدم فنا به آيد و از وجود مي وجود به

  :ر داده استديوانش چنين تذکّ مفهوم مزبور را در »فاني«. باشد مي فاني
ــزين     ــا بگ ــدا فن ــان، زاه ــبحه بم ــاب س   حس

  در اين جهان چه حساب» فاني«ز طاعت تو و 
  )۹۲: ۱۳۷۵ي، فان(

*  
  »فـاني «وي او که هـزاران بالسـت اي   ک به

  نگفته ترک سر و جان مشو روان هر شب
  )۹۳همان، (

*  

  ١٥٢  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

  وجود چرخ عدم دان و خويش را خـوش دار 
  که پيش اوسـت مسـاوي وجـود يـا عـدمت     

  )۹۸همان، (
*  

ــر  ــالف ام ــه خ ــد   ب ــا کن ــاني«الف فن   »ف
  طريق بندگي اي دون مگر که ايدون است

  )۹۹همان، (
*  

  چـو کشـي جـام فنـا بـاد حاللـت       »يفان«
  ور شربت کوثر خوري از زهد حرام است

  )۱۰۰همان، (
*  

  کانـدر ميکـده   جام جـم اهـل فنـا نوشـند،    
  نشات رطل گران بهر سبکباران خوش است

  )۱۰۱همان، (
*  

  »فاني«دشت فنا سبزه و گل اي  به مجو
  تسچرا کاز آتش آهم در او گياهي ني

  )۱۱۴همان، (
*  

  ، چه شوي سيفتة دهر که کونين»فاني«
  در دشت فنا جمله نمودار سراب است

  )۱۱۵همان، (
* 

  خرابـات فنـا رفـت    به ديد آنکه پي من
  سرها چو حباب آمد و بر باد فنا رفت

  )۱۱۷همان، (
*  



  فنا در اشعارِ اميرکبير عليشير نوايي فاني  ١٥٣

  »فـاني «زان و زين بگذر و در راه قدم زن 
  نيست آيين فنا، آن من است اين من است

  )۱۲۴همان، (
*  

  پاي فنا راه عشق شد کاين دشت به توان
  جـاي خـار، همـه رشـته نيشـتر دارد      به

  )۱۴۲همان، (
*  

  دوست نيابي نشانز خود نرسته  »فاني«
  زهاد، شام و صبح مگر زين فغان کننـد 

  )۱۴۷همان، (
*  

  و مـاجراش بـداني   »فاني«صعوبت ره 
  ملک عشق، ز راه فنا گرت گذر افتد به

  )۱۶۶ان، هم(
* 

  در دوست نتواند رسيد چو از زهد ريا، »فاني«
ــه ــد   ب ــام افکن ــا گ ــه در راه فن ــد ار مردان   باش

  )۱۶۷همان، (
* 

  بين که معماران صنع ،»فاني«تا که ويران گشت 
  چون کنند آباد جاي، خـاک از آن ويـران برنـد   

  )۱۶۹همان، (
*  

  خبــر ز غرقــة بحــر فنــا نيابــد بــاز
ـ  به   ي آوردن خبـر نـرود  گور کس پ

  )۱۷۱همان، (
* 

  ١٥٤  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

  دعوي فنا هر که زنـد  به ، الف»فانيا«
عدم دعٰوي الفست در اينجا گوشه  

  )۲۰۳همان، (
* 

  اشک برآور نخست غسل طريق به ولي
  دگر ز صدق و صفا خرقة فنا در پوش

  )۲۰۵همان، (
*  
  بـاش  مي از خودي جدا چو شاهيت هوس است،
  بـــاش  نـــة فنـــا مـــي  گـــداي در گـــه ميخا 

  )۲۱۱همان، (
* 

  ي آيـين فنـا هسـت   اگرت دعٰو »فاني«
  از رفته تأسف مخور از نامده مخروش

  )۲۱۲همان، (
*  

  »فـاني «فنـا گـزين    وصال يار چو خواهي،
  سر بود تزريق که بحث علم و عمل سر به

  )۲۱۹همان، (
* 

ــاغ فنــا مگــر   ــاني«ز غنچــه و گــل ب   »ف
  و خرقة صد چاک دل چاک نشان دهد به

  )۲۲۲همان، (
* 

  فنـــا بـــه مکـــن »فانيـــا«عـــالج زهـــد ريـــا 
ــت او    ــت ز آف ــود مخلص ــدين نب ــز ب ــه ج   ک

  )۲۸۶همان، (
*  



  فنا در اشعارِ اميرکبير عليشير نوايي فاني  ١٥٥

  راه رو آنست که در دشـت فنـا  ! »فانيا«
  سـراب آلـوده   ميرد ار تشنه نگـردد بـه  

  )۲۸۹همان، (
* 

  از فلک آواره گشت، چون يابند »فاني«چو 
  چــون کــه او فتــاد خســيگردبــاد فنــا،  بــه

  )۲۹۷همان، (
* 

  صــحراي فنــا بــه مردنــت اوليســت ،»فانيــا«
  زانکه در ملک خودي، حاکم هر دون باشي

  )۳۰۲همان، (
* 

  آن روز بود قسم دلـت نقـش فنـا    ،»فاني«
  که جز از صورت مطلوب ورق ساده کني

  )۳۰۳همان، (
* 

  پيش از فنا مزن دم ،»فاني«نشکسته خويش 
  ت درسـت باشـد،خود را اگـر شکسـتي    الف

  )۳۰۳همان، (
* 

  توفيـق  دشت فنا طي نشود بـي  ،»فانيا«
  رهروان گرچه در آن پويه نمايند بسي

  )۳۰۵همان، (
* 

  قه ز ابناي زمانجز تفر به نيست »فانيا«
  سـرحد فنـا، آسـايي    گر کشي رخت به

  )۳۰۹همان، (
*  

  ١٥٦  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

  نزد ارباب يقين دار فنـا جـايي نيسـت   
  وطن اصلي اين طايفه جايي دگر است

  )۳۱۹همان، (
  راهنمايي

مسلک فنا چند تا اصول و قواعد درست  به براي راهنمايي ديگران »فاني«
راه فنا گام بر دارد؛ او از  به خواهد که طبق آنها هرکس که مي .کرده است

و اول عزم کند که او هجر را بر خود الزم بداند . قواعد مذکور پيروي کند
 پس. اش رفتار کند ع دارد که طبق گفتهتوقّ »فاني«براي فراق آماده باشد و 

تواند فنا شود و وصال يار حقيقي بيابد و در روز قيامت ازش باز پرس  مي
کس که در هر. هميشه وصال دريافت خواهد کردنخواهد شد زيرا او براي 

بر آن عمل  »يفان«طبق گفتة بايد . فنا محو شد او دايما آباد خواهد گشت
او اسرار خدا را خواهد دانست زيرا عرفا و  گشت، فانيکسي که هر. شود

فضال اعتقاد دارند که خدا خود هم در فنا وجود دارد و تا وقتي که خود را 
شرط ديگر فنا شدن اين است . تواند وصالش يابد نميمعدوم نخواهد کرد، 

 »فاني«. هم بينياز استنياز کند زيرا خدا  بي فانيکه خود را از دنياي 
گويد که يک بار فنا شدي، پس تو از اين رفت و آمد نجات خواهي  مي

مسلک  به گويد که مي مزيد »فاني«. يافت و هيچ ترس مجازات نداشته باش
بايد هر غرور . شود مي فنا، راه رفتن مشکل نيست اگر طبق او گام برداشته

 »فاني«. احساسات جاي ندارند و تکبر را از دست داد زيرا در دير فنا اين
  :چندتا بيت گفته استدر اين مورد 

  چه سان توان بود در شهر بند هستي »فاني«
  هـا هجـران نمـود مـا را     نيسـتي  چون ره بـه 

  )۷۰: ۱۳۷۵ني، فا(
*  



  فنا در اشعارِ اميرکبير عليشير نوايي فاني  ١٥٧

  بنوش جام فنـا تـا نمايمـت    »فاني«
  الم رادر کـنج ديـر روضـة دارالسـ    

  )۸۰همان، (
*  

  »فـاني «ت چـون  اگر فنا شدنت ميل هس
  رويت آنچه رسد، از سپهر روي متاب به

  )۹۰همان، (
*  

  ز دست ما بنوش مي بگير اين »فاني«گفت اي 
  چونکه نوشيدم سوي ملک عدم کـردم شـتاب  

  )۹۶همان، (
*  

  و دلبـــــر خرابـــــاتي »فـــــاني«
  که فنا حاصلش ز خـدمت اوسـت  

  )۱۰۱همان، (
*  

  وديهر کاو چنين دو جام فنا زد ز بيخ
  روز حشرسر از خاک برگرفـت  نارد به

  )۱۰۵همان، (
*  

  »فـاني «که مست گشته کنم ترک خويش چون 
  هر آنکه مست خراب اين چنين شد آباد است

  )۱۱۲همان، (
*  

  اميد قطع کن اي مرغ دل ز گلشن دهر
  که دام طاير قدسي ز رشتة امـل اسـت  

  )۱۱۵، نهما(
* 

  ١٥٨  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

  نـا زانـک  منزل عشـق تـو بـود کـوي ف    سرِ
  هرچند که شاه آمد از آن سوي گدا رفـت 

  )۱۱۷همان، (
* 

  صحراي فنا به خود و رفت ز »فاني«رست 
  بينمش از ديدة خودبين من است اينکه مي

  )۱۲۴همان، (
* 

  دانسـت  »فـاني «سالک  اي دل اسرار خدا،
  شوي، اين راز تواني دانست» فاني«گر تو 

  )۱۲۵همان، (
* 

  روز سوي دولت باقي ره بـرد آن  »فاني«
  که فنا، شـيوه گـي عـالم فـاني دانسـت     

  )۱۲۶همان، (
* 

  »فـاني «باده هستي خود را بشـوي اي   به
  که از هزار بال رست آنکه از خود رست

  )۱۳۰همان، (
* 

  »فـاني «از اين شراب کسـي کـام يافـت اي    
  که رسم خويش فنا ساخت بلکه افنا ساخت

  )۱۳۱همان، (
* 

  خوان »فاني«بحر فنا شرح حال  به گرن
  از آن خطوط که سازد ز لجه پيدا موج

  )۱۳۳همان، (
* 



  فنا در اشعارِ اميرکبير عليشير نوايي فاني  ١٥٩

  »فاني«راه اهل فنا خاک اگر شوي  به
  قــدم نهــاد تــوان در ره فنــا گســتاخ

  )۱۳۵همان، (
* 

  طلب گنج سـعادت ز دل آنهـا کـن   
  که درين دشت ز سيالب فنا ويرانند

  )۱۳۸همان، (
* 

  فال ميکده جام جهان نماستچون هر س
ــي آورد   ــا کوش ــق فن ــر روي در طري   گ

  )۱۳۹همان، (
* 

  ميي که ميل دل ما سوي فنـا ببـرد  
  منزل ريـا ببـرد  سـرِ  که بـه  ز زهد به

  )۱۵۸همان، (
* 

  جا آورد به طريق شيوة رندي کسي
  که روي دل سوي ميخانة فنـا آورد 

  )۱۶۰همان، (
* 

  رد اختيـار از آن طريق فنا ک »فاني«
  راه فنا، شدند کان همرهان شدند به

  )۱۶۹همان، (
* 

  از اين سراي فنا بسته رخت عمر »فاني«
ــر   ــانة دگـ ــت کاشـ ــر عزيمـ   دارد مگـ

  )۱۸۹همان، (
* 

  ١٦٠  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

  چون هجران رسيد مردنم در عشق مشکل بود،
ــا« ــاز  »فاني ــان گشــت ب ــودن آس ــا پيم   ، راه فن

  )۱۹۵همان، (
* 

  شهر فنـا رسـي   هب چو مي بنوش »فاني«
  کانجا نه بيم شحنه بود ني غم عسـس 

  )۱۹۹همان، (
* 

  »فانيـا «خود بيني اهل مدرسه دانند 
  غير نکتة فقر و فنـا مپـرس   از ما به

  )۲۰۰همان، (
* 
  »فــاني« سـبک روي طلبــي در ره فنــا، 
  ز دوش خود فکنش ،بار خودي مرو به

  )۲۰۴همان، (
* 

  هست شه راه فنا سوي وصال  تعلم و عمل مهجورس »فانيا«
  )۲۲۴همان، (  

* 
  »فاني«عجب نبود رسيدن در حريم باقي اي 

  اي قطـع بيابـان فنـا بـر دل     اگر خـود گفتـه  
  )۲۲۶همان، (

* 
  دوسـت  بـه  فنا ره نتـوان بـرد   به جز! »فانيا«

  اين محال است که من عاقل و فرزانه روم
  )۲۳۸همان، (

* 



  فنا در اشعارِ اميرکبير عليشير نوايي فاني  ١٦١

  کاز پي کسب فنا زهد عجب افزود اين دم،
  پرستي پيشه سازم، عشق بازي فـن کـنم   مي

  )۲۳۹همان، (
  وصال
وجود آمده است و تا  به ، انسان در اين دنياي فاني از معدوم»فاني«طبق 

يار حقيقي وصال دريافت  به خانة حقيقي بر نخواهد گشت، او به وقتي که
 خواهد مي کسي کهدهد که بايد هر مي فشار »فاني«بنابراين . نخواهد کرد

 وصال برسد، بايد اول از وجود خودش خود را جدا کند و آن وقت او به
عمل کند اگر در آن  »فاني«دوم اينکه طبق گفتة . خدا پيوندد به تواند مي

بنابراين طبق گفتة . کند، پس وصال يار حقيقي نخواهد شد مي چون و چرا
. ز اين دنيا فاني نجات بدهدوصال برسد و خود را ا به گام بر دارد و »فاني«
  :گويد مي در اين خصوص »فاني«

  سربرباد از هجـرت  به مرا شد زندگاني سر
  ها خوشا آنها که دارند از وصالت زندگاني

  )۷۷: ۱۳۷۵، نيفا(
* 

  حديث وصل تو را بر زبان اگر نارم
  ز سر چگونه برون آرم ايـن تمنّـا را  

  )۸۰همان، (
* 

ــا وصــل  ــافتي ز قطــع راه فن ــاني«ي   »ف
  بلي مراد درين راه درخور عمل اسـت 

  )۱۱۵همان، (
*  

  ١٦٢  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

  »فـاني «وصال بايدت از خويش بگسل اي 
  او پيوست که هرکه او ز خودي شد جدا به

  )۱۲۵همان، (
* 

  چرا گر دوست »فانيا«هوش وصل مجو  به
  خبر نباشـدش آن کـاو ز خـود خبـر دارد    

  )۱۴۲همان، (
* 

  »فاني«ه کند چون طلب وصل حرم هرک
  بيابـان فنـا نتـوان کـرد     روي دل جز بـه 

  )۱۵۵همان، (
* 

  »فـاني «طلب وصل کني؟ جوي فنا چـون  
  مشکل عشق چنان کردمت آسان که مپرس

  )۱۹۸همان، (
* 

  سـوي وصـل   »فانيا« گام شما رست، به چو ره
  تعجيـل رفـت نتـوان بـيش     چـرا کـه بـه   ! مدو

  )۲۰۹همان، (
* 

  کم گرد در راه فنـا  »فانيا«وصل خواهي 
  گفتمت اين را، و نبود بر رسول اال بالغ

  )۲۱۷همان، (
* 

  »فــاني«فنــا گــزين  وصـال يــار چــو خـواهي،  
  سـر بـود تزريـق    که بحث علم و عمل سر بـه 

  )۲۱۹ همان،(
*  
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  »فــاني«غيــر از فنــا مــدان  بــه حصــول وصــل
ــه ــه آن ب ــراق  ک ــو را در آن ف   وصــل رســاند ت

  )۲۲۰ همان،(
* 

  ، فنا طلب کنم از وصل شمع خويش»فاني«
  هر شـب کـه چشـم جانـب پروانـه افکـنم      

  )۲۵۱همان، (
* 

  فنا وصل چو خواهي از دوست به جز! »فانيا«
  جز خيـال و طمـع خـام چـه خواهـد بـودن      

  )۲۷۱همان، (
* 

  زان فنا کاندر فـراق  »فاني« از تو شد اي عشق،
  کشـي  مـي  سوزيم پنهان و در وصـل آشـکارم  
  )۳۰۶همان، (

  دنيا
هم بر اين عقيده  »فاني«شاعر ما . اند که اين دنيا فاني است دانشمندان گفته

گويد در اين دنياي  مي .داند مي او هم اين دنيا را نوعي مجازات. اعتماد دارد
بنابراين سعي کنيم که زودتر از . ر نيستفاني جز رنج و غم چيز ديگر ميس

روح انسان موقتا . ايمي فنا بشويم و از اين زجر نجات بيابيمسراي د به اينجا
اين دنيا فاني آمده است ولي خانة حقيقي اين روح در  به از خدا جدا شده

  :گويد مي در اين مفهوم »فاني«. معدوم است جايي که خدا حضور دارد
  »فاني«چو آخر جز فناکاري نخواهد بود اي 

  خـواران را در اين دير فنا بگذر عيب جرعه 
  )۷۶: ۱۳۷۵، نيفا(

* 
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  در دير فنا جام يقين جوي که مطلوب
  از پردة پندار تو بربسـته نقـاب اسـت   

  )۱۱۵همان، (
*  

ــر ــه اي شــيخ اگ ــا بگــذري شــبي  ب ــر فن   دي
  شيد و حيله هرچه تو خواهي ميسـراتت  زج

  )۱۲۱همان، (
*  

  ي در بسته شد چه باک استگر خانقاه تقٰو
  سـت، زو بـاز شـد گشـادت    ديـر فنـا گشاد  

  )۱۲۴همان، (
*  

  و او را »فاني«صد بهانه ز خود رست  به
  اين بهانـه شـد باعـث   : عزم دشت فنا به

  )۱۳۲همان، (
* 

  دهـر  بـه  آن کس را فنا باشد مسلم کـاو  »فاني«
ــه  ــقبازي را ب ــي  درد و داغ عش ــاکي م ــد پ   کش

  )۱۴۲همان، (
*  

  که خواست ملک بقا فتح گرددش »فاني«
  دشـت فنـا کنـد    نبود عجب، که ميـل بـه  

  )۱۴۶همان، (
*  

  دير فنـا کننـد   به رندان که ميل باده
  مـا کننـد   آيا بود که جام اشارت بـه 

  )۱۶۳همان، (
* 
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  زهــاد اگــر گشــاد نديدنــد در ورع
  صفت، عزيمت دير فنا کنند» فاني«

  )۱۶۴همان، (
* 

  گر خرقه رهن باده کني خيز و سوي ديـر 
ــت  ــر   رخ ــوش ب ــه پ ــة خرق ــا ز زاوي   فن

  )۱۸۸همان، (
* 

  هرکه اميـد شـفاعت از تـو دارد روز حشـر    
  اندرين دير فناش از جرم و بيباکي چه باک

  )۲۲۱همان، (
* 

  »فـاني «خانقـه زاهـدانم اي    به مجو
  دير فنا خاک پاي رنـدانم  که من به

  )۲۲۷همان، (
* 

  کافرا کاز پي ايمان ريايي مخلـص 
  بيـنم  تر از دير فنا مـي  بمنزلي خو

  )۲۴۷همان، (
* 

  مرا چو قبلة مقصـود گشـت ديـر فنـا    
  خاک درگه رندان عجب مدان رويـم  به

  )۲۵۳همان، (
* 

  دشت فنافتد، شايد به آن که »فاني«چو 
  چو برق طي کند آن راه در قدم زدنـي 

  )۲۹۷همان، (
*  
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  مردان شهيد تيغ عشق هست در دشت فنا،
  دشت فنـا بودسـت دشـت کـربال    ، »فانيا«

  )۳۱۶همان، (
*  

  سررشتة اهـل زهـد بگسـل اي دل   
ــزل اي دل   ــاز من ــا بس ــر فن   در دي

  )۳۳۵همان، (
  گيري نتيجه

 »فاني«کبير عليشير نوايي اميرآيد که  مياز بحث و مبحث فوق اين نتيجه بر
اين دنياي فاني که بن رنج و غم است بزودي از اينجا  خواست که مي
او براي فنا . وصال يار حقيقي برسد به معدوم فنا بگردد تا به ي بيابد ورهاي
  .دهد مي ديگران هم پند و نصيحت به شدن

  کتابنامه
، مرکز شرح احوال و آثار فارسي امير عليشير نوايي :شگفته، صغٰري بانو .۱

  .ش  ۱۳۸۴، )پاکستان(آباد  اسالم تحقيقات فارسي ايران و پاکستان،
خ، الدين همايون فر اهتمام دکتر رکن به ،ديوان :الدين عليشير منوايي، امير نظا .۲

  .ش ۱۳۷۵انتشارات اساطير، ايرانشهر، ايران، 
  



  كوب زرين رِثاآ درموضوع تصوف 
  ∗مهتاب جهان

  چکيده
کوب  اي زرين کتب تصوف که توسط استاد فرهيخته مقالة حاضر راجع به

مساعي شده است که تمام آثارِ تصوف . کند اند، گفتگو مي نگاشته شده
ندگان گرامي هندي رسانده نخوا استاد تجزيه و تحليل شوند و آگاهي به

  .در اين زمينه هم صحبت پرداخته استشود که استاد 

  هاي کليدي واژه
 فصوفيه، پله پله تا مالقات خدا، جستجو در تصو ف، ارزش ميراثتصو

اندني، فرار از مدرسه، در قلمرو وج ايران، سر.  

  مقدمه
اي طوالني دارد و از زمان قديم بسياري نويسندگان ايراني و  تصوف پيشينه

در زمانة حاضر هم . اند رشتة تحرير درآورده تب بههندي در اين زمينه ک
اند و آثارِ  نويسندگانان داريم که در مورد موضوع مذکور قلم برداشته

کوب هست که  اند و يکي از آنها استاد فرهيخته زرين وجود آورده گرانبها به
ده است که راجع شسعي . تا کتاب دربارة تصوف نوشته است تقريباً هفت

  .آن کتابها در اين مقاله گفتگو شود مطالبِ به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دانشگاه دهلي، دهلي فارسيبخش استاديار   ∗
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  ارزشِ ميراث صوفيه
هاي  اين كتاب از جمله كتابهايي است كه در ايران اخيراً دربارة جنبه

ديد خاصي خود، امور  كوب با اند دكتر زرين گوناگون تصوف تأليف شده
تصوف را در اين كتاب ارزشمند خود بررسي و ارزيابي  به مختلف متعلّق

ست مثل آثارِ ديگر او، اين اثرش هم اهميت و مناسبت خاصي نموده ا
 تصوف دارد و مورد مطالعة تعداد زيادي قرار گرفته است و حقيقتاً  با
  .گيرد خذ خوب براي تصوف مورد استفاده قرار ميأعنوان م به

دنياي تصوف ونمايي ردر اين كتاب نويسنده فقط خواسته است د
هايي كه در آن هست  ها و زيبايي ه و زشتياز دنياي صوفي. ترسيم كند

اي عقايد و احوال اين  دربارة انتقادي كه در اين كتاب بر پاره. گويدسخن 
ارزش ميراث «قوم رفته است، عذر مؤلّف آن هست كه اين مختصر 

 .در اينجا قاضي هست نه مدافع مؤرخبر حال تاريخ است و » صوفيه
  )٢  :١٣٦٢کوب،  زرين(

كوب توشة ساليان  دكتر زرين .داردران سابقة طوالني تصوف در اي
 .زحمت خود را در راه شناخت تصوف در اين مجموعه فراهم آورده است

اسالم، در   مذهب، مخصوصاً مذهب مراحل دگرگوني و برخورد آن را با
را كشيده است و چهرة صوفي راستين  بحث به نشين نناديارهاي مسلما

  )٣: همان( .ي كرده استدانش بازسازاعتقاد   با
 تاريخي تصوف در ايران، تأثير تصوف و جماعت  در اين اثر عالوه بر سير

صوفيه در مظاهر مختلف زندگي شرقي بازگو شده است و زندگي صوفيان 
 دهوررشتة تحرير درآ به مانده است، آنها باقي به كه راجعاخباري  بزرگ با

  .است
تصوف  به م آشكار است، راجعنا به ، چنانكه»صوفيه ارزش ميراث«
قريباً پنج بار تش نگاشته شده و تا حاال   ه ١٣٤٢سال در  كتاب. باشد مي
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، چاپ ١٣٥٣، چاپ سوم ١٣٤٤، چاپ دوم ١٣٤٢شده، چاپ اول   چاپ
چاپ  به و چاپ جديد كتاب، نسبت ش ه  ١٣٦٣چاپ پنجم  ،١٣٥٦چهارم 

» صوفيه ميراث  از«زرگ فصل ب. ، افزونيهايي دارد كه از آن جمله استقبل
صوفي و  به آور راجع هاي انديشمندان بزرگ و نام كه دربرگيرندة گفته

  .تصوف و اصطالحات صوفيانه است
كتاب مزبور مشتمل است بر دو مقدمه، مقدمة چاپ دوم و مقدمة چاپ 

 ، شيخ و خانقاهمحبتقلمرو عرفان، زهد و : سوم و هفت باب كه عبارتند از
  .صوفيه، صوفي، تصوف در ترازو، از ميراث صوفيه يه، دفترحكمت صوف

  قلمرو عرفان  اول ـ باب
هاي نظري و عملي عرفان و تصوف  عرفان عام و جنبه به در اين باب راجع

اسالمي و عرفان، حالت عارف و عارف در حال و كشف و شهود، الهامات 
، ٢گيتا  توگْو ب ١دشَنِپقلبي صوفيه، دربارة عرفان هندي مثالً هوكشاء، اُ

، فيثاغورس، ٥مسيج  ويليام ات مهماطّالع، عالوه بر اين ٤و پاتنجلي ٣يوگا
  .بيني نوشته است باب درون افالطون، ارسطو، قول در

  محبتباب دوم ـ زهد و 
در اين باب بحث دربارة علم صوفيه و علم فقها، معرفت واقعي و رياضت، 

وفي، عشق حق و قلب انسان، عشق و وصال عارف، عشق و زبان ص
باب  پوشان، روايات صوفيه در وش، افكار بر پشمينهپ صوفي پشمينه

منشا زهد، دربارة حسن بصري و  قرآنپوشي دربارة زهد و عرفان،  پشمينه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Upanishad. 
2. Bhagwat Gita. 
3. Yoga. 
4. Patanjali. 
5. William James. 
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هي، تعاليم اٰل محبتعجمي، رابطه و   بصري و حبيب بهلول مجنون، حسن
كامل سرگذشت  اطّالعباب در اين . تپرداخ، دربارة حلّاج و سخنان رابعه

سينا و  دربارة شبلي و واسطي، ابن. دثبت نموحلّاج و اخبار او و آثار او 
  )١١ :همان( .غيره نوشت شده است ابوسعيد و رونق بازار تصوف و

  باب سوم ـ شيخ و خانقاه
ات و اطّالعهاي طريقت مختلف  صوفيه و سلسله به در اين باب راجع

خواجه عبداهللا  ،ه شيخ ابوسعيد ابوالخيراصطالحات مفصّل گردآمد
ي، كبٰر  الدين طاهر و طغرل، نجم  امام غزالي، بابا ،كوهي  بابا انصاري،
هاي طريقت  سلسله. گرفته است قرار سهروردي مورد تذكّر الدين شهاب

قادريه، رفاعيه و عيساويه، سلسلة بدويه، سلسلة سهرورديه،  مثالً سلسلة
ه، چشتيه، شطاريه، مولويه، بكتاشيه و سلسلة شاذليه، سلسلة نقشبندي

  )٢٥: همان( .قلندريه
هاي صوفيه، مجالس آنها و اهميت قوالي و  خانقاه به عالوه بر اين راجع

  .سماع، بيخودي و رقص نزد صوفيه مورد بررسي قرار گرفته است

  باب چهارم ـ حكمت صوفيه
شهود، حقيقت، ات و اصطالحات مثالً كشف و اطّالعدر اين باب همة 

حال و مقام فنا، يقين، قلب انسان كامل، ال اليقين و عين شريعت، طريقت، حق
  )٣٨ :همان( .نگارش آمده است به حق و ديگر به تجلّي، سير از خلق و سير

  باب پنجم دفتر صوفي
صوفيه،   صوفيه، شعر ادب صوفيه، نثر به در اين باب در بحث و نقد راجع

فارس،   قشيريه، ابن  المحجوب، و رسالة كشفاقوال و مقاالت مشايخ، 
ات سنايي و رومي و تعاليم وي، زندگي و وفات و مدفن وي، غزلي ،عطار
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 سنايي، مثنويات عطّار، مثنوي مولوي، مثنويات  عطّار، مولوي و غزل، حديقة
  .اند ديگر صوفيه همة مطالب بسيار پرارزش

  باب ششم ـ تصوف در ترازو
دنيا چه چيزي در  به رة ارزش ميراث صوفيه كهدر اين باب بحثي دربا

صوفيه و طبقات اصناف صوفيه و . اند، آمده است تصوف گذاشته
دعوي، تفاوت احوال و مراتب صوفيه، صوفيه محتاط، ازدواج صوفيه،  اهل

، شفقّت بر حيوانات، مخالفت صوفيه صوفيه و منكران، اجتناب از شهرت
ذات از تصوف، تصوف و امثال و حكم ه و مأخوعلوم رسمي، لغات عام  با

  )٥٧: همان( .عاميانه همه چيزها در اين باب آمده است

  ارزش ميراث صوفيه
تصوف و صوفي نوشته شده  به بابي هست مانند مطالب ديگر اين هم راجع

باب احوال و  سينا در  مناجات خواجه عبداهللا انصاري، اشارات ابنمثالً از 
صوف و صوفي، دربارة خرقه، مالمات، ابدال، مقامات عارفان، تعريف ت

اين . افاديت و اهميت زياد دارد» ارزشِ ميراث صوفيه«. سخن رفته است
. ترين مآخذ دربارة صوفيان و مشايخ و تاريخِ تصوف است کتاب مهم

نگارش مانند كتابهاي كالسيك زبان و ادبيات فارسي نوشته شده در  سبك
 .هاي زبان عربي هم گنجانيده شده است ها و جمله اين باب واژه

  )٧٠ :همان(
 دربارة زندگي و انديشة ابوحامد غزالي مدرسه  از  فراركتاب ديگر 

در اين ضمن نويسنده بسيار تحقيق . قلم نويسنده نوشته شده است به
كرده است و مقايسه از نويسندگان و جويندگان ديگر كه دربارة وي   دقيق

  .يرة نقد گفتاري مفصّل آمده استاند و در دا قلم برداشته
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دربارة  است امايافته   تحقيق تاكنون در احوال و آثار ابوحامد انجام
فقط ناشي از   زندگي و انديشة او موارد ابهام كم نيست اين نكته نه

فكنده ا ةهايي است كه بر تاريخ عصر او، تاريخ عصر سالجقه، ساي تاريكي
ندي آثار اوست كه بعضي از کتنوع و پرا است بلكه تا حد زياد نيز ناشي از

هاي خطّي است برخي چاپ دقيق انتقادي  صورت نسخه به آنها هنوز فقط
عنوانهاي مختلف ديگر نيز يادشده است و تعدادي را   اي با ندارد، پاره

 .هرحال اصالت آنها محل ترديد است به اند يا نام او برساخته به ديگران
و آثار و افكار وي كه غالباً نيز مشحون از وسعت و تنوع قلمربر عالوه 

هايي سابقه است، امكان احاطة پژوهنده را بر سراسر  سخنان تازه يا توجيه
كند، چرا كه در همة تاريخ فرهنگ اسالمي شايد  قلمرو كار او دشوار مي

قدر غزالي تنوع تمام عرصة يك فرهنگ را  به يافت كه كمتر كسي را بتوان
  .اين پرمايه و جاندار تصوير كرده باشد به ة خويشدر زندگي و انديش

اي كه افكار و آثار او در قلمرو دين و فلسفه و  تأثير قابل مالحظه
شده كه از ديرباز جويندگان بسيار  تصوف اسالمي باقي گذاشته است، سبب

بين  جمله در از. بحث و تحقيق احوال وي دست بزنند به در شرق و غرب
آسين . اند وي تحقيق كرده به ر طي دو نسل اخير راجعشناسان د آنچه شرق
اند  جنبة كالمي فكروي بيشتر توجه كرده به ٢وات و مونتگامري ١پاالسيوس

اند،  جنبة فلسفي آن بيشتر نگريسته به مخصوصاً ٣وينسنكو تا حدي 
 ، شبلي نعماني و فريد نيز هريك در٤دونالد بگلي چنانكه كساني چون ماك

آنكه بيشتر  عين حال با اند در بررسيهايي كرده از تعاليم او اي باب جنبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Asian Palasivis. 
2. Montgamary Watt. 
3. Wenisk. 
4. Mckdonald Bogley. 



  کوب زرين رِثاآ دروضوع تصوف م  ١٧٣

كارهاي غزالي را از جهات گوناگون بارها تاكنون مورد بررسي واقع شده 
اي را  است چيزي كه هنوز از ديدگاه جويندة كنجكاو امروز پژوهش تازه

ترين كار اوست زندگيش از آنكه عظمت و عمقي كه در  كند مهم طلب مي
ست كه ارزش آن از هيچ يك از كارهاي ديگرش اندو هست چنزندگي ا

اي  كمتر نيست و همين نكته است كه آن را در خود بررسي جداگانه
  )٦ :١٣٥٣کوب،  زرين( .دارد مي

بار چاپ و وآمد و د نگارش به ش  ه ١٣٥٣اين كتاب پرارزش در سال 
ب ش و اين كتا  ه ١٣٥٦ش و چاپ دوم  ه ١٣٥٣منتشر شده چاپ اول 

 اي و ده باب ارزشمند عالوه بر اين يادداشتها، كتابنامه مشتمل بر مقدمه
اول، كودكي   باب. بابهايي كه در اين كتاب آمده است اينطور است. گزيده

چهارم در  سوم لشكرگاه، باب  الحرمين، باب دوم درس امام و جواني، باب
كمش رهايي و ششم در كش پنجم فرار از مدرسه، باب نظامية بغداد، باب

دمشق و جامع اموي،  به ربارة گريز از بغداد وروددر اين باب بحثي د ،گريز
س  ها، ابوحامد و بيت د در مساجد و خانقاهعزلت و زاويه غزاليه تردالمقد

هشتم سبك و آثار،   ، بابفلسفه هفتم فيلسوف صد باب ،گرفته است قرار
نام مدرسه يا  به دهم  بعنوان بازگشت نوشته شده است و با به نهم  باب

  .خانقاه آمده است
دربارة تاريخچة تصوف در ايران است  :جستجو در تصوف ايران

اين موضوع قلم برداشته است جستجو در تصوف ايران كاري  به نويسنده
همة افقهاي ناشناختة فرهنگ ايراني تقريباً  است كه بدون آن آشنايي با

اي كه دارد،  در جملة ابعاد گسترده ناممكن است حتّي دنياي اسالم را نيز
كرد توان بدرستي ارزيابي ي آن نميناانسعد بدون شناخت ويژگيهاي اين ب .

ا دنياي شعر و هنر و اخالق و تربيت كالم و حكمت بليكن تصوف نيز 
پيوندي ديرينه دارد و اين نكته جستجوگر را از محدودة آنچه تصوف و 
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برد و از سير و پويه در آفاقي بس  ر ميتوانند بسي فرات عرفان محض مي
  )٧: ١٣٥٧کوب،  زرين( .كنند مي  دورتر را مطالبه

شمار  به اين جستجو مدعي آن نيست كه چيزي از مقولة تاريخ تصوف
باشد،  مي هگذشت  بررسي ارتباط بين تصوف با آيد اما تاريخ تصوف نيز اگر

عالوه . دارد و سنّتهاي ادبي بيشتر ارتباطجريانهاي انديشگي  بدون شك با
نفوذ تصوف در ميراث ادب و هنر ما پيش از آن زنده است كه امتداد بر 

چنانكه . ها واپس رانده باشد بيغولة گذشته به تاريخ توانسته باشد تمام آن را
منشأ تاريخ آن نيز خواه جادوگري باستانيان باشد و خواه اميد موهوم يا 

حال از ارج و بهاي انساني اين   مديدگان جامعه، در هرسرخوردگي ست
  )٩همان، . (كاهد ميراث ديرينة فرهنگ ايران نمي

اي و پانزده بخش و عالوه بر اين  اين كتاب مشتمل است بر مقدمه
ها در پايان كتاب نوشته شده است تاريخ اين كتاب  يادداشتها و گزيده نكته

  :قرارند تاب آمده بدينش هست بخشهايي كه در اين ك  ه ١٣٥٧
صوفية   -٣در مهد تصوف،   -٢مرده ريگ ايران باستان،  -١

در   -٦امام غزالي و برادرش،  -٥خراسان و پيرانش،  -٤خراسان، 
  آرامش در بغداد،  -٨ماجراي حلّاج و شبلي،  -٧ مكتب بغداد،

شعر صوفيه  -١١از پيران پارسي،  -١٠، ةالقضا عين طاهر و  بابا -٩
شعر صوفيه بعد  -١٣الدين،  دنياي موالنا جالل  -١٢عطّار، سنايي و 

. قلندر و خاكسار -١٥ مالمت و فتيان،  اهل -١٤از موالنا، 
مطالب و بخشهايي كه در اين كتاب نوشته سودمند و قابل   همة

  :باشد مالحظه مي
تصوف و  به راجع ييكي از كتابهاي :جستجو در تصوف ايران لةابدن

جستجو در تصوف «مؤلّف وقتي كه كتاب . تاصطالحات صوفياس
اي كرده بود  را نوشت در مقدمة آن از خوانندگان خود وعده» ايران
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دنبال اين كتاب خواهد نوشت و  به كه دربارة تصوف كتابي
. پرداختموضوعات گوناگوني دربارة تصوف را در آن خواهد 

صوف دنبالة جستجو در ت«كرد و كتاب  اش را وفا مؤلّف وعده
در اين كتاب دربارة صوفي . اختيار خوانندگان گذاشت را درايران، 

. گرفته است  گوناگوني مورد بحث قرار ةو صوفيه، تصوف و فالسف
تواند  زند مي محك مي به از همان آغاز كار آنچه در بحث نقد صوفي

ه سازد كه اينجا هدف جستجو، رد و اين حقيقت متوج به خواننده را
مقصود بررسي ويژگيهايي است كه پديدة تصوف را از  قبول نيست
کوب،  زرين( .دارد قابل متمايز ميهاي فكري و شناختي  ساير پديده

٥: ١٣٤٧(  
 ش  ه  ١٣٦٠بخش كه در سال   اين كتاب مشتمل است بر يك مقدمه و نُه

شد مطالب كه در اين نگاشته  ش منتشر ه  ١٣٦٢نوشته شد چاپ اول در 
  :استشده بدين قرار 

  ،و خلفايش يشيخ كبٰر  -٣نهضتهاي صوفيه،   -٢نقد صوفي،  -١
از سمرقند  -٦كبرويه ذهبيه و نوربخشيه،   -٥، ن عربيبمكتب ا -٤

تجديد   -٩فالسفه،  تصوف و -٨عهد مكتب اصفهان،   -٧تا هند، 
  .گذشته  عهد با
نمايد و  كوب در اين اثر تاريخ تصوف اسالمي را ايضاح مي زرين

اند، احوال  كه مشايخي كه در گسترش تصوف سهمي بسزا داشته كوشد مي
معرض  به د و مساعي آنها براي ترويج تصوفکن  هاي آنها مطرح و انديشه
قلم   نويسنده در اين كتاب خود هم مانند آثار ديگر با. گيرد بيان قرار

داده است كه ديدگاهي عميق  كرده است و نشان  شيواي خود مطالب را بيان
  .درستي ايراد نمايد به تواند آن را صوف اسالمي دارد و ميدر ت
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سمثنوي معنوي مولوي  به ترين راجع يكي از كتابهاي معروف :ني ر
شده و   چهار بار چاپ. ش بنگارش آمد ه ١٣٦٢سال  به اين كتاب. است

در جلد اول يازده باب . جلدي است كتابي دو ،چاپ چهارم در دست آمده
مجلّد كتاب مجموعاً از شانزده باب و . پنج باب نوشته استو در جلد دوم 

اي و عالوه بر اين در آخر كتاب يادداشتها، راهنما  يك گزارشنامه و مقدمه
  .غيره شامل است  و

  :ازعبارت بابها كه در اين كتاب آمده است 
سوم  دوم موالنا و ياران، باب نامه، باب اول مثنوي در ني  باب
انديشي،  پنجم قافيه زبانان، باب چهارم زبان بي بابجمع مستمع،   با

هشتم از   هفتم در قلمرو وحي، باب  ني، باب ششم قصّة  باب
دهم عشق و  نهم مقاالت و دالالت، باب  مشكات نبوت، باب

دوازدهم انسان در عالم،   يازدهم عالم در انسان، باب معرفت، باب
ة طريقت، چهاردهم در جاد شمع شريعت، باب سيزدهم با  باب
  .خاتمه شانزدهم سخن كوتاه ـ  پانزدهم مقصد حقيقت، باب  باب
سني كتابي هست كه در آن نقد و بررسي و شرح تحليلي و تطبيقي   ر

ت اين كتاب زياد هست، و ارزش و اهمي. مثنوي معنوي آمده است
مولوي و حيات وي، خانواده و ياران و  به نويسنده دربارة مثنوي و راجع

مثالً شريعت، طريقت، روح و انسان، فنا و بقاء، مقاالت و  اصول وي
 راجع جا در كتاب چندينات كامل داده اطّالعدالالت، مقصد حقيقت 

  .كند نويسد و معني آن مي توضيح و توصيف مثنوي مي به
  :نويسد نويسنده دربارة اين اثر خود مي

ريعت ياري تمام مثنوي و هر آنچه در آنجا حاصل سير در اطوار ش”
 و طريقت و حقيقت محسوب است در مفهوم فناء در حق و بقا

شود،  و نالة وي رمزي از آن است، خالصه مي» ني«وي كه حال  به
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انقطالع  و عشق و فقر هم كه الزمة اين فناست در شور و شوق بي
خويش » خودي«بودنش از » خالي«خويش و در » نيستان» به ني

 هه غذاي عاشقان و يك وسيليابد چنانكه سماع هم ك تصوير مي
 .“مجال ظهور دارد» ني«ي است هم در وجود يخود رها  از
  )٢: ١٣٦٢کوب،  زرين(

اثبات رسانده است كه او  به كوب در اين كتاب خود استاد زرين
هاي عرفاني موالنا آشنايي زيادي داشته است و  معاني تصوف و انديشه  با

حيطة تحرير  به در مورد مثنوياستعدادي هم دانسته كه ادراك خود را 
هاي گوناگون  خواهند جنبه حقيقت اين كتاب براي آنهايي كه مي در. آورد

  .ببرند ناگريز است مثنوي را پي
الدين  دربارة زندگي، انديشه و سلوك موالنا جالل :پله تا مالقات خدا  پله

ه برگزيده پله تا مالقات خدا، اين عنوان را از آنرو براي اين نوشت است پله
مولوي را در سلوك روحاني  به است كه خط سير زندگي موالنا معروف

شكل مصرع  به خود در مثنوي معنويچند   دهد هر تمام عمر او نشان مي
پندار خويش هيچ نشاني از آن در  به شود كه انه نقل ميشعر، از زبان طع

 .يابد مثنوي كه خود يك رويه از زندگي و سلوك معنوي موالناست، نمي
  )١: ١٣٧٠کوب،  زرين(

اين عنوان مبني بر كالم موالناست اما عين كالم او نيست انتخاب آن 
تصوير و تقدير مراتب  به شكل حاضر بيشتر ناظر به اندك تحريف و  با

  )٢: همان( .عروج او بوده است
نقل سوانح حيات موالنا بيشتر سروكار دارد تا نقد  ر باضنوشتة حا

 اي داستان گونه م او، و اگر بدين صورت كه هست زندگينامهو تعاليانديشه 
  )٤: همان( .آيد نه از آنروست كه نويسنده خواسته نظر مي به
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 وشده  نوشتهش   ه ١٣٦٩اين كتاب در دايرة تصوف آمده و در سال 
اين تأليف مشتمل . ديرس دست بهو چاپ ششم  رسيدهچاپ  بهشش بار 

 وه بر اين بعضي موضوعات مفيد مثالًاست بر يك مقدمه و ده باب عال
و نام يادداشتها و كتابخانة لغات و تعبيرات و نامها و مطالب نوشته است  به

دربارة كتابهايي كه چاپ شده و زير چاپ كه از همين نويسنده نوشته 
  .اتي در پايان كتاب آمده استاطّالعاست 

  :قرار است آمده بدين مذکوربابهايي كه در كتاب 
الالي پير در   -٣هجرت پا فرار،   -٢اء ولد و خداوندگار، به -١

رقص در بازار،   -٦بازگشت،  رغبت بي  -٥طلوع شمس،   -٤قونيه، 
از  -٩، ماوراي شعر به عبور -٨الدين و قصّة مثنوي،  حسام -٧

  .سالهاي پايان - ٢٠مقامات تبتل تا فنا، 
اساطير  كتابي دربارة سيري در عقايد، اديان و :در قلمرو وجدان

. ات مهم كه در اين داده شده بسيار ارزشمند استاطّالعاست همة 
يك مقدمه و چهارده . نوشته شد ش ه  ١٣٦٩سال در  اين كتاب

پندارهاي از ياد رفته،  - ٢زمينة جستجو،  - ١: بخش در اين كتاب آمده
ميراث هندوان،  -٥در چين و ماوراي آن،  -٤يگانه يا دوگانه،  -٣
دنياي  -٩از فلسطين تا روم،  -٨سرزمين وحي،  -٧ا، هند و آسي -٦

و عرفان، تصوف  - ١٢دين و فلسفه،  - ١١وحي و عقل،  - ١٠اسالم، 
  .اه اسطوره -١٤قلمرو وجدان،  - ١٣

اي براي مباحث  فقط مدخل سودمند و ارزنده  تاريخ عقايد و اديان نه
 حوال وجداناي عميق از ا علم كالم تطبيقي است بلكه خود تجربه به مربوط

انساني در طي تحول و توالي قرنها و نسلها نيز هست نويسنده در اين 
توان آن را  گويد كه از آنجا كه حيات ديني و مخصوصاً آنچه مي ضمن مي

دارد تا در رفتار  هر صورت كه هست انسان را وامي به احساس ديني خواند،



  کوب زرين رِثاآ دروضوع تصوف م  ١٧٩

ناشايسته آن بينديشد، نيك و بدشايسته و  به و گفتار و انديشة خويش همواره
اند و الجرم شناخت   قلمرو وجداني وابسته  پيداست كه اديان و عقايد با

  )١  :١٣٦٩کوب،  زرين( .آنها شامل شناخت اخالقي و وجدان نيز هست
تاريخ جامع عقايد و اديان است نه مرور بر تمام فرهنگ   كتاب حاضر نه

كند و  و احوال آنها عبور مياي ادوار  ديني انسان، فقط از دايرة شمول پاره
ت اليدارد حاصل فع ميقلمرو وجدان مربوط   در آنچه اين مباحث را با
شرق  به در اين جستجو هم. گيرد جستجو مي به ذهن و وجدان انسان را

اي از  بيش از غرب نظر دارد و اين از آنروست كه غرب امروز بخش عمده
ن است و اگر در اين باب شرق مديو به سرماية ايمان و وجدان خود را

  )همان( .دهد از ناشناخت يا از شوخ چشمي است انكار يا ترديد نشان مي
اين اثر استاد مثل آثار ديگرش، نشانگر مطالعة گستردة مؤلّف در زمينة 

زبان  به شناسي است و بايد اقرار كرد كه اين گونه كتابي قبل از اين جامعه
هاي  جنبه كوب خوانندگان خود را با ينفارسي نوشته نشده بود و استاد زر

  .سازد شناسي آشنا مي مختلف جامعه

  گيري نتيجه
اين نتيجه  کوب، بنده به پس از تحليل و تجزية کتب تصوف استاد زرين

ام که استاد در اين کتب، تاريخِ تصوف را بازگو کرده است و  رسيده
يف نموده است زبان ساده و روان توضيح و توص اصطالحات آن را هم به

استاد خدمت بزرگي را انجام . باشد که براي خوانندگان امروز قابل درک مي
  .داده است

  منابع
١. سة انتشارات ارزشي ميراث صوفيه: عبدالحسيندكتر  کوب، ينزرمؤس ،

 .ش ه ١٣٦٢اميركبير، تهران، 
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٢. خدا پله: عبدالحسيندكتر  کوب، ينزر انتشارات علمي، پله تا مالقات ،
 .ش ه  ١٣٧٠ن، تهرا

٣. ف ايران :عبدالحسيندكتر  کوب، ينزرسة انتشارات جستجو در تصومؤس ،
 .ش ه ١٣٥٧اميركبير، تهران، 

٤. انتشارات علمي، در قلمرو وجدان :عبدالحسيندكتر  ،بروجردي کوب ينزر ،
 .ش ه  ١٣٦٩تهران، 

٥. ف ايران: عبدالحسيندكتر  کوب، ينزرسة دنبالة جستجو در تصومؤس ،
 .ش ه  ١٣٤٧رات اميركبير، تهران، انتشا

٦. عبدالحسيندكتر  کوب، ينزر: رانتشارات علمي، تهران، ، دو جلدني  س ،
 .ش  ه  ١٣٦٢

٧. سة انتشارات اميركبير، فرار از مدرسه: عبدالحسيندكتر  کوب، ينزرمؤس ،
 .ش ه  ١٣٥٣تهران، 

 



  آرايي پردازي و کتاب اصطالحات نسخه شرحِ
نظيري نيشابوري در ديوان  

  ∗خاني حميدرضا قليچ

  ما رسيد مجلس چو برشکست، تماشا به
  ما رسـيد  به در بزم چون نماند کسي، جا

  )نظيري(
  دهيچک

هند شد و  يق راه  ۹۹۲در سال  يرينظ به صمتخلّ يشابورين نيحسمحمد
احان عبدالريحدر سلک مددربار اکبرشاه  به خانان درآمد و پس از آن م خان

در سال  سفر حج رفت و پس از بازگشت به ق  ۱۰۰۲در سال . افتي راه
  :حک( ريجهانگ. احمدآباد گجرات ساکن شد ةق در تاجپور ١٠١١
ق   ۱۰۱۹در  يريش فراخواند و نظيدربارِ خو به را يو) ق ۱۰۳۷-۱۰۱۴

  .ق در احمدآباد درگذشت ۱۰۲۳شد و عاقبت در  يمالزمان و  از
نات، يي، تزيسي، خوشنوينگارگر به ن مقاله اصطالحات مربوطيدر ا

مطالعه و  يشابورين يريوان نظيدر د يخطّ يها نسخه يد و صحافيتجل
ژه ياصطالحات خاص و و ياز آن که دارا تيب ۳۱۰شده است و  يبررس

ده و يتر، برگز ت مهميب ۵۲ات، ين ابيان اياز م .شده است يبردار شيبوده، ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحصيل دکتري از  عضو گروه علمي خوشنويسي فرهنگستان هنر ايران، فارغ  ∗

 www.ghelichkhani.com )هند(، دهلي دانشگاه دهلي

  ١٨٢  ۲۰۱۴-۱۵قات فارسي مجلّة تحقي

  

ن يات، ايار انتخاب ابيمع. ده استيشرح گرد ياختصار و روشن به سپس
ا ه تين بياز ا يروشن ي، معنايپرداز بوده که بدون دانستنِ اصطالحات نسخه

 ييبايشود تا ز يسبب م ياصطالح يز دانستن معنايگاه ن. ودش ياستنباط نم
  .ن اشعار روشن و نمودار گرددياهام و انواعِ آن در يچون ا ييها هيآرا

 يادآوري يز شواهدين يگر شاعران سبک هندياز، از ديدر صورت ن
ان يدر پا. ز ارجاع شده استين ييراآ کتاب يصمنابع تخصّ به شده و گاه

ر، يرکبيام(ح دکتر مظاهر مصفا يوان براساس تصحيد ةصفح ةت، شماريب هر
  .ذکر شده است) ، تهران۱۳۴۰

 د يتأک ياست و برا» تيشرحِ ب« ةواژ يبرا يصاراخت» :ش«حرف
  .ده شده استيکش ، خطيپرداز ر واژگان و اصطالحات نسخهيشتر، زيب
  .ي، سبک هنديشابورين يري، نظييآرا ، کتابيپرداز نسخه :ها واژه ديکل

  از برداشت آن روزي کُن مصحف ةخان مکتب به
  را ابجـد فـرق    بـي  الـف کرد از  که عقل کل نمي

  )۱۱: ۱۳۴۰، ظيرين(
نش يآفر ةخان که او قرآن را در مکتب يهنگام. ممدوح است به خطاب :ش

را در ابجد  »با«و  »الف«ان يسواد بوده و تفاوت م ياز برداشت، عقلِ کل ب
  .دانست ينم

  حکمت ةمجموعکه شد  حديث دلفروزش بس
ــان  ــيحکيم ــزو م ــازند ج ــد، س   را اوراقِ مجلَّ

  )۱۱: ۱۳۴۰، همان(
د ياز حکمت پد ييها مانه است و مجموعهيش حکيها قدر گفته آن :ش

شتر مجلّد و کتاب شده بود، جزو جزو يرا که پ ييها مان ورقيآورد که حک
  .سازند يشان ميو پر

http://www.ghelichkhani.com
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  لوحِ جبـين را نام صنم نقش مکن  جز
  ن راينگـ  راست نخوانند چپ نَکَنيتا 

  )۲۲: ۱۳۴۰، همان(
جز نامِ صنم را نقش مکن؛  يشانيبر لوحِ پ) يد هستيتوح ياگر در پ( :ش

د برعکس بر صفحه يخوانده شدن با ين براين همچون نقش نگيچراکه جب
  .نقش شود

ــار  ــرآن نگ ــطِّ ق ــوفياو  خ   چشم محراب گرد او هندوست  ک
  )۵۹: ۱۳۴۰، همان(  

چشمِ . است ييوفا ياو با آن نوشته شده، خط ب يکه قرآن رو يخط :ش
  .قتّال است ييگردد، چون هندو يرِ محرابِ ابرو ميز اه او که دريس

ـ ا خـط رسـانده  ما    يمهـر مسـلّم   بـه  مي
  ستيده را غم باج و خراج نيآفت رس

  )۷۵: ۱۳۴۰، همان(
دارد  ياست که مهر مسلّم ي، عذارِ ما چون سند)عارض(دن خط يبا دم: ش
  .ستيخراج ن ز او انتظارِ دادن باج وا م کهيا شده يا دهيآفت رس چون و

  ستيکه هرکس نگر ختيآودم يبا يم پرده
  برداشتز سيما  نسخهشرح سوداي تو را 

  )۸۸: ۱۳۴۰، همان(
مرا  يمايزم؛ چراکه هرکس که سياويام ب در برابر چهره يا د پردهيبا :ش
  .دارد يبرم) تو يبرا( ام يوانگياز شرحِ د يا د، نسخهيد

  يفکـنم روز يب مرقّـعِ الـوان  ن يمن ا
  افتد هم نمي بهرندي و تقوا  طرحِکه 

  )۱۰۳: ۱۳۴۰، همان(

  ١٨٤  ۲۰۱۴-۱۵قات فارسي مجلّة تحقي

  

راکه يدور خواهم افکند ز به يام را روز انهين لباسِ رنگارنگ صوفيمن ا :ش
  .کجا باشديتواند  يو تقوا با هم تناسب ندارد و نم يطرحِ رند
  م شدميسقچنان  ارانيسهوِ خاطر ز 

  افتـد  ينمـ  رخـم بـر   قلمـم  ةسايکه 
  )۱۰۴ : ۱۳۴۰، همان(

م ينادرست و سق يا همچون نسخه ،اراني يبر اثرِ تکرارِ سهو و خطا :ش
  .افتد يمن نم ةقلم هم بر صفح ةيکه سا ييشدم تا جا
  نقاششتن يخو نقشِ خط و خال صفحه به

ــيده ــو کش ــه آ نک ــود ييک ــه ب ــه در مقابل   ن
  )۱۷۴ : ۱۳۴۰، همان(

شتن ياز خو يرينه، تصوييبرابر آ اشان درن نکته که گاه نقّيا به اشاره :ش
  .دنديکش يم

  آور سـطرِ کجـيم مســطر  ور   خامه سـرکن  مينقشِ بدگر 
  )۱۹۶ : ۱۳۴۰، همان(  

ست، قلم را دوباره بتراش؛ اگر همچون سطرِ ياگر نقشِ ما مطلوبِ تو ن :ش
  .اوريصاف شدن ما ب يبرا يم، مسطريکج هست

  دوز رقّــعابلــه معقــل مــا    ها کسوت ساز رقعهعشق تو 
  )۲۰۵ : ۱۳۴۰، همان(  

 .پوشاند يبِ آن را مياست و ع يا لباسِ ما همچون وصله يعشقِ تو برا :ش
  .داند ينادان است که محلِ وصله زدن را نم يدوز عقلِ ما همچون مرقّع

  ستاو ةديجردر  ثبتقت همه کس يحق
  زيــبرخ حــرف نيفتــاده از قلــمســهو  بــه

  )۲۰۶ : ۱۳۴۰، همان(
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از قلم  يثبت است و هنوز که حرف يها در دفتر ازل انسان ةت هميقيقح :ش
  .رخ نداده است، رخت بربند و برو يفتاده و سهوين

  ستيخونم درنگ چ به خط نوشتحسنت که 
ــ ــس  ي ــواه ب ــدو گ ــافر هن ــؤمن و دو ک   ک م

  )۲۱۵ : ۱۳۴۰، همان(
 يت گناه من کافاثبا يدو گواه برا. د و ثابت کردييتو مرگ مرا تأ ييبايز: ش

  .اه توستيس يسويتوست و دو هندو که دو گ يک مؤمن که روياست، 
ـ ما تا هسـت ا  يسودا يگرم   ن بـازار هسـت  ي

  نويس ريحانتو  يست و روگر افشانچشم من 
  )۲۲۱ : ۱۳۴۰، همان(

 يه شده است و رويتشب يزِ طال در افشانگرير يها دانه به اشک عاشق :ش
 دمد؛ پس يحان ميمعشوق، خط ر يرا بر رويس زينو حانير به معشوق

  .، مقدم بر کتابت استياشک معشوق همچون افشانگر
  ما که چون طفـالن  به ديب نگوين اديجز ا

ــروان کن ــوادد ي ــاض و  س ــد بي ــيه کني   س
  )۲۴۵ : ۱۳۴۰، همان(

د که يگو يما م به بياد. ز مرکّب استينوشتن و ن يسواد در معنا :ش
  .ديه کنيکاغذها را از مشق سهمچون کودکان 

  جام کش خط بغدادفه تا يبا خل يم
  ز شـط  يا فرات مده جرعه ةبا تشن

  )۲۵۰ : ۱۳۴۰، همان(
 شط را ياز آبِ گوارا يا بنوش و جرعه يفه تا خط دوم جام، ميبا خل :ش
  .فرات مده ةتشن به

  ١٨٦  ۲۰۱۴-۱۵قات فارسي مجلّة تحقي

  

 .هام تناسب هستيفه، بغداد و فرات ايخل انيم
ـ  الف هم به   تـازم  يرق و بـراق مـ  تک ب

  حظچه  غباراز  مرکبرودم  يبرون نم
  )۲۵۲ : ۱۳۴۰، همان(

ست چون مرکبِ ين يا لذّتتازم ام يدر الف زدن همچون رعد و براق م :ش
خط،   ن حظ بايمرکب با مرکّب و همچن. رود يمن از گرد و غبار برون نم

 ةنيز دارند و قريدر نهام تبايهردو ا. دارند) نقطه(ف يجناس ناقص و تصح
  .هردو غبار است
  جان گرفت يه جايهمسا اش طرهچو شد با  خط

ـ درو ةخان   فيـ ش شـد از قـربِ مـنعم تنـگ ح    ي
  )۲۶۳ : ۱۳۴۰، همان(

جان مرا که آنجا بود، گرفت؛  ين شد و جايار قري ةرخط عذار با ط :ش
منعم، تنگ ا مهمان شدن يو  يکيجهت نزد به شيدرو ةگونه که خان همان

  .شود يم
  دن اشــعار کجــاييمــن کجــا فــن ســرا

  گردد حک نميرفت  لوحِ قضاآنچه بر 
  )۲۶۶ : ۱۳۴۰، همان(

  .توان زدود و پاک کرد ير نوشته شده را نميکه بر لوحِ تقد يزيچ :ش
  يمنشـورِ راسـت  ست کـه   بر ما مسلِّم

  ميا نوشته خط ترساتر از  بس واژگون
  )۳۰۸ : ۱۳۴۰، همان(

ان برعکس يبرخالف نامش همچون خطِّ ترسا يمنشور و فرمان راست :ش
  .است
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  ست سومنات خطش يهندواز  رخ
  رخ از هنــدو بگــردان   يمســلمان

  )۳۱۰ : ۱۳۴۰، همان(
ا ش است اميسومنات قابل ستا ةخطش همچون بتکد ياهيار از سيرخِ  :ش

  .يردانبگ »مجاز از بت«د رخ از هندو يبا يتو که مسلمان
ــش  ــم درک ــه قل ــري  ب ــوان نظي   دي

  نهـادن نتـوان   نشان سهوشز بس 
  )۳۱۷ : ۱۳۴۰، همان(

توان آن را  يار است که نميبس يريوان نظيقدر سهو و اشتباه در د آن :ش
  .ديسره بر آن قلم کش کيد ياصالح کرد و با
  فهرست سراپاي مـن شوق تو   مـن  ياجـزا  ةرازيشـ عشق تو 

  )۳۲۴ : ۱۳۴۰، همان(  
رازه داده يجان مرا نظم و ش يد که عشقِ تو اجزايگو يار مي به خطاب :ش

  .ده استيب بخشيمرا مانند فهرست، نظم و ترت يشوقِ تو سراپا. است
  شين بيم کزيشُست هيحاشما نام خود از 

  را قلــم نتــوان بــود   يلــيمهمــان طف
  )۳۷۹ : ۱۳۴۰، همان(

  .ه کرده استيتشب يليفمهمان ط به ه رايحاش يها نوشته :ش
  عطاردو  شمساز  قلمو  دواتجستند 

  را نشـان نام و لقب از نـور نوشـتند و   
  )۳۸۱ : ۱۳۴۰، همان(

د و يخورش به رِ فلک است نسبت داده و دوات رايعطارد که دب به قلم را :ش
  .آن، نام و لقبِ ممدوح از نور نوشته شده است ةجيدر نت

  ١٨٨  ۲۰۱۴-۱۵قات فارسي مجلّة تحقي

  

  يحک کن يشان را توانيع تنگ سرنوشت
  تيـ در بنان ترب يچو آر گزلک رحمت

  )۴۰۹ : ۱۳۴۰، همان(
غِ رحمتت را بر دست يد که تو چنانچه تيگو يممدوح م به خطاب :ش
  .يپاک کن) است يکه ازل(ران را يسرنوشت فق يتوان ي، ميريبگ

  د شوديخاتم جمش ينقش کَنسنگ را 
  مان گردديتخت سل ين که بر باد نهيز

  )۴۱۶ : ۱۳۴۰، همان(
ن را در يشود و ز يد ميجمش ي، انگشتريبکن ياگر بر سنگ نقش :ش

  .حرکت خواهد افتاد به ماني، همچون تخت سليمعرض باد قرار ده
ـ تحربگذرد  صفحهز شوق نام تو از    ري

  شـد  قفـاي فرمـان  تو نشان تا  خاتمز 
  )۴۲۴ : ۱۳۴۰، همان(

نامِ تو برسند،  به ن کهيفرمان از شوقِ ا ةصفح يرو يها نوشته :ش
. نامِ تو که با مهر ثبت شده، برسند به گذرند تا در پشت صفحه يصفحه م  از

ها مهر را  ن و نامهياز احکام، فرام يارين سنّت دارد که در بسيا به اشاره
ا حاکم يقاً در محلّ اتمامِ مطلب و نامِ پادشاه يپشت صفحه و دق  در
  .زدند يم

  :کند ين مضمون اشاره ميهم به زيت صائب نين بيا
  مهــرِ آفتــابتــو بــود  ةپشــت نامــبــر 

  سـت؟ يعذار ک يسو به تو ةروي نامتا 
  )۹۹۶: ۱۳۷۵، صائب(

* 
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ن گشـت ينام تـو تـا مـز    به مثال تَه  
  شـد  عنوان نامه پايانز فخر نام تو 

  )۴۲۴ : ۱۳۴۰، همان(
ن نام يافت، اينت ينامِ تو ز به د ويان رسيپا به که نوشتنِ فرمان يهنگام :ش

  .ان نوشته شده استينامه است اگرچه در پا يتوست که عنوان اصل
  نام او نبـود  طغراشکه  مثالهر آن 

  ريـ تکب يست بسان نمازِ بيدرست ن
  )۴۳۵ : ۱۳۴۰، همان(

 يکه در طغرا و نشان آن نام ممدوح نباشد، همچون نماز يهر فرمان :ش
ر نادرست استيتکب که بدون.  

  ميتقـو  ةصفحفلک ز آه کنم همچو 
  رمال ةن ز اشک کنم همچو تختيزم

  )۴۴۲ : ۱۳۴۰، همان(
و چهارخانه  يم، شطرنجيتقو ةخود همچون صفح يها فلک را با آه :ش

  .کنم يچهارخانه م
  افسوس رسد يرس نم عرضِ خان سخن به

ـ خونـاب د  به بيتکه چند    سـازم حـل  ده ي
  )۴۴۵ : ۱۳۴۰، همان(

ن يرسد هرچند که ا يحضورِ خان سخندان نم به اتين ابيافسوس که ا :ش
  .سميده بنويخونابِ د به ات راياب

  مسند ملک به يجهان ز نطق مسخّر کن
  خط منـدل ر در يچنانچه صاحب تسخ

  )۴۴۵ : ۱۳۴۰، همان(

  ١٩٠  ۲۰۱۴-۱۵قات فارسي مجلّة تحقي

  

گونه  انهم يساز يسخنان خود مسخّر م جهان را با يدر مسند پادشاه :ش
ن يدر ا. کشد يدورش را خط م تا ش دوريحفظ خو يکه افسون خوان برا

  .شباهت بکار رفته است ةسيچنانکه و مقا يت، چنانچه در معنايب
  ا و کـان از آن در راه يبماند حاصل در

  ، بخشش تو مسـتعجِل کُند بود قلمکه 
  )۴۴۶ : ۱۳۴۰، همان(

ن جهت است که قلمِ تو کند يا به دهمانيا و معدن باقيکه از در ييزهايچ :ش
  .يآنها را ببخش ةهم ين رو نتوانستيا بود و بخششِ تو عجله داشت و از

  مانميز دســت رفتــه مگــر خــاتم ســل    
  جـيم  ةنقطچو  يو دل قامت دالچو  يقد

  )۴۵۳ : ۱۳۴۰، همان(
شده و   ده که قد من چون دال خمينبخش يا جهيمانم نتيا خاتمِ سليگو :ش

  .م درهم فشرده استيج ةانند نقطدلم م
ــرداد ز  ــهوِ فقي ــو امس ــ، آه ز له   ري

  سقَم داشـتن  نسخهکي ايام را  تا به
  )۴۶۰ : ۱۳۴۰، همان(

 ةنسخ. رانيام يها يران و آه از خوشگذرانيامان از اشتباهات فق :ش
  .م خواهد ماندينادرست و سق يک به روزگار تا

  ست ابس امضاده گو مشو  رانهيخطِّ دو و
  زيـر قلـم داشـتن   قـاف جهـان    بـه  قاف

  )۴۶۲ : ۱۳۴۰، همان(
ن که يست؛ اين يرانه صادر نشود، غميت دو ده وياگر هم سند مالک :ش

  .است يکاف يش دارير فرمان خويسراسرِ جهان را در ز
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ــيجــدولِ کتخضــر در    اهيـ ات ميـ ح ةرانده از چشم  او ةب
  )۴۷۴ : ۱۳۴۰، همان(  

ات ياوست، آبِ ح ةبيدورِ کت تا که دور ير جدولحضرت خضر د :ش
گذرِ آب  يکه برا يراه يجدول در معنا. ش را روان کرده استيخو
  .هام تناسب دارديسازند، با چشمه ا يم

ـ حسـنِ تحر تاب دارد ز    اهيجعـد سـ   بيـاضِ جمـال  بر   رشي
  )۴۷۴ : ۱۳۴۰، همان(  

دار  رنگ غصّه اهيس يسويرِ او، گيتحر ييباياز فرط ز ييباياضِ زيدر ب :ش
جدول و  يرير و دورگيتحر ين نکته که برايا به اشاره. شده است

  .نظر برسد به تر انيتا طال نما شود ياه استفاده مياز رنگ س ييطال يها نوشته
  خامه شد کوتاهو  لوح شد نقش  دينکشـ او  مثـال  دست صنعت

  )۴۷۴ : ۱۳۴۰، همان(  
لوح منقوش شد و . ر کندينند او را تصودست هنر نتوانست که هما :ش

امده استير نيتصو به ا هنوز اوقلم کوتاه شد ام.  
  ليدست و خنجر او صد هزار اسماع به

  عبـده و فـداه  : سنديش نويخون خو به
  )۴۷۵ : ۱۳۴۰، همان(

ل يکردن فرزندش اسماع يم و قربانيداستان حضرت ابراه به حيتلم :ش
اند که بنده  با خون خود نوشته) ليهمچون اسماع( وا يصد هزار قربان. دارد
  .ندياو ييو فدا

  ست شمس اعظم کرده رقمم يلرزان ز ب
ــر  ــيهب ــه حاش ــداه آبِ طــال ب ــده ف   عب

  )۴۸۰ : ۱۳۴۰، همان(

  ١٩٢  ۲۰۱۴-۱۵قات فارسي مجلّة تحقي

  

د بزرگ است؛ ياز ترس و همراه با لرز نوشته که همچون خورش :ش
 .اوست ييهمان با آبِ طال نوشته است که بنده و فدا ةيحاش  در

  حزب اهللا زده به يخطهر  کلک استغنات
  کفـرِ طغـرا سـاخته   » ١نَصر مـن اهللا « يةآ

  )۴۸۴ : ۱۳۴۰، همان(
 ياريزده و  اهللا رقم حزب يمان را برايات ا يازين يقلمِ ب) خداوندا( :ش

  .ن نامه کرده استيپنهان ا يطغرا »نصر من اهللا ةيآ«خود را 
  زکات صحبت افشان به يم يدوستان خور به چو

  يم تـــه جـــام دوســـتگانمســـودات شـــعر بــه 
  )۵۰۲ : ۱۳۴۰، همان(

 ي، برايکرد يگسار باده به و مشغول يکه با دوستان جمع شد يهنگام :ش
  .شعر من بپاش يها سينو شيپ به از شراب را يا جرعه ينين همنشيزکات ا

  در بغل دارد ثبت مه و مهرفلک که 
  ده خــطِّ ترخــانيمهــر او نرســاني بــه

  )۵۰۸ : ۱۳۴۰، همان(
را در ) ارشانيمجازاً اخت(د ياگرچه فلک سنَد و حکمِ ماه و خورش :ش

ف را يخط معاف بودن از تمامِ تکال »از ممدوح شاعر«هنوز  يدست دارد ول
  .نگرفته است

نور فطـرت تـو   به ل عالمز صبح او  
  کنـد قلمرانـي   دبيرِ لـوحِ قضـا مـي   

  )۵۱۰ : ۱۳۴۰، همان(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .۱۳، آيه )۶۱( فصّال سورة  .١
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ر که سرنوشت همگان را يت ةد که ستاريگو يممدوح م به خطاب :ش
کند؛  ين کار را ميجهت نورِ فطرت و ذات تو ا به سد، از آغازِ عالمينو يم

  .نبود يحکمران به وجود تو قادر يجه بيدر نت
  دم هسـت يـ اند وفا و کـرم ام  چگونه

  اي بجنباني سرِ خامهک دو حرف ي به
  )۵۱۱ : ۱۳۴۰، همان(

ت کم در دو سه کلمه دوارم که دسيو کرم چه خبر؟ ام ياراز وفاد :ش
  .يجوابم را بده

  نشناســم يبــ شــکلِ الــفدل  ةدر شــکو
  رقمي هسترا  ورقش ندانم که ين بيز

  )۵۲۸ : ۱۳۴۰، همان(
ام که تنها تفاوت و  يسواد ين باره چون بيکنم و در ا ياز دل شکوه نم :ش
  .داند ينوشته را م کاغذ و يمعنا

ـ دو  دفتـر ن جات کـار  يا   تمـام بـود   واني
  يا چگونـه  ديوانآنجا ز شغل و پرسش و 

  )۵۵۱ : ۱۳۴۰، همان(
 يدر معنا(وان دوم يو د) وان شعريد يدر معنا(وان نخست يان ديم :ش
  .شود يده ميد ييبايجناسِ تام ز) يهوان اٰليد

  يمحشـر درآور  بـه  چو عمل ةمجموع
  تو باد خط مسطرتو راست همچو کار 

  )۵۵۲ : ۱۳۴۰، همان(
که دفترِ اعمالت را در روز محشر  يهنگام: ديگو يممدوح م ةدربار :ش

  .کش صاف و درست بادا ، کارِ تو همچون خطيارائه کن

  ١٩٤  ۲۰۱۴-۱۵قات فارسي مجلّة تحقي

  

  گرفت کاتبِ صُـنع قلـم  که  يروز
  گرديـد رقـم  چ يه به مشکل دهنش

  يد شــد دهــانش آريــاز خنــده پد
ــپ ــدا ز ي ــدم  يتجلّ ــت ع   وجودس

  )۶۰۷ : ۱۳۴۰، همان(
چ شدن يه به دست گرفت دهانش به يسندگيننده، قلمِ نويکه آفر يروز :ش

 يهست ياز تجلّ يستيگونه است که ن نيباز نشد؛ از خنده دهانش باز شد و ا
  .شود يده ميآفر

  کتابنامه
دان، ، دکتر محمدحسين سيديوان اشعار اشرف مازندراني: اشرف مازندراني .۱

  .۱۳۷۳ تهران، بنياد موقوفات دکتر محمود افشار،
، سخن و غزنوي و سلجوقي ةاصطالحات ديواني دور: دکترحسن انوري، .۲

  .۱۳۷۳دوم  اپطهوري، تهران، چ
علي اکبر دهخدا،  ،)مجلد ۱۵( نامه لغت: علي اكبر بن خانبابا خان دهخدا، .۳

  .۱۳۷۷، دانشگاه تهران، تهران
 پردازي ، کتابارايي و نسخهت و ترکيبات خوشنويسيفرهنگ اصطالحا: زرافشان .٤

  .١٣٩٢، فرهنگ معاصر، تهران، خاني قليچحميدرضا در شعر فارسي، 
، دکتر ديوان کامل محمدقلي سليم تهراني :سليم تهراني، مرزا محمد قلي .۵

  .۱۳۴۹ تهران، ينا،ابن س ةرحيم رضا، کتابخان
، محمد )مجلد ٦( بريزيديوان صائب ت: صائب تبريزي، ميرزا محمد علي .۶

  .۱۳۷۵ مشهد، آستان قدس رضوي، قهرمان،
، پردازي در ديوان بيدل دهلوي اصطالحات نسخه :حميدرضا خاني، قليچ .۷

 نو، مرکز تحقيقات زبان فارسي، رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي
۱۳۸۹.  
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ه، روزن ،رساالتي در خوشنويسي و هنرهاي وابسته :حميدرضا ،خاني قليچ .٨
  .١٣٧٣تهران، 

فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنويسي و هنرهاي  :حميدرضا ،خاني قليچ .٩
  .١٣٩٠)چ سوم(، روزنه، تهران، وابسته

، محمد قهرمان، ديوان ابوطالب کليم همداني: اني، ميرزا ابوطالبهمدكليم  .۱۰
  .۱۳۶۹مشهد، آستان قدس رضوي، 

، مظاهر مصفّا، نيشابوريديوان نظيري  :نظيري نيشابوري، ميرزا محمد حسين .۱۱
  .۱۳۴۰ر، تهران،اميرکبي

  



سير پادشاه  مثنوي طوي محمد فرخ بررسي
  سروده مير عبدالجليل بلگرامي

  ∗هومن يوسفدهي
  چکيده

 ١٠٧١: ت( يل بلگرامير عبدالجليعلّامه م ةر پادشاه سروديس فرخ يطو يونمث
نخست قرن  ةميشده در ن سروده يها ين مثنويتر از مهم يکي) ق  ١١٣٨: م  ـ

ن يهم به .است يخيو تار يو ادب يد علميث اشتمال بر فوايدوازدهم از ح
  .م پرداختارزشمند خواه ين مثنويا يو بررس يمعرف به ن مقالهيخاطر در ا

  هاي کليدي واژه
  .سير، مير عبدالجليل بلگرامي مثنوي طوي، فرخ

  مقدمه
صراحت توسط  به که ينام ي، نه در آغاز و نه در متن، حاوين مثنويا

 يها ن خاطر ناميهم به ست وياشد، نآن انتخاب شده ب ينده برايسرا
 يد ناميکه شا يدر متن مثنو ييتنها جا .١آن ذکر شده است يبرا يگوناگون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .پژوهشگرِ ايراني  ∗
  ،يمنزو( يطوب) بلگرام يارساصغر، ف ي، عليبلگرام(واهرالفردوس از جمله ج  .١

ت يدختر راجه اج  با يمورير پادشاه تيس خفر ييان کدخدايدر ب يمثنو ،)٤/٢٩٩٥
ل يذ يالمعارف بزرگ اسالمةريدا: نک. (نوشته است» جواهرالفردوس« ،نگيس

ن يا يدارا) ١٨٨٢، کلکته ١٨٨٢لکهنو (آن  ينسخة چاپ يول )ليرعبدالجلي، ميبلگرام
  )٢٨ ص ،يقاسم( .ستيعنوان ن

  سير پادشاه سروده مير عبدالجليل بلگرامي بررسي مثنوي طوي محمد فرخ  ١٩٧

است که در ماده  ١»ينشاط اندوز وصل شاه و ران« د، مصراعياز آن برآ
» يوصل شاه و ران« و» يشاه و ران« دو نام به آمده و ما را يمثنو خيتار

ست و ينام مشهور پادشاه مورد نظر ن ين حاون دو نام چويرساند که ا يم
مناسب  ينامگذار يد که کدام پادشاه مورد نظر است، براشو يمعلوم نم

 يول. نميرا برگز» يفرخ شاه و ران« نام ياندک تصرف با باشد؛ مگر آنکه ينم
موضوع  به ست و تنهايدو عاشق ن يدر شرح دلدادگ ين مثنوياز آنجا که ا

 ةها منظوم توان چون ده يپردازد، نم يم ياسيل سيدال به ن همازدواج دو نفر، آ
. کرد اند، عمل موجود که نام عاشق و معشوق را بر خود گرفته يعشق

هم در لکهنو و . م  ١٨٨٢ن بار در سال يکه نخست ين مثنويا يچاپ سنگ
است  »يل بلگراميرعبدالجليم يمثنو« عنوان يه منتشر شد، داراهم در کلکتّ
دست  به ياز موضوع مثنو يرا نه تنها اطّالعاتيست؛ زين ينام مناسب که قطعاً

گذارد، بلکه موجب اشتباه گرفتن  يم يدهد و شنونده را در ابهام باق ينم
  .گردد يم يل بلگراميرعبدالجليم يها يگر مثنويد  با ين مثنويا

نده که يسرا يدختر ةنواد) ق ١٢٠٠ :م( يآزاد بلگرام يعل ر غالميم
مثنوي طوي « عنوان  با ين مثنويس است، از اينو ذکرهتب و ير، ادخود شاع

ت يجهت اعتبار و موقع به و ما هم ٢اد کرده استي »سير پادشاه محمد فرخ
  .ام ن نام استفاده کردهي، از هميو

  يمشخّصات مثنو
ن تعداد يت است که از ايب ١٢٨٦ر پادشاه يس فرخ يطو يات مثنويجمع اب

 يفارس به هيو بق يترک به تيب ١و  يعرب به تيب ٧، يزبان هند به تيب ٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٠٤، ب …ي، مثنويل بلگراميعبدالجل  .١
  .٢٦٧؛ همو، سرو آزاد، ٣٥٥آزاد، خزانه عامره،   .٢
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خ يت آن طبق ماده تاريب ١٢٠٤د که يآ يبرم ين مثنوياز مطالعه ا. است
  :ق سروده شده است  ١١٢٧ل در سال يت ذيمندرج در ب

ــود ــار ب ــويت ــادمان يخ ط   ١»ياندوز وصل شاه و ران نشاط«  :يش
ر يس خ کشته شدن فرخياره تل که مشتمل بر ماديات ذياستناد اب به و

  :پادشاه است
  ديخرام جنّت يسو شاهنشه که  دير گردين امر آنقدر تأخيدر ا

  :ع برآمدان مصريخ ايتار يپ
ـ بحر رحمـت ا  به«   ٢»زد درآمـد ي

ق که  ١١٣٨ا حداکثر تا سال يق و   ١١٣١آن در سال  يانيت پايب ٨٢
فهرست . استاست، سروده شده  يل بلگراميرعبدالجليسال مرگ خود م

  :باشد يل ميشرح ذ به ين مثنوين اياونع
 ت سنگهين نمودن پادشاه فوج ظفرموج را بر راجه اجيتع -١
  ش ساچق؛يان آرايدر ب -٢باعث تمردش و آوردن دختر او؛  به
پوشاک  يزيآم رنگ -٥چراغان؛  ينورپاش -٤ ؛يوصف حنابند -٣

لوع بدر شب ط -٨نثار؛  يزيگوهرر -٧؛ ]اول[ه يفخر -٦ جواهر؛
  دن چتر بر فرق شاه؛يگرد -٩برات از سپهر تخت روان؛ 

نواب  يعذر عدم همراه -١١خانه؛  نقاره يزيرعدانگ - ١٠
طمطراق چوبدار؛  - ١٢الملک بهادرجنگ در رکاب پادشاه؛  قطب

داستان  -١٥ن؛ ييآ يبند نخل -١٤ان؛ يسقّا يزيب رشحه - ١٣
  جلودار؛ ييمايهواپ -١٧اسپان؛  يجواظ -١٦الن؛ يف ييآرا شکوه

ان يآغاز ب - ٢٠نغمه؛  يزيخ موج -١٩؛ يباز آتش يپرداز شعله - ١٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٠٤، ب …ي، مثنويل بلگراميعبدالجل  .١
  .١٢٢٢همان، ب   .٢

  سير پادشاه سروده مير عبدالجليل بلگرامي بررسي مثنوي طوي محمد فرخ  ١٩٩

ر يتحر -٢١؛ يدر قالب الفاظ فارس يهند يها پرده ير اساميتحر
ر آوازه که هرکدام يتحر -٢٢چهار شعبه آن؛  و ستيدوازده مقام و ب

  ؛]دوم[ه يفخر -٢٣شود؛  يب دو مقام حاصل ميترک از
  هزّاالن؛ يساز هنگامه - ٢٥ان؛ يرقص کنچن يزافرو بزم - ٢٤
؛ يعروس يمشکو به دن شاهيرس -٢٧بازان؛  شب يباز شعبده - ٢٦
وصف  -٣٠مه؛ يول يبخش لذّت -٢٩دولتخانه؛  به آوردن عروس - ٢٨

  .خاتمه -٣٢م ارگجه؛ يشم -٣١پان؛ 

  ندهيسرا يمعرف
 ،»يسطوا« ،»يطراز» به متخلّص يبلگرام يواسط ينيل حسير عبدالجليم
 احمد فرزندسيد  ريفرزند م) ق  ١٠٧١- ١١٣٨( »ليعبدالجل« و »لير جليم«

ق در بلگرام   ١٠٧١شوال  ١٣او در . محمود بودسيد  عبداهللا فرزندسيد 
در بلگرام  يا آمد و از نوجوانيدن به ن پوربيآباد قنّوج از سرزم توابع شاه  از

و علوم  يو عرب يات فارسيل ادبيتحص به نيگر قصبات آن سرزميو د
. ، پرداختيقير گرفته تا لغت و موسيث و تفسيخ و حديمختلف، از تار

 بود و يمبارک بلگرامسيد  و يلکهنو يخ غالم نقشبندياز شاگردان ش  او
خ يسرود و در ساختن ماده تار يشعر م يو هند يو ترک يو فارس يعرب به
زم دکن شد کسب معاش عا يق برا  ١١١١در سال  يو. ز مهارت داشتين

ب يز اورنگ دربارِ مالزمِ) ينگار حضور شاه سوانح(گ يب يارعلي ياري به و
افت يدر به ق ١١١٢شد و در سال ) ق ١٠٦٨-١١١٨: حک(ر پادشاه يعالمگ

گجرات شاه  ينگار عيو وقا يگرير مناسب و خدمت بخشيمنصب و جاگ
. ده داشتن سمت را بر عهيد و چهار سال ايل گرديدوال از توابع الهور نا

و  يگريبخش به ق از آن سمت برکنار و ١١١٦پس از آن در سال 
  .ار رفتيآن د به وستان منصوب شد وير و سبهکّ ينگار عيوقا
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: حک(در عهد محمد معظّم شاه عالم بهادر  يل بلگراميرعبدالجليم
 ريس و محمد فرخ) ق  ١١٢٣- ٢٤(ن جهاندار شاه يو معزّالد) ق  ١١١٨-١١٢٤
 ق ١١٢٦کن در سال يدر سمت خود ابقا شد؛ ل) ق  ١١٢٤-١١٣١( پادشاه

 ، متّهم)ربهکّ(بکّر  ينبات در پرگنه جنوب يها زهيدن ريجهت گزارش بار به
آباد  شاهجهان به او خود را. ديارائه گزارش دروغ شد و از کار برکنار گرد به

راالمرا که همچون ين خان اميحسسيد  ت نوابيحما  با رساند و در آنجا
ن بار يا يخود او از سادات بارهه بود، شغل سابق خود را پس گرفت؛ ول

بلگرام رفت و پس از  به ب خود قرار داد ويرا نا يرخ محمدرضا بهکّيش
  .تخت مراجعت کرديپا به ک سالي

ر يس شاهد عزل، حبس و قتل فرخ يام در دهلين ايل در اير عبدالجليم
و ) ق ١١٣١: حک(الدرجات  عيو مرگ رف ي، پادشاه)ق  ١١٣١(پادشاه 

 ينينش و بر تخت) ق ١١٣١: حک( يالدوله شاهجهان ثان عيبرادرش رف
او که از مالزمان . بود) ق ١١٣١-١١٦١: حک(اختر  محمدشاه روشن

دکن  به يو يآمد، در لشکرکش يشمار م به خان ين عليحسسيد  راالمرايام
ما پس از مقتول شدن الملک آصفجاه همراه بود؛ ا نظام با جهت مقابله

امالکش در  نامبرده و کوتاه شدن دست سادات بارهه از حکومت، بر سرِ
آباد رفت و  شاهجهان به ک سال در بلگرام ماند و دوبارهي. بلگرام بازگشت

 ينگار عيفرمان وقا يکرد؛ ول يريگ ق خود از خدمت کناره  ١١٣٣در سال 
محمد شاعر سيد  ريش منام فرزند به وستان راير و سبهکّ يگريو بخش
  .از محمد شاه گرفت) ق  ١١٨٥ :م( يبلگرام
ق پس از چهل  ١١٣٨ يالثّان عيرب ٢٣عاقبت در  يل بلگرامير عبدالجليم

 کرش رايپ. درگذشت يسالگ ٦٦استسقا در سن  يماريروز تحمل ب
پدرش  ين پاييدر باغ محمود پا يالثّان يجماد ٦بلگرام منتقل کرده و در  به
و استاد  ياو پدربزرگ مادر. خاک سپردند به ياحمد بلگراميد س ريم

  سير پادشاه سروده مير عبدالجليل بلگرامي بررسي مثنوي طوي محمد فرخ  ٢٠١

: از آثار اوست. بود يوسف بلگراميو محمد يآزاد بلگرام يرغالم عليم
خ فتح قلعه ستاره، منشآت يل، تارير عبدالجلياض ميوان اشعار، بيد

ت سنگ يدختر راجه اج  با ر پادشاهيس خمحمد فر يطو ي، مثنو١ليعبدالجل
 يالدوله، مثنو نيارشاد خان پسر نواب ام ييکدخدا يمثنو، ٢راتور
که (ل يا رقعات جليل يعبدالجل ي، انشا)ف بلگراميدر توص(ال يالخ امواج

ق توسط نوه   ١١٨٦گران که بعداً در سال يد به اوست يها مجموعه نامه
شرح  يل فيکلمات نب« تحت عنوان يدر بلگرامير حينام م به يآزاد بلگرام

  .٣ديچاپ رس به م در لکهنو ١٨٦٧شرح شد و در سال  »ليعبدالجل يانشا

  يموضوع مثنو
داست، شرح ازدواج ي، چنانکه از نام آن پين مثنويا يموضوع اصل

دختر راجه  يران با )ق  ١١٢٤-١١٣١: حک( يمورير تيس محمدشاه فرخ
هم  يگريموضوعات د به ت سنگه حاکم ماروار است و در خالل آنياج

  .ده استپرداخته ش
: حک( »فرخ شاه» به ر معروفيس ن محمد شاه فرخيالد نيابوالظّفر مع

فرزند شاه ) ق  ١١٢٤مقتول (الشّأن  ميفرزند شاهزاده عظ) ق ١١٢٤-١١٣١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز يزبان فرانسه ن به د و بعدهاين گرديتدو ين اثر توسط فرزندش شاعر بلگراميا  .١

  .ترجمه شد
  .(Ajit Singh Rathor) راتهور/راتوراجيت سنگه   ٢
اض؛ آرزو، يان بيدر پا يادداشت آزاد بلگراميل، ياض عبدالجليل، بيعبدالجل  .٣

؛ ١٥٥-٥٨نه خوشگو، ي؛ خوشگو، سف٩٠-٩٥ر، ينظ ي؛ افتخار، ب٦٧س، يالنّفا مجمع
، ي؛ گوپامو١٠٩-١١م، يل، صحف ابراهي؛ خل٤٠٦-١٤الشّعرا،  قانع، مقاالت

، ي؛ حسن٢٦٤- ٥/٦٧، …، فهرست مشترکي؛ منزو٥٣-٤االفکار،  جينتا
؛ ٣١٠-١١خ، يوارالتّ ل، مفتاحي؛ ب٤٤٩الشّعرا،  اضي؛ واله، ر١٤١-٦/٤٢، …رالخواطةهنز

؛ ٣٥٣-٦١آزاد، سرو آزاد، : شتر نکيب يآگاه ي؛ برا٥٩)/٦( ٢، يخ محمدي، تاريحارث
  .٣٧٣-٤٠٤ضا، يد بي؛ همو، ٢٥٣-٨٦همو، خزانه عامره، 
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و  ١ا آمديدن به ق١٠٩٤او در سال . بود) ق ١١١٨-١١٢٤: حک(عالم بهادر 
ق،   ١١٢٤پس از درگذشت پدربزرگ و مقتول شدن پدرش در سال 

خان و  يعل نيحسسيد  راالمرايکمک ام به شتر نداشت،يسال ب ٣٠که  يدرحال
: حک(ن جهاندار شاه يش معزّالديالملک در آگره بر عمو عبداهللا خان قطب

 يسالگ ٣١ق در سن   ١١٢٤قعده يذ ١٧غلبه کرد و در سال ) ق  ١١٢٤- ٢٥
د آبا پس از تصرف شاهجهان .٢در اکبرآباد بر تخت سلطنت جلوس نمود

راالمرا ذوالفقار خان را کشتند و بر يدستور او جهاندار شاه و ام به )يدهل(
ون بخت يتبار پسر اعظم شاه و هما ين پسر جهاندار شاه، عاليچشم اعزّالد

ر پادشاه از همان يس فرخ. دند و هر سه را محبوس کردنديل کشيم يبرادر و
 گر ساداتيالملک و د و قطب راالمرايام يها يطلب و قدرت يخواه افزون  با ابتدا

 ٥سال و  ٦جه پس از يدر نت. آنان پرداخت با مقابله به بارهه مواجه شد و
 يالثّان عيرب ٨که او را بر تخت نشانده بودند، در  يدست همان کسان به ماه

همراه مادرش مکحول و  به د ويق از سلطنت برکنار گرد ١١٣١سال 
 ٣٧در سن  يالثّان يجماد ١٢ يتيروا به و ٨بعد در  يمحبوس شد و اندک

خاک سپرده  به ون پادشاهيد و در مقبره همايقتل رس به در محبس يسالگ
  .٣شده استاديد مرحوم يعنوان شه با ها از او پس از مرگش در کتاب. شد

از فرزندان مهاراجه  يکي) ق  ١١٣٦ :م(راتور ت سنگه ياما مهاراجه اج
جسعهد  يامرا و از ٤نداران جودپورياز زم) ق ١٠٨٩ :م(ت سنگه راتور نْو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٩٩خ، يوارالتّ ل، مفتاحيب. (ق نوشته است  ١٠٩٨خ سال تولد او را يوارالتّ احتصاحب مف  .١
دانستند، آغاز سلطنت  مي سان دربار او چون جهاندار شاه را غاصب سلطنتينو خيتار  .٢

 .اند ق نوشته  ١١٢٤او را 

خ، يوارالتّ ل، مفتاحي؛ ب٦٥-٩، خ ظفرهي؛ احقر، تار٣٨- ٩)/٦( ٢، يخ محمدي، تاريحارث  .٣
٢٩٩-٣٠٣.  

 .(Jodhpur)جودهپور /جودپور  .٤

  سير پادشاه سروده مير عبدالجليل بلگرامي بررسي مثنوي طوي محمد فرخ  ٢٠٣

 .بود) ق  ١٠٦٨- ١١١٨( ر پادشاهيو عالمگ) ق  ١٠٣٧- ١٠٦٨: حک(شاهجهان 
ت کابل در يت در مأمورنْوسپس از درگذشت پدرش مهاراجه ج ياو اندک
گر و يهمراه مادر و برادر خردسال د به او را. ا آمديدن به ق ١٠٨٩سال 
ن يدر پناه ا ير پادشاه فرستادند و همگيگالهور نزد عالم به اش ينامادر

ت ياج يبعد درگذشت؛ ول يبرادر خردسالش اندک. گرفتندپادشاه قرار
 ينمود و در سپاه پادشاه بعد ينشو و نما و ترقّ يموريت سنگه در دربارِ
کرد و مرزدار ماروار  دايپ يتيموقع) ق ١١١٨-١١٢٤: حک(شاه عالم بهادر 

  .شد »راج يمحمد» به و مخاطب
، )ق  ١١٢٤-١١٣١: حک(ر پادشاه يس کار آمدن محمد فرخ يپس از رو

 راالمرايام. شورش گذاشت به ق سر ١١٢٥در سال  ت سنگهيمهاراجه اج
ر يکانيب به ت سنگهياج. ن خان بارهه مأمور سرکوب او شديحسسيد 

شکش، فرستادن پسرش يندگان معتبر، ارسال پياعزام نما  با خت ويگر
پس از . پادشاه از در صلح درآمد  با شنهاد ازدواج دخترشيو پسنگه   يباَ
مردان مقتدر سادات  ت خاص دولتيت سنگه مورد عنايخ اجين تاريا

رالممالک عبداهللا خان يخان و وز يعل نيحسسيد  راالمرايبارهه، ام
عقد  به را يق دخترش ران ١١٢٧الملک، قرارگرفت و در سال  قطب
ل ينا يهزار افت منصب هفتيدر به د و خود اور پادشاه درآوردنيس فرخ
ن محمد شاه و يشدت گرفتن اختالف ب  با ق ١١٣٠در سال  يو. ديگرد

ق در عزل و قتل  ١١٣١سادات بارهه، جانب سادات را گرفت و در سال 
 »دامادکُش«به ن مردمين خاطر در بيهم به آنان همراه شد و  با دامادش

گجرات  يدار صوبه به سادات با يارهمک يکن در ازايل. ديمعروف گرد
و ) ق ١١٣١: حک(الدرجات پادشاه  عين شد و در سلطنت مستعجل رفييتع
سلطنت محمد شاه  يو ابتدا) ق  ١١٣١: حک( يالدوله شاهجهان ثان عيرف

 ين سمت را بر عهده داشت؛ وليا) ق  ١١٣١-١١٦١: حک(روشن اختر 
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ق از حکومت گجرات  ١١٣٣پس از خاتمه کار سادات بارهه در سال 
ن صوبه يا يحکمران به ينيخان اسفرا يدرقليبرکنار شد و معزّالدوله ح

کرد و  ير کر و فريدر اجم يت سنگه چنديمهاراجه اج. ديمنصوب گرد
در  يسالگ ٤٧ق در سن  ١١٣٦جودپور بازگشت و در سال  به پس از آن

اند  آورده .ديقتل رس به همانجا در بستر خواب توسط پسرش بخت سنگه
زانش خود را در يتن از همسران و کن ٨٤هنگام سوزاندن جسدش  به که

  .١آتش انداختند

  يخالصه مثنو
  :شود مي ل که در وصف بهار است، آغازيات ذياب با يمثنو

  شگفتن عام در هر انجمن شد  بهاري کرد گل عالم چمن شد
ــد ــوروز دادن ــد   زمــين را مــژدة ن ــة زردوز دادن ــک را جام   فل
  ز گل طبل بشارت در جهان زد  چمن زين مژده دامن در ميـان زد 
  ز عباســي نمــوده ســورنايي    طرب تا سرکند رنگـين نـوايي  
ــدا   ــد هوي ــابي ش ــاخ آفت ــا    ز ش ــت مين ــاي دس ــي کرن   طالي
  ها همچون جالجل جنبش برگ به  درختان هرطرف چون مست مايل
  ٢دربرجهان را نوبهاري ريخت   نويد طوي شـاه هفـت کشـور   

 يت بعديب ١٤١کند و  مي ر را آغازيس نجا مدح محمد شاه فرخيشاعر از ا
شاعرانه و  يها ن پادشاه سروده شده و سرشار از مبالغهيتماماً در مدح ا

موضوع  ات بر سرِين ابيا با ان مدحيشاعر در پا. است يادب يها هيآرا ةمعرک
  :پردازد يت سنگه ميمهاراجه اج با مقابله يمحمد شاه برا يلشکرکش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ …؛ همو، سرو آزاد،… ؛ آزاد، خزانه عامره،٥١)/٦( ٢، يخ محمدي، تاريحارث  .١

  .٥١٦- ١٧ن، يالسالط ني، بساتيريزب
 .١-٩، ب …ي، مثنويل بلگراميعبدالجل  .٢

  سير پادشاه سروده مير عبدالجليل بلگرامي بررسي مثنوي طوي محمد فرخ  ٢٠٥

ــه   همه گردن کشان گردن نهـاده   محــراب حســامش از اراده ب
ــه ــع شــبهه و انکــار بيجــا ب   کـنم اثبـات دعـوا    برهان مي به  دف

ـند  که ملکش مي  هـاي عمـدة هنـد    رئيس راجه   کشد تا کشور س
ــور  ــل رات ــان نس ــيد دودم   که ممتاز است از اقران در اين دور  رش

ــه ــتگا   ب ــور دس ــراط ته   بود بر همسـران خـود مبـاهي     هياف
  گردد تمـامش  لفظ سنگه مي به  مهاراجه اجيـت الفـاظ نـامش   

  که نوک نيزة او مـاروار اسـت    گيتي مرزبـان مـاروار اسـت    به
ــاه   ــد ناگ ــار او گردي ــراي م ــاه     ب ــغ شهنش ــبزة تي ــرد س   ١زم

خان  يعل نيحس يفرمانده به يمورياعزام سپاه ت يپس از آن ماجرا
ت سنگه و فرستادن يو درخواست صلح از جانب راجه اجروزجنگ يف

ت که يب ٩٧٦ ين پس در طيشاعر از ا. ديگو مي ت بازيب ٧١دخترش را در 
 يات جالب توجهيجزئ با دهد، يل ميرا تشک ين مثنويقسمت اعظم ا

ت يدختر اج با پردازد که جهت ازدواج پادشاه يم يان آداب و رسوميب به
م يبدان خواه ين مثنويت ايان اهميد که در باجرا گذاشته ش به سنگه

دو سه موضوع  به و رنگ يشور و شاد ين غوغايا ةانيم  شاعر در. پرداخت
الملک  عبداهللا خان قطب يعذر عدم همراه يکي: گر هم پرداخته استيد

 ت ويب ١٩(ه ي، نظم دو فخر)تيب ٢٣(ر يس ر محمدشاه فرخيبهادرجنگ وز
و از قضا ) تيب ١٦٨( يرانيو ا يهند يقيموس يمعرف يگريو د) تيب ٦٧

 يها ن قسمتين و دشوارترياز مهمتر يکير يموضوع اخ به ات مربوطياب
ها،  پرده به برشمردن اصطالحات مربوط به ث الزام داشتنياز ح ين مثنويا

 يار از صنعت ادبيو استفاده بس يرانيو ا يهند يقيها و الحان موس مقام
  .شود مي ه محسوبيتعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٠-٥٧ب  ،…ي، مثنويل بلگراميعبدالجل  .١
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  يت مثنويهما
 يکي ين مثنوينده ايسرا يل بلگرامير عبدالجليم :ندهيمراتب فضل سرا -١

ان در عصر يموريدربار ت يو ادب ي، علمياسين رجال سيتر از برجسته
علوم و  يو عرب يات فارسيه ادبنيدر زم يالت جامعياو تحص. خود بود

 ، داشتيقير گرفته تا لغت و موسيث و تفسيخ و حديمختلف، از تار
 يبلگرام. برد يپ يتبحر او در شاعر به توان يو از مطالعه اشعار او م

خ يسرود و در ساختن ماده تار يشعر م يو هند يو ترک يو فارس يعرب به
 يعروس ين مثنويکماالت خود را در هم ةمهارت داشت و از قضا هم

 است يا ل در مرتبهير عبدالجليم يگاه ادبيجا. کاربرده است به فرخ شاه
 يو پس از و يات ويافت که در حيتوان  يرا م يا که کمتر تذکره

 .١امده باشديان نيم به ينوشته شده باشد و در آن از احوال و آثار او سخن
از قالب و موضوع اثر،  ي، جدايمقام يسنده عالين نوين آثار چنيبنابرا

 ينکه همچون مثنويا به است؛ چه رسد يان توجه و قابل بررسيشا
  .باشد يخيو تار ي، ادبيار علميد بسيفوا يبحث ما حاومورد 

محمدشاه  يدانند که دوران پادشاه يخ مياهل تار :يخياطّالعات تار -٢
شود و  يان هند محسوب ميموريخ حکومت تيدر تار مهم يا دوره

 ةدر افول ستار ين دوران نقش مهميافتن سادات بارهه در ايقدرت 
موجود در  يخيهرچند اطّالعات تار. داشته است يمورياقبال سلسله ت

دگان و منسوبان يکه خود از برکش يل بلگرامير عبدالجليم يمثنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه خوشگو، ي؛ خوشگو، سف٩٠-٩٥ر، ينظ ي؛ افتخار، ب٦٧س، يالنّفا آرزو، مجمع: نک  .١

، ي؛ گوپامو١٠٩-١١م، يل، صحف ابراهي؛ خل٤٠٦-١٤الشّعرا،  ؛ قانع، مقاالت١٥٥- ٥٨
؛ ٤٤٩الشّعرا،  اضي؛ واله، ر١٤١-٦/٤٢، …الخواطرةه، نزي؛ حسن٥٣-٤االفکار،  جينتا

؛ ٣٥٢-٦١؛ همو، خزانه عامره، ٢٥٣- ٨٦سرو آزاد،  ؛ آزاد،٣١٠-١١خ، يوارالتّ ل، مفتاحيب
 .٣٧٣-٤٠٤ضا، يد بيهمو، 
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م يرمستقيطور غ به ن حاليا با يسادات بارهه بود، اندک است؛ ول
ت يراجه اج يسرکش. ديگو يخ آن دوران را باز مياز تار ييها گوشه

، نقش و ١دان بويموريت ةسنگه حاکم ماروار که خود نمک پرورد
رالممالک يروزجنگ و برادرش وزيخان ف يعل نيراالمرا حسيت اميموقع

ن ياست که در ا يخيالملک از جمله مطالب تار عبداهللا خان قطب
ازدواج  ين مثنويآنکه موضوع ا با .افته استيانعکاس  يمثنو

ن يهم به اختصاص يد تمام مثنويعتاً باير است و طبيس محمدشاه فرخ
رالممالک يروز جنگ و وزيراالمرا فيمدح ام به ته باشد، شاعرپادشاه داش

ن دو ياز قدرت و نفوذ ا ين حاکيکه ا ٢الملک هم پرداخته است قطب
 ياتيدر اب. ن دو نفر استيا به يبلگرام يکيو نزد يشاه در دربار فرخ

ن دو نفر، تحت عنوان يدست ا به هم شاعر پس از کشته شدن پادشاه
تا قتل  يناآرام دربار از زمان عروس يز فضايفزوده نا يخاتمه بر مثنو

بوده که  يا گونه به طيده شده است و شراير کشيتصو به حيتلو به پادشاه
افته ين امکان را نيا يبوده، حتّ يآنکه خود از رجال دربار  با يبلگرام

  .٣خود را از نظر پادشاه بگذراند يکه مثنو
ان آداب يب به ين مثنويظم اشاعر دربخش اع :ياطّالعات مردم شناخت -٣

ن يا. اجرا گذاشته شد به پردازد که جهت ازدواج پادشاه مي يو رسوم
، ي، چراغانيش ساچِق، حنابنديآرا: آداب و رسوم عبارتند از

، يقي، نواختن موسي، آتشبازيانه، نخلبندي، نواختن شاديزيگوهرر
. مهي، دادن وليشاه يحرمسرا به و آوردن او يمشکو به بردن عروس

 يات جالب توجهيشرح جزئ به ن آداب و رسوميان ايشاعر در خالل ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩١- ٢١٤و ب  ١٥٢-٥٨، ب …ي، مثنويل بلگراميعبدالجل  .١

  .٤٤٢-٥٤و ب  ١٦٢-٢٠٤، ب همان  .٢
 .١٢٠٥-٢٤ب  ،…ي، مثنويل بلگراميعبدالجل  .٣
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الن و ي، ظاهر فيها، جواهرات، تخت و چتر شاه در خصوص لباس
ان، جلوداران، مطربان، يز رفتار و آداب چوبداران، سقّاياسبان و ن

ن بخش از يا. پردازد مي )بازان شعبده(بازان  هزّاالن و شب ،رقّاصان
ر نسبتاً ياست و تصو ياطّالعات ارزشمند مردم شناخت يحاو يمثنو

نکه يدهد و ا يدست م به از کار و کردار مردمان آن روزگار يروشن
ک شاهد کل ياز نزد ياسيو س يت اجتماعيجهت موقع به شاعر خود

ديافزا مي ت آنيماجرا بوده، بر اهم.  
ر يتحر به ين مثنوياز ا يدر بخش يبلگرام :يشناخت يقياطّالعات موس -٤

چهار  و ستير دوازده مقام و بي، تحريهند يقيموس يها پرده ياسام
شود و  ير دو مقام حاصل ميک از تحرير آوازه که هريشعبه آن، تحر

 ين بخش اطّالعات ارزشمنديا. پرداخته است يقيلحن موس يان سيب
دهد که جهت  يدست م به يرانيو ا يهند يقيرا در خصوص موس

ل يمه نخست قرن دوازدهم و تکميدر ن يقيات موسيخصوص يبررس
 در همان دوران نوشته شده، يقيکه درباره علم موس ييها د رسالهييا تأي

 يقينه موسينده خود در زمينکه سرايد و ايآ يشناسان م يقيکار موس به
ز بر صحت و دقّت و يموضوع آشنا بوده ن  با داشته و کامالً يالتيتحص

  .گذارد يش صحه من بخيمستند بودن اطّالعات ا
ات ياب يسروده شده، ول يزبان فارس به ن منظومهيآنکه ا  با :تنوع زبان -٥

هم در آن گنجانده شده  يو هند ي، ترکيعرب يها زبان به يمتعدد
ک ينمونه  يبرا. دارد ها زبانن يا به ت از تسلّط شاعرياست که حکا

  :يعرب. گردد يت از هر زبان نقل ميب
ــلّ ــاب  يو ص ــالعطااهللا وه ـ فخرالبرا ير الـور يالخ يعل  اي   ١اي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧٤ب  ،…ي، مثنويل بلگراميعبدالجل  .١
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  :يهند
  يسوسـ  يمکه پرالک سونده يبش

  يجهلک نت مون لوس يتن ک يدپ
  نين مکنا شد گونـد ين لتيم يکنار

  ١نياور بونـد  يهـ  يدامنـ  يگهئا ه
  :يترک

  مونـدا  يقوشوق باز اول اوخشا بولـد 
  ٢اول دل بندک اوخشـا  يکونکل آجلد

از  يا طور گسترده به ن منظومهيشاعر در ا :يادب يها هياستفاده از آرا -٦
ه، يه، تعميه، استعاره، کنايع از جمله تشبيبد يو معنو يع لفظيانواع صنا

ار و قدرت نظم خود ياستفاده نموده و ذوق بس …ع، غلو ويح، تلميتلم
  .ش گذاشته استينما به را
  گيري نتيجه
باشد و  يها موجود م انهدر کتابخ ين مثنوياز ا يمعدود خطّ يها نسخه
پرساد  يبيد يار منشيکه در اخت يا ن بار متن آن براساس نسخهينخست

گر و يد يا نسخه با قيون بوده، پس از نطبيانسپکتر بدا يتصاحب سب دپ
ر يم يمثنو« م تحت عنوان ١٨٨٢/ق ١٢٩٩در سال  يافزودن شرح در حواش

ع آراسته بور طيز به کهنونولکشور در ل يدر مطبعه منش »يل بلگراميعبدالجل
ث ياز موار يکيعنوان  به ن اثريات ايانتشار مجدد و شرح کامل اب. ديگرد

ن کار توسط دو يباشد و بهتر آنکه ا يد ميار مفيران و هند بسيا يفرهنگ
 يدانشگاه ةا در قالب رساليرد و يصورت پذ يو هند يرانيپژوهشگر ا

  .ب برسديتصو به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٩٣و  ٩٩٢همان، ب   .١

 .٧٣٢ان، ب هم  .٢
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  منابع
ب عابدرضا يح و ترتيتصح به ،فائسالنّ معمج :خان ين عليالد آرزو، سراج .١

  .م  ١٩٩٢ چاپِ دوم ،دار، کتابخانه خدابخش، پتنايب
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  ∗نضياءالرحٰم

است و  ١اين کتاب شامل دوازده مقاالت پروفسور محمد ابراهيم دار
چاپ رسيده  به م  ٢٠١٤انجمنِ اسالم تحقيقِ اردو ممبئي در سال  کوشش به

انجمنِ اسالم دکتر ظهير قاضي معرفي رئيسِ در آغازِ اين کتاب . است
دلوي، يکي از  ارتّپروفسور عبدالس. ن انجمن را بيان کرده استمختصر اي
در اين بخش . ة اين کتاب را نوشته استمقدمپيشينِ اين انجمن رؤساي 

فسور روپ .دربارة زندگي تحصيلي و شغلي پروفسور دار تعريف شده است
 هاي سوامي ناتهن که همکارِ آقاي پروفسور بود نيز در اين بخش خاطره

  .ه استتذکّر دادايشان  ي درباره
که پروفسور دار فوت کرد دکتر ظهيرالدين مدني  م وقتي ۱۹۵۳در سال 

عالم و از مقدمه با پيش لفظ  برمقاالت پروفسور را گردآورد و عالوه 
  .چاپ رساند شکل کتاب به محقّق نامور سيد عبداهللا دانشگاه پنجاب به

ت مختصراً دربارة زندگينامة ، بهتر اسشودمقاالت  قبل از اينکه رجوع به
  .آشنايي گرددپروفسور ابراهيم دار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  zayaur.rahman@gmail.com  .دانشگاه دهلي، دهلي فارسيبخش موقّتي يار ستادا  ∗
 .(Dar)        /دار  .١
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  احوالِ زندگي پروفسور دار
نظر دکتر  به. بود» دار«نام  پروفسور دار اهلِ کشمير و از فاميلِ برهمن به

و  م را قبول کردسيد ظهيرالدين مدني پدرِ بزرگ ايشان مذهبِ اسال
پسرِ وي . رد و ساکنِ اين شهر شدالهور کوچ ک تالشِ معاش از کشمير به به

الهور شد و بعد از  کمِااهللا مالزم ح  يعني پدرِ پروفسور شيخ حبيب
براي همين شغل از الهور . عهده گرفت بازنشستگي شغل پيمانکار را به

پروفسور . امريتسر رفت و اين شهر را مسکنِ مستقل خود ساختشهر  به
از ميان اينها . تشاد رزندش شش فرمذکور سه ازدواج کرد و از زن آخ

شيخ يوسف  ،داربزرگ آقاي  ها برادرِ از بقيه. دوتا در کمسني فوت کرد
افتاد و برادرِ امورِ سياسي  درويش شد، برادرِ ديگرش شيخ محمد يامين به

مثل برادرانش پروفسور دار . شد هعبدالغني نيز يکي از اراکينِ کنگر کوچک
 ها ت وي در گفتارها و نگاشتهصف نيز احساسات حريت داشت و اين

  .شود مي ديده
پايان  امريتسر بهشهر آقاي پروفسور دورة دبستان و دبيرستان را در 

دورة کارشناسي را از کالجِ خالصه . از زمان بچگي ذکي و ذهين بود. رساند
الهور رفت و از دانشگاه  د و براي کارشناسي ارشد بهکريل مامريتسر تک

 وا اينجا استاد وي محمد شفيع بود و از نصيحت. رفتپنجاب مدرک را گ
بعد  از اين به. دورة آموزشي مولوي فاضل و منشي فاضل را تمام کرد

عنوان محقّق در دانشگاه  تحقيق پرداخت و زيرِ نظارت استاد شفيع به به
جاحظ،  »الحيوان«چندين مقاالت بر کتاب م   ۱۹۲۸-۳۱پنجاب از سال 

در طي اين زمان . ف عربي سدة دوم هجري نوشتورنويسندة و عالم مع
زبان اردو ترجمه کرد و اين کتاب در  جاحظ را نيز به» البخال«کتاب 

  )۲۳ :۲۰۱۴قاضي، دکتر ظهير، . (شود دانشگاه پنجاب نگهداري مي

mailto:zayaur.rahman@gmail.com
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عالم و محقّق حافظ محمود شيراني با همين زمان موقع مالقات  در
. أثّر شد و ايشان را استاد خويش دانستخيلي مت وا يافت و از علم و دانشِ

که اين صفت استاد را در خود  تشگقدر قايل  از مهارت تنقيد وي اين
وي در  د و در اين هنر خيلي رشد کرد و اين خاصيتکر ايجاد

  .شود هايش ديده مي نگاشته
 عنوان استاديار در کالج گجرات در احمدآباد منصوب م به  ۱۹۳۱در سال 

. آباد بر موضوع تاريخِ گجرات کارهاي ارزشمند را انجام داددر احمد. شد
در آن زمان رئيس گروه تاريخ پروفسور شري کامي سيريت تاريخِ گجرات 

خيلي  از اومآخذ فارسي پروفسور دار  عنوان به. کرد را تدوين مي
 .شد  مبئي منتقلمعيل کالج اسٰم هم پروفسور دار ب ۱۹۳۹در سال . کرد  کمک

ا، پروفسور نجيب اشرف تن، داؤد پوجمله همکاران وي دکتر رحٰم اينجا از
ميان مشاهير ذکر شده   در. ندوي، دکتر همداني، سراج حسن نقوي بودند

  .کرد تأمينپروفسور دار نيز از طريق سخنراني علمي، جايگاه براي خود 
از نوشت  هاي بر موضوعات مختلف مبئي مقالهدر طي اين زمان در م

وي ، ادب فارسي هند، اقبال، جهان آرا و آثارِ يانااريخِ اسپبر ت :جمله
 الدين چشتي نوشت اي بر مقايسة ديوان خواجه معين مقاله. غيره  صاحبيه و

علّت معروف شدن اين مقاله اين بود که در اين . که خيلي معروف شده بود
پروفسور دار از طريقِ حافظ محمود شيراني ثابت کرد که ديواني که 

طور بررسي انتقادي  همين. خواجه است اصالً ديوان وي نيست وب بهمنس
حيات شبلي سيد سليمان ندوي و فارسي ادب قبل از دورة مغول کتابهاي 

کالج  م ايشان دوباره به ۱۹۴۶در سال  .پروفسور عبدالغني را انجام داداز 
. وي خوش نيامدني بود گجرات احمدآباد منتقل شد و اين انتقال به

اين دورة اقامت وي . مبئي بازگشتم به وم ا ۱۹۴۸در سال هرحال  هب
در اين زمان بر موضوعات مختلف . مبئي از نظر ادبي خيلي مهم بودم  در
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االنشاء، فريدالدين عطّار،  بررسي انتقادي رياض :نوشت از جمله تقاالم
علمي،  الدين چشتي، الغزالي و مسائل تحقيقِ نو براي ديوان خواجه معين

گوجري، اقبال و حب الوطن و اقبال و شعراي عربي  بوعلي سينا، زبان
خواست  اين بر موضوع قاطع برهان، دساتير مي برعالوه . غيره  و

بنويسد ولي نتوانست چون عمر زياد نداشت و بعد از شش ماه   مقاالت
يازده صبح از اين دنيا  م ساعت ۱۹۵۲مي  ۱۷روز در  ،بودن مريض

  .کرد  کوچ
پروفسور دار از جمله کساني بود که در دنيا غير از کسبِ علم در 

) ۳۲ :همان( ۲۵زندگي خود حدوداً  لِوي در طو. نبودديگر ذهنش چيزي 
مقاالت نوشت و همة اين مقاالت با مطالعة زياد و عمق دانش نوشته شده 

ت ادبيا بههاي اردو، عربي و فارسي مهارت داشت و  زبان آقاي دار به. بود
هاي تحقيق و تنقيد، پروفسور دار  در زمينه. ها عالقه بسيار داشت اين زبان
در مقاالت وي بعضي . دکراستاد خود حافظ محمود شيراني از پيروي 

  )۳۲ :همان. (شود استادش طنز و غضب ديده ميمانند جاها 
  :شود حاال بررسي تک تک مقاالت پروفسور دار در زير داده مي

  بررسيِ مقاالت
آيد که  از اين مقاله برمي :صاحبيه؛ تصنيف غيرمعروف جهان آرا بيگم .۱

موضوع بزرگان جهت همين  بهتصوف زياد بود و  تمائل جهان آرا به
االرواح است که  ترين تصنيف وي مونس معروف. دين را انتخاب کرد

در صاحبيه . الدين چشتي نوشته شده است احوالِ خواجه معين به
کرده است وِ نسخة خطّي اين خود ملّا شاه بدخشي را درج احوالِ پيرِ 

الئبريري موجود   نام آپا راه بهوال ناته اي احمدآباد به کتاب در کتابخانه
 .اين کتاب نوزده ورق دارد. است
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 شود که جهان آرا برادرِ خود مرادبخش خواندن اين مقاله معلوم مي از •
 .ا او دلبستگي زياد داشترا يک صوفي و عارف کامل دانسته است و ب

ه کرد  اين مرادبخش بود که در خواهرِ خود شورِ تصوف را ايجاد
 .بود

اند که جهان آرا  اين دانسته تسمية اين کتاب را به هآقاي دار وج •
 .لقب شهزادي بيگم صاحب معروف بود به

در رساله صاحبيه اوصاف و محاسن ملّا شاه بدخشي ذکر شده  •
 .بيان آورده است ارة لباس و غذاي ملّا شاه بهاست و حتّي اينکه درب

 .دربارة مريدان که خود هم در آن حلقه شامل بود ذکر کرده است •
 اطريقِ اين مقاله هويداز  :الدين چشتي اجميري ديوان خواجه معين .۲

الدين چشتي که از مطبع نولکشور  شده است که ديوان خواجه معين
 ت بلکه ديوان ملّا معين واعظ فراهيشده است اصالً ديوان وي نيس  چاپ
 اين حقيقت را اوالً حافظ محمود شيراني بيان. عصر جامي است هم

خواند حدوداً  مي» ةالنّبو معارج«کرد وقتي که وي اثرِ ديگر ملّا معين 
الدين  شانزده غزليات را در آن پيدا کرد که در ديوان خواجه معين

نويسان معروف  اله آمده است که تذکرهدر اين مق. چشتي نيز موجود بود
مثالً تقي اوحدي، واله داغستاني، مير حسن دوست سنبهلي، لطف علي 

کنند  خواجه معين انتساب مي آذر و رضا قلي هدايت بعضي اشعار را به
 .کنند وي انتساب نمي ولي ديواني را به

وان هرحال با شواهد بسيار در اين مقاله ثابت شده است که اين دي به •
 .الدين چشتي منسوب است اصالً ديوان ملّا معين بود معين که به

شود که اين تحقيق را حافظ محمود  از مطالعة اين مقاله معلوم مي •
 .است پروفسور دار در آن اضافه کردهشيراني انجام داده و 
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 شيخ فريدالدين علماي هند و ايران دربارة زندگي و آثارِ هاي پژوهش .۳
خوانده و گويد که شعرالعجم شبلي را استاد براؤن  دار ميآقاي  :عطّار

تنقيد  يگويد که اگر براؤن يا ديگر علماي غرب تحسينش کرده مي
 .شعرالعجم را خوانده باشند از تبحرِ شيراني با خبر شده باشند

االلباب و تاريخِ گزيدة عطّار  گويد که در تذکرة لباب آقاي دار مي •
اين طور  االنس نيز به گويد که نفحات مي چيزي جز مبالغه نيست و

 .نوشته شده است که از آن دريافت حقيقت خيلي دشوار است
عالم و محقّق بزرگ ايران محمد قزويني در راه نوشتنِ احوال و آثارِ  •

الغيب را انتخاب کرد و هردو  عطّار کتابِ مظهرالعجائب و لسان
عطّار  به ينروواهد دکتاب را پروفسور دار از لحاظ محتوا و با ش

 .کند انتساب نمي
آيد که آقاي پروفسور دار و حافظ محمود شيراني  از اين مقاله برمي •

 .اند محمد قزويني را متعصّب دانسته
در نوشتنِ اين مقاله و ديگر مقاالت نيز آقاي دار گاهي از موضوع  •

اين معلومات مفيد  ،از نظر دانش. جهند موضوعات ديگر مي مقاله به
 .با مطالب مورد بحث رابطه ندارد يخيز است ول معني و

 مختارنامه،نامه، پندنامه،  هياز نظر حافظ محمود شيراني اسرارنامه، اٰل •
الطير و  القلب، منطق خسرونامه، ديوان عطّار، شرحاالوليا، ةتذکر

نامه اصالً تصانيف عطّار است و غير از اين کتابهاي که  مصيبت
از جمله آن کتابهاي جعلي . ت جعلي استعطّار منسوب اس به

نامه، کنزاالسرار، مظهرالعجائب،  طاکنزالحقائق، اسرارالشهود، خي
 .غيره نامه و جوهرالذّات و هيالج

جستجو در احوال و آثارِ «آقاي دار تصنيف معروف سعيد نفيسي  •
را خيلي تحسين کرده است و از روش » فريدالدين عطّار نيشابوري
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بررسي کامل اين کتاب . ن استاد ايراني خيلي متأثّر شدتحقيق اي و
 .را نيز انجام داده است

حدف تنقيد حافظ محمود شيراني و پروفسور ابراهيم دار در اين  •
 .علّامه محمد قزويني، موالنا شبلي و پروفسور براؤن بوداز  ،مقاله

 اين مقاله نيز حاصلِ :قبل از دورة مغولهندوستان فارسي ادب در  .۴
در اين مقاله ضعف نوشتاري پروفسور عبدالغني . حافظ شيراني است

پروفسور غني جواب نقد شيراني را داد و . ستا بيان آورده را به
 .آموختنِ زبان انگليسي تشويق کرد شيراني را به

شود که  واضح مي. ة اين مقاله در وصف حافظ شيراني استمقدم •
جوي محمد قزويني و  الِ عيبآقاي دار دوباره در اين مقاله دنب

 .گويد ع گفته شده را باز ميايست و وقا هبودموالنا شبلي 
رسد که آقاي دار از جواب تبصرة  ذهن مي از خواندن مقاله به •

اينجا نياز خواندن . شيراني بر کتاب عبدالغني خيلي ناراحت بود
تر  تبصرة شيراني و جوابِ عبدالغني است که کدام يک درست

 .است
اين اولين مقاله است که پروفسور دار از خودش  :وطن دوستيِ اقبال .۵

چيزي در اين از  ،ت يعني بدون سهم حافظ محمود شيرانيته اسنوش
دوستيِ اقبال  وطنموضوع مقالة تنقيدي بر . رسد نظر نمي بهآثارِ شيراني 

 .ها را نشان داده است ارکان انگليسي تمائل اقبال به. است
در اين مقاله کتابِ حيات شبلي نوشته سيد  :شبلي حياتنگاهي بر  .۶

اين مقاله از مقاالت قبلي . است سليمان ندوي را بررسي انتقادي کرده
سيد سليمان ندوي . تر است زبان اين مقاله مالئم. خيلي تمائز دارد

وي را  آثارِ. هاي گرانمايه را انجام داد شاگرد استاد شبلي بود و پژوهش
 .مقاله بيان کرد نيز در اين

  »مقاالت پروفسور ابراهيم دار«بررسيِ کتاب   ٢١٩

 فرمايد که مکاتيبِ شبلي که دو جلدي است، مأخذ دار مي آقاي •
 .حيات شبلي مشتمل بر نهصد صفحه است. اصلي اين کتاب است

نويسد که در اين کتاب احوال و آثارِ شبلي  نويسندة اين مقاله مي •
در مقاله  زواياحيات شبلي را از همه . خوبي بيان شده است  با

 .ده استتحليل نمو
آقاي دار بعد از نوشتنِ پانزده صفحه در توصيف شبلي و سيد از  •

پردازد و  تنقيد اين کتاب مي صفحه شانزدهم تا آخر اين مقاله به
 .کند ين واضح مييقار نقص و حسن اين کتاب را به

 :اقبال و شعراي عربي .۷
اي زبان عربي و تأثيرِ کالم شعر اين مقاله مشتمل بر تمائل اقبال به •

آقاي دار اقبال سخنسراي عربي را  نظرِاز . عربي بر کالمِ وي است
ه است و ادبيات عربي را بيشتر نستراي فارسي برتر داسبر سخن

اين اقبال نتوانست از تأثيرِ فارسي بر وجود دوست داشته است و با 
 .کالمِ خودش نجات يافت

عربي را اشعار و شعراي  مندي اقبال به د دلبستگي و عالقهوجو •
 .ستا هاي شعري در اين مقاله توضيح داده مثال  با

در اين مقاله دربارة المعتمد علي  :يايک ورقِ تاريخِ اسالمي در اسپان .۸
اشبيليه يکي از . اهللا، يکي از فرمانروايان اشبيليه شرح داده شده است

 .هشت ايالت اندلس بود
عالقه وي با  آقاي دار در اين مقاله زمان حکمراني اين پادشاه و •

 .ادبيات را نشان داده است
مثالً تاريخِ زمان سلطنت اين پادشاه . گاه تاريخ نداده شده است هيچ •

 .در اين مقاله موجود نيست
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اين مقاله دربارة رفيق آقاي دار باقر علي  :علي ترمذي مرحوم باقر .۹
تشويق  نويسد که چندين مقاله را به در اين مقاله مي وترمذي است و ا

 .ستا قر علي ترمذي نوشتهبا
 .ستا احوالِ کامل باقر علي ترمذي را در اين مقاله بيان کرده •

نقد اين کتاب  مقاله بهپروفسور دار در اين  :رقّعات عالمگيري .۱۰
 .ستا ظهور آورده پردازد و نقص و خوبيِ اين کتاب را به مي

 .ستا زيب را از طريقِ خطوط وي نشان داده ذوقِ ادبي اورنگ •
 آخر مقاله فهرست اشتباهات که در متن وجود دارد، نوشتهدر  •

 .ستا
طوري که  :هاي گوجري و اردو اهلِ گجرات در گسترشِ زبان سهمِ .۱۱

اردو در  ادبيات گوجري و ذکراز عنوان مقاله هويدا است، اين مقاله 
 ل تذکّرِ صوفيايي که از شمالِ هند . کند گجرات ميايالتآقاي دار او

هاي آن و کاربرد  کند و از طريقِ سخن نتقل شده بودند، ميگجرات م به
کند  فهماندن مي هاي گوجري و اردو در بيان مطالبِ آنان سعي به واژه

 .فهميدند زبان اردو يا هندي را مي ،که اهلِ گجرات با خوبي
هندوستاني استفاده /جاي زبان اردو چندين دفعه با زبان هندي به •

 .کاربرده است قاله واژة اردو را بهدر عنوان م ستا کرده
 .ستا شعراي زبان هندي و گوجري و کالمِ آنها تعريف کردهاز  •
هاي هندوي و گوجري را  زبان تصانيف نوشته شده در گجرات به •

 .ستا بيان آورده در اين مقاله به
در اين مقاله زندگي و آثارِ يکي از  :و تصانيف او شرح حالِ جاحظ .۱۲

را  ،هستزي ميکه در سدة دوم و سوم هجري عربي جاحظ  ايعلم
اسمِ کاملِ وي جاحظ عمرو بن بحرين محبوب . ستا ي کردهفعرم

. وزيرِ معروف محمد بن عبدالملک الزيات بود جاحظ وابسته به. بود

  »مقاالت پروفسور ابراهيم دار«بررسيِ کتاب   ٢٢١

و ) ه ۲۲۷- ۲۳۲(، واثق )ه ۲۱۸-۲۲۷(در حکمراني معتصم  زيارت
 .سرپرستي جاحظ کرد) ه  ۲۳۲-۲۴۷(متوکّل 

موضوع دين، انشاء و بالغت، علم الحيوان و علمِ اخالق بر جاحظ  •
 .صدها کتاب نوشت

  گيري نتيجه
واژة اين کتاب  بايد در آغازرسد که  نظر مي از خواندن اين کتاب به ♦

چون بيشتر مقاالت پروفسور دار در کتابهاي . اضافه شود» برگزيده«
در  چه بهتر بود که همة مقاالت را يکجا. مختلف چاپ شده است
 .کردند شکل يک کتاب چاپ مي

پروفسور دار در چند مقاالت خود از متعصّب شدن علماي ايران اظهارِ  ♦
. نمايد مي مطرحو شواهد متعصّب شدن آنها را نيز  ستا تأسف کرده

گاه اظهارِ تندي و سختي دربارة  گويد که اهلِ سنّت ايران هيچ مي
ميان اهلِ سنّت ايران و اهلِ   اند و همين فرق در دوازدهم امام نکرده
کند که قبل از دورة صفوي شيعيان ايران  ذکر مي. سنّت جهان است

 )۱۱۵-۱۶  :همان. (اند سه خلفاي اسالم بدزباني نکرده يندربارة اول
اولين چهار مقالة پروفسور دار اصالً ثمرة تحقيقِ استاد ايشان حافظ  ♦

 .محمود شيراني است
 .شود اشتباهات چاپي ديده مي در اين کتاب چندين ♦

  منابع
، قاضي، دکتر ظهير، مقاالت پروفسور ابراهيم دار، انجمن اسالم تحقيق اردو

  .م  ۲۰۱۴، ممبئي
  



  ي شاعرِ گمناماسترآبادخالص 
  ∗پور سمانه ساوجي

  چکيده
موضوع   با ز رايعز گانکوتاه خوانند يسخن  با ام تا دهين مقاله کوتاه کوشيدر ا
وان ياز د يح انتقاديک تصحين کار يا .خود آشنا کنم يق دکتريتحق

از يامت به تخلّصم ياسترآبادن ينام حس ي بهگو فيذوق و لط خوش يشاعر
 ،ستهيز مي ازدهميخالص است که در اواخر قرن  يشعر تخلّص  با خان و

هند مهاجرت کرده است  به التيل تحصيد شده و پس از تکمران متولّيدر ا
  .امرزديش بيخدا .بربسته است يرخت از جهان فان يهجر  ١١٢٢و در سال 

  يديکل هاي واژه
 ي،رامل بلگيعبدالجلخدايار خان، ، خدابخش، خالص، استرآبادنسخة خطّي، 
  .١دايمخلص خان پ

  مقدمه
  نام پروردگار به

ز ين يو مشهد يکه او را خالص اصفهان ياسترآباداز خان ين امتيد حسيرزا سيم
؛ ١٣٩ :١٩١٣آزاد بلگرامي، (. افتيد شد و نشو و نما متولّ استرآباداند در  گفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  savojipurs@yahoo.com  .دانشجوي دکتري ادبيات فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
، خوشگو ٢٠/٥٣٦آبادي  عظيم(نواب مخلص خان پيدا، از اميران دربارِ شاه عالم   .١

  ).٥٦٠، خليل ٤٩٠

  خالص استرآبادي شاعرِ گمنام  ٢٢٣

که  يا که در منطقه يخيتار نام شهرِ ،استرآباد) ١/٣٦٨ :١٣٧٧ معاني،  گلچين
امروزه تنها  استرآباد  از. بوده است واقع ،دارد  قرار ينک شهر گرگان کنونيا

 خندان قرار دارد که احتماالً ةنام قلع به درون شهر گرگان يخيتار يا تپه
 يمانده و باق يش بوده است که بر جايسال پ ٣٠٠٠در حدود  استرآبادارگ 

 خيرگان در طول تارگ ةر و توسعمکر يها البيشهر در اثر س يها قسمت
ن منطقه در ياحتگران از ايکه از س يريتصو .ان رفته استياز م يکلّ به

و  استرآبادآن است که  يايدهد گو مي دست به ق ه  ٣٣٥ يها حدود سال
 ةن است که واژيباور اغلب پژوهشگران بر ا .اند مجزا بوده گرگان کامالً

 »آباد«ستاره و  يمعن ي بهانريا يها که در زبان »استر«از دو لفظ  استرآباد
  .ل شده استيتشک، عمارت است يمعنا به

 ،اند دانسته مي سها را مظهر نور مقد ان ستارهيرانيان که ايدر زمان زرتشت
) ٤٢ :١٣٧٠بهاءالدين محمد، ( .دندين نام ناميا به ن شهر را بنا کرده ويا

شاه  اريخشا يدهويهمسر  »استر«رفته از نام گن شهر را برين نام ايهمچن
ن خواجه ابوالحسن يهمچن) ٣٢  :١٣٧٤اسداهللا معطوفي، ( .دانند ي ميهخامنش

ي، منيخ يتار ةترجم، ستانيس  خِيتار يعنيخ مشهور خود يدر تار يهقيب
خ يوارالتّ ل جامعيو فهرست ذ ينيجو يفهرست جهانگشا، االلباب لباب

فهرست ، بلدانال مرآت، اتالجنّ القلوب و در روضاتةهو در نز يديرش
 استرآبادالت طبرستان که يا .ن شهر ذکر شده استيز نام ايخ نيوارالتّ مجمل

فرهنگ و  ييدر شکوفا يگاه ارزشمندياند جا و گرگان هم شامل آن بوده
ين اياز ا استرآبادگرگان و  يشهرها .ن داشته استتمدپرورش  الت مهد

 لِر تحويکه در مس يبزرگان .اند در آن دوران بوده يبان بزرگيدانشمندان و اد
ن شهرها يبزرگان ا يها در خانه .اند داشته يا ات نقش عمدهيفرهنگ و ادب

 يهم برا ييها استفاده عموم وجود داشته و مدرسه يبرا ييها کتاب خانه
 ياسترآباداز خان خالص ين امتيرزا حسيم .ر بودنديدا ،يريادگيآموزش و 

mailto:savojipurs@yahoo.com
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 افتي  و نما  نشو استرآباداند در  هم گفته يو اصفهان يکه او را خالص مشهد
 ين شاعر بزرگ و گمنام در برخينام ا .سته استيز يازدهم ميو در قرن 

، )۲۲۰  :۱۹۲۲آفتاب رأي لکهنو، ( نيالعارف اضير ةها از جمله تذکر تذکره
، ١٩١٣بلگرامي،  آزاد( امرمآثرالک، )١٤٩  :١٨٧٨بهوپالي،  سليم( گلشن صبح

 االعالم قاموس، )١٧٢  :١٣٤٩آبادي،  ايمان فرخ( فيطالّال منتخب، )١٣٩، ٧٤  ش
سرخوش، ( عراالشّ کلمات ةن در تذکريو همچن )٤٥٦٩  :١٣١٦ رومي،  سامي(

ر تا يعصر جهانگ يمشتمل بر ذکر شعرا )٣٤  :١٩٤٢مير محمد افضل، 
ها را در  ن تذکرهيا ةل دربارمأت قابلِ ةنکت يول .ر نوشته شده استيعالمگ
ي کار افت که در آن از شاعر تازهيتوان  يم ١يطاهر نصرآباد حمدمة تذکر

از  باًيخود تقر ةطاهر در تذکر محمد .کرده است  ادي ياسترآبادبا ينام نج به
 يکجا چينام خالص در ه ي بها از شاعررده امبش ناميخو ةتمام شاعران دور

 يباينج کتابش تحت عنوان ٢١٣ هنبرده است و تنها در صفح يکتابش سخن
 يتيده و بينام ياسترآبادبا يجوان نام برده و او را نج ياز شاعر ياسترآباد

نجيباي استرآبادي، مقدمات علوم را در شهر خويش (از او نقل کرده است 
که بعدها ) اصفهان آمده است و در زمان پادشاهي سلطان سليمان به فراگرفته

 ةف کتاب تذکرلّؤم خان صاحب بهادر يد عليهمانطور که گفته شد س
ن شرح مختصر ياالعالم هم قاموس مؤلّف ين ساميالد صبح گلشن و شمس

ک از آنها نه يچ يه ياند ول با نقل کردهير عنوان نجيت مذکور زيک بي  با را
اند که  االعالم ندانسته قاموس صاحبِ  نه مؤلّف صبح گلشن،و نه  ينصرآباد

 بيسته است و نجيز ي مين نصرآبادکه مقار يکار شاعر تازه ياسترآبادبا ينج
  :ت از اوستين بيا ،پرداز شده گو و نکته فيلط يداشته بعدها شاعر تخلّص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوم   تهران، چاپِدستگردي، وحيد ، تصحيح اصفهاني نصرآباديتأليف محمد طاهر   .١

  .، نجيباي استرآبادي٢١٣ صش،  ه  ١٣٦١

  خالص استرآبادي شاعرِ گمنام  ٢٢٥

  ا گشـتم يـ توت، سـرمه گشـتم  ، غبار راه گشـتم 
  چشمش آشنا گشتم به ن رنگ گشتم تايچند به

سال  يش از سيکه ب يا در مقاله .ده استيرا برگز »خالص« تخلّصو 
درخشان استاد دانشگاه تهران نوشته شده است  يط دکتر مهدش توسيپ

 ق ه  ١١٠٤وجود دارد که در سال  »العالمةحتف«نام  ي بها نقل شده که نسخه
 .ديگشا ميبا همان خالص است گره برين راز که نجينوشته شده است و از ا

 از آن که ير است و در قسمتينظ يفرد و ب به منحصر يخطّ ةک نسخين يا
ران در زمان شاه يمردم ا يشود شرح اوضاع اجتماع مي ندههمان اسم خوا به

 يبيش و تذهيخوش و آرا يطّخ با العالمةحتف .آمده است يمان صفويسل
چند از  ياتيران نوشته شده است و در آن ابيا يسلطنت ةکتابخان يدلکش برا
از اشعار  ياتين نسخه پس از نقل ابياز ا ييدر جا .شود مي دهيخالص د

ن يا به که »باينج ي بهمسم ياسترآباداز خالص «است که  خالص آورده
 ينصرآباد ةماند که آن شاعر در تذکر ي نميباق يديترد يگر جايب ديترت

 تخلّصکرده است و  تخلّصبا همان است که بعدها خالص ينج به معروف
  .ر داده استييخالص تغ ي بهاسترآبادبا يش را از نجيخو يشاعر

رده شد در که نامب ييها م تذکرهييا بهتر است بگوين کتابها و يا جز به
ش يهم ب »١اليالخ فيلطا«عنوان  ي بهن در کتابيچنکه هم يگريک کتاب دي

ي مسم ياسترآباداز خالص «ت از خالص آورده شده است که يست بياز ب
ماند که آن شاعر در  ي نميباق يديترد يگر جايب دين ترتيا به که »باينج به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحان رضوي متولّي موقوفات ايست خطّي از سيد محمد ص الخيال مجموعه لطايف  .١

اوايل  خطّي خوش و قطع رحلي متعلّق به  صفحه با ٧٠٠دربار صفوي و در بيش از 
. باشد مي ٢٧٣٠شمارة  هجري قمري در کتابخانة مدرسه عالي سپهساالر به ١٢قرن 

العالم نوشته شده و در صدر آن ده بيت از حتفةنسخة  اين نسخه ظاهراً مقارن با
 .لص استرآبادي زينت بخش دفتر گرديده استمثنوي مجالس خا
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کرده  تخلّصهمان است بعدها خالص  »باينج«به معروف يدنصرآبا ةتذکر
ت از خالص آورده يست بيش از بيهم ب اليالخ فيلطان در ياست و همچن

اوست که در آن  يها از غزل يکير خواهد آمد يکه در ز يغزل .شده است
 يخوب به شناسان ادب و سخن که اهلِکرده است و چنان تخلّص »بينج«

ات ياست و در همه اب يمخصوص ةحيسبک و را ياران غزل ديابند اي ميدر
 يزيانگ ت دليکار رفته و در نها به مرکب مرخم يبات و صفات فاعليآن ترک

  :است
  جلـوه دل سـنگ آب کـن    دارم بتي بـه 

  از عکس خويش آيينه عالي جناب کن
  خورشيد چهره پوش کن از چهرة طال

  زعفــران جبهــة دل شــمع آب کــن بــا
  ريــو ز عاشــق بهانــه گهنــدونژاد نــاز 

  ما عتـاب کـن   با گر ويد يده جايرنج
  دست خود نه و عاشق تمام سوز ي بهداغ

  شاخ گل زن و بلبل کباب کـن  به آتش
  ريـ امـده را روز وصـل گ  ين ةک وعـد ي

  صد جا حساب کـن  به نداده ةک بوسي
ــل ــه داخ ــر  ب ــام وداع ب ــده ن ــزم ناش   ب

  رفتن شتاب کـن  به ننشسته همچو عمر
  بـاد ده  به ها ک کرشمه خرمن جانياز 

  م غمزه کشور دل ها خراب کـن يوز ن
  خواه بينج از گزک و بيرق مي از مست

  ر و دل مـا کبـاب کـن   ير گيساغر ز غ

  خالص استرآبادي شاعرِ گمنام  ٢٢٧

ف و بلند که يار روان و لطياست بس يا دهيقص ين خالص دارايهمچن
 ةندياچون سر يزبان است ول ت آن در نزد اهل ادب مشهور و ورديچند ب

ده يمنسوب گرد ياصفهان يصفاها به آن شناخته شده نبوده است اشتباهاً
  :ن استيده چنين قصيز ااآغ .است

  ض سحر نبنـدد يها نظر ز ف دم که هرکه شبيشن يشب
  نش کمـر نبنـدد  يـ ک به فلک ،ديگشا ملک ز کارش گره

  زان محال باشد که روز وصـلش يکه باشد ز صبح خ يکس
  نـدد ز آب شـبنم گهـر نبنـدد    گـل شـکر نخ   ةز غنچ

  نان عجب نباشد اگر که هردميکه باشد ز شب نش يدل
  بـال مـرغ اثـر نبنـدد     بـه  خود را يجانان دعا يکو به

  :ديگو مي دهين قصيان ايو در پا
  ب صابريد اديم چنان چه گويده دعات گوين قصيدر ا
  ان مـردان کمـر نبنـدد   ينت ميک به که بندد کمر يکس
ان يگو ف و پرمغز بوده که هرزهيچنان لط يگاه ياسترآبادص اشعار خال

ذهن خالق و  ةديياند و آن اشعار را زا انکار اشعارش پرداخته به و حسودان
  :ن نوشته استيشان چنيا به اند و او در مقام پاسخ هنرمند شاعر ندانسته

  ع خالصهرزه گفتا که طب ي بهدم که بوالفضوليشها شن
  ن نجابت گهر نبنـدد يد بديگون فصاحت سخن نيبد

  ايعارف ز نقص جاهل چه باک دارد که آب در کمال
  …ل خطر نبندديز خوردن سگ نجس نگردد خطابه س

 .و خاندانش ارادت داشته است يامام عل به ان بوده ويعيخالص از ش
 يشود برا مي ر آغازيمطلع ز با د خود راياز قصا يکيات او چنانچه يغزل

  :است آنها سروده
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  گفتار گـل ، خنده گل، دهن گل، تو را لب گل يا
  رفتـار گـل  ، جلوه گل، قامتت گل، قدت گل يو

  يگلشن حسـن تـو را نـازم کـه هسـت از خرمـ      
  رخسار گل، گونه گل، گفتگو گل ،رنگ و بو گل

  :ديگو مي خود تخلّصو سپس در مقطع 
  ض مدحت گـل گـل شـکفت   يطبع خالص تا ز ف

  پنـدار گـل  ، شه گلياند، لهوش گ، شد خرد گل
د ينجانب رسيدست ا  به وان اشعارشيش که از ديها ها و غزل دهيدر قص

ارت نجف و مرقد شاه يرفتن و ز يان شده که خالص آرزويطور ب نيا
ف را يارت مزار شريق رفتن و زيد هم توفيت را داشته است و شايوال

افته است يرزو دست ن آيا به ص نشده کهات او مشخّياز اب يداشته است ول
  :ديگو مي ارت کعبهيز ةدربار يا نه ولي

  ق خداوند جهانيتوف به هللا که شکر
  مـان ين و اير کعبه شدم از ره ديزا

  :ديگو مي مراسم حج ةکند و دربار مي انيکعبه ب به شرح سفر خود را و
اغلب  دار خود بوده است و ماننيشه در فکر وطن و شهر و ديخالص هم

فراهم نداشته و همواره در غم و  يش و طربيا اسباب عيشاعران آزاده گو
  :ديگو مي چنانکه .و غربت بوده است يکسيرنج و ب

  شان و خرابيمن در آن صحن چمن مست و پر
  اريفکر وطن و شهر و د به افتاده ،بودم

  يزدگ و غربت يو خوار يکسيکطرف بي
  اري و فکر وصال و غمِ يکطرف عاشقي

دارد ت يب ٤٠٠٠ش از يد که او بيآ ميوان خالص بريد ياجمال يز بررسا
 د آن است که سبک سخن خالص در همه جاينما مي ان ذکريچه شاو آن

  خالص استرآبادي شاعرِ گمنام  ٢٢٩

و لطافت و  يست بلکه سادگيک نينزد يصفو ةسبک شاعران دور به
است که گاه اشعار دلکش  يريلطف و دلپذ با ختهيش آميوضوح آن کم و ب

 از حافظ را ياتياب يها معنا مضمون يآورد و گاه مي ادي هب را ١يبافق يوحش
زدهم يو اشعار قرن س يادب ةسبک بازگشت دور ي بهآورد و گاه مي ادي به

 يسبک هند ةويش به ش اگرچهيها ها و غزل يتيب در تک .شود مي کينزد
پرداخته و  يارسال مثل ي بهک است و گاهينزد يشاعران عهد صفو يعني

 يهام در کالم ويو ا يدگيچيباز هم پ يساخته است ولن يشعر را رنگ
ال و مضمون يشه و لطف خياند يکياز بار اشعارش غالباً .شود نمي مشاهده

 ندرت هم ي بهف است وليشتر روان و لطيت دارد و بياو حکا ينيآفر
ه را از اشکاالت يعنوان مثال اگر تکرار قاف به .ديدر آن د ييرادهايتوان ا مي

  :اتين ابيم در ايشعر بدان
  ده باشـد يارم ز سفر رسيچه خوش است آن که 

  ده باشـد يبـرم کشـ   بـه  ده باشـم يبـرش کشـ   به
ــب و روز ب ــارم  يش ــم انتظ ــه چش ــرارم هم   ق

ـ ده يکه سـفر کشـ     ده باشـد يکجـا رسـ   بـه  ارمي
ـ چه شود ز ره نما   انيان مـن و او بغـل گشـا   ي
ـ من دو يده باشم سويش دويسو به   ده باشـد ي

ـته چه خوش آن   همبـا  که شاد و خرم من و او نشس
  ده باشــديده باشــم ســخنم شــنيســخنش شــن

  غربـت  يهـا  ههجران همه قصّ يها همه شکوه
  ده باشـد يده باشـم ز مـن او شـن   يمن از او شن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاعرِ زبان فارسي در قصبة بافق ، )ه  ٩٩١: م(کرماني  الدين وحشي بافقي  كمالموالنا   .١

 .فرسنگي يزد متولّد شده بود ٢٤در 
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ــر نما ــســخنم اث   يکــه عمــر يدل کســ بــهد ي
ــن عز ــوط ــفر ي ــم س ــگز يز او ه ــدي   ده باش

ــالص ــا دل خ ــي ــن تمنّ ــام يا ز کس   د داردي
  ده باشـد يسـخن رسـ   ي بهخن نگفته باشکه س

  :اتين ابيا در ايو 
  صحن بـاغ  به تو گل را يکو يدر جستجو

  ک طرفي به ک طرف رود و بوي به رنگش
  :نيو همچن

  بلبل و فاخته و زاغ و زغن از چپ و راست
  د و چنـار يـ سـر رود و گـل و ب   به مدر ترنّ

  :ديگو مي ايو 
ــ   ميگـــو يا بنمـــمـــن بلبـــل زارم امـ

ــ  ــل زارم ام ــت گ ــاز فرق ــو يا بنم   ميگ
  نه چمـن دارم يار که من درام در سيزان 

  ميگـو  يا بنمـ پرخـون امـ   يدارم جگر
  شب و روزم به من شمع دل افروزم سوزان

  ميگـو  يا بنمـ سـوزم امـ   مي م ويگر يم
  ييدارد سـر ســودا  يياتمنّــ بـه  خـالص 

  ميگـو  يا بنمـ امـ  ييام جـا  عاشق شـده 
 ةاز کتابخان يکيوان خالص که ياز د يخطّ ةآمدن چند نسخدست  به با

 .ام ه قرار دادهيپا ةوان آن را نسخين ديح ايران است و در تصحيمجلس ا
اب نو ينوشته شده از سو يا صفحه ٤٠ يا مهمقد ين نسخه که دارايا

 برگ ٢٨٦باشد و در  مي داتات و مفريغزل يدا است دارايمخلص خان پ
و  يمحوشدگ يق نگاشته شده و در چند جا دارايعلخوش نست طخ  با

  خالص استرآبادي شاعرِ گمنام  ٢٣١

 يياند که اهدا ردهنامب يوان کابليد به ه از آنياست که در حاش يدگيپوس
ن نسخه انجامه يا .مجلس است ةکتابخان ي بهريمع يره يرانيشاعر بزرگ ا

گر نسخه يد. دهد مي تر نشان و سال کتابت هم دارد که آن را هرچه کامل
 يمه ندارد ولخدابخش در پتنا است که مقد ةاز کتابخان دست آمده به که

خط   با ماند که مي از اشعار خالص ينيگلچ به شتريانجامه است و ب يدارا
 ةگر از کتابخانيد ةنسخ .ق نگاشته شده استيخوش شکسته نستعل

باشد و  مي هتخظ شکس به از شهر کلکته است که آن هم يتيک سوساياتيآس
دست  به در تنها دو برگ که از ادنبورگ يرگيد ةسخن .ن اشعار استيگلچ

ت از ياهم ينکته دارا .س از خالص استک مخمي ةدارندآمده در بر
کمک   با د کهيام .در آنهاست يات کم تکراريها اب ن نسخهيا  با سهيمقا

استاد راهنما پروفسور دکتر چندر  ياستادان گرام يها ييخداوند و راهنما
 يمار و استاد گرامدکتر راجندر کُ ينما استاد گرامکهر و مشاوران راهيش

و  يانتدارن نسخه را در کمال اميح ايتصح کارِم اشرف خان يدکتر عل
  .ان ببرميپا ي بهدرست

  يريگ جهينت
که در زمان شاه سلطان  ير قورچيرزا وزياز خان خالص پسر مين امتيحس

 ةادام به فت واصفهان ر به مد از آنجاآا يدن به در مشهد يمان صفويسل
 دکن رفت و به هند مهاجرت کرد و به هارت مکّيبعد از ز .ل پرداختيتحص

ل خان ازدواج يدختر فضا  با دستور شاه با د ويب رسيز خدمت اورنگ به
 شاه او را .در دربار شد يت و منصب باالتريموقع يج دارايتدر به کرد و

عنوان  به را يسپس ومفتخر کرد و  »رآتشيم«و  »يربخشيم«چون  يالقاب به
 شاه از طرف او خالص در زمان بهادر .نجا فرستادآ به د ويحاکم پتنا برگز

 ين که او از زندگيبا ا .مفتخر شد »اصطبل ةداروغ«و  »از خانيامت«القاب  به
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شه از درد يا هماقامت در هند برخوردار بود ام يها در سال يار خوبيبس
خود که  ييتمام اموال و دارا  با تيااز وطن ناراحت بود که در نه ييجدا

 در راه بازگشت .رديگ مي رانيا به بازگشت به ميبوده تصم ياديمقدار ز
 ر صاحبيم .کند مي ر مالقاتدر بهکّ يل بلگراميعبدالجل  با رانيا به

ن يحاکم سند در کم يکه از سو يسفر و خطر ةکوشد تا او را از ادام مي
ي برا يفرصت يحاکم سند که در پ ١ر خانايخدا .لع کندشان را مطّياوست ا

شود و قصد جان  مي ر عبور او آگاهيچنگ آوردن اموال خالص بود از مس به
در بازداشتن خالص  يل که از قصد او آگاه بود سعيعبدالجل .کند مي او را

 يخواست خود برا به خالص همچنان يران داشته است وليا به سفر ةاز ادام
 کند و ي نميهل توجيعبدالجل يهشدارها به ه ووطن مصر بود به بازگشت

که  محمدر يب مينا  با ستانيدر راه خود در س .دهد مي راه خود ادامه به
 ةبهان به را يار خان گروهيخدا .کند مي داريل بود ديعبدالجل يميدوست صم

روند و  مي نجاآ به آنها .فرستد مي محمدر يب مينا ةخان به خالص  با مالقات
ان سفر ين پايآورند و ا مي دست به کشند و اموالش را مي خالص را

داد و رخ ش ه ١١٢٢ن حادثه در سال يا .ران استيا به بازگشت خالص
  :ديسرا مي را يخيتار ةن ماديل در سوگ خالص ايپس از آن عبدالجل

  »از خانيآه آه امت«
  ]ه  ١١٢٢[

  منابع
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واريخ و التّةکتاب زبد فيِمعرآن مؤلّف  

  ∗خورشيد احمد
  چکيده

اين  مؤلّف. خاصي دارد اهميتتاريخ عمومي هند است و  واريخالتّةزبد
که فرزند ارشد شيخ  )ه ۱۰۷۳-۹۷۳( کتاب شيخ نورالحق مشرقي دهلوي

مه در مقد مؤلّفچنانکه . بود )ه  ۱۰۵۵-۹۵۷( عبدالحق محدث دهلوي
خواهش و تشويق  نوشته است که اين تاريخ بنا بهکتاب اين  تأليفسبب 

 نمود تأليف) م ۱۶۱۶/ه  ۱۰۲۵: م( ١»ي خانمرتٰض«به بشيخ فريد بخاري ملقّ
را  »حقّي تاريخِ«که شيخ فريد بخاري از شيخ عبدالحق خواهش کرده که 

. اشتذگ نورالحق وا تر بنويسد ولي شيخ اين خدمت را به تر و جامع لمفصّ
اضافه نمود  »حقّي  تاريخِ«ر حکم پدر اين کار را انجام داد و در نورالحق ب

حوادث  سيس سلطنت مسلمانان در هند تا بهأرا از ت يتاريخ وقايعو 
ادشاه اکبر پو هم سال وفات  تأليفکه هم سال  م ۱۶۰۵/ه  ۱۰۱۴ سال

  .ودضبط نماست، ) م ۱۵۵۶-۱۶۰۵(
  کليدي هاي هواژ
  .شيخ فريد بخاري ،ويشيخ نورالحق دهل ،واريخالتّةزبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗

  khursheed267@gmail.com  
 .امراي نامدارِ دورة اکبر و جهانگير بود  .١

  ٢٣٦  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

مهمقد  
د و رو مي شمار هدر هند ب يادبياتو  يي فرهنگها نگاري يکي از جنبه تاريخ

نويسي  تاريخ اکبري براي ةه بود بالخصوص دورمغول مورد توج ةدر دور
فارسي در  نويسي و تاريخ شود مي درخشان محسوب ةفارسي در هند دور

خاطر کثرت تواريخ رسمي که در  بهکه  يافته توسعه العاد اين عصر فوق
 ،برخالف اين تواريخ .تحرير آمد ةرشت هاين دوره تحت سرپرستي دولت ب

 ،خان بزرگ در اين دوره مانندمؤر تواريخ غيررسمي هم زياد است که
واريخ، التّ منتخب(ملّا عبدالقادر بدايوني  )ه  ۱۰۱۰اکبرنامه، (ابوالفضل 

در اين دور  )ه ۱۰۰۲ اکبري، طبقات( ين احمد بخشيالد نظام )ه ۱۰۰۴
 شمار اکبر به ةترين تاريخ دور واريخ يکي از مهمالتّةزبد. دحضور داشتن

 ةاين نخستين تاريخ فارسي هند است که حوادث تمام دور د چنانکهرو مي
عنوان  اين تاريخ قبل از آنکه به مؤلّفکند و  مي اکبر بادشاه را احاطه

 ةث و قاضي مشهور است و از خانوادام يک محديابد بن  نگار شهرت تاريخ
ق داشتدين تعلّ ثين و عالمِِمحد.  

  مؤلّف احوال و آثارِ
دنيا آمد و تحت  به ه  ۹۷۳دهلوي در سال مشرقي ث نورالحق محدخ يش

) م ۱۶۲۷-۱۶۰۵( خود که دانشمند ديني عصر اکبر و جهانگير نظارت پدرِِ
خود بوده و در تصوف  و شاگرد پدرِِ) م  ۱۶۵۸-۱۶۲۷( و شاهجهان

دست ارادت ) ه ۱۰۷۹ :وفات( معصوم مجددي سرهندي محمدخواجه  به
در اکثر علوم مروجه مخصوصاً علم  )۲۴۶ :۱۹۱۴ ،ريواني رحمان علي( داد

زندگي پدرش شبيهه  با ر زندگي اين دانشمندبيشت. کرد  ر پيدامنقوالت تبح
مشغول شد و هم مانند  ليفتأتدريس و  از اتمام تحصيالت به بعد. بود

ث شيخ ي محدحتّ. شود مي پدرش از فقهاي برجسته روزگار محسوب

mailto:khursheed267@gmail.com
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ده کرو وصيت  ناميد مي واريخ را وجود ثاني خودالتّةزبد مؤلّف ،عبدالحق
محدث (. بنمايد  ادا شيخ نورالحقجنازه را  نمازِ شبود که پس از مرگ

 قضاوت مدتي منصبدر روزگار فرمانرواي جهانگير  )۲۳ :۲۰۰۵دهلي، 
جهانگير بر  .داشت عهده که دارالخالفه آن دوره بود، را به) آگره(اکبرآباد 

بود، شورشي برداشته  شاهزاده خرم که سر به با سبب دوستي نورالحق به
. کابل تبعيد کرد خشم گرفت و نورالحق و پدرش شيخ عبدالحق را به

دهلي بازآورد  الحق را بهنور جانشينش شاهجهان ،پس از مرگ جهانگير  اما
وقتي که پدرش . ديگر بر مسند قضاوت اکبرآباد را برگماشت  رِبا و

نورالحق مسند  ،دارالفاني خراميد عبدالحق محدث دهلوي به شيخ
 »مشرقي«سرود و  ميفارسي شعر هم  شيخ نورالحق به. دکررا ترک  قضاوت
دهلوي  شرقيفکر و سروده نورالحق م ةاين ابيات نتيج .کرد مي تخلّص

  :باشد مي
  شبِ ساقي از آن بزم که در جام طرب کرد

  عجـم در زد و تـاراج عـرب کـرد     آتش بـه 
ــه  ــتانه ب ــوديم   مس ــتي زده ب ــو دس ــان ت   دام

  ايـــن جهـــول آمـــد و تلقـــين ادب کـــرد
  گفــتم گشــايم از دل انــدوه گــين گــره    

  سود تـا کـف و نگشـود ايـن گـره      ناخن به
  چون گل استبا آنکه مشرقي همه تن ديده 

  با هيچ کس چون چشم حباب آشنا نه بـود 
  )۴۰-۴۱  :۱۹۹۰،صادق کشميري همداني(

جمله  ازواريخ آثار فراواني دارد که التّةزبد برعالوه  شيخ نورالحق
اين آثار در  ةکه نسخ »عدينِ اميرخسرو دهلويالس نورالعين في شرح قران«

  ٢٣٨  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

) ۸۹/۵۵۲۵/۳سبحان، ( ةشمار به هرعليگدانشگاه اسالمي موالنا آزاد  ةکتابخان
  .شود مي نگهداري

العلم  منبع«و  »تيسيرالقاري في شرح صحيح البخاري«آثار ديگر 
. کرد تأليففارسي در شرح احاديث نبوي  به »شرح صحيح مسلم في

صحيح مسلم را شيخ نورالحق آغاز کرده ولي آن را پسر وي  شرح
فخرالددپايان رسان بهاهللا   ين محب.  
 )ه  ۱۰۷۳(يکهزار و هفتاد و سه  ةال سنتاريخ نهم شو خ نورالحق بهشي

رحمت حق پيوست و در خانقاه والد ماجد خويش نزديک حوض  به
  )۹۰  :۱۹۸۷اهللا،   حبيب( .شمسي دهلي، در گنبد عالحده مدفون گشت

  واريخالتّةزبد اهميتارزش و 
المعروف (بن سام  محمدين تاريخ سالطين دهلي از معزالد ،واريخالتّةزبد
را ثبت نموده است و  ل جلوس جهانگيرتا سال او) ين غوريالد شهاب به

 مهچنانکه خود در مقد .شود گفته مي »حقّي تاريخِ«کتابِ پدرش  ضميمة
خواهش و تشويق شيخ فريد بخاري  نوشته است که اين تاريخ را بنا به

از  ي خانب مرتٰضانو. نموده است تأليف ي خانمرتٰض نواب معروف به
مغول بود و در زمان حکومت جهانگير او را  ةاکابر و اعيان سلطنت دور

اس و مغز بيدار داشت و ي خان قلب حسمرتٰض .ندبرگماشتوالي گجرات 
ثاني  د الفحضرت مجد. او عقيدت فراواني داشتند علما و مشايخ وقت به

الحق براي و شيخ عبد گفت ميدر نهضت خود او را دست راست خويش 
و او را دوست و رفيق خود  استفاده کرده احياء سنّت و شريعت، از او

شيخ فريد بخاري جاگير خود ) ۲۵ :۲۰۰۵، ث دهلويمحد( .خوانده است
 .ه بودکرد  يک شهر بنام فريدآباد و مسجد و سراي بناداشت و  نزد دهلي

(Catherine B. Asher, 2001: 140) . ين ا  از هجري  ۱۰۲۵سن  بهشيخ
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مدفون گشت و  ١دارالبقا خراميد و در دهلي زير قبر آباي کرام فاني به جهان
 ،ريبهکّبخاري فريد ( .گشتن بنااو  قبرِعمارات باالي  ،شموجب وصيت به

۱۹۶۱:  ۱۴۸(  
  :ا اين القاب مخاطب کردبشيخ فريد بخاري را  ،واريخالتّةزبد مؤلّف

عالي مرتبت،  ابنو ،انوار سعادت و حضرتش مورد قوافل کرامت”
ي، مظهر عمده الدولت العظٰم ،لطنت الکبريالس معاني منزلت، رکن

يهب الحضرت السلطانيه شير بيشه معارک زااللطاف الزمانيه، مقر 
د احمد الحسنيمغازي غره ناصيه بخت و کامگاري شيخ فريد ابن سي 

  )۶  ورق: ١٠١٤ ساالرجنگ، ة، نسخمشرقي دهلوي( .“البخاري
ي خان از شيخ عبدالحق گزارش نمود که يک تاريخ ديگر ٰضمرت نواب

 بنويسيد ولي شيخ بنابر »حقّي  تاريخِ«تر از  تر و جامع که آن را مفصّل
پسرش  ةعهد علّت پيري عذر خواست و اين کار را به کبرسني و بنا به

اشت و نورالحق بسياري از مطالب را بر آن اضافه نمود و آن را بنام ذگ
تاريخ ديگر مانند   با هم يخ انتشار داد و اين تاريخوارالتّةزبد
»نظام مؤلّف »اکبري  طبقات مؤلّفخيلي مشابهت دارد  ،ين احمد بخشيالد 

مه و خاتمه و بر يک مقداکبري تاريخ خود را   مانند طبقات واريخالتّةزبد
  :را بقرار ذيل توضيح داد توان آن طبقه قسمت نمود که مي نه

  .ل؛ دهلياو ةطبق
  .؛ مالوهطبقة دوم

  .سوم؛ گجرات ةطبق
  .چهارم؛ دکن ةطبق
  .پنجم؛ کشمير ةطبق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نو جنوبي دهلي ةفعالً جايي است معروف نزديک حوضِ خاص در منطق  .١

  ٢٤٠  ۲۰۱۴-۱۵مجلّة تحقيقات فارسي 

  

  .هه؛ سنده و تهتّطبقة ششم
  .هفتم؛ ملتان ةطبق
  .هشتم؛ بنگاله ةطبق
  .نهم؛ جونپور ةطبق

 طبقات با در اين تاريخ واريخ اين است که مندرجاتالتّةزبد اهميت
سلطنت  تاريخ نه سال آخير البتّه ستخيلي شبيه ا »حقّي  تاريخِ«اکبري و 

ي جنگي شيخ فريد ها اکبري و بسياري از مطالب ديگر مانند شرح معرکه
دکن و کشمير بر محتويات اين تاريخ افزوده شده  در پنجاب، افغانستان،

تاريخ دکن مانند عادلشاهيان بيجاپور، قطبشاهيان گولکنده بر است و عالوه 
و طبقات اکبري اخذ گرديده  »حقّي  خِتاري«گر که از و نظامشاهيان احمدنَ

ولي چند سال بعد ترتيب داده و واقعات که در اين دوره پيش آمد اضافه 
اي اين است که اين نخستين تاريخ فارسي هند است  ويژه اهميتنمود و 

ترين اسناد  سلطنت اکبري را دربردارد و کامل ةکه حوادث تمام دور
ديگر اين است که  اهميتيکي از شود و  مي تاريخي زمان اکبر محسوب

 ةچنانکه دربار. عقايد سالطين دهلي است ةدربار اين تاريخ يک منبع مهمِّ
  :ين تغلق نوشته است کهالد غياث
نشينان فتوح فرستادي و پنج وقت نماز  بر درويشان و گوشه”
کردي تا نماز عشا نگزارد وي در حرم سرا نه رفتي و  جماعت ادا به
مواظبت کردي و نوافل عبادات و خيرات قيام نمودي و قيام ليل  به

 .“و اطاعت آن قدم بيرون ننهادي دانقيااحکام شرعي و  ةاز دائر
  )۶۴ ورق:  ١٠١٤ساالرجنگ،  ة، نسخمشرقي دهلوي(

در اين  مؤلّفاجتماعي هم است که  ةخذ مطالعأيک م واريخالتّةزبد
 فراهم کرده الع مفيدطّآن دوره ا فرهنگ و اجتماع ةجا دربار هتاريخ جاب

  :نويسد مي مثالً يک رخداد را چنين .است
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ق خاطري پيدا کرده در ده که محبوبه او درويشي بر گوجر زني تعلّ”
الع او را از آن ده بدر کردند وطن گرفت اهل آن ده بعد از اطّ بود به

خيال او در ساخت بعد از  با و لب آب گنگ ماواي خود ساخته
. شد ت قاصد آن دهشوق و انفاق محب يانحکم طغ چندگاه به

 رسم هندوستان است چنانچه اهل آن ده نقشي براي سوختن  ناگاه
بردند درويش سوخته دل استفسار از صاحب نفسي نمود  مي

نجا آدروغ نام معشوقه او را برد که اين نعش اوست از  شخصي به
آن نعش  که آتش محبت محيش در اشتغال بود درويش دلريش به

اهل ده . سوزان زده جان داد تشآوار خود را بر  مراه شد پروانهه
متحير شده او را در آب سر دادند چون اين خبر بعد از چند روز 

گير حال او شد و  به محبت گريبانذگوشش معشوقه او رسيد ج به
اختيار خود را در همان آب که آن درويش را سر داده بودند رفته  بي
  )۳۸۱ ورق:   ١٠١٤ همان،( .“پاي خود غرق شد به

  گزارش نسخ
و  ها ي زير در کتابخانهها واريخ تاريخ عمومي هند است و نسخهالتّةزبد
  :شوند مي ي گوناگون نگهداريها موزه
خط نستعليق و نيم  اين نسخه به :ساالرجنگ حيدرآباد ةموز ةنسخ .۱

متن آن نسخه سياه و عناوين متن شنگرف و محشي . شکسته است
اين . است و رکابه هم دارد ۱۸ها و تعداد سطر رگب ۳۱۰و  است

نسخه سالم و کامل است در ترقيمه نام کاتب نونيت راي آن نسخه 
کتابت شده و مهر منيرالملک بر آن نسخه  هجري  ۱۱۲۵ سالدر 

  .ثبت است
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تونک،  ،موالنا آزاد عربک پرشين رسرچ انستيتيوت ةنسخ .۲
 ۳۱۷ه کامل است و خط نستعليق است نسخ ين نسخه بهاِ :راجستان
ترقيمه اين نسخه در سال . سطر دارد و رکابه نيز دارد ۱۵برگ و 
کاتبان الهوري نوشته  محمدو دين  محمدخط غالم  م به ۱۸۸۶
 .است

است  اين نسخه هم خيلي مهم :ونهاميرالدوله لک ةکتابخان ةنسخ .۳
سطر دارد يکي از  ۲۱برگ و  ۲۰۲است و  ۲۵کتابخانه  ةکه شمار

و  دوين اَنوابي همين است که مهرهاي خطّ ةي اين نسخها يويژگ
لين پنج ورق در خط شکسته شاه غازي ثبت است او محمدپادشاه 

  .خط نستليق کتابت شده است و ديگر اوراق به
بريتانيا محفوظ  ملّي ةزوين نسخ يک نسخه اين تاريخ در ما برعالوه 

ه تاريخ، دانشگاه اسالمي گرو ةاين نسخه در کتابخان روتوگرافاست و 
يک . عليگره محفوظ است ولي اين روتوگراف ترقيمه و خاتمه ندارد

خط  به ۶۴است کلّي برگ  آصفيه حيدرآباد ةديگر در کتابخان ةنسخ
مکمل اميد قوي نا متن خوانا نيست و بهشکسته کتابت شده در نتيجه اين 

  .هم است

  گيري نتيجه
نگاران خيلي  خاطر کثرت تاريخ هند به نويسي در اکبري براي تاريخ دورة

ممتاز بوده که بيشتر مؤرخان ممتازترين دورة مغولِ هند در اين دور 
وجود اين که  نوشته شده با که در اين دور هم التّواريخةزبد. دارند  وجود

  .کردند شهرت کم يافت اطّالعات مفيد فراهم
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