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Artistic Features of Sufi Works 

*Aygun Alizade 

Abstract  

Farid ad Din Attars work “Tazkirat al-awliya” is considered as one of the most 

famous works in 12th century. This work contains a great number of literary 

methods, however, the main feature, which defines this literary work is variety of 

used artistic-expressive means. 

Literary creativity consists of two parts: words and meaning. The art of word 

embraces beautiful ways of expressing an idea. The art of meaning is based on the 

beauty of phrases. The present article deals with saj, its history in Persian literature 

and poems in texts. In this article both literary and grammatical features were sudied 

on examples, and place of the works by attar in Persian prose was researched. 
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 ویژگی ھای ادبی آثار عرفانی

 

 آیگون علیزاده*

 چکیده 

اثر تذکرة االولیای فرید الدین عطار یکی از آثار معروف ادبی قرن دوازدھم می باشد. در این اثر 

صناعات بدیعی زیاد استفادہ شدہ است. علت اصلی ھم این می باشد که عطار خودش شاعر معروف بود. 

رجز رجز، نثر ماول باید سبک نوشتن عطار را تشخیص داد. در این اثر نثر با نظم، نثر مسجع با نثر م

با نثر مرسل آمیخته شدہ است. قبل از عطار در ادیبات فارسی دو شخص بزرگ سعدی شیرازی و خواجه 

عبد هللا انصاری بعضی از آثار معروف خودشان را با نثر مسجع نوشته بودند. در گلستان سعدی شیرازی 

ر عطار از این آثار معروف در آن و مناجات خواجه عبد هللا انصاری شاھد سجع زیبا ھستیم. اما فرق اث

 است که  در اثر وی ھم نظم، ھم نثر قافیه دار و ھم سجع زیاد به کار رفته است. 

 تذکرة االولیا ، فرید الدین عطار، صناعات بدیعی، سجع کلید و اژه ھا:
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در ادبیات فارسی محققان در بارہ شکل ظاھری آثار دیدگاہ ھای خودشان را ارائه کردہ اند. مثال 

رساله جمع مختصر خود در رشید الدین وطواط در حدایق السحر فی دقایق الشعر، وحید تبریزی در 

این بارہ زیاد تحقیق کردہ اند. مثال، وحید تبریزی در اثر فوق الذکر خود می نویسد: "نثر سه نوع 

است. نثر مرجز، نثر مسجع و نثر عاری. نثر مرجز نثری است که وزن دارد اما فاقد قافیه می باشد، 

اری نثری است که ھم وزن ندارد، ھم قافیه نثر مسجع نثری است که قافیه دارد اما وزن ندارد، نثر ع

 (33، 6)ندارد. 

 نثر مسجع –جالل الدین ھمایی در اثر فنون بالغت و صناعت ادبی خود نثر را به دو قسمت 

و نثر مرسل تقسیم می کند. ھمچنین در بارہ سجع نظرش اینطور است: " باید دانست که نثر مسجع 

از طریق قرآن کریم به زبان فارسی راہ یافته است. نثر اول مخصوص به زبان عربی بودہ، بعدھا 

مسجع در واقع بین نثر مرسل و نظم قرار می گیرد. از این لحاض آن را می توان نوع سوم کالم 

 (2،2ادبی دانست.")

در اثر قرید الدین عطار نثر مرسل، مسجع و مرجز ھم ھست، در عین حال اشعار زیاد را 

 (26، 2ھم می توان دید. )

زبان اثر خیلی سادہ است. این را عطار خودش در سرآغاز کتاب می نویست: دیگر باعث آن 

بود که چون قرآن و اخبار را لغت و نحو و صرف می بایست و بیشتر خلق از معانی آن بهرہ 

نمیتوانست گرفت. این سخنان که شرح آن است و خاص و عام را در وی نصیب است. اگر چه بیشتر 

 (05-02، 5زبان پارسی آوردم تا ھمه را شامل بود. ) بتازی بود با

در حقیقت وقتی که قسمت نثر اثر را می خوانی نباید نکات سخت قواعد زبان را دانست. اما 

در ھمان سادگی عطار از توانایی شعر سرایی خود استفادہ کردہ و کلمات جمله را آنطور با نظم و 

ت لذت می برد. عطار نکات صنعت کالم را آن چنان ترتیب چیدہ است که خوانددہ از آھنگ جمال

وارد بودہ است که در نثر مرجز قواعد دستوری زبان فارسی را برای بیان افکار خود استفادہ کردہ 

است. البته اثر با جمالتی که ھم نظم دارند و ھم نثر خیلی زیاد است. به عنوان مثال می توان به چندین 

 جمله اشارہ کرد.
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ه عارف تر است بخدای تحیر او در خدای سخت تر است و بیشتر از جهت آنکه ھر که به و گفت آنک

 (063، 5افتاب نزدیکتر بود در آفتاب متحیر تر بود .)

 در یک جمله از صفت عالی در پنج کلمه استفادہ شدہ است که از قرار ذیل می باشد:

بیشترنز    سخت تر   عارف تر  متحیر تر     نزدیکتر   

ظر ما به کار گیری پشت سر ھم پسوند "تر" جمله را آھنگ خاص می دھد. عطار چنان به ن

عبارات را انتخاب کردہ است که در آنها اصطالحات صوفی اولویت دارد. نویسندہ برای ایجاد 

شعریت در اثر خود کلمات "عارف" و "متحیر" را به کار بردہ است و این ھم خوانندہ را به خود 

  جلب می نماید.

در عین حال در قسمت دوم جمله از استعارہ استفادہ شدہ است که در این بارہ ھم بحث خواھیم 

 کرد. 

عارف بینندہ بود بی علم و بی عین و بی خبر و بی مشاھدہ و بی وصف و بی کشف و بی 

 (063، 5حجاب.)

 ل بود: شکاگر در جمله نظام جمله بندی زبان فارسی رعایت می شد کلمات زیر بایستی به این 

عارف بی علم و بی عین و بی خبر و بی مشاھدہ و بی وصف و بی کشف و بی حجاب بینندہ 

 بود.

 

ولی عطار برای حفظ آھنگ جمله، ھمچنین برای جلب توجه خوانندہ از وسیله دیگر استفادہ 

زبان بکردہ است. و گفت اولیا را چون در عیش انس اندازند گویی با ایشان خطاب می کنند در بهشت 

 (065، 5نور و چون در عیش ھیبت اندازند گویی با ایشان خطاب می کنند در دوزخ بزبان نار.)

یکی از قواعد زبان فارسی این است که معموال خبر در آخر جمله به کار می رود. اما چنانچه 

ور" و معلوم است در این جمالت برای ایجاد آھنگ ویژہ و ھمچنین به منظور تاکید بر واژہ ھای "ن

 "نار" خبر ھا در وسط جمله به کار رفته است. 

یک ویژگی دیگر زبان نثر اثر این است که اکثر جمالت معنای حکیمانه دارد. جمالت با 

عبارات "نقل است که"، "گفت"، "پرسیدند" و غیرہ شروع می شود. می توان دید که در ذکرھا 

عطار بین مخاطب و اولیا مکالمه زیبا ایجاد  قسمت عمدہ را جواب اولیا به سواالت تشکیل می دھد.

 می کند. مثال: 
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و یوسف حسین گفت مرا وصیتی کن. گفت با خدای یار باش در خصمی نفس خویش نه با 

 (033، 5نفس یلر باش در خصمی خدای...)

اگر عطار در اینجا "یار باش" و "یار مباش" می نوشت جمله چنین زیبا نبود. اوا او "نه" را 

در اول به کار بردہ است که معنا را بشتر تاکید شود. در عین حال در خود عبارہ "یار باش" عمدا 

 صنعت ابدی به کار رفته است که این ھم شامل قاعدہ سجع می شود. 

جهت اصلی که اثر ادبی را تشخیص می دھد صنایع بدیعی است. صناعات بدیعی به دو قسمت 

تقسیم می شود: لفظی و معنوی.  صنعت لفظی صنعتی است که با زیبایی سخت سر و کار دارد. اما 

صنعت معنی صنعتی است که از زیبایی عبارہ به دست می آید. ما ھم این دو صنعت را در اثر عطار 

 خواھیم کرد. بررسی 

 معلوم است که در اثر نمونه ھای سجع زیبا زیاد است. 

رشید الدین وطواط خود سجع را به سه بخش تقسیم می کند: سجع متوازی، سجع متعرف، سجع     

 (011، 6متوازن. )

 سجع متوازی سجعی است که وزن و حرف روی کلمات یکی است. 

 (55، 5آن صفی پردہ شناخت آن ولی قبه نواخت.)

 نواخت" سجع متوازی است. -قبه"، "شناخت-ولی"، "پردہ –کلمات "صفی 

 (77، 5آن سلیم سنت آن عظیم ملت آن مجتهد اولیا آن متفرد اصفیا.)

اصفا" سجع متوازی  -متفرد"، "اولیا-ملت" ، "مجتهد –عظیم"، "سنت -کلمات "سلیم

 است. 

 نها مختلف است. سجع متعرف سجع است که حرف روی کلمات یکی است، وزن آ

 (0، 5آن مقدس عالم پاکی احمد بن عاصم االنطاکی.)

 کلمات "پاکی" و "انتاکی" سجع متعرف است. 

 (652، 5آن بحقیقت ولی شیخ وقت فتح موصولی.)

 کلمات "ولی" و موصولی ھم سجع متعرف است. 
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 سجع متوازن سجعی است که کلمات در وزن یکی اما در حرف روی مختلفند. 

حیح دل ھشیار که در کار است و با طاعت بسیار است و با خوف از ملک ذو و دل ص

 (662، 5) الجالل است.

کلمات "ھوشیار" ، "درکار"، و "بسیار" سجع متوازی، کلمات "بسیار" و "جالل" سجع 

 متوازن است. 

 (001، 5در دنیا عزیز باشد و در آخرت شریف.)

 کلمات عزیز و شریف سجع متوازن است. 

 ثر تذکرت االولیا خیلی سجع به کار رفته است. در ا

یک صنعت بدیعی دیگر که عطار به کار بردہ است تضمین المزدوج است. تضمین 

المزدوج به کار رفتن کلماتی است که حرف روی آنها یکی است و پشت سر ھم می آییند. از این 

 ھم در اثر زیاد استفادہ شدہ است. 

 (632، 5فتوت بی نظیر بود.)و در ریاضت و کرامت ومروت و 

 "ریاضت" ، "کرامت"، "مروت" و "فتوت" بر این مثال است. 

چنانکه نفل است از او که گفت ھفتاد سال قدم زدم در توحید و تفرید و تجرید و تایید و 

 (062، 5تشدید برفتم.)

در این جمله "قدم و زدم" و "توحید"، "تفرید"، "تجرید"، تایید" ، تشدید نمونه ھای 

 تضمین المزدوج است. 

در تضمین المزدوج کلماتی که حرف روی آنها یکی است نباید نزدیک ھم به کار روند، 

 آنها می تواندد از ھم دیگر جدا ھم باشند. 

زاھد عاشق آن سلطان اوتاد قطب عالم ابو  آن قدوہ رجال آن نقطه کمال آن عابد صادق آن

 (622، 5حفص حداد.)

 حداد" نمونه بر این است.  -عاشق"، "اوتاد-زاھد"، صادق -کمال"، "عابد-نقطه"، "رجال –"قدوہ 

در اثر عطار از جناس ھم استفادہ شدہ است. جناسها ھم چند نوع می باشند: تام، ناقص، 

 مکرر و غیرہ. زاید، مرکب، مفروق، مقرون، متعرف، 

 در جمالت زیر نمونه ھایی از انواع جناس را ذکر می کنیم.

 –جناس زاید آن است که حروف یک کلمه از دیگران زیاد است. در جمالت زیر "نعمان 
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 روزہ" نمونه ای از جناس زاید است. -محرم"، "روز-عمان"، "حرم

 (035، 5آن نعمان حقایق آن عمان جواھر معانی و دقایق)

 (077، 5حرم حرم ایزدی)آن م

 (22، 5پس رابعه بخانه خواجه باز آمد و پیوسته بروز روزہ می داشت.)

جناس مضارہ ھماھنگی حروفی است که در کلمه متجانس به کار رفته است. مثال، 

 سیرت" جناس مضارع می باشد. -فصل"، "صورت-کلمات"، "وصل –"کرامات 

 (23، 5وصاحب کرامات و کلماتی عالی داشت.)

 (652، 5آن حاکم وصل و فصل)

 (677، 5آن تیزچشم بصیرت آن شاہ باز صورت و سیرت)

 در جمله زیر کلمات "زاری و نزاری" جناس مکرر می باشد. 

 (001، 5تو بدین زاری و بدین نزاری)

یکی از صناعات بدیعی که درتذکرت االولیا به کار رفته است قلب است. در قلب حروف 

مختلف به کار می رود و منعاھای مختلف دارند. مثالهای زیاد را می توان عینی کلمات به شکل 

کشف" را می توان مثال زد. استفادہ از چنین کلمات -زمین"،، "کفش -در این اثر دید. مثال، "زنیم

 از شاعر استعداد زیاد می خواھد. عطار نیشابوری ھم از عهدہ این کار به خوبی در آمدہ است. 

 (017، 5رای او آسمان بر زمین زنیم و زمین بر آسمان.)اگر خواھد از ب

شیخ گفت سبحان هللا تو کفش نگاہ نمی توانی داشت از ھیبت مخلوقی در ھیبت خالق 

 (023، 5چگونه کشف نگاھداری.)

در اثر عالوہ از صناعات ادبی از روشهایی که معنا را زیبا می کند استفادہ شدہ است. 

مجاز، ارسال المثال، تلمیح و غیرہ را نشاد داد. اگر در اثر از اینها از این ھا می توان تشبه، 

استفادہ نمی شد اثر چنین زیبایی را نداشت. شایاد ذکر است که در تشبیه باید چهار عنصر باشد: 

مشبه، مشبه به، مشبه له و حرف. اما بعضی وقتها می توان یک یا دو طرف آن حذف شود. در 

 را زیاد می توان دید. ادبیات چنین نمونه ھا 
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و گفت صوفی چون زمین باشد که ھمه پلیدی در وی افکنند و ھمه نیکویی از وی بیرون 

 (63، 5آید.)

و گفت دل عارف چون چراغی است در قندیلی از آبگینه پاک که شعاع او جمله ملکوت 

 (052، 5را روشن دارد. او را از تاریکی چه باک.)

در این جمالت چهار عنصر تشبه موجود است. اما در جمله زیر چون مشبه له حذف شدہ 

 است خوانندہ خودش باید آن را پیدا کند. 

نقل است که یکبار دوستی را نامه نوست که دنیا چون خواب است و آخرت چون 

 (62، 5بیداری.)

پیدا کند که این ھم به  اما در جمله ذیل فقط دو طرف ھست. دو دیگر را خود خوانندہ باید

 اثر زیبایی خاصی می بخشد. 

 (627، 5شمعهای ایمان و چراغهای توحید در سینه ھای ما افروخته اند )

 (617، 5و گفت صبر نشانه تیرھای بال شدن است.)

یکی دیگر از روشهایی که اثر ادبی را جذاب می کند مجاز است. معلوم است که در مجاز 

 خود نیست در معنای مجازی خود به کار می رود. مثال کلمات در معنای حقیقی

 (62، 5آن آفتاب پنهان......آن سهیل یمنی)

 (37، 5آن سیمرغ فاف یقین....)

 در این جمالت اولیا به آفتاب پنهان، سهیل یمنی، سیمرغ قاف یقین تشبیه شدہ اند. 

 تلمیح اشارہ به اسم یا حادثه معروف است: 

دل او چون دل ابراھیم سالمت یافته بود از دوستی دنیا و بجای و گفت صوفی آن است که 

آرندہ فرمان خدای بود و تسلیم او تسلیم اسمعیل و اندوہ او اندوہ داود و فقر او فقر عیسی و صبر او 

  (62، 5صبر ایوب و شوق او شوق موسی در وقت مناجات و اخالص او اخالص محمد )ص()

عرفانی پر از نمونه ھایی است که ذکر ھمه آنها در این  چنانچه معلوم است این اثر بزرگ

 مقاله ممکن نیست. در این اثر از آیات قرآن، احادث، ضرب المثل و گفته ھای اولیا زیاد است. 

در این اثر گاہ گاہ می توان اشعاری را ھم دید که می خواھیم در بارہ آنها ھم کمی بررسی 

 کنیم. 

عار کوچک توجه خوانندہ را جلب می کند. این اشعار ھم به وقتی که اثر را می خوانیم اش
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فارسی و ھم به عربی است. اما بر اساس پژوھشها می توانیم بگوییم که این اشعار را عطار نسرودہ 

است. زیرا این اشعار را می توان در آثار نویسدگان معروف ھم دید. از طرف دیگر این اشعار در 

عیف به نظر می رسد. و اکثر اشعار ھم به زبان عربی است. این ھم مقایسه با اشعار عطار خیلی ض

نشان دھندہ آن است که عطار این اشعار را از منابع عربی برداشته است. شایان ذکر است که شعر 

پس از کدام حکایت دادہ می شود در کتب دیگر ھم با ھمان ترتیب می باشد. یعنی این باز ھم نشان 

ار دخالت نکردہ است. نثر نویسندہ در مقایسه با اشعار خیلی ضعیف به نظر می دھد که عطار به اشع

 می رسد.

فرید الدین عطار در ذکرھای داوود طایی، سمنون محب، عمرو عثمان مکی، امام جعفر 

صادق، منصور عمار، جنید بغدادی، جالج منصور، ابو بکر شبلی، ابو علی دقاق، ابو اسحاق 

خیر، ابراھیم ادھم، ذونون مصری و غیرہ از اشعار کوچک استفادہ کردہ کازرونی، ابو سعید ابو ال

 است. 

 نتیجہ گیری:

طبق پژوھشها می توانیم بگوییم که این اشعار در طبقات الصوفیه، رساله قشیریه، کشف 

المحجوب، نفحات االنس ھم موجود است. از اینجا می توانییم چنین نتیجه بگیریم که عطار از طبقات 

الصوفیه خواجه عبد هللا انصاری به عنوان مرجع اصلی استفادہ کردہ است. برای اثبات این مطلب 

( به 066، 012، 0( )611:21، 5اید گفت که اشعاری که در ذکرھای داود طایی و سمنون محب)ب

 کار رفته است در رساله قشیریه ھم وجود دارد. این شعر عربی در رساله قشیریه ھم ھست. 

 بای خدیك تبدی الیلی          و ای عینیك اذا ساال

 

 یا این شعر در ذکر سمنون محب ھم ھست در رساله قشیریه ھم ھست. 

 فكیف ما شئت فا ختبرنى        لیس لى فى ما سواك حظ

(، 32، 2(، )33، 5( ، عثمان مکی)2،011()5،21اشعاری که در ذکرھای سمنون محب)

(، 653، 5نی)( ، ابو اسحاق کاذرو31، 2(، )06، 5(، جنید بغدادی)20، 2(، )617، 5منصور عمار)
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(  به کار رفته است 36، 2(، )063، 5( ، ذونون مصری )20، 2(،)10، 5( ، ابراھیم ادھم)652، 2)

در نفحات االنس ھم ھست. به عنوان مثال: این شعر ھم در اثر تذکرت االولیا ھست و ھم در نفحات 

 االنس. 

اخون ریز بود ھمیشه در کشور ما      جان عود بود ھمیشه در مجمر م  

 داری سر ما و گر نه دور از بر ما     ما دوست کشیم و تو نداری سر ما

جالب این است که شعری که در ذکر ابو بکر شبلی به کار رفته است در نفحات در ذکر 

 ابو بکر ترسوسی دادہ شدہ و یک بیت اضافی ھم دارد. 

  

 كل بیت انت ساكنه                        غیر محتاج الی السرج

 وجهك المیمون حجتنا                        یوم یاتی الناس با حجج

 ال اناج هللا لی فرجا                           یوم ادعومنك بالفرج

، 5(  و ابوالعباس سیاری )3،013(، )33، 5اشعاری که در ذکرھای عثمان مکی )

  ( به کار رفته است در طبفات صوفیه ھم ھست. 253، 3(، )652

 اتمن علی الزمان مجال            ان یری فی الحیاة طلعة حر

این ویژگی ھا در تمام آثار عرفانی از جمله در طبقات الصوفیه، کشف المحجوب، رساله 

 قشیریه، نفحات االنس و غیرہ دیدہ می شود. 
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Sanai the Devoted Poet 

*Saeid Roozbahani 

 **Adeleh SoltaniFard 

Abstract 

Undoubtedly, Sanai Ghaznavi, is one of the most devoted poets and narrators 

concerned with the social issues standing against oppression. As an opposing 

poet and a social critic in the arena of the Persian literature, he rises against a 

society drowned in hypocrisy – the biggest plaque in Sanai’s time-through 

expressing the most delicate and excellent moral, social, critical and mystic 

themes. Being a critic and social reformer, he has not hesitated to bring his 

courage of criticism into play for any social class. This commitment of the 

Hakim of Ghazni relies on his religious, Gnostic, moral and social worldview. 

In the present paper, attempt was made to state a concise account of Sanai’s 

thoughts, social and critical attitude as well as the reflections of Hakim of 

Balkh embedded in is poetical themes.  

 

Key Words: Sanai, Devoted Poet, Worldview, Social, Moral, Religious.  
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 سنایی؛ شاعِر متعهد

 

 سعید روزبهانی *

 عادله سلطانی فرد**

 چکیده

 ستیز به شمارسنایی غزنوی ، بی گمان یکی از شاعران و گویندگاِن متعهد و شاعر اجتماعی و ظلم    

می آید. او به عنوان یک شاعر معترض و یک ناقد اجتماعی در پهنه ی ادبیات فارسی، با بیان  نغزترین 

بزرگترین آفت روزگار مضامین اخالقی، اجتماعی، انتقادی و زھدی به مبارزہ  با جامعه ی ریازدہ که 

سنایی است، قیام کردہ است.. وی به عنوان یک منتقد و مصلح اجتماعی، تازیانه ی انتقاد خود را ازھیچ 

  ھای دینی، عرفانی، اخالقیبینیطبقه ی اجتماع دریغ نداشته است. این تعهِد حکیم غزنه، برپایه ی جهان

 و اجتماعی او استوار شدہ است.

ضر، سعی گردیدہ تا ضمن بیان مختصری از اندیشه و افکار اجتماعی انتقادی سنایی، درمقاله ی حا    

 به ویژگی ھا و اندیشه ھای شاعر متعهد و افکار و مضامین شعری حکیم بلخ، بپرداخته شود.

 : سنایی، شاعر متعهد، جهان بینی، اجتماعی، اخالقی و دینی.کلید واژه ھا    
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 درآمد

زبان فارسییییی درطی ھزار و یکصییییدسییییا  تاریخ ادبی این کهن بوم و بر، ھموارہ  باِر ادرا  و      

احسیییاو قوم ایرانی را بردوش کشییییدہ و می کشییید. درمیان ھمه ی دارایی ھای معنوی و انسیییانی که 

ادبیات بی ھیچ مزد و مواجبی ھر روز بیشیییتر از گهشیییته، به دوسیییتداران و عالقه مندانی تقدیم می 

دارایِی شیعر از ھمه ششیمگیرتر و ارزشیمندتر بودہ است. شرا که شعر، شرق حقای  و واقعیت  کند،

ھای عالم انسیانیت اسیت که پنهان کرن آنها، بر د  خداوندان قلم و اندیشیه سینگینی کردہ است.   آینه 

 ی شعر و ادب، بهترین 

 

 ن گویای آنهاست. شعرش،جلوگاہ احساسات و عواطف بشری است. شاعر، ترجماِن د  مردم و زبا

اسییییت و مناسییییبت ترین مضییییمون و معنی این زبان، ھمانا حا ت و ھیجانات ن سییییانی و » زبان د »

 عواطف خوانندگان و مخاطبان می باشد. 

، یکی از آن سییییییرودہ ھا و «اجتماعیّات»در میان مضییییییامین و درون مایه ھای زبان فارسییییییی،      

ادبیات فارسیییی را رون  بخشییییدہ و بخی عزیمی از شیییعر و دارایی ھای معنوی اسیییت که قر ن ھا، 

 نثر فارسی را به خود اختصاص دادہ است.

 

 ادبیات متعهد

ادبیات ھرجامعه ای با واقعیت ھا و تحو ت اجتماعی آن عجین گشییییییته و بر پایه ی ارزش ھای      

 رین واقعیت اجتماعیآن جامعه شکل می گیرد. ادبیات، زندگی را به نمایی می گهارد و زندگی، بهت

است. نقی اجتماعی ادبیات بسیار ارزشمند است. ادبیات عامل موثری در بیداری و ھوشیاری مردم 

به شییمار می رود. در سییایه ی آن می توان ارزش ھای انسیییانی و اجتماعی را پرورش داد و جامعه 

ند درآن به آرامی حقیقی ای متعالی به دور از ھرگونه دشمنی و بی عدالتی را ساخت تا ھمگان بتوان

 برسند.
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ادبیات »ادبیات متعهد، زیرمجموعه ی اجتماعیات اسیییییت. در تعریف ادبیات متعهد آمدہ اسییییییت:      

متعهید=  ملتزم،، گونیه ای ادبیات که در خدمت آزادی، اجتماع یا محرومان و فرودسییییییتان جامعه و 

   «،.ادبیات متعهد» فارسی، ذیل فرھنگانامه ادبی«=ھدف آن پرداختن به آرمان ھای آنان باشد

این نوع ادبی، به نوعی با ادبیات تعلیمی آمیزش دارد. شرا که،  درون مایه ی آثار ادب تعلیمی،      

مضیامین اخالقی، اجتماعی، دینی، حکمی، انتقادی، سییاسی، علمی و پند نامه است و  به جهت تعلیم 

 تعلیمی" ،و تربیت آفریدہ می شوند.=ھمان؛ ذیل " ادبیات  

ھمچنین این نوع ادبی، با ادبیات اعتراضییییی ھم پیوند ناگسییییسییییتنی دارد. ھر شند در انواع ادبی،     

مقوله ای به نام " شییعر اعتراض " یا " ادبیات اعتراضییی " نیامدہ اسییت؛ اما باید گ ت بخی عزیمی 

افظ، بوستان و ھستند. بخشی از شعرھای ح شععر و نرر اعترا از شیاھکارھای شیعر و نثر جهان، 

گلستان، بخشی از قصاید سعدی، سنایی، ناصرخسرو و بسیاری از آثار منزوم و منثور دیگر ھمگی 

مجموعه ی ادب اعتراض را تشیکیل می دھند.این مقوله، را می توان جز  ادب: ارشادی، اعترافی، 

ه انواع ادبی ـیییی  که بتبلیغی و آرمان شهری نیز محسوب کرد. ناگ ته نماند که درون مایه ی تمام این 

گونه ای با یکدیگر مرتبط ھستندـی  برمحور موضوع ھای اخالقی و اجتماعی و انتقادی استوار است 

 و قصد گویندہ و سرایندہ ی آن، تعلیم، آموزش، ھدایت و ابالغ است.

 شیییاعران متعهد، خود را در قبا  جامعه مسیییوو  می بینند. حّعِ نوع دوسیییتی و ھمگرایی درآنها،    

باعث شیییدہ تا ھمیشیییه خود را نسیییبت به آحاد مردم مسیییوو  و موظف بدانند. آرزوی آنها شیزی جز 

شییییاعران متعهد، می کوشییییند که نوع »دسییییت یافتن به آرمان شییییعرواقعی و عدالت محوری نیسییییت.

دوسیییتی، ھمدلی و محبت را در دیگران برانگیزانند و نسیییبت به تمام موجودات عالم ھسیییتی مهربان 

ان در سییییرودن شییییعر و ایجاد یک اثرھنری، ھدفی جز پیشییییرفت بشییییریت ندارن اینان می باشییییند. آن

: 0331علوی مقدم، «=خواھند جامعه ای را پی ریزی کنند که بنیان آن برعد  و داد اسیییییتوار یاشییییید

51.، 

شیاعر متعهد، شیاعر اخالقی نیز به شمار می رود. ھنرش، در برانگیزاندن احساست و عواطف      

تعالیم اخالقی و دینی و ارتباط میان انسیان ھا خالصیه می شیود. تولستوی ھنر را وسیله ی و ترویج 

ھنر نباید منشا لهت شناخته شود، بلکه وسیله »انتقا  و تسیّری احسیاسات می داند. او معتقد است که: 

ی ارتباط انسانهاست برای حیات بشر و برای سیر به سوی سعادت فرد و جامعه موضوعی ضرور 
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 زم اسیییت زیرا افراد بشیییر را با احسیییاسیییاتی یکسیییان به یکدیگر پیوند می دھد،اسیییالمی ندوشییین، و 

0331 :633 .، 

، دو مقولییه از مقولییه ھییای ادبی ھسییییییتنیید. نمی توان این دو را از «اجتمییاعیییات» و« اخالقیییات»     

ی و م اسییید یکدیگر جدا کرد. مردم خواھان آثاری ھسیییتند که فسیییادھا و اشیییتباہ ھای جامعه ی بشیییر

اخالقی را به تصییویر بکشیید. از زبان و د  آنها سییخن بگوید. آ م ایشییان را انعکاو دھد. این ادبیات 

اجتماعی و اخالقی اسییت که می تواند گویای دردھای مردمی باشییند که به آرمان شییهر می اندیشییند.    

می به شییمار می رود. جامعه ی آرمانی، ریشییه در اجتماعیات دارد. اجتماعی یکی از ھسییتی ھای آد

روابط اجتماعی و عاط ی انسیان ھا با یکدیگر، در شیکل گیری شخصیت آدمی تاثیرگهارند. ادبیات، 

آینه ای است که شنین روابط و به طورکلی، اجتماع انسان ھا را ترسیم می کند. جهان بینی اجتماعی 

مدہ ای از ادبیات متعالی ما و فردی، درآفرینی ھای ادبی، نقی بسییزایی دارند. ازاین جهت، بخی ع

 را، ادبیات تعلیمی به وجود می آورد. 

 

 سنایی؛ شاعِر عارف و اجتماعی گرا

دربین شییییییاعران کمتر شییییییاعری مانند سیییییینایی پیدا می شییییییود که در شندین زمینه ی شییییییعری،      

ھمیشه توفی  ازآن شاعرانی است که حا  وھوای تازہ را وارد »باشد: « دوران سیاز»و « سیرآغاز»

یکی از سیییاخت و صیییورت ھای شیییعر می کنند یاخود به ایجاد سیییاخت و صیییورتی نو می پردازند. 

بزرگ نمودار این توفی  اند: بهار و نیما. اگر قصیدہ ھای سنایی را مال  قرار  درعصرما دوشاعر

دھیم، حکیم در عصیییییر خویی ھمان کاری را کردہ که بهار در عصیییییر ما کردہ؛ یعنی حا  وھوای 

 ،. 60: 0336ش یعی کدکنی؛ «= تازہ را وارد یک ساختار سنتی کردن

ہ است: تحو  در قصیدہ، تحو  در غز  و تحو  در سنایی، سه تحو  در شعر فارسی ایجاد کرد     

موضیییوع ھا و مضیییمون ھایی که در شیییعر سییینایی آمدہ و شیییکل ھا و اسیییلوب ھایی که او » مثنوی. 
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طرق ریزی کردہ، بعد از او درآثار خاقانی، نزامی، عطار و مولوی به کما  می رسییییید و پخته تر، 

 ،.20: 0323مجتبایی، «= استوارتر و گستردہ تر عرصه می گردد

، درقصییییدہ اسیییت. اگر در قصییییدہ ھای بکر زبان سعععناییمرکز اصیییلی و سیییتون فقرات خالقیت      

فارسی سیربکنیم، خواھیم داد که ھ تاد درصد قصیدہ ھای ممتاز شعرفارسی، محصو  دو قرن پنجم 

 و شییشییم ھجری اسییت و درصییدی از آن ممتازھا، ازآن ابوالمجدعارف  می باشیید. قصیییدہ ھای حکیم

 نامیدہ است:« زھد ومثل» بلخ در یک قلمرو خاص، که خود آن را 

 باسخن ھای سنایی خاصه در زھد و مثل        فخردارد خا  بلخ امروز بر بحر عدن

 ،    935=سنایی، بی تا: 

وی یکی از بزرگترین شاعران شعر اجتماعی در دورہ  ، بی نزیراست.«شعر اجتماعی » و نیز     

ی کالسیییک اسییت. او نگران جامعه ی خویی می باشیید و سییخت نسییبت به ناروایی ھای اجتماعی و 

ظلم حاکمان در سیتیز اسیت . به ھمین خاطر، شعرش در ردیف بهترین شعرھای اجتماعی و سیاسی 

 زبان فارسی قرار دارد. 

ہ شیید، او یکی از شییاعران معترض اسییت. حتی در قصیییدہ ھای زھد و ھمانطور که پیشییتر اشییار    

مثل و نیز غز  ھای قنلدرانه از بیان اعتراضات غافل نبودہ است. ھمین نوع اشعارش  سبب گردیدہ 

 ، به حساب آید. 0« =شهرآشوب» تا حکیم یکی ازدارندگان شعر 

کسییی اسییت که به طور رسییمی، سیینایی، اولین شییاعر بزرگ شییعر عرفانی اسییت. وی  نخسییتین      

اندیشیییه ھا و مضیییامین عرفانی را در شیییعر فارسیییی وارد و آن را تکمیل کردہ اسیییت.  بدی  الزمان 

شیعر صیوفیان از اواسط قرن شهارم ھجری » فروزان فر، در ریشیه یابی شیعر صیوفیانه می گوید: 

میل ون شک بسط و تکآغاز شید ... درحقیقت سینایی مبتکر این طریقه در شعرفارسی نیست؛ ولی بد

آن در ضیمن مثنوی ھای م صل و کوتاہ و قصاید و غزلیات فصیح و شیوا و شورانگیز با تعبیرھا و 

ترکییب ھیای تازہ وبی شییییییمارو به خصییییییوص نوع شییییییعر قلندری، که نمودار آزادی فکر و نوعی 

رود و  سیرکشیی نسیبت به رسوم و عادات و عقاید معمو  و ارجمند نزد عامه آن عصر به شمار می

حافظ آن را به اوج کما  رسییانیدہ اسییت، دسییتکار صیینعت فکر و طب  معنی آفرین و فصییاحت گسییتر 

 ،619: 0325حکیم سنایی است.=فروزان فر، 
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در واق  بیشترین ھدف کار سنایی، بیان و توجیه مسایل حکمی و اندرزی در قالب شعر صوفیانه     

عران ستایشگر، صوفیی است آزادہ که در شیوہ ی است. او درحلقه ی شا« خاص و تازہ»با شیوہ ی

تحقی  و زھد و وعظ، که دیگران ازآن نکته ای نمی دانند، پیشیییییرو عزلت خواھان کما  طلبی شون 

خاقانی و نزامی اسیت.درحقیقت، تصوف عاشقانه در شعر فارسی با سنایی شهرت گرفت و سپع با 

نا صییورت کما  گرفته وجاودانی شییدہ اسییت.= عطار راہ خود را بازیافته و سییرانجام در شییعر مو 

 ،33: 0331مرتصوی، منوشهر؛ 

 

 جهان بینی سنایی 

سیییر در اندیشییه و ت کر حکیم مجدود بن آدم و گرایی او به سییوی یک جامعه ی سییالم با مردمی     

آرمانی ھمراہ با ح ظ ارزش ھا و صیی ات نیک انسییانی، جهان بینی او را معرفی می کند. جهان بینی 

و شییامل: اخالقی، اجتماعی، دینی و بعضییا سیییاسییی اسییت. ھمین جهان بینی ھاسییت که او را متعهد ا

سییاخته اسییت سیینایی به عنوان یک شییاعرآرمانی، انسییان آرمانی را دارای تمام صیی ات شییایسییته ی 

اخالقی، اجتماعی و دینی و به عنوان یک عارف کامل می خواھد. ھر سیییه  نوع در سیییاختن ارزش 

ی آدمی مشیییییترکند. شیییییخص با عرفان، تههیب اخالو، پاکی درون، تزکیه و دینداری،  ھای بایسیییییته

 جامعه را می سازد و اجتماع را، مدینه ی فاضله ی خود قرار می دھد.

این که جهان بینی سییاسیی را در کنار این سه گونه نهادیم، به آن خاطراست که تمام اقشار جامعه     

روکار دارند=سیاسیون، و حتی  اھل علم،  باید از ھرگونه  آلودگی و کسانی که به نوعی با سیاست س

ھای سیییاسییی و اخالقی و دینی و از ھمه مهمتر جهل و نادانی بری باشییند تا بتوانند به خواسییته ھای 

 اھل اجتماع پاسخ دھند.

زش ھای سنایی از آنجا که متعهد است، به تمام نهادھای جامعه احترام می گهارد. وی دوستدار ار    

انسییان دوسییتانه و خداپسییندانه اسییت. ارزش ھایی که تمام مکتب ھای اخالقی و اسییالمی سیی ارش و 

 تکریم کردہ اند.
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 ھای سناییجهان بینی

 جهان بینی دینی

در این جهان بینی، او یک دینمدار و شییریعتمدار حقیقی و سییخت پایبند به شییریعت و سیینت اسییت.     

احسییاو وظی ه می کند. وی، ضییمن بیان شییکایت از بی دینی و سییرد سیینایی، ھموارہ نسییبت به دین 

شیدن مردم روزگار به دین وآیین مسلمانی، ازک رورزی انتقاد کردہ و خوانندہ را به سنت و شریعت 

عارفانه و دین ورزی کامالنه و پیوسیته نوشییدن شیراب حکمت شیرعی را در حریم دین توصیه می 

 کند:

 ر و ھــوا خیـزد      ازیــــرا درشنان جان ھا، فرو ناید  مسلمانـیبمیرید ازشنین جانی کزو ک 

 شراب حکمت شرعی خورید اندرحریم دیــن      که محرومند ازاین عشرت، ھوو گویان یونانی

 ،933=سنایی، بی تا:  

 به شند نمونه از جهان بینی دینی سنایی اشارہ می کنیم:

یکی از اعتراض ھای بارز حکیم، ضیییییعف دین اسیییییت. :  دفاع از دین و مذمت دین فروشعععععی      

ھموارہ به آدمی ھشدار می دھد که مبادا دین را در برابر دنیا قراردھد.درنزد او دین فروشی، مهموم 

 و دین فروشان سزاوار عقوبت اند:

 دین فروشی ھمی که تا سازی                         بارگی نقرہ خنگ و زین زر کند

 ،013=ھمان: 

او براین باور اسیییییت که عزت دین ھیچگاہ با حب دنیا قابل مقایسیییییته نیسیییییت و کسیییییی نمی تواند     

 عزمت و شکوہ دنیوی را با دین به دست آورد:

 عز دین ازجاہ دنیا کع نجست اندر جهان     جاہ دنیا را شکار است ای پسر با عز دین

 ،  113=ھمان: 

 کنند. لها دیندار نباید دین را به آنها ب روشد:  کسانی که خاین ھستند، به دین خیانت می    

 ھمه زنهارخوار دین تواند                                   دین به زنهارشان مدہ، زنهار

 ،      616=ھمان: 
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: ح ظ و نگهداشییییت شنین دینی، با غم و اندوہ ھمراہ اسییییت. از این رو، سیییینایی  پاسعععداری از دین    

 ین سپری کردہ است:      عمرخود را در غم د

 عمر در کار غم دین کرد خواھم تا مگر          شون نمانم بندہ ای گوید سنایی شد فنا

 ،96=ھمان:                 

   راہ یافتن به صحرای نیاز و استغنا، از راہ دین میسر می شود:نیازمندی به حق از راه دین:  -    

 ار نی           به معنی کی رسد مردم، گهر ناکردہ براسما ز راہ دین توان آمد به صحرای نیاز

 ،16=ھمان: 

جان باید به علم و شییناخت از دین آراسییته گردد. تاکید به آراسععته شععدن به علش و شععنا:ت دین:      

 حیف است که تن لباو زیبا به تن داشته باشد و جان لخت و عریان بماند: 

 ین که زشت آید شو تن جان را مزین کن به علم د    

 درون سو شاہ عریان و برون سو کوشک در دیبا                                                             

 ،12=ھمان: 

 ھرگاہ آدمی از دین فرار کند و نتواند از راہ دین به بهرہ مندیعقوبت عدم بهره مندی از دین: 

 امت به عقوبت الهی گرفتار می شود:اخروی و سعادت آن جهانی برسد،  در روز قی 

 ھر شه نز راہ دین خوری و بری                          در شمارت کنند، روز شمار

 ،616=ھمان: 

 : عقل را بدون شرع و شرع را بدون عقل جایز نمی داندعقل بدون شرع نیست

 معص ر را شخارعقل بی شرع آن جهانی نور ندھد مر ترا        شرع باید عقل را ھمچون 

 ،051=کلیات اشعار سنایی: 

 راہ رسیدہ به سعادت در عالم قدسی را ھمراہ بودن با سعادت بشری در گروه عقل است: 

 جان وخرد  می شمارد:

 ھمرہ جان و خرد باش سوی عالم قدو               نه ستوری که ترا عالم حع است و جرو
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 ،313=ھمان: 

ناگ ته نماند که منزور سیییییینایی از این عقل، ھمان عقل کل اسییییییت. این عقل باعث تنبه و بیداری     

آدمی و دور شیدن او از جهل و نادانی می شیود. در قصیدہ ای که در مقام م اخرہ و در بیان مدعیان 

 و مهمت دشمنان و جاھالن سرودہ است، پیوسته شنین عقلی را تحسین می کند: 

 و جان منم امروز و دیگران                 ھرکع که ھست خوشه شین خرمن مننددھقان عقل 

 ،020=ھمان: 

درآن قصیییییدہ ی نقادانه اش که درتر  دنیای فریبا و مادیات آن سییییرودہ، جهالت را سییییبب عقیم     

 بودن عقل انسان ھا می شمارد:

 از این تغافل و عقل عقیم ما شد عقل ما عقیم زبع با تغافلیم                        فریاد

 ،    15=ھمان: 

     

 جهان بینی ا:القی

تمیام مکتیب ھیای اخالقی و معلمیان علم اخالو و جامعه داران پا  ترک دنیعا و دنیعاگری:ی:      

سیرشیت و عارفان بیناد ، پیشیرفت آدمی را در تر  دنیا و آنچه در آن ھست، می دانند.تصوف 

. مادیات و دنیای دون،راھزنان شییییریعت و دزدان طریقت اند و با زھد و تر  دنیا شییییروع شیییید

حیب دنییا و میافیهیا، انسییییییان را از فضییییییایل اخالقی و روحانی دور می سییییییازد.ازطرفی دنیا و 

دوسیییییتداری آن باعث بروز رذایل اخالقی نزیر: غرور، حسییییید، کبر، بخل، حرص و غیرہ می 

 شود.

 متان شون ششم نرگع دست شون دست شناردرفریب آباد گیتی شند باید داشت حـرص     شش

 ، 036=ھمان: 

مکتب ھای اسیییالمی و قرآنی، روایات و احادیث نبوی نیز فراوان به این موضیییوغ اشیییارہ دارند.        

 ،61حدید/ «=ماالحیاہ الدنیا ا  متاع الغرور» 

ش ھای دینی و و گرفتار شیییییدن دراین خا  تودہ ی غدار، انسیییییان را از ارزجاه و مقام دنیوی،     

 تقدسات مهھبی دور می سازد:

 تشنه ی جاہ و زر مباش که ھست                          جاہ و زر آب پارگین و بحار
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 ،611=ھمان: 

 قصایدی ھم در تر  دنیا و خطرات آن سرودہ است. از جمله:    

 بدین ھردو گهر دارد مسلمانان! سرای عمر در گیتی دو در دارد      که خاص وعام و نیک وبد،    

 ،000=ھمان: 

حریص بودن به ما  دنیا را ناروا و آن را مایه ی ترو انسان ھا می داند. از این درحسرت است     

 که شرا مردم باید پیوسته به دنبا  آن باشند:

 تاکـی ز ھرکسی زپی سیم، بیم ما                   وز بیم سیم گشته ندامت، ندیــــم ما    

 تا ھست سیم، با ما بیم است یاراو                  شون سیم رفت از پی او، رفت بیم ما    

 ،13=ھمان: 

 نفی ذمائش ا:القی 

 حسد و کینه:  -     

 از درون جان برآمد، نخوت و حقد و حسد          تا گز و سیمرغ رستم گشت بر اس ندیار

 ،051= ھمان:  -

 ریا:  -

 اندر بنه           کشت کردی لیک خو  است وملخ در کشتزار ما  داری لیک روی است و ریا

 ،033=ھمان:  

 سرمنشا بسیاری از بدبختی ھا و مصایب جهان امروز، یکی غرور و خودخواھی غرور:  -

است..درعرفان، منیت و تکبر، بسیار مهموم و من ور است و مکتب ھای عرفانی به شدت آن را ن ی 

 کردہ اند. حافظ می فرماید:

 کر خود و رای خود در عالم رندی نیست         ک راست دراین مهھب، خودبینی و خودراییف

 ، 231: 0331=حافظ؛ 

 اما سخن سنایی:
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 ھر کرا بینی پربـــــاد از کبــر                             آن نه از فربهی آن از ورم است

 ،36= سنایی، بی تا: 

 و:     

 ــهرد                               این ھمه بارنامه روزی شندبارمایه گزین که در گـــ  

 ،019=ھمان: 

       ترک :شش و شهوت و آز: -    

 گر امروز آتی شهوت بکشتی بی گمان رستی          وگرنه تف آن آتی ترا ھیزم کند فردا       

 ،19=ھمان: 

 و:

 ن ع را آن پایمرد و دیو را این دستیارخشم و شهوت، مار و طاووسند در ترکیب تو          

 ،033=ھمان: 

     به اعتقاد حکیم، حرص و طم  دو در از  ھ ت در دوزخ ھستند:حرص و طمع:   -    

 طم  و حرص و بخل و شهوت و خشم                  حسد و کبر و حقد بد پیوند      

 ھ ت در دوزخ انــــــــد در تـــن تو                   ساخته ن سشان در و  دربند    

 ،013=ھمان: 

 و: 

 حرص و شهوت در تو بیدارند، خوش خوش تو مخسب    

 شون پلنگی بریمین داری و موشی بر یسار                                                                 

=033، 

تمام صیی ات پسییت و ناروای انسییانی در ن سییانیات اوسییت. وسییاوو شیییطانی و مبارزه با نفس:  -    

ھواجع ن سیییانی، شییییاطین راہ انع و جان و سییید راہ انسیییانیت و روحانیت اند.درھیچ متن اخالقی و 

 عرفانی نیست که در سرزنی ن ع لعین سخنی نیامدہ باشد. سنایی می فرماید:   

 زید تا در کوی عقل                آنچه غم بودہ است گردد مرشما را غمگسارازجهان ن ع بگری    

 ،033=ھمان: 

 و:   
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 تا ورای ن سی خویشی،خویشتن کود  شمار        شون فرود طب  ماندی خویشتن غافل بدار        

 ،032=ھمان: 

 تکریش فضایل ا:القی 

 تواضع:  -    

 راین پستی تو از خاکی بسان خا  تن در دہ د    

 مگر گردی شوجان وعقل، ھم والی و ھم وا                                                            

 ،19=ھمان: 

 حلش و :رسندی و قناعت:  -    

 حلم و خرسندی درآب وگل طلب، کت اصل از اوست    

 کی بود درباد، خرسندی و درآتی، وقار                                                                     

 ،033=ھمان: 

 

 جهان بینی اجتماعی

گ تیم که سییییینایی یک مرد و منتقد اجتماعی اسیییییت. تصیییییویری که از اجتماع می دھد نشیییییان از     

ینی و سییییاسیییی اسیییت.ازآنجا که او شیییاعر زھدی می نابسیییامانی و ھرج ومرج اجتماعی، اخالقی، د

بیاشیییییید، انتقیادات اجتمیاعی او نیز تاحدی رنگ و بوی مهھبی و دینی دارد. روزگار حکیم، روزگار 

پرآشیییوب و فریب اسیییت. تمام نهادھای مردمی و اجتماعی و سییییاسیییی و به طور کل جامعه ی مدنی 

رزش ھا و گرایی به صییییی ات ناشیییییایسیییییته ھریک به نوعی درگیر مبارزہ با نیک ھا و تبلیغ ضییییید ا

ھسیتند.این موضیوع به خصیوص در قصاید خاص اجتماعی او، که بسامد اجتماعیات آن بیشترند، به 

 وضوق پیداست. آن قصاید خاص عبارتند از:

 مرد ھشیار در این عهد کم است                  ور کسی ھست به دین متهم است

 ،30=ھمان: 



  سعید روز بهانی ، عادله سلطانی فرد/ سنایی؛ شاعِر متعهد                                     31

 

 

 و: 

 ! خالی  حا  دیگر کردہ اند       از سر بی حرمتی، معروف منکر کردہ اندای مسلمانان     

 ،093=ھمان: 

 او حتی در قصیدہ ھای زاھدانه ی خود ھم یک ناقد است. درآن قصیدہ ی غرایی:    

 ای خداوندان ما ! ا عتبار ا عتبار                 ای خداخوانان قا ! ا عتهار ا عتهار    

 ،036=ھمان: 

 »به ح  یک آرمان گر و مصییلح اجتماعی اسییت. شیی یعی کدکنی درعزمت این قصیییدہ می گوید:    

ظلم ستیزانه ترین قصیدہ ی زبان فارسی است با روحیه ای بسیاری قوی و امیدوار که بعضی ابیات 

آن، محرومان ھمه ی قرون و اعصییار تاریخ ما را در ظلمت اسییتبداد قرون وسییطایی عصییر تاتار و 

، قصیدہ ی 063ش یعی کدکنی: «= ر و دورہ ھای بعد، ھمچنان زندہ و امیدوار نگه داشیته اسیت.تیمو

مهکور، کل اندیشه ھای اجتماعی، سیاسی، مهھبی، عرفانی و اخالقی سنایی را  مرور می کند و می 

توان گ ت که تمام جهان بینی حکیم در این قصیییییدہ خالصیییییه می شییییود و درکل جوھر ھنر سییییینایی 

 می گردد.محسوب 

عصیییر فرزند مجدود، عصیییر وارونه شیییدن تمام ارزش ھا و باژگونی  دنیا و وارونگی اھل آن:     

نشانه ویرانه شیدن ھمه اصیالت ھا و ھویت ھاست. دورہ ی تحو  مردم از خوبی ھا به بدی ھاست. 

 ھای این وارونگی:

بربسیییییته و مانند سییییییمرغ و وفا و مروت از میان مردم رخت از بین رفتن مهر، وفا و مروت:  -    

        کیمیا دست نیافتنی و نایاب شدہ است:  

 منسوخ شد، مروت و معدوم شد، وفا            زین ھردو ماندہ نام شو سیمرغ و کیمیا    

 ،93=کلیات اشعار سنایی: 

ب یک ن ر ھوشیییییییار و بیدار در این دورہ پیدا نمی شییییییود. ھمه درخوا ھمعه در :وا  غفلتنعد: -    

 غ لتند و اسیر عالم بوقلمون:   

 مرد ھشیار در این عهد کم است                     ور کسی ھست به دین متهم است

 ،30=ھمان: 

 اگر یک ھوشیار ھم یافته شود، به جرم دین پروری و با دین متهم می گردد.    
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   ظالمان بر مظلومان برتری دارند: -

 که بگویند فالن محترم است                    مرد ظالم شدہ خرسند بدین       

 ،33=ھمان: 

 ھمه اسیر زنجیر مکرو نیرنگند: -    

 درگه خل  ھمه زرو و فریب است و ھوو     کار درگاہ خداوند جهان دارد  و بع

 ،313=ھمان: 

ہ و بع و از ایمان و مسیییلمانی فقط اسیییم و نامی باقی ماند ازمسعععلمانی فقا نام باقی مانده اسعععت:-    

باطن ھمگی به بی دینی و ک ر آلودہ گردیدہ است. مردم برحسب عادت مسلمانی را ید  می کشند و 

 کسی نیست که از جان و د  و با ایمان راسخ، مسلمان باشد:  

 مسلمانان  مسلمانان ! مسلمانی، مسلمانـــی       ازاین آیین بی دینان، پشیمانی  پشیمانی     

 ن اسمی است برعرفی و عاداتی      دریغا کو مسلمانی، دریغا کو مسلمانــیمسلمانی کنو    

 فرو شد آفتاب دین، برآمد روز بی دینـــان       کجا شد درد بودردا و آن اسالم سلمانـی    

 ،233=ھمان: 

 علت این بازگونی چیست؟   

 معروف جای منکر و منکر جای معروف را گرفته است: -    

 خالی ، حا  دیگر کردہ اند            وز سربی حرمتی، معروف، منکر کردہ اندای مسلمان! 

 ،093=ھمان: 

 علش و دین گرفتار جاه جویان دنیوی و مال پرستان است:  -    

 علم و دین در دست مشتی جاہ جوی و ما  دوست       

 دست مست دیوانه است  درہ و ذوال قار شون به                                                            

 ،056= ھمان: 

 به جای ارزش ھای دینی و رسالت نبوی و ھنجارھا و سرشت  حاکش شدن جهل و نادانی: -
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 ھای پا  انسانی، جهل ابوجهل حاکم شدہ است و مردمان گرفتار آن گردیدہ اند: 

 بوالقاسمشان، بوالحکم استاین ھمه بیهدہ دانی که شراست                        زانکه 

 ،33=ھمان: 

و اعورانه از ھر گوشییه ای سییردرآوردہ و به ظلم و سییتم  تمام اھل دنیا، دجال سععیرت شععده اند: -    

     مشغو  شدہ اند:

 ای دریغا مهدیی کامروز از ھرگوشه ای        یک جهان دجا  عالم سوز، سر برکردہ اند

 ،011=ھمان: 

 

 نقد طبقات جامعه 

درہ ی انتقیاد را بر پیکر ھمیه فروآوردہ اسییییییت. ھیچ کع از سییییییرزنی و الم تعنت حکیم رھایی     

ندارد. تمام سییییییازمان ھا و نهادھای مردمی و جامعه ی مدنی مورد انتقادند. علت این سییییییرزنی ھا، 

واعتراض ھا، وجود  تضادھا وتبعیضهاست. مجدود آدم نمی تواند در برابر آنها سکوت کند و فریاد 

 رنیاورد.ب

 پادشاھان جائر واسیران حرص و ھوا، اجازہ نمی دھند که پادشاھان ظالش و ستمگر:  -

 دادخواھان  به درگاہ آنها بار یابند وتزلم کنند. لها درگاہ خودرا ، سد سکندر کردہ اند:

 ند پادشاھان قوی بر دادخواھان ضعیف                         مرکز درگاہ را سد سکندر کردہ ا    

 ،093=ھمان:     

 

 عالمان بی عمل و گرفتار تعصب:     -    

 عالمان بی عمل از غایت حرص و امل            خویشتن را سخرہ ی اصحاب لشکر کردہ اند    

 ،093=ھمان: 

 و:           علما را ز پی وعظ و خطاب              جگر از بهر تعصب به دم است  

 ،36=ھمان:  

     ادبیان و فاضالن مغرور:   -    

 فاضالن را ز پی  ف فضــــو                      روی در فتح و جر و جزم و ضم است         
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 ادبا را ز پی کسب لجـــــــاج                      اندہ نصب لن و جزم لم اســــــــت         

 ،36=ھمان:   

 پ:شکان جویای نام: -    

 مرد طب را ز پی خلعت و نام        ھمه اندیشه ی او بر سقم اســـــت    

 ،36=ھمان:   

که کالم خدا و علم فقه را به عنوان دامی برای تکریم زاھعدان و فقیهان دام گسععععععترو حیله گر:  -    

 خود و راھی برای یافتن کالہ شرعی به حهت رباخواری می خواھند: 

 و زہ          قل ھو هللا احد، دام و دم اســــتزاھدان را ز بــرای  زہ 

 فقها را غرض از خواندن فقه         حیله ی بی  ربا و سلم اســـــــت

 ،36=ھمان:   

   تا آنجا که برای حرص حاضرند حکم خدا را ناقص جلوہ دھند:گمراه شدن حاکمان شرع:  -

 زانکه اھل فس  از ھرگوشه سر برکردہ اند     کـار و جاہ سروران شرع در پای افتاد                  

 از برای حرص سیم و طم  درما  یتیم                 حـاکمان، حکم شریعت را مبتر کردہ اند    

 ،093=ھمان: 

 صوفیان سالوس ورز، ریاکار، کام جو و ھوسران : -

 ز و قیصر کردہ اندخرقه پوشان مزور سیرت سالوو ورز             خویشتن را سخرہ ی قیما    

 ،093=ھمان: 

 و:    خرقه پوشان گشته اند ازبهر زرو و مخرقه        دین فروشان گشته اند ازآرزوی جاہ و ما 

 ،391=ھمان: 

 

 حاجیان گدای منافق و حج فروش: -

 و:  
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 درمناسک ازگدایی حاجیان حج فروش      خیمه ھای ظالمان را رکن و مشعر کردہ اند  

 ،095=ھمان: 

 که با لحن ناخوش خود آبروی قرآن را بردہ اند     قاریان بد صدا:  -    

 قاریان ز الحان ناخوش نزم قرآن بردہ اند         صوت را درقو  ھمچون زیر مزمر کردہ اند    

 ،095=ھمان: 

 توانگران و خواجگان ظالم، ما  پرور، دنیا دوست و بخیل: -

 مالداران توانگــــر کیــــسه ی درویی د           درج ا، درویی را از غم توانگر کردہ اند    

 خواجگان دولت از محصو  ما  خشک ریی        طوو اسب و حلقه ی معلوم، استرکردہ اند    

 رکردہ اند تاکه دھقانان شو عوانان  قبا پوشان شدنــــد         تخم کشت مردمان بی بار و بی ب    

 ،095=ھمان: 

 گیرینتیجه

ادبیات متعهد، زیرمجموعه ی اجتماعیات است. این نوع ادبی، به نوعی با ادبیات تعلیمی آمیزش      

دارد. ھمچنین این نوع ادبی، با ادبیات اعتراضیییی ھم پیوند ناگسیییسیییتنی دارد. درون مایه ی تمام این 

بط ھستند ـ  برمحور موضوع ھای اخالقی و اجتماعی و انواع ادبی ـی  که به گونه ای با یکدیگر مرت

شییاعر متعهد، خود را در قبا  جامعه مسییوو  می بیند. شییاعر متعهد،   باشیید.انتقادی اسییتوار     می

شیاعر اخالقی نیز به شیمار می رود. سنایی شاعر متعهد است. مرکز اصلی و ستون فقرات خالقیت 

« زھد ومثل» بلخ در یک قلمرو خاص، که خود آن را سییینایی، درقصییییدہ اسیییت. قصییییدہ ھای حکیم 

 نامیدہ است. او یکی از شاعران معترض نیز است. 

بینی دینی او عبارتند از: دفاع از باشیییید. جهانبینی سییینایی شیییاماِ  دینی، اخالقی واجتماعی میجهان

لم شدن به عآراسته دین و مهمت دین فروشی، پاسداری از دین، نیازمندی به ح  از راہ دین، تاکید به

بینی اخالقی او شیییامل تر  دنیا و دنیاگریزی، جاہ و مقام دنیوی، از راہ شیییناخت دین و غیرہ. جهان

بینی اجتماعی او عبارتنداز: باژگونی دنیا باشد.  جهانن ی ذمائم اخالقی و سیتایی فضایل اخالقی می

      ، درخواب غ لت بودن و غیرہ.  ھا، ازبین رفتن مهر و وفا و مروتو وارونگی        انسان
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 یادداشت ھا

یکی از اقسام شعر فارسی دری است که شاعردرآن به شرق «: شهرانگیز» یا « شیهرآشیوب، »0    

پیشیه ھا و حرفه ھای متداو  در شیهرھا می پردازد و به بهانه ی وصیف معشوو، صاحبان حرفه یا 

حرفه ھای شیهری خاص را سیتایی یا نکوھی می کند. شهرآشوب را شاعران، بیشتر از روی ت نن 

ند وقصییید آنان اغلب ھجو اھالی شیییهر یا صیییاحبان پیشیییه ای خاص بودہ که اغلب باعث می سیییرودا

برانگیختن احسییاسییات مردم شییهر برضیید شییاعر می شییدہ اسییت وھمین امر، وجه تسییمیه ی این نوع 

 «،         شهرآشوب» شعر را توجیه می کند.=واژہ نامه ی ھنرشاعری؛ ذیل:
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 کتابنامه 

  ، چ پنجم، تهران: جامی.جام جهان بین،؛ 0331اسالمی ندوشن، محمدعلی=##

، چ دوم، «ی ادبی فارسیییجلد دوم: فرھنگنامه» ی اد  فارسععیدانشععنامه،؛ 0330انوشییه، حسیین=##

 تهران: سازمان شاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی.

، به کوشییییییی خلیل خطیب غ:لیاتدیوان ،؛ 0331حافظ شیییییییرازی، خواجه شییییییمع الدین محمد=##

 رھبر، چ ھ دھم، تهران: نشرص ی علیشاہ. 

به کوشی محمدامین ریاحی، چ پنجم، تهران: نشرعلمی  مرصادالعباد،،؛ 0333رازی، نجم الدین=##

 و فرھنگی.

 ، چ شهارم، تهران: نشر امیرکبیر.جستجو در تصوف ایران،؛ 0325کوب، عبدالحسین=زرین##

، چ پنجم، تهران: فرھنععا اصععععععتالحععات و تعبیرات عرفععانی،؛ 0335سییییییجییادی، سیییییییییدجع ر=##

 نشرطهوری. 

، به کوشیی محمدتقی مدرو رضوی، کلیات اشععارتا،؛ سینایی غزنوی، ابوالمجدمجدودبن آدم=بی##

 چ شهارم، تهران: نشر سنایی.

، به کوشییییییی محمدتقی مدرو حعدیقعه الیقیقه،؛ 0339سیییییینیایی غزنوی، ابوالمجیدمجیدودبن آدم=##

 وی، چ شهارم، تهران: نشر دانشگاہ تهران.    رض
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Urfi Shirazi wa Sabk-e-Hindi 

* Atiq ur Rahman 

Abstract:  

Mohammad ibn Badr-al-Din (963-999 AH), known by his pen name Urfi, Persian poet of the latter half of the 16th century. The young ʿUrfi soon established 

himself as a leading figure in the literary life of Shiraz. In Arafat al-aseqin, the biographer Awḥadi of Balyan provides an eye-witness account of the poetic 

circle of Mir Maḥmud Ṭarḥi, where Urfı and poets such as Qeydi of Shiraz and Gheyrati of Shiraz competed with each other in composing responses to the 

lyrics (ghazals) of Amir Ḵhosrow and Baba Faghani among others. In spite of the flourishing and highly competitive literary world of sixteenth-century 

Persia, ʿOrfi made his mark quickly. His talents were recognized by Moḥtasam of Kashan, and he corresponded with Waḥsi of Bafq. Like many of his 

contemporaries, ʿUrfi was lured to India by the lavish patronage of the Mughal courts and sailed from the port of Jarun in 1584. 

After arriving in the Deccan, Urfi proved his talent in the literary salons of Aḥmadnagar, but his arrogance soon made him unwelcome, and he moved on to 

the imperial capital of Fatḥpur Sikri. There he was well received by Faizi, the leading poet at the court of Akbar, whom ʿUrfi accompanied on the campaign 

to the Punjab in 1585. Through Faizi, Urfi became acquainted with Masiḥ-al-Din Ḥakim Abu’l Fatḥ of Gilan who, until his death in 1589, was the poet’s 

principal supporter and patron. Urfi then joined the associates of the Mughal statesman, general, and patron of letters, Mirza ʿAbd-al-Raḥim Ḵhan-e Ḵhanan. 

He held Urfi in great esteem and introduced him into the service of Akbar, and his son Salim. Urfi accompanied Akbar on his seasonal retreat to Kashmir in 

1588, but did not enjoy his new status for long: he died of dysentery in Lahore in August 1591. Some three decades later, his remains were disinterred and 

reburied in Najaf. 

These last two features in particular are also evident in Urfi’s work in other genres. His mastery of the qaṣida has perhaps unjustly overshadowed his Ghazals, 

which at their best demonstrate a powerful command of language and subtlety of thought and imagery. As might be expected of a poet who grew up with 

the maktab-e woquʿ, his amatory lyrics are characterized by a discriminating insight into the psychology and negotiations of the love relationship (Shibli 

Nomani, III, pp. 95-101). Urfi’s real strength, however, is in his handling of philosophical and gnostic themes, and Ḏakawati Qaragozlu has noted the attitude 

of critical doubt and antinomianism that often informs Urfi’s ghazals. Here, he shows his debt to his compatriot from Shiraz, Ḥafeẓ, one of the few earlier 

poets whom Urfi praised without reservation and whose ghazals, along with those of another fellow poet from Shiraz, Baba Faghani, were among his favorite 

models for response poems. ʿUrfi’s divan also contains a few tarkib- and tarji-bands and several dozen qaṭʿas, mostly on courtly themes, as well as a couple 

of hundred robaʿis. He is one of the most prominent Persian poets of India style. 

The phrase sabk-i hindi (Indian Style) has long had a faint air of rakish insubordination and unrepeatability about it and it is only recently that it has started 

to evoke comparatively positive feelings. However, this change is clearly symptomatic of a process of gentrification and seems to be powered as much by 

political considerations as by literary ones. “Wheeler Thackston even believes that “there is nothing particularly Indian about the ‘Indian-style’….The more 

accurate description is ‘High-Period’ style.” 

The term sabk-i hindi was coined perhaps by the Iranian poet, critic, and politician Maliku’sh Shu’ara Muhammad Taqi Bahar (1886-1951) in the first quarter 

of twentieth century. It signposted a poetry in the Persian language, especially ghazal, written mostly from the sixteenth century onward by Indian and Iranian 

poets, the latter term to include poets of Iranian origin who spent long periods of their creative life in India. “Iranian” here means a native of “greater” Iran, 

a cultural entity that was generally meant to comprise all of present day Iran and Azerbaijan in the North and West, Afghanistan in the South and East, and 

Tajikistan and Uzbekistan in the East. Similarly, “India” stands not for just Hindustan (the part of the country that lies north of the river Narbada) but for the 

entire sub-continent. 

Key words: Urfi, Sabk hindi , qasida, Ghazals  
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 عرفی شیرازی و سبک ھندی

 عتیق الّرحمن⃰ 

 چکیدہ 

ہ زندگی (ق359-333) شیرازی عرفی زندگی: ا  ھنگامه درھمین را خود كوت

ند د ھجری دھم قرن ینیمه در او .گذرا راز، در .زا ما و نشو شی ید و كرد ن ل ا م روح .ب آرا ا  ن

بال به و داشت پرخاشگری و ن ازہ ھایتجربه كسب د یز و ت وازہ براساس ن  پروریادب یآ

ان نی ا شتافت ھند به گوركا جا ت یم ھمان ہ مداحان سلك در و شود مق ادشا ن امرای و پ ْ  آ

نجام .گیرد قرار سرزمین لگی شش وسی حوالی در وطن مجدد ديداربی نیز سرا  پیش و سا

ان از ي ا دہ چند ھمین .درگذشت ھند در ھجری دھم قرن پ ا ہ ید ا ا كوت دن قرار ب  در او دا

د، به كوچندگان رديف ندمی ھن وا و ت ند سراھندی يك عنوان به را ا اسا شن ما، كار .ب  در ا

ين يان نقطه، ا ا ذيرد؛نمی پ ان یدورہ در عرفی پ ي ا  و گیریاوج از پیش و وقوع مكتب پ

یز اين .زيستمی ھندی سبك عمومیت د، به مهاجرت كه است آشكار اگرچه ن یوندی ھیچ ھن  پ

ا رد، وقوع مكتب ب دا ہ ن ہ اصرار عرفی، بودن وقوعی بر گا د ين ھایريشه .شودمی ورزي  ا

 از كه مكتبی .جست بازگشت مكتب پردازان نظريه میان در بايست ظاھر به را موضوع

ديدار ھجری دوازدھم قرن اواخر فراطی ضديتی و شد پ ا ا  رو اين از .داشت دیھن سبك ب

ا ين آغاز شاعران از بسیاری جداسازی ب نان سبك، ا مید وقوعی را آ ا درہ به و ن  یمصا

نديشه و اشعار  .پرداخت ھايشانا

 کلید واژہ ھا: عرفی شیرازی ،سبک ھندی، مکتب و قوع، غزلیات عرفی
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یرازی: ثارعرفی آ دہ 65 بر مشتمل ديوانی .ق .ہ 335 سال در شی  722 و غزل672 ، قصی

د ترتیب رباعی و قطعه  کردہ گم را ھايش شتتعر از بیت 5222  آن از پیش که حالی در .دا

ید ای دورہ شاعران میان عرفی .بود ل ا  مکتب از گذار در فارسی شعر که ب

 

-وقوع " سبک و صفويه دورۀ آغاز جستۀ بر شاعران از يکی او .بود رسیدہ ھندی وقوع

ما است، "ھندی  حتی و (سعدی ويژہ به) عراقی سبک ردپای توان می شعر در ا

 گرفت سراغ نیز را خراسانی

يد ديوان ام به ھايی ومثنوی غزلیات و قصا  بیت 0022 -االبکار مجمع :ھای ن

  به

ید ل ق د ،نظامی االسرار مازن از ت ه - شیرين و فرھا ید ب ل ق  و خسرو از ت

ا که نظامی شیرين دہ تمام ن ن امه ساقی ، ما دہ شیرازی عرفی .ن ئیه قصی  پرداخته ایرا

 که

 

یتی چند  : آوريم می را آن از ب

ا و بگشتم جهان  ديار و شهر ھیچ به درد

فتم ا ی ازار در بات فروشند که ن  ب

اور کفن ابوت و بی              کن نیلی جامعه و ت

فیت و است  طبیب روزگار که  بیمار عا

از زمانه مرا                  تیغ و بسته دسته طن

 میاار سری ھان که گويد و فرقم به زند

نه       دلی ادہس ز من و است مصاف مرد زما

دبیر جوشن کنم  مضار دفع ھم و ت

تنه سنگ فلک منجنیق ز               بارد می ف

ه من هان ل ب ه در گريزم ا ن بگی  حصار آ

ہ اين نشکنم که عجب ايی کارگا                مین

http://dir.wikipg.com/topic/20653/62483/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://dir.wikipg.com/topic/20653/62483/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://dir.wikipg.com/topic/20653/62483/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://poem.wikipg.com/poem_list/117/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikipg.com/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://www.wikipg.com/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://poem.wikipg.com/poem_list/112/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://poem.wikipg.com/poem_list/112/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikipg.com/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://www.wikipg.com/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
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 خمار ز لجاجتم در من و خالی شیشه که

 (003، ص 6ج )ديوان عرفی شیرازی از محمد ولی الحق انصاری:

 

ين اد و يکصد شامل قصیدہ ا بگويی به نیز برخی که است بیت ھشت  او جوا

دبرخاسته ن  .ا

 : است اين يکی شیرازی عرفی رباعیات از

ھد  است مشغول زن و مرد فريب به زا

 است مشغول بدن عمارت به صوفی

ه عاشق  است مشغول خويشتن ھالک ب

ا ن ا  است مشغول سان کرشمه به د

 (3و 8)ديوان عرفی شیرازی رباعی 

***           

فکار سینه نگیرد مرھم تحفه ا ا  م

يه بد گل سا ا ت ار گوشه برن ا دست  م

اعثی  کو تزوير کو سبحه رواج دارد ب

ا دد ت ن ب ا زنار رشته در گرہ صد ب  م

لودہ لب ما یم توبه بر آ ي  لیک بگشا

انگ غفار ناقوس زند می عصیان ب ا است  م

د ھرگز کس و عجزيم تب افروز آتش  ندي

ا زنهار لب بر شفاعت تباال جوشن  م

ا  خلق کار گشايی می آسان چارہ ای مرحب

ا کار در يی رخنه داری تیز پس ناخنی  م

نه ساکن نکه ز عرفی باش ما میاا  ھست آ
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ا و تو چشمه  ديوار سايه در صف

رہ )غزل   شیرازی( عرفی ديوان از 60 شما

 درخور که شوندمی يافت ایقريحهخوش شاعران فارسی شعر درتاريخ 

ہ يگا ند جا ل فته قدر خود شعر ب ا ی ندن  زا يکی صفوی دورۀ شاعرآغاز شیرازی عرفی .ا

ند،رفته ھند به که صفويه عصر ايرانی شاعر 672 میان از .آنهاست  صائب، از پس ا

ها ن د ت ندبرجسته تن چن  .است دورہ اين برجستگان ناستین از گمانبی عرفی و ا

از آبلۀ فرنگ، ای ھمنفسان                     ديدديگر نتوان جمال سیدی را   

 )قصیدہ از کلیات عرفی شیرازی(

قالب شعری که در ديوان عرفی يافت می شود، يعنی قصیدہ، قطعه، ومثنوی، ترکیب، ترجیع، 

قصیدہ ای که  66غزل، رباعی، قطعه ومثنوی، به ترتیب قصیدہ و سپس غزل او بر جستگی دارد. از 

نمايان است، موضوع نوزدہ قصیدہ توحید و نعت پیامبر اکرم )ص( و مدح امام علی )ع( و در ديوان او 

دوازدہ قصیدۀ ديگر مدح اکبر شاہ و سه تن ديگر از حکمرانان ھند است و موضوع بقیه قصايد عبارت 

است از: پند و اندرز، تفاخر، حسب حال، عزت نفس و مذمت  ، شکايت از وضع زمان، وصف کشمیر 

ستان برای شمع. و چی  

عرفی در قصايد خود استواری لفظ و فاامت زبان خراسانی و سور و شوز بیان عراقی را با 

نازک خیالی و مضمون گرايی سبک ھندی و ترکیبات استعاری شگرفی که زائیدۀ قريحۀ سر شار 

د مثل فرواوست، يک جا جمع آوردہ است. بیشتر مطلع ھای قصايد او بسیاری زيبا و با شکوہ است و 

 از آبشاری بلند توی دل را خالی می کند:

 صبحدم چون بر دمد دل، صور شیوان زای من  آسمان صحن قیامت گرد د از غوغان من

(900، ص6)کلیا ت عرفی شیرازی، ج  

غزلیات عرفی نیز به لحاظ مضمون يابی ھندی ترند و ھم در ھمان حال سر شار از طراوت و ترنم 

اند:غزل ھای سبک عراقی   
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 گر نال وفا بر ندھد، چشم تری ھست  تا ريشه در آب ھست، امید ثمر ی ھست

 آن دل که پريشان شود از نالۀ بلبل  در دامنش آويز که با وی خبری ھست

 (627)ديوان عرفی شیرازی از محمد ولی الحق انصاری: ص 

 

ومعارف عصر  عرفی مانندہ اغلب معاصرين خود شاعری فاضل و با سواد و محیط به علوم

خود بود و ھمین سبب شد که شعر او آمیاته به اصطال حات علوم و مطالب نظری و در نتیجه از حد 

 فهم متعارف قدری دور تر و با ال تر باشد.

 در پايان غزلی از عرفی شیرازی:

 چرا خجل نکند چشم اشکبار مرا که آرزوی دل آوردہ درکنار مرا

مراکه نی پیادہ شمارند و نه سوار   به راہ عشق بگیرم ز شوق بال و پری 

 نه رام مردم اھلم نه صید مرشد شهر نشسته ام که نسیمی کند شکار مرا 

کودکان ھمه عمر وز بیم فتنۀ شادی چ غمت گرفته در آغوش و در کنار مرا  

 میا به ملک عدم يا چنان مکن عرفی که بی غمی بشنا سد دران ديار مرا

 (096-099از محمد ولی الحق انصاری: ص)ديوان عرفی شیرازی 

ی ی مشاص ندارد و روشن نیست كه دربرگیرندہہدھا گسترنند ديگر سبك :"سبك ھندی ماسبک ھندی

كنند، به قید شمارہ ھا جدايش میيگر سبك ھای آن كه ازدچند شاعراست وكدام شاعران. فهرست ويژگی

فت.  توان ياھا ھم میھا را در ديگر سبكآن ويژگی شوند كه شماری ازاز كتابی به كتابی رونويس می

، سرايندھندی یرودھا ھم باشد، نیز میان شاعرانی كه گمان میاگر سان بر سر بسامد باالی آن ويژگی
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نجمن سانرانی در ا -دكتراسدهللا حبیب)اختالف معیا رھا و چیستی و چرايی شعر خوب، بسیارزياد است."

 (6227مه،  65 -نوژ -زبانان سوئیس پارسی

ينان از بعض ھایسان "میان تدی، يك حتی كه ھست ھايیتفاوت چنان ا  در را آن مب

ہ، ناستین قع به شاعران اين بین و كندمی درك نگا  میعمو صفات در جز به تواننمی وا

ا هللاذبیح دكتر) .”يافت سانوری در اشتراكی وجه فارسی، شعر ھمگانی و ار-صف  يخت

دبیات يران ا د-ا  (6جل

ثبات از فارغ انبی ھایبیهودگی ا اي  و حدبی ھایضديت و بازگشت مكتب پ

ا آن حصر ه و نماد ھرگونه ب يی،ھندی ینشان  مكتب غزل میان صريح مرزبندی سرا

ا وقوع  شعری ھایسبك میان صريح مرز و حد وھرگونه – ھندی سبك غزل ب

ا كاری -ديگر ب قري یرت .است الزم غیر اساسا و غیرممكن ت تفاقی درغزل، سبك غی  اعالم ا

ہ آرام، نشدہ،بینیپیش نشدہ، گا بسته و ناخودآ  اين از .است فراوان بیرونی عوامل به وا

یدايش و زايش زمانی ثغور و حدود ھرگز كه روست  مشاص روشنی، به سبكی ھیچ پ

انغزل .نیست ي دہ ايرانی سرا ايای و - وقوع مكتب ھایويژگی ھند، به كوچن ق  سبك ب

قیعر ا را -ا ه خود ب نجا ب د آ ه و بردن يینشان زہ طرز به نیز آن از ھا ا ي از .شد منتقل ت  نا

ه دو اين میان مشترک ھایويژگی رو ندك غزل، یگون  از معینی ھایويژگی نیست؛ ا

ام چون وقوع مكتب قد ا بازار و كوچه واژگان كردن وارد به ا ه ي  و بحور بردن كار ب

د اوزان ن ل ابل در ھمه – ب ق ا ت ايی ب مدہ پیش ايست ت نیز ھندی سبك به -كهن غزل در آ ن  قالا

يان بسیار و يافت ما ابل، در .ترشدن فراط مق يی،سادہ در ا ه را خود جای سرا  ب

نديشینازك و انگیزشگفت نگریجزئی عادہفوق ھایا ل اد ا  .د

ماھندی سبك ديگرغزل ھایويژگی ا ا ثبیت ت  .خواستمی زمان شیوہ، اين ت

فتن قوام و نشدپرداخته ا نه تجربیات از بزرگ ایمجموعه شامل تازہ، طرز ي دا  ھنرمن

ا و شد حاصل زمان، مرور به كه بود عت ی مثال طب ا شیرازی، عرفی ا  یدورہ به توجه ب

افت از شان،حیات زمانی یات، اين از بسیاری دري د محروم تجرب  جستجوی .بودن

ا تصوير مفهوم گسترش و كشف چون ھايیويژگی مین استعمال در اراصر ي  غريب مضا

مثیل صنعت فراوان كاربرد و عدھا كه – ت د سبك اين نمادھای از ب  او غزل در – شدن

یهودہ ا و ب ب ما .است حاصلبی تقري ابل، در و ا عارہ و تشبیهات نو، فكرھای مق  یھااست
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ا به دادنتشاص تازہ، ھیم، و اشی ا فرينیعبارت مف ه نیز و سازیتركیب و آ  ریكارگی ب

ند ھایزنو ل ا كه ستھايیويژگی از ب ه معاصرانش و عرفی غزل ب ہ ھندی سبك ب  را

تند ف ا ندمی عمدہ ويژگی چند ھمین .ي  سبك غزل انسجام و آغاز عصر در را عرفی توا

ہ در ھندی يگا ا كه – نیشابوری نظیری چون ديگرانی و او .دھد قرار ایويژہ جا  گوي

ا ھم ای حسنه روابط ند ھم ب ا عرفی الواصو) نداشت ه روابط شاعری كمتر ب  حسن

ا مهمی نقش سبك، اين ريزیپی در – (داشت ف ي ہ بسیاری موارد در و كردند ا  را را

یان برای د خود پسین اريك برای ھنوز اگرچه .گشودن نديشیب  ائب،ص چون بزرگانی ھایا

 .بود باقی وقت

، عرفی غزل ھایويژگی بارزترين ما  طیف به او ھایغزل در است؛ آن زبان ا

ازہ واژگان از وسیعی  برابر در شورندگان میان كه خوريمبرمی جديد تركیبات و ت

ا غزل قديم یشیوہ بقهبی كامال ھنگام آن ت مامی به كمترغزلی در عرفی .است سا  هب ت

ند كالسیك، زبان ب ا ه دست و است پ بداع ب  كاربرد موضوع .زندنمی زمینه اين در ا

ازہ واژگان ته - وقوع مكتب در و نآ از پیش اگرچه ت ب ل  ديدہ نیز -تركمرنگ بسیار ا

ما شود،می ا عرفی غزل در ا د تازہ، ھایسازیتركیب چون ابزارھايی به توسل ب  ايجا

. و خاص عددی ھایوابسته .  ، شعر زبان در اساسی تغییرات ايجاد به تعهد نوعی به .

بديل نه، اين در عمیق تحولی و شدہ ت ا كندمی ايجاد زمی د از كلی به را عرش ت ن  ب

ندہ جا به اصطالحات قی سبك از ما ند عرا انكه .برھا ہ اين نیز او از پس چن ا را نجا ت  آ

دامه ابدمی ا ه كه ي ثبیت ب انی ت  حال، عین در او .شودمی منجر جديد، سبك درخور زب

له از را خود شعر د و نارسايی یمسا عقی  اصلی آويزھایدست از يكی بعدھا كه – زبان ت

ل ہ مصون -شد ھندی سبك فانماا  .كرد ويژہ توجه زبان، رسايی و روانی به و داشت نگا

ا دبی و اجتماعی تاريای، خاص یدورہ داشتن نظر در ب ہ شیرازی، عرفی ا  نگا

ا را ما او، ديوان به ه بر اگرچه كه كندمی رو در رو غزل، از جديد نوعی ب یشین د یپ  چن

له صد لب، اين یسا ابع ھرگز اام است استوار قا  زا عرفس .نیست آن شرط و قیدبس ت

انیغزل جمله ي ا كه ستسرا ا آنچه از عمیق درك ب فاق درغزل، ھنگام آن ت ت ، ا ادہ ت ف  ا

ند را تغییر لزوم فت ا ازہ راھی پی و دري ند ت ت ہ اين در .رف فتندست اگرچه را ا قیتم به ي  وف
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بود ممكن مطلق، ان – ن ثار كه ھمچن ی بسیاری ناموفق و ضعیف آ دند دست به زن ا  كه د

ها بودن پیشرو -كردمی تزلزل دچار را حركت اين سیر ن ما آ غییر اين در ا  اساسی، ت

ابل نكارغیرق  و سبك ھر از پیش و بیش شیرازی عرفی داليل، اين تمامی به .است ا

ثیرگذار و بزرگ سرایغزل يك ديگر، مكتب أ  نسبت او ديد یزاويه .ستھندی سبك ت

ہ و او بیان طرز غزل، به ا ارتباط برای اشبرگزيدہ را ه ديگری طرز به مااطب ب  شبی

ینه به اشعارش ديوان و نیست ندمی غزلی یسف ه به كه ما ن  سر، پشت ھایكرا

 .گرددبازنمی

  

ازہ واژگان كاربرد  :ھاسازیتركیب و ت

  

ين ہ در كه كیست شاھباز ا دگا  او صی

گیر بسته،بال مرغان  شوندمی ھوا

 شیرازی( عرفی ديوان از 626 شمارۀ )غزل

                     ⃰ 

 نظر اين در نگنجد دوست جمال نور

ه ایديدہ كو ه ب اب، یحوصل فت  كو آ

 از ديوان عرفی شیرازی( 602)غزل شمرۀ 

                     ⃰ 

بان ما يمكردہ پر غم، ھایگل از دل گري  ا

يمكردہ پر جم،جام كامی،تلخ شراب از  ا

اد مژدہ مادہ را كام نثار دل، ای ب  باش آ

يمكردہ پر غم، دامان پژمردگی، گل كز  ا

 از ديوان غرفی شیرازی(  066)غزل شمار
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مونه يین ا به دادن شاصیت از ھا شی اھیم و ا  :مف

  

ا د ت لهان فريب ب  دوست روی متاع در را ا

 آورد بازار به را يوسف تو، از پیش آسمان

 عرفی شیرازی(از ديوان  050)غزل شمارۀ 

                                                ⃰ 

 

زم ا د جام از كه عشق و حسن به ن  اتحا

د ن انه، در و مست ا می  شودنمی كم حی

 از ديوان عرفی شیرازی( 638)غزل شمارۀ

                                               ⃰ 

ر ه ھزا ل ب  ريزد فرو نفس ھر از آ

ا دل ته از كه كنون بم ت د دعا ل  جوشی

 از ديوان عرفی شیرازی( 660)غزل شمارۀ 

                   ⃰ 

 گرددمی حصول گرد به مراد دل

 گرددمی قبول حسن یكعبه به دعا

ادم نشانیبی یمرحله به مگر فت  ا

ديه ز رہ كه ا  گرددمی طول و عرض بر ب

 از ديوان عرفی شیرازی( 926)غزل شمارۀ 
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 تاريخ درمورد است. فارسی شعر ھای سبک از يکی ھندی سبک

یدايش  شبلی کوب، زرين چون برخی دارد وجود نظر اختالف سبک اين پ

نی، دہ حسن نعما یدايش صفوی کورش و زا ا به را آن پ ب ا  همن قرن شاعر فغانی ب

د می نسبت ھجری  می يازدھم قرن اوايل از را آن شروع ديگر برخی و 1دھن

ند ن ا رد. وجود نیز ديگری نظريات و د ہ مورد در دا  نظر اختالف نیز آن خاستگا

ہ برخی دارد وجود نند می ھند را آن خاستگا ا ابل در و د  اطالق ديگر برخی مق

انسته غلط سبک اين بر را ھندی عنوان ہ را اصفهان بالخص و ايران د  خاستگا

. می آن ند ن نچه دا ا دہ اصفهانی سبک را ديگران برخی چن ن . خوا ند  ھندی سبك ا

ا ازگشت به كه ای دورہ ت دبی" "ب ام ا ته ن  رواج دوازدھم(، قرن )اواسط گرف

 است. داشته

ا می سبک اين پیدايش مورد در انوشه حسن "ب  حكومت آمدن كار روی گويد:

عه مذھب شدن رسمی و صفوی نواع ديگر به مذھبی شعرھای جز صفوی شاھان ،شی  ا

اری، شعر انی درب انه و عرف  در ديگر شعر كه شد باعث اين و كردند توجهیبی عاشق

قه انحصار اگون اصناف و نباشد خاصی طب د." روی شعر به مردم گون 2آوردن
  

ما نی، شبلی نظر به ا لعجم" " معروف کتاب مولف نعما ب ، شعرا ا غانی اب انی ف  مکتب ب

نويسد: او است. وقوع . می . انی ". نقالبی ب ا متوسطین شاعری در که ا د ی  باعث و شد پ

نرا که نوينی دورہ گشت ا و متاخرين دورہ آ ند، گفته خیاالن زک ن ا شود، آغاز ا ب ا نیف ب  غا

"  3 است.

د ا لیف آخرين در معانی گلچین احمد است أ ه خود ت ام ب  ہدربار گلچین" ی "تحفه ن

ند: نوشته چنین ھندی سبك اصطالح منشأ ی ند "اصطالح ا ي  تینناس را ھندی سبك ناخوشا

اد بار ست . اصفهانی كمالی حیدرعلی ا  چاپ ، صائب اشعار منتابات در شمسی( 0966 )م

                                                           

 فارسی منظوم شعر در «ھندی سبک» پیدايش چگونگی به نگاھی صفوی، کورش .1

  2. انوشه، حسن؛ فرھنگ نامه ادبی فارسی )دانشنامه ادب فارسی 6(، سازمان چاپ و انتشارات، 0975، ص736.

انی ھای جنبه بررسی راسخ، صالح محمد از نقل .3  وبالگ ھند، سبک ھنری و زب

  پريشانی شرح

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://vahshi92.blogfa.com/post/14
http://vahshi92.blogfa.com/post/14
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ها كه او نظر اين است. كردہ عنوان 02 ی صفحه ،0926 تهران، دي ه ای دسته را ھن نست ا  د

ها رأس در را تبريزی صائب و ن دہ، قرار آ ا  خان محمدحسن نظر اظهار از است مأخوذ د

دوله صنیع ل لسلطنه( ای مراغه ی ا دا ما ارہ )اعت د طاھر میرزا ی درب  قزوينی وحی

. میرزا نويسد: می ناصری" "منتظم در وی (".0006)م ..  متالص قزوينی وحید طاھر ".

ه . ب . اتی بودہ، افضال و فضل اصحاب از وحید. ی ه مشحون كل  بیعر و ركیت نثر و نظم ب

رد، بیت نودھزار به قريب فارسی و ما دا ها سبك به او اشعار ا دہ چندان و ھندي  و پسندي

كه نیست، مطبوع ل مین اغلب ب لی، از پس است." موھون آن مضا  ملك مرحوم كما

لشعرای به ضمن 0920 سال در بهار ا  ی مجله در آن ماحصل كه مفصلی، ی خطا

ه را ھندی سبك اصطالح شد، چاپ "ارمغان"  "سبك كتاب در سپس و آورد زبان ب

ادآور و كرد بدان اشاراتی (907ص ،9)ج شناسی" فان كه شد ي دبی، تاريخ "مؤل  خالصه ا

ام ذكر بدون را خطابه آن ی مودند". درج بسته شكسته خود كتب در او ن  آنچه اساس بر ن

كه جز ھندی سبك اصطالح گذشت، يند آن ا است، ناخوشا قعیت ب ی سازگار ھم وا 4 ست.ن
  

 

 ھندی: سبک در تحوالت

دپ سبك اين در تنوعاتی ھندی، سبك مكانی و زمانی حوزہ گستردگی دلیل به  دي

ا باعث كه آمد د ی يزاتی شدن پ یم ھندی سبك پیرو شاعران شعر میان تما يران مق  ھند و ا

داول سبك گروھی است. شدہ امیدہ صفوی سبك را دورہ اين ايرانی شاعران مت ندن  و ا

ارہ را ھندی سبك ه شیوہ اين ھندی پیروان درب ند؛بردہ كار ب  كسب ديگر تقسیمی در و ا

دہ صفوی سبك دورہ، اين شعر می ا يرانی صفوی سبك شاخه دو آن برای كه شدہ ن ا ا  ي

هانی ند.شدہ قايل ھندی سبك و اصف  انزب نبودن بومی دلیل به سبك اين ھندی شاخه در ا

، فرھنگی محیط و ھند در فارسی ا واغلب ترپیچیدہ شعر انزب آنجا  یدستور ھایلغزش ب

ہ و ہ كالم سستی گا  است. ھمرا

                                                           

دہ قهرمان، محمد .0  ،«ھندي سبك معروف شعراي ديگر و صائب اشعار ي برگزي

 0975 سمت، تهران: قهرمان. محمد
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كته اين يران در چه اگر كه است گفتنی نیز ن  قبال در ھجری دوازدھم سدہ در ا

كنشی انحطاطش و ھندی سبك دہ نشان وا ما شد دا فوذ ا انتاجیكس و پاكستان در سبك اين ن  ت

فغانستان و ا ا دامه اخیر دوران ت یدايش در 5است. داشته ا  چون عواملی ھندی سبك پ

هان، شهر توسعه ھند، به شاعران سفر مذھب، ہ اصف ا قتصادی رف  صفوی شاھان عالقه و ا

 دانست. دخیل توانمی را فرھنگ به

ه صفويه حكومت آنكه توضیح ا و نداشت توجه درباری و مدحی شعر ب  ب

 شود خارج دربارھا از شعر شد باعث امر ھمین بود؛ تضاد در عرفانی سنتی ھایآمیزہ

د شاعری ادعای حق اصناف ھمه و بن ا نان توجه و ي د و جزئی امور به آ . اندرز و پن .  و.

مد عدم طرفی از شد. معطوف ه شاعران كه شد باعث مدحی شعر از درآ د دربارھای ب  ھن

د روی ايی و برن شن ها آ ن ا آ ا نیز ھندوان تفكرات ب غییر در حدودی ت  .گشت دخیل سبك ت

ہ ا قتصادی رف ا شد علتی نیز مردم ا دبیات به نحوی به خود وسع به كس ھر ت  و شعر و ا

مه میان در شعر و بپردازد شاعری بد رواج عا ا ه كمكم عوامل اين ھمه و ي یدايش زمین  پ

 آورد. وجود به را ھندی سبك

 رایج: شعری قالب

بدمی غزل شكل كه است «بیت تك» ھندی، سبك در شعر قالب ا  اين به و ي

بیات اين منتهی شود.می كامل بیت يك در صورت  گیرند،می قرار ھم كنار در وقتی ا

ا اين در شاعر سازند.می غزل قالب ست ايستمی را ا را اول مصرع ب ازہ مضمونی ب  ت

یان ا كند ب  شاعران امكان روز به روز كه شدمی باعث امر اين باشد. جديد او مطلب ت

د برای زہ روابط ايجا ا نان و ودش محدودتر ت  و بروند دورتر امور دادن ربط سراغ به آ

د ورطه در كمكم د اغراق و تعقی تن ف م و ا بها د. بوجود شعر در ا ي ه آ  كه است جهت اين ب

ندمی بهام ھندی سبك در گوي . وجود ا رد 6دا
  

 ھندی: سبک شاعران

                                                           
0975، محمد قهرمان. تهران: سمت، «محمد قهرمان، برگزيدہ ي اشعار صائب و ديگر شعراي معروف سبك ھندي. 0  

 

ا، .6  دوم، چاپ ،0976 فردوس، تهران، شعر، در شناسی سبك سیروس؛ شمسی

 .687 و 685ص
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 ای، كمرہ نقی علی خوانساری، زاللی تبريزی، صائب ھندی سبك شاعران از

یم ی،شیراز عرفی نی، كل یدل، قزوينی، وحید دكنی، فیض كاشا  یم را كشمیری غنی ب

ام توان . ن 7برد
یم براين عالوہ  نی، سل  کاشانی، نجیب مشهدی، دانش مشهدی، قدسی تهرا

یدل لهی دھلوی، ب ادی، اسد ا ب  مشهدی فطرت مشهدی، ساير قمی، تنهای تهرانی، منصف آ

ملی طالب و ند. آ   ا

 

 ھندی: سبك مختصات

یم:می بررسی مقوله سه در را ھندی سبك ماتصات  كن

ه بازار و كوچه زبان كه شد باعث شعر به مردم ماتلف طبقات آوردن روی زبان:  ب

ہ شعر فته را ا ايرہ و ي ہ د بد گسترش شعر واژگا ا دبی لغات از بسیاری و ي ديم ا  حنهص از ق

دد؛ رخت شعر ي زبان دورہ آن شعری زبان گفت توانمی كه نحوی به بربن  فارسی دجد

 نیست. خبری آن در خراسانی سبك ماتصات از و است

ان يد را سبك اين زب ا انی ب قع زب د گرا وا مدا ل  دورہ آن مردم حقیقی زبان زيرا كرد؛ ق

 است.

اگراست شعری ھندی شعر :فكر ا به شاعران و گرا صورت نه معن ددار توجه بیشتر معن  ن

ا ان. به ت نان زب لم در یچیز ھر از سازی مضمون دنبال به آ ا طبیعت عا ادہ ذھن ي ف ست  ا

دبیات كنند.می اتی ھندی سبك ا دبی اتوری ا ی ن ا عرض و طول و است می  بیت يك از معن

 انگیزد.برمی بیت يك حد در را اعجابی و تحسین فوقش و رودنمی بیشتر

انی و فلسفی مطالب ترجمه ھندی سبك شاعران كار  بكس بیان به گذشتگان غنايی و عرف

فكار دورہ اين رد است. ھندی ه نیز ھندوان رسوم و آداب و مذاھب به مربوط لغات و ا  ب

 شود.می وارد شعر

                                                           
  7. سبك شناسی زبان و شعر فارسی- ملك الشعرای بهار



  
 06 میالدی 6102، سالنامہ 3اناھیتا، شمارہ  

 

دبیات: بته» شود.نمی توجهی چندان بیان و بديع به ھندی سبك در ا ل  ينا اساس تشبیه ا

ما است سبك انی و بديعی امور ديگر از ا  یستن خبری تصادفی و طبیعی صورت به جز بی

مین شعر ھندی سبك زيرا  8«.است غريب ھایرابطه ايجاد و انگیز اعجاب مضا

 

 ھندی: سبک ھای ویژگی

ايه از ھندی سبك شعر زبان یه و كن عارہ و تشب  ھمه از ولی نیست خالی است

يع ا میح صن ل را گیردمی قرار توجه مورد بیشتر ت  بكس اين اساس كه سازی مضمون در زي

لی نقش است كته دارد. فعا قد و شناسی سبك اصطالحات وفور ديگر مهم ن دبی ن  عرش در ا

 است.

يد و ندارد حدود و حد كه غزلی است؛ غزل شعری، مسلط قالب  برسد ھم بیت چهل به شا

یتی تك شاعر زيرا اشد مناسبش كه غزلی در را آن و سازدمی ب ا دھدمی قرار ب ذ  و كم ل

اد بیات كردن زي ه آسیبی غزل ا یه تكرار و زندنمی شعر ب ف ا  است طبیعی امری آن در ق

بیات شاعر كه است مفردات حقیقی قالب و گوست بیتتك سبك اين در شاعر زيرا  ار ا

له به یه وسی ف ا فیه اين و زندمی گرہ ھم به رديف و ق ا لی شود ھم تكرار اگر ق دايج اشكا  ا

د.نمی  كن

ه توجه دورہ شعراين در بتكاری آھنگ خوش و دراز ھایرديف ب  است؛ رايج ا

مثلی ارسال نبهج ھابیت تك ل رند ا مثیل و دا دبی عنصر ترينمهم ت  است. دورہ اين ا

به سبب "به مثلی، ارسال جن ل ه دھان بیت ا  شودمی فراموش شاعر اسم و گرددمی دھان ب

 ماتصات از شاعريكی اسم بودن مجهول و بیت بودن معروف گفت توانمی كه طوری به

 9است". ھندی سبك شعری

 ھندی: سبک شاعر عرفی 

نای شاعران از يکی شیرازی عرفی   خصوص به و است ھندی سبک توا

متیازی و تشایص سبک اين در قصايدش ا و دارد ا  را شیرازی عرفی توان می حدی ت

                                                           

  8. سیروس شمیسا، کلیات سبک شناسی، انتشارات فرد وس، چاپ دوم، تهران، 0976: ص638    

  .922ص :0976 ھمان، ،شمسی سیروس .9
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یاتش .دانست خاص سبک صاحب ديشه از سرشار غزل ن  ھای استعارہ و باريک ھای ا

ديع ازہ و ب  .نیست استوار چندان لفظ نظر از چه اگر .ھست ت

موالنا محمد بن خواجه زين الدين علی بن جمال الدين شیرازی ملقب به جمال الدين و متالص به عرفی 

از مشاھیر و شعرای شیراز است. به کمال فضل و دانش و لطیفه گويی و حاضر جوابی معروف است و 

صل ت او، اطرزی ماالف مسلک قدما در شعر در پیش گرفته و غالباً در اثر کثرت تشبیهات و استعارا

 است. ماند. چند با ر به ھندوستان رفته و در دربار اکبر شاہ ھندی تقرب يافتهمقصود در شعرش مبهم می

   

 و تمام شاعر را يك او نمیتوان اما میگیرد؛ قرار ھندی سبك محدودہ در سبكی نظر از شعرعرفی نتیجه:

 از و بودہ عراقی سبك تأثیر تحت بیشتر درغزلیاتش وی  آورد. شمار به ھندی سبك به متعلق كمال

 در نیز ھندی دورہ غالب ھای نشانه كه چند ھر است؛ نمودہ استفادہ بسیا ر سبك آن محتوای و مضامین

 و كشیدہ دست گفتارپیشینیان و مضمون از كه است شاعرانی جمله از او .دارد وجود فراوان غزلیاتش

 است يافته استواری بدو ھندی سبك به معروف جريان ھمان يا واقع در . است كردہ آغاز را تازہ طرزی

 شیوہ اين به كه است شاعری موفقترين او صفوی، عصر متقدمان میان " جريان گويی تازہ " در و

 .دانست تازہ طرز ماترعان از را وی میتوان كه ای بگونه باشیدہ رسمیت

 از مشحون عرفی ديوان. است وی سبك اختصاصات از بديع تشبیهات و زيبا استعارات از استفادہ

 آمیزی، حس . بود نپرداخته آن به صورت اين به كسی وی زمان تا كه است جديدی تركیبهای و مضامین

 وی غزلیات در است، ھندی سبك خصوصیات از كه ذھن از دور تشبیهات ، معادله اسلوب معماگويی،

 ، غزل يك در تكراری ھای قافیه از استفادہ يعنی سبك اين خصوصیات ديگر اما ندارد؛ بااليی بسامد

 .میشود ديدہ عرفی شعر در نادر اوزان از اجنتاب مردف، بیتهای ايجا ز طوالنی، رديفهای

ه و است ھندی سبک توانای شاعران از يکی شیرازی عرفی  خصوص ب

متیازی و تشایص سبک دراين قصايدش ا و دارد ا  را شیرازی عرفی توان می حدی ت

یاتش .دانست خاص سبک صاحب ديشه از سرشار غزل ن  ھای استعارہ و باريک ھای ا

ديع ازہ و ب   .ھست ت
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Study of Supernatural Elements in Shahnameh 

(Magic and Predictions) 

*Faiza Kiran 

Abstract 

Shahnameh is the most significant poetry book that dates back to Samanid and Ghaznavid period 

and is the most important document that demonstrates the significance and splendor of Persian 

language and culture. Shahnameh is not only an epic literary poem but a mirror reflecting an all-

encompassing image of human life and Iranian civilization, in which one can observe the 

continuity of Iranian identity through legends and fights till the last kings of Sassanid dynasty. 

One of the noticeable elements in Shahnameh is magic, fate, fortune telling and predictions. This 

study focus on the elements of magic and predictions. According to our findings, the word magic 

in Shahnameh carries the meaning of mischievousness and trickery. Fate and fortune telling are 

other prominent element that are frequently found in Shahnameh. 

The purpose of this study is the analysis of the elements of magic and predictions in Shahnameh. 

Keywords: Shahnameh, legend, magic, fate, fortune telling, prediction.       
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 بررسی عناصر فرا طبیعی در شاھنامه

 )جادو و جادوگری، پیشگویی(

 *فایزه کرن

  چکیده

ارزش و شااااھنامه بزرگنری  و پرمایه تری  دفنر شاااعری بازما دہ از عاد سااااساااا یان و مز ویان و ما  تری  ساااند 

عظمت زبان فارسای و روش  تری  گواہ شووہ و رو   فرھنگ و تمدن ایرا ی است  شاھنامه  ه تناا ی  ارر مماسی و ادبی 

توان اسااانمرار ھویت بلوه آیینه تمام  مای میات بشاااری و منبعی برااایار منی از میراک مشااانرن ایرا یان اسااات که در آن می

 ا تا ایرا ی را از د یای اسطورھا و مماسه ھ

 واپری  فرما روایان ساسا ی آشوار دید  

 

یوی از مبامث قابل توجه در شاھنامه جادو و جادوگری و بخت، تقدیر، طالع بینی و پیشگویی است  در ای  مطالعه 

به بررسی جادو و جادوگری و پیشگویی پرداخنه شدہ است  بر اساس  نایج به دست آمدہ، فردوسی واژہ جادو را به مفاوم 

ذاتی و  یر گ بازی به کار بردہ است  بخت و تقدیر و طالع بینی  از جمله عناصر برجرنه ی مماسی است که در شاھنامه بد

 دارد   فراوا ی دھای مو

                                                                    ی ماضر، بررسی و تحلیل جادو و جادوگری، امور جادویی و پیشگویی در شاھنامه است                                      ھدف مقاله   

          شاھنامه، اسطورہ، جادو و جادوگری، بخت و تقدیر، طالع بینی، پیشگویی واژه کلیدی: 
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اسطورہ، روایت پیشینیان و سرگذشت در گذشنگان آکندہ از اشارات و  واتی است که ما را با ا دیشه ھای 

سازد  افرا ه و اسطورہ از  مودھای فرھنگ مردمی ھرنند که با زبان و  ادب گفناری کا  بشری آشنا می

 آمیخنه ا د 

 (  8811رفت)زمردی، صاسطورہ در یو ان باسنان به معنی شرح  خبر و قصد به کار می

 تعریف جادو

جادو یا سحر، ف  ترخیر قوای طبیعی و »آمدہ است: « جادو»المعارف فارسی در تعریف در دائرہ

وسیلة افرون و اعمال مخصوص دیگر با تشریفات خاص است  جادو از لحاظ مایت به طبیعی بهفوق

)مصامب،  «ھا مواف  دلخواہ است آنمایت عل   زدی  است و ماار کردن قوای طبیعی و تغییر دادن 

 تا، ذیل واژہ جادو(بی

 به سه معنی به کار رفنه است:« جادو»در مفردات رامب 

   خدعه و خیاالت بدون مقیقت و واقعیت،ھ  ما ند: شعبدہ و تردسنی8

 ھاھای خاص و کم  گرفن  از آنھا از راہ  جلب شیطان2

با وسایلی خاص؛ مثالً ا ران را به وسیلة آن به صورت   تغییر ماھیت و شول اشخاص و موجودات 8

)رامب به  قل از خررویان،  میوا ی درآوردن ولی ای   وع خیال و پنداری بیش  یرت و واقعیت  دارد 

8818 :74) 

ھر چیزی که مأخذ آن لطیف و دقی  »است و سحر در لغات عبارت است از « سحر»معادل عربی جادو 

ا که خالف عادت طبع است، جادویی و سحر گویند و سحر مالل، کنایه از کالم چیزھای مریب ر«  باشد

 ، ذیل واژہ سحر(8881)دھخدا،  فصیح و موزون است که به منزلة سحر رسیدہ باشد 

سحر در اصل به معنی ھر کار و ھر چیزی است که مأخذ آن مخفی و پناان باشد ولی در زبان روزمرہ به 

شود  گاھی صرفاً جنبة  یر گ و گویند که با اسنفادہ از وسایل مخنلف ا جام مییای مالعادہکارھای خارق

شود و گاھی از خواص بندی و تردسنی دارد  گاھی از عوامل تلقینی در آن اسنفادہ میخدعه و چش 

 اشناخنة فیزیوی و شیمیایی بعضی از اجرام و مواد و گاہ از طری  کم  گرفن  از شیاطی  و ارواح و 

ھا در مفاوم جامع لغوی درج است  در ھر مال، سحر شنگان و میوا ات و گیاھان و جمادات و ھمه ای فر

چیزی  یرت که وجود آن را بنوان ا وار کرد یا به خرافات  ربت داد؛ چه در گذشنه و چه در 

 (6: 8811)ملویان اصفاا ی،  امروز 
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اللغات ای  کاربرد را  ادرست رد د اما مؤلف میاکبقدما جادو را به معنای سامر و سحر ھر دو به کار می

 ، ذیل واژة جادو(8811)رامپوری،  دا د می

بار در شاھنامه به  871واژہ جادو و مشقات آن ، ما ند جادویی، جاودان ، جادوسنان، جادو پرست، تقریبا  

مماسه سرای بزرگ   ا د  بیشنر کاربرد ھای جادو در شاھنامه به معنی فریب و  یر گ است کار رفنه

ایران ھرگاہ خواسنه پلیدی ذات کری را  شان دھد از واژہ جادو اسنفادہ کردہ است  جادو و جادو گری در 

قرمت اساطیری و پالوا ی شاھنامه بیش از بخش تاریخی آن بوار رفنه است  بخش اساطیری و پالوا ی 

جراھای فریدون و پررا ش و  یز شاھنامه شامل داسنان ضحان و موادک جادویی روزگار او و ما

 ماجراھای رسن  و زال و سیمرغ است 

شوی  اما بیشنر کاربردھای واژہ جادو در ای  قرمت در بخش تاریخی   یز ماجراھای جادویی مواجه می

 معنای  یر گ و ارو د است 

ورک به کم  شود  طاماولی  کاربرد واژہ جادو در شاھنامه به داسنان طامورک پرر ھوشنگ مربوط می

وزیرش ، شارسپ، که مردی با ایمان بود ، چنان از بدی ھا پان شد که به فرہ ایزدی یافت و به واسطه 

فرہ ایزدی توا رت اھریم  را به افرون بندد، به ھمی  سبب ھ ، به طامورک دیوبند معروف شد دیوان 

  جمع شد د ، تا فر و تاج او را وقنی کردار  ی  شاہ و مخالفت ھای او را با اعمال خود دید د، دور ھ

 بگیر د 

 ای از داسنان طامورک که در آن به جادو اشارہ شدہ است در قرمت زیر آمدہ است  مو ه

 چو طامورک آگه شد از کارشان

 بر آشفت و بشورت بازار شان

 به  فَر جاا دار برنش میان

 به گردن برآورد  گرز  گران

 ھمه  رہ  دیوان و افرو گران

 جادو  سپاھی  گران  برفنند

 دمندہ سیه دیو شان پیش رو 

 ھمی بآسمان بر کشید د مو

 جاا دار طامورک بافری  

 بیامد کمر برنۀ جنگ و کی 

 ( 88ص   88،82،88،87؛ بیت8817)ممیدیان، 
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ھایی از جادوی مفید و جادو ھموارہ به عنوان  یرویی مضر مورد  ظر بودہ است، اما در شاھنامه  مو ه

شود  با توان یافت  اولی  کاربرد جادوی منفی و بارزتری  آن در داسنان ضحان دیدہ میا میمثبت ر

 ظاور ضحان:

 ھنر خوار شد جادویی ارجمند

  اان راسنی آشوارا گز د

 شدہ بر بدی دست دیوان دراز

 به  یوی  رفنی سخ  جز به راز

 دو پاکیزہ از خا ة جمشید

 برون آورید د لرزان چو بید

 جمشید را ھردو دخنر بد دکه 

 سر با وان را چو افرر بد د 

 رویان یوی شار از ز پوشیدہ

 دام  به  ام ار وازدگر پان

 به ایوان ضحان برد دشان

 بر آن اژدھافش سپرد دشان

 بپروردشان از رہ جادویی

 بیاموخنشان کژی و بدخویی

  دا رت جز کژی آموخن 

 جز از کشن  و مارت و سوخن 

 (84،81؛ ص 808تا  16؛  بیت 8817 ) ممیدیان،

 عالوہ از ای  در شاھنامه، ضحان منشاء  جادوگری و فریدون از بی  بر دۀ آن است 

 طلرمی که ضحان سازیدہ بود

 سرش باسمان بر فرازیدہ بود

 فریدون ز باال فرود آورید

 که جز بنام جاا دار دید

 وزان جاودان کا در ایوان بد د
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 د دھمه  امور  رہ دیوان ب

 (26؛ ص 806،804،801؛ بیت 8817)ممیدیان،  

 در داسنان ھفت خوان اسفندیار ، اسفندیار منضم   برد با زن جادو است 

 ھمی گفت بد اخنر اسفندیار

 که ھرگز  بیند می و میگرار

 بیاب  ز یزدان ھمی کام دل

 مرا گر دھد چارۀ دلگرل

 زن جادو آواز اسفندیار 

 اارچو بشنید شد چون گل ا در ب

 بیامد به  زدی  اسفندیار

  شرت از بر سبزہ و جویبار

 جاا جوی چون روی او را بدید

 سرود  و می و رود برتر کشید

 یوی  غز پوالد ز جیر داشت

  اان کردہ از جادو آژیر داشت

 بدان آھ  از جان اسفندیار

  بردی گما ی به بد روزگار

 بینداخت ز جیر در گرد ش

 ز تنشبران سان که  یرو ببرد ا

 زن جادو از خویشن  شیر کرد

 جاا جوی آھنگ شمشیر کرد

 بدو گفت بر م   یاری گز د

 اگر آھنی  کوہ گردی بلند

 بیارای زان سان که ھرنی رخت

 به شمشیر یازم کنون پاسخت

 به ز جیر شد گندہ پیری تباہ

 سر و موی چون برف و ر گی سیاہ
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 چو جادو بمرد آسمان تیرہ گشت

 و ببرد از تنش بران سان که  یرو

 (617؛ ص  226تا  202؛ 8817)ممیدیان،  

داسنان اکوان و دیو  یز در فصل چاارم از بارۀ اول )باد( و فصل اول از بارۀ دوم )دیو( به تفصیل بیان 

 گردید 

 (8811ھمچنی  سام در  امه ای که به منو چار می  ویرد از کارزار خود با جاودان یاد می کند )زمردی؛ 

 یان را یوی بندہ وارببرن  م

 ابا جاودان ساخن  کارزار

 ( 18،ص 8082؛ بیت 8817)ممیدیان،  

 :بخت و تقدیر ، پیشگویی

بخت مالباً به معنی سر وشت و  صیب از پیش تعیی  شدہ است و بر تاریر  یروھای برتر بر سر وشت 

ما منارر از آیی  زروا ی مذھب کند به  ظر برخی از محققان اعنقاد به بخت در منون ادبی ا ران داللت می

 (841،840،848زرتشنی است )ز ر، زروان، ص 

فردوسی در ارر مماسی خود در شاھنامه در باب قضا و قدر الای، تاریر آسمان ھا و افالن بر ز دگی بشر 

بریار سخ  گفنه است  گاھی فردوسی جبری محنوم و سر وشنی تغییر  اپذیر سخ  می را د و گاھی به 

 خوا د فعالیت در جات تغییر در سر وشت فرا می کوشش و

دا د و گاھی یورر جریان امور را بر خواست آسمان گاھی سر رشنه ھمه چیز را به دست خداو د یونا می

ھا و افالن اسنوار می سازد  تقدیر در  زد فردوسی به معنای سر وشت از پیش تعی  شدہ و معلوم به کار 

 ید:گودھد  و در افرازی دیگر میو تقدیر را به گردا ندہ سپار  ربت می رفنه است  گاھی ای  سر وشت

 جاا دار بر چرخ چو ی   وشت 

 به فرمان او بر دھد ھر چ کشت

 (                   274؛ ص  8611؛ بیت 8817)  ممیدیان،

 ببینی  تا  دست گردان   سپار

 بدی  جنگ سوی که یازد به مار

 ودبووشی  وز کوششش ما چه س

 کز آماز بود  آ چ  یایرت  بود
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 (887؛ ص 841،841؛ بیت 8817)ممیدیان،   

فردوسی در اشارتی روش  تر و با اسنفادہ از لفظ قضا و قدر  یز ا دیشه را دربارۀ سر وشت بیان داشنه  

 است 

 ازیشان یوی بود فرزا ه تر

 بپرسید ازو از قضا و قدر

 که ا جام و فرجام چو ی  سخ 

 ت و ای  برچه آید بب چه گو ه اس

 چنی  داد پاسخ که جویندہ مرد

 دوان و شب و روز با کار کرد

 چنی  داد پاسخ که  جویندہ مرد

 دوان و شب و روز با کار کرد

 بود راہ روزی برو تار و تنگ 

 بجوی ا درون آب او با در گ

 ھنر خفنه  بر تخت بختیوی بی

 ھمی گل فشا د برو بر درخت

 قدرچنینرت رس  قضا و 

 ز بخشش  یابی به کوشش گذر

 جاا دار دا ا و پروردگار

 چنی   آفرید اخنر روزگار

 دگر گفت کان چیز کافزون ترست

 کدامرت و بیشی که را در خورست

 (8064تا ؛ ص  8871تا  8881؛ بیت 8817)ممیدیان،  

 :آوردمی ورزد وفردوسی در داسنان ضحان و کاوہ آھنگر بر عدم آگاھی از راز سپار تاکید می

  دا   چه شاید بُدن زی  سپس

 که راز سپاری  دا رت کس

 (27، ص226؛ بیت 8817)ممیدیان،  

ای  سخ  مضمو ی دعاگو ه دارد  از زبان موبدان و اخنرشناسان در گاہ ضحان جاری شدہ است  
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ر وشت ھر ھا سکرد د  از ای  رو،  زد آناخنرشناسا ی که مو  ھر چیز را از روی سنارگان معلوم می

کنند که در روز  برد باد سرد که کنند و آرزو میچیزی بایرنی از پیش معلوم باشد، اما لب به دعا باز می

دھد که فردوسی اخنرشناسی و موایت شورت است، بر سر ضحان وزیدن  گیرد  ای  داسنان  شان می

ان   و االا اخنرشناسان و طالع بینکندطالع شناسی پیشینیان را ھ  در عقال یت و منط  خاص خود تفریر می

 را با دعا و تغییر قضا چه کار

از ای  رو فردوسی برای عقل و خرد ارزش واالیی قائل است و در سنایش و تاریر گذاری آن سخنان 

 .زیبایی گفنه است  سخنا ی که  ظریه تقدیر او را بایرنی بر اساس آن تفریر کرد

 کنون ای خردمند وصف خرد

 گفن  ا در خورد بدی  جایگه

 خرد بانر از ھر چه ایزد بداد

 سنایش خرد را به  از راہ داد

 خرد رھنمای و خرد دلگشای

 خرد دست گیرد به ھر دو سرای

 ازو شادما ی و زویت ممی است

 و زویت فزو ی و وزویت کمی است

 کری کو خرد ار  دارد ز پیش

 دلش گردد از کردۀ خویش ریش

 ارجمندازوئی به ھر دو سرای 

 گررنه خرد پای دارد به بند

 خرد چش  جا رت چون بنگری

 چش  شادان جاان  رپریتو بی

 ، ص اول(2686،81،81،20،28،21؛ ،8817)ممیدیان، 

ابیات فوق جایگاھی برای عقال یت و خرد در ز دگی دو سرای قائل است که بی ش   می توان  

 .تعبیر کردتقدیرگرایی فردوسی را بدون توجه به آن تفریر و 

پیشگویی سخ  گفن  از واقعه ھای در آیندہ دور یا  زدی  بدون در  ظر گرفن  واقع  شدن یا  شدن آن 

 است  پیشگویی یوی از عناصر برجرنه ی مماسی است که در شاھنامه  مود فراوا ی دارد 
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باسنان بودہ است آ ان  در شاھنامه پیشگویی ھای فراوا ی وجود دارد که  اشی از باور و اعنقاد مردم ایران

اعنقاد داشنند سنارہ ھا در سر وشت آ اا تاریر دار د  گذشنه از مردم ایران باسنان در تمام آیی  ھا پیشگویی 

 رواج داشنه است  

 پیشگویی در شاھنامه خیای زیاد دیدہ می شود  چند تا پیشگویی ما  ذکر می شود 

 : پیشگویی سیمرغ در مورد رستم 8  

ن   تولد رسن ، وقنی رودابه  می توا د رسن  را به د یا آورد، از درد زایمان بیاوش می شود  زال در داسنا 

وقنی ھمررش را چنی  وضعیت می بیند، به یاد پر سیمرغ می افند  سیمرغ خود را آشوار می کند و به 

رز د وی رسن ، جاان زال یاد می دھد طفل را از پالوی رودابه خارج کند و ھمچنی  به زال خبر می دھد ف

 ( 840پالوان ایران خواھد شد   )زمردی، ص 

 ترا زی  سخ  شاد باید بدن

 به پیش جاا دار باید شدن

 که او داد ای  خرروا ی درخت

 که ھر روز  و بشوفا دت بخت

 بدی  کار دل ھیچ ممگی  مدار

 که شاخ برومندت آمد به بار

 (844، ص  11، 11، 14؛ بیت 8841)اتابوی،  

 ا جام رسن  منولد شد و ھمچنان که می دا ی   امور پالوان شاھنامه می شود سر

 پیشگویی در مورد آینده سیاوش:. -2

وی  شپیشگویی در مورد آیندہ سیاوش در داسنان سودابه و سیاوش با م  و پرسوز تری  پیشگویی آشنا می  

 دھد که در آن پایان ز دگی سیاوش را آشفنه  شان می

 ار: مو ه اشع

 ازان کو شمارد سپار بلند

 بدا رت  ی  و بد چون و چند

 سنارہ بران بَچه آشفنه دید

 ممی گشت چون بخت او خفنه شد

 بدید از بد و  ی  آزار او 

 به یزدان پناھید  از کار او



  
 22       میالدی 6102، سالنامہ 3اناھیتا، شمارہ 

 
 

 (208، ص  48،42،48؛بیت 8817)ممیدیان،

 پیشگویی جاماسب وزیر گشناسب:-8

اھنامه، پیشگویی جاماسب وزیر گشناسب، دربارۀ جنگ ھای ای  یوی از طوال ی پیشگویی ھا  در ش

پادشاہ با  ارجاسب تورا ی است  وقنی سپاھیان ایرا   و توران در کنار رود جیحون  صف می کشند، 

 (848گشناسب از وزیر خود آیندہ جنگ  را می پرسد )زمردی، ص 

  مو ه اشعار: 

 ببایدت کردن ز اخنر شمار

 وی کاربگویی ھمی مر مرا ر

 که چون باشد آماز و فرجام جنگ

 کرا بیشنر  باشد  اینجا در گ

  یامد خوش آن پیر جاماسپ را

 بروی دژم گفت گشناسپ را

 (611، ص  828،822،828،؛بیت 8817)ممیدیان،  

مدود چال مورد از پیشگویی اخنر شناسان در شاھنامه تحت شرایط منفاوت از جمله: آماز جنگ تولد 

د شازادگان و پالوان زادگان در ارنای جنگ یا بر تخت  شرن  پادشاھان، صورت پذیرفنه کودکان ، تول

 (811،ص 8816)میرزا  یونام و صرفی،

که به  ظر می رسد در تمام موارد فوق، ھموارہ اخنر شناسان فرا خوا دہ می شد د تا به کم  ابزارھایشان 

ھای به وقوع پیوسنه در شاھنامه از دو دیدگاہ پیشگویی راز سپار را آشوارا بیان  مایند  بر اساس ای  تمام

 مثبت و منفی جنبه دار د   

توان به داسنان منوچار اشارہ  مود، وقنی منوچار  یز ھای مثبت گرایی سنارگان در شاھنامه میاز  مو ه

ی با موبدان و به عنوان شاہ ایران زمی  آن ھنگام که از دلدادگی زال و رودابه آگاہ می گردد، به رایز 

سنارہ شناسان  می  شیند آ ان می گویند که  از ای  پیو د فرز دی که  گاھبان تخت و تاج و کیان و مایۀ 

شووہ ایران است، پدید خواھد آمد و منوچار طالع آن را  ی  یافت، بدی  پیو د رضایت داد ) صفا، 

 ( 211، ص 8818

 بفرمود تا موبدان و ردان

 ه خردانسنارہ شناسان و ھ  ب
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 کنند ا جم  پیش تخت بلند 

 به کار سپاری پژوھش کنند

 برفنند و برد د ر ج دراز 

 که تا با سنارہ چه دار د راز

 سه روز ا دران کارشان شد در گ

 برفنند با زیج رومی به چنگ

 زبان بر گشاد د بر شاریار

 که کردی  با چرخ گردان شمار

 چنی  آمد از داد اخنر پدید

   بخواھد دویدکه ای  آب روش

 ازی  دخت ماراب و از پور سام

  امگوی پر منش زاید و  ی 

 بود ز دگا یش بریار مر

 ھمش زور باشد ھ  آیی  فر

 ھمش برز باشد ھمش شاخ و یال

 ب ھرزم و به بزمش  باشد ھمال

 کجا بارۀ او کند موی تر

 شود خش  ھ  رزم او را جگر

 عقاب از بر ترگ او  گذرد

 کس  شمرد سران جاان را به

مند  یوی برز باال بود ِفرا

 ھمه شیر گیرد به خا  کمند

 ھوا را به شمشیر گریان کند

 بر آتش یوی گور بریان کند

 کمربرنۀ شاریاران بود

 به ایران پناہ سواران بود

 (11،10؛ ص 8276تا  8288،بیت 8817) ممیدیان، 
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ھای منفی سر وشت شخصیت داسنان ھا جنبه عالوہ بر ای  سخ  اکثر اخنر شناسان در شاھنامه  با تویه بر

توان به داسنان منوچار اشارہ  مود  منوچار ھای منفی گرایی سنارگان در شاھنامه میاست  از  مو ه

اش گذشت، سنارہ شناسان خبر مرگ او را شاریار باسنا ی ایران آن گاہ صد و بیرت سال از پادشاھی

 رسا د د:داد د و چنی  روز تلخی را به اطالع او 

 سنارہ شناسان بر او شد د

 ھمی ز آسمان داسنا اا زد د

 بداد د زان روز تلخ آگای

 که شد تیرہ آن تخت شاھنشای

 گه رفن  آمد به دیگر سرای

 مگر  زد یزدان به آیدت جای

  گر تا چه باید کنون ساخن 

  باید که مرگ آورد تاخن 

 ( 800، ص 8681،8628،8622،8628؛ 8817)ممیدیان، 

س از شنیدن چنی  سخ  درد اکی موبدان را امضار کرد و رازش را با آن ھا در میان گذاشت  سپس پ

  وذر  را پیش خوا د و ای  گو ه او را پند داد:

 که ای  تخت شاھی فرون است و باد

 برو    جاودان   دل     باید     ااد

 مرا بر صد و بیرت شد سالیان

 به ر ج و به سخنی ببرن  میان

 شادی و کام دل را دم بری

 به رزم ا درون دشمنان ما دم

 به فار فریدون ببرن  میان

 به پندش مرا سود شد ھر زیان

 (800، ص 8680تا،8624؛ بیت8817)ممیدیان ، 

ند کپادشاھی کردم و به آرزوھای  رسیدم کینۀ ایرج را گرفن ، جاان را از اھریمنان پان کردم، و بیان می

یرت سال چه کارھای را ا جام دادہ و آن گاہ تخت پادشاھی را آن گو ه  شا ۀ سوگ که در ای  ی  صد و ب
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 آراید است، می

منو چار با وجود آگاھی از سر وشت م  ا گیز خود و با یاد آوری از اقدامات پیشی  که الزمۀ میات 

 می کند  آورد و بر ای  مقیقت تلخ تاکیددوبارہ است، زمینۀ امید را برای آیندگان فراھ  می

  نیجه گیری:

 نایج ای  مطالعه  شان داد که فردوسی واژہ جادو را به مفاوم بدذاتی و  یر گ بازی به کار بردہ است و 

دھای  مثبت  و بخت و تقدیر و طالع بینی  از جمله عناصر برجرنه ی مماسی است که در شاھنامه  مو

 وا ی دارد                     منفی فرا
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Common and Adaptable Features of Persian and Urdu Language 

*Maria Umer 

Abstract  

Two neighbor countries   Iran and Pakistan have cultural and historical relations  From the 

ancient ages. In the pages of history of Indo-Pak this fact is cleared to all researchers and 

historians that Islam flourished in Sub-Continent through Persian language. Persian rulers ruled 

over Sub –Continent and they promoted Persian language in this land and along with  these 

rulers many saints and muslim scholars came in indo-pak and preached here. Their language was 

Persian and their teachings were for the man kind and humanity. More over  all the soldiers of 

these rulers were from different races like Turkey , Mangols, Afghanistan, Iran and Central Asia  

and  they spoke different languages which caused to create an other language “Urdu”. With the 

passage of time this army language “Urdu” became a new and common language of the sub-

continent .Actually the 60 to 70 % of words ,Idioms ,pharses and terms of Persian are used in 

urdu language and both languages are very sweet and simple and easy to learn too. Today also 

we use  many words and terms of Persian in our daily life same is the case with Persian many of 

the urdu idioms and sayings are used in Persian with a slight  difference .Iran Government 

always tries to promote Persian language in Pakistan .Almost  in all the prominent cities of 

Pakistan cultural centers  of Iran are established by the government of Iran and  “Utaaq e Iran 

Shanasi “  are introduced and built for the promotion of Persian language. Simutaniousley Urdu 

language is being taught in Iran for the better relations of the two neighbor countries. 

Key Words:   Neighbor countries,   Iran and Pakistan, cultural and historical relations, ancient 

ages. promote Persian language in Pakistan , cultural centers. 
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 مشترکات و تبادالت زبان فارسی و زبان اردو

 ماریہ عمر   *                                                                                   

 

 چکیدہ:

روابط فرھنگی و تعلقات تاریخی میان دو ملت برادر ایران و پاکستان از قدیم االیام واز سدہ ھای بسیار کهن وجود داشته 

است۔ در صفحات تاریخ  سرزمین پارس و سرزمین شرقی ھند و پاکستان و پس از خیزش اسالم ،این حقیقت بر ھمه دیرینه 

 در شبہ قارہ بوسیلہ فارسی زبانان واردشد۔ شناسان و تاریخ نگاران روشن است کہ اسالم 

سپس پادشاھان پارسی زبان کہ برشبہ قارہ حاکم گردیدند موجب گسترش زبان و ادبیات پارسی در این سرزمین شدند 

اماچون سپاہیان ھمین پادشاھان مسلمان افرادی از مناطق مختلف بودند کہ بہ زبانہای محلی خود سخن می گفتند در 

لشگریان با ممزوج شدن با زبان دیوانی و ھمه گیر پارسی و اختالط آن با زبانہای محلی شبہ قارہ موجب شد تا اردوگاھهای 

در دراز مدت زبان و تکلمی جدید پدیدار گردد۔ با ھمنشینی این افراد با باشندگان بومی شبہ قارہ زبان جدیدی بہ اسم "اردو" 

ه  در سراسر ھند و پاکستان گستر دہ و ھمه گیر شد و بامرور زمان این زبان بوجود آمد کہ بعدھا این زبان نوپیدایش یافت

جدید در شبہ قارہ جایگاہ پارسی را گرفت و جایگزین آن شد. اما آنچه که حائز اھمیت است مہم آن است کہ اغلب کلمات 

یان و حتی مفهوم کاربردی آن ھر زبان اردو از زبان پارسی گرفتہ شدہ است  ھر چند به فراخور مکانی و جغرافیایی نوع ب

زبان پارسی بر ادبیات محلی )ھرچند که با رسم الخط چند محدود تغییر یافت و در زبان اردو کاربردی نوین پیدا کرد. 

پارسی نگارش می گردد و تلفظ می یابد ویا  به زبانہای محلی دیگر این منطق بکار میرود چون پنجابی و سندی و سراییکی 

پشتو(و بر زبان و ادبیات  اردو شدیدًا تاثیر گذاشتہ است۔ بطور نمونہ تواریخ و منظومہ ھای رزمی کہ تحت بر و بلوچی و 

پیروی از  شاھنامہ فردوسی نوشتہ شدہ یا کتب ارزندہ ی دیگری  کہ توسط ادباء و شاعران شبہ قارہ در تتبع و پیروی کالم 

 وان از نمونه ھا و شاھدان عینی و ملموس این تاثیر گذاری نام برد۔موالنا، سعدی یا حافظ بہ جای گذاشتہ شد را میت
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ھمچنین این نفوذ فارسی  در شکل گیری و خلق ضرب المثل ھای این منطقہ ھم آشکار است  و در محاورہ روزمرہ مردم 

این خطه برای بیان عمیق تر و موثر تر کالم و منظور خود یا بصورت اصل یعنی بہ زبان فارسی یا  معادل آنرا باز با 

 کنند۔ قرض گرفتن اسامی و ترکیب ھای پارسی  استفادہ می 

بعد از استقالل و  تاسیں  کشور پاکستان ،دولت ایران در شہر ھای بزرگ و مراکز علمی و  رایزنی ھای فرھنگی  

را  بعنوان پاسداران زبان و ادب پارسی و ترویج آن تاسیں نمود کہ نہ تنہا برای گسترش و عمیق تر ساختن روابط  

پاکستان سعی و کوشش می کنند بلکہ برای حفظ زبان فارسی و نفوذ و گسترش برادرانه و دوستانه درمیان مردم ایران و 

زبان فارسی در کنار زبان اردو به آموزش و تحقیق دانشجویان و دانش پژوھان  ھمت گماردہ اند۔ از آنجا که اھالی پاکستان 

می دانند ھموارہ در این تالش  خود را وارث فرھنگ و تمدن و زبان ومیراث ادبی نیاکان و پادشاھان مسلمان شبہ قارہ

 مقدس ھمراہ و ھمگام بودہ اند ۔

 زبان، اردو، فارسی، ایران، پاکستان کلیدہ واژہ ھا:
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 بجز حمد حق حرف شایندہ نیست                     کہ جز حکم او ھیچ پایندہ نیست

 کس باب پایندگی مر او راست اسباب پایندگی                          جز او نیست

 (791: 7691)عظیم تتوی،                                                                                

سرزمین شبہ قارہ پاکستان و ھند، سرزمینی است کہ در طول تاریخ برای ھنرمندان، شاعران و دانشمندان، جاذبۂ 

ان سرزمینی پناہ دھندہ و مجالی برای بالندگی و دست یافتن به مقام و خاصی داشتہ و از زمانہ قدیم برای ایرانی

منزلت عالی و در شان ادیبان و فضالو یافتن  جاہ  و حشمت و ھنرنمائی و شہرت بودہ است۔  )اعجاز احمد، 

 : الف(1272

م(  در زمان کوروش  ق۔ 012م ــ  -ق  649ایرانیان در سدہ پنجم قبل از میالد نخستین بار در دورۂ ھخامنشیان ) 

ق ـ م بہ ھند ھجوم آورد و  671کبیر، بہ شبہ قارہ ورود کردند  و بعد از کو روش کبیر داریوش بزرگ بہ سال 

منطقہ ای  وسیع راکہ امروز بخش عمدہ پاکستان را تشکیل می دھد تسخیر نمود.  سند و کابل و پیشاور و پنجاب  

ق ـ م از ایران بہ ھند حملہ کرد و پس از آن   019دونی بہ سال درتسلط داریوش بزرگ بود۔ سپس اسکندر مق

حاکمی بنام چاند را گو پتا کہ با اسکندر مقدونی پیکار کردہ بود، بہ سراسر ھند تسلط پیداکرد و سلسلہ موریان را 

 (16: 7096در بنانهاد۔ )فرھنگ ارشاد،

یار طوالنی دارد۔ در کتاب "ریگ ودا" از کشورایران  ارتباط  سیاسی وفرھنگی ایرانیان بامردم شبہ قارہ، سابقہ بس

بارھا نام بردہ شدہ و  اشتراکات فراوانی  میان این دو قوم ھم نژاد وجود دارد، تا جاییکه زبان وداھا و زبان او 

 (11: 7009ستا، از ریشہ ھندو آریائی بہ وجود آمدہ اند۔ )مشایخ فریدنی،

ایران و شبہ قارہ ھندو پاکستان باردیگر استوار شد۔ و درزمان خسرو اول در زمان ساسانیان روابط فرھنگی بین 

انوشیروان بخش سند و پنجاب زیر تسلط ایرانیان درآمد و بہ دستور ھمین پادشاہ در قرن ششم میالد ی برزویہ 

د و بہ ران برحکیم کتاب بزرگ و معروف "حکایات بیدپای"  یا  کلیلہ دمنہ  را از شبہ قارہ ھند و پاکستان بہ ای

 (77:  7011زبان پہلوی ترجمہ کرد۔ )صفا،

تجارت نیزیکی از عمدہ ترین پیوستگی ھای مشترک بین دو کشور بہ شمار می رود۔ از عهد قدیم روابط 

تجاری نہ فقط میان ایران و ھند برقرار بودہ است بلکہ روابط تجاری بین ھندو اروپا نیز از طریق ایران انجام می 

رفت و آمد  و ارتباطات تنگاتنگ درمیان مردم  ، این دو ملت  تاثیر فراوانی بر آیین و رسوم یکدیگر  شد۔ بہ علت

گذاشتند  مانند آنکه  در نواھا و ابزار در موسیقی نشانہ ھای از  تاثیر متقابل موسیقی ھندی  و ایرانی و  حتی 
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رایرانیان قدیم است کہ در شبہ قارہ باقی ماندہ یونانی می توان یافت و سبک معماری ھند، یادگار عمدہ ای از ھن

 (111: 7691است۔ )بان،گستاؤلی،

 

 

 

دربارہ این روابط تجاری و فرھنگی، پیر آمیہ در "تاریخ عیالم" می نویسد: "این کشور )عیالم( با ھند   

نیز روابط تجاری و فرھنگی داشتہ و از بعضی از مهرھای استوانہ ای و تکہ سنگهائی کہ روی آنها بہ طریق 

مهر استوانہ ای و لوازم آرایشی گود حکاکی شدہ، از ھند بہ این سرزمین آمدہ و برعکس در درہ ھای سند، 

 (1: 7046عیالمی ھا مورد تقلید قرار گرفتہ است۔)پیر آمیہ، 

پاکستان کنونی "ما ھنجودارو و ھا را پا " کہ باتمدن مصر و مسوپوتانیا ھمزمان بودہ موجود درآثار تمدن  

ایرانیان وجود داشته۔ بر پایه ی   ق ـ م ارتباط فرھنگی بین مردم آن ناحیہ و 1622است، نشان می دھد کہ در حدود 

تشابهی کہ اشیاء مکشوفہ در آن خرابہ ھای باستانی و  با آنچہ کہ در ایران کشف شدہ،  میتوان گفت کہ ارتباط و 

پیوستگی مردم ھند و ایران در عهد عیالمی ھا قطعی بودہ است۔ در این عهد شباھت زیادی بین افکار مذھبی 

 (  61: :7میان ھند ھم وجود داشت۔ )  نقوی،شهریار،  شمارہ ایرانیان و افکار دینی بو

بہ گفتہ اصغر علی حکمت درھزارہ سوم قبل از میالد، ساکنین بین النهرین و جنوب ایران و غرب و شمال 

( و تپہ 01: 7001ھندوستان، ھمہ ازیک نژاد و دارای یک تمدن و یک فرھنگ بودہ اند) حکمت،علی اصغر،

(     این رابطہ فرھنگی  09ی( محل بر تالقی دو تمدن ھندی و ایرانی بودہ است۔)ھمو،ھمان:سیلک )کاشانی فعل

ق ـ م با ورود آرین ھا بہ شبہ قارہ، محکم تر شد۔ آریاییهای کہ بہ ھند رفتہ اند با آریا ییهای  7622در حدود 

 (46:  7066)مشکور،جواد ، ایرانی مانند دو برادر قرنها دریک ناحیہ در کنار یکدیگر زندگی کردہ اند۔ 

بعد از خیزش و غلبه اسالم  و بسط آن به منتطقه و سرزمین ھای ایرا ن و ھند ، این پیوندھایی قدیمی تحرک و 

قوت جدیدی یافت،حس اخوت و جذبہ محبت بلکہ وحدت فکر و نظری بحدی رسید کہ مراسم و عادات و شعر و 

ی تحت نفوذ آن قرار گرفت و یک محیط وحدت و یگانگی بہ وجود ادب ،زبان و ھنر و ایران و شبہ قارہ اسالم

 آمد،گویی مردم ایران و مسلمانان شبہ قارہ ھند و پاکستان یک روان در دو تن و مصداق این بیت شدند:
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 من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی

 تا کس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری                        

ان دلنشین فارسی کہ تاثیر عمیق و گستردہ ای بر جامعہ و فرھنگ شبہ قارہ گذاشت، توسط عارفان، دولتمردان، زب

سیاستمداران، فرھنگیان، ادبیان و شاعران پارسی گوی کہ در آسیای میانہ و ایران و افغانستان فعلی،و مناطق 

دند  ،  وارد شد۔  بر ھمگان واضح و مبرھن است که  فارسی زبان بہ دنیا آمدہ بودند وبہ شبہ قارہ مهاجرت کردہ بو

اردو، زبان بومی این منطقہ، از فارسی سر چشمہ گرفت وشعرو ادب اردو شدیدا تحت تاثیر ادبیات فارسی قرار 

 ، ص: ج (1272گرفته، چنانکہ اغلب انواع شعری و ادبی اردو از فارسی منشعب شدہ است۔)اعجاز احمد، 

 

 -169ھجری خلیفہ عباسی، المعتمد عنان دولت منطقہ سند بہ دست یعقوب بن لیث )حک:  در قرن سوم و چهارم

م( سپرد و در ھمان زمان زبان و ادبیات فارسی در این سر زمین رشد ملموسی یافت و مردم  919- 916ق/ 160

بود  بخشی از ایالت سنداین منطقہ با عالقہ فراوان زبان فارسی را فرا گرفتند و بہ قول ابن حوقل : در مکران کہ 

( و این امر دلیل گسترش 060: 7099مردم عالوہ بر زبان مکرانی بہ فارسی نیز تکلم می کردند۔ )سرفراز ظفر،

فراوان زبان فارسی در شبہ قارہ شد کہ مردم نہ تنها بہ این زبان حرف می زدند بلکہ شاعران در طبع آزمایی و 

 مانند: فردوسی ، موالنا رومی ،سعدی و دیگران پیروی می نمودند۔ شعر سرایی از شاعران نامدار پارسی گو

از زمان غزنویان زبان فارسی در شبہ قارہ ھند و پاکستان رائج شد و در این عصر شهر الھور مرکز بزرگ 

زبان و ادبیات فارسی گردید۔ نویسندگان و شعرای بر جستہ ای چون شیخ ابوالحسن علی الهجویری  و مسعود سعد 

مان  دران عهد در الھور اقامت داشتند۔ امیر خسرو دھلوی بزرگ ترین  شاعر فارسی در خارج از محدودہ سل

 ( 71: 7611اصلی ایران درین زمان بودہ است۔ )عرش ملسیانی، 

شاعران برجستہ ی فارسی چون غزالی مشهدی، عرفی شیرازی ،نظیری نیشاپوری ،صائب تبریزی،طالب آملی و 

سرزمین ایران بدربار مغول ھند آمدند و مورد استقبال گرم  حاکمان ادب پرور قرارگرفتند۔ )آفتاب امثال اینها از 

 (6: 7091اصغر ، 

امیران و وزیران دربار مغول در ترویج و ترقی زبان و ادبیات فارسی سعی بلیغ نمودند۔حکیم ابوالفتح گیالنی و 

درپرورش علم و ادب و سرپرستی شعراء و نویسندگان عبد الرحیم خانخاناں سخن سنج و سخن گوی بودند کہ  

 (11: 1270فارسی  سعی بسیار و ھمتی بلند می نمودند۔ )فلیحہ کاظمی،
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در اواخر دورہ  حکمرانی سلسله ی مغوالن ھند، نام اسدہللا خاں غالب شاعر بزرگ پارسی گوئی چون ستارہ 

و کتب متعددی بہ نثر فارسی  از خود به یادگار تابناکی می درخشد. غالب یک دیوان بزرگ به فارسی  سرود 

گذاشتہ است۔غالب در واقع گویندہ چیرہ دست فارسی بود۔ خود او نیز بہ کالم فارسی خویش می بالد و آثار فارسی 

 خود را سر چشمہ افتخار و سرمایہ سرفرازی و مباھات خود می داند چنانکہ  گفتہ است:

 

 گ رنگفارسی بین تا بہ بینی نقش ھای رن

 بگذر از مجموعہ اردو کہ بی رنگ من است                                                

 (712: 7691)غالب،                                                                              

 

 

ی شود در زمانی ظہور کرد کہ بازار عالمہ محمد اقبال کہ بزرگترین شاعر ملی شبہ قارہ ھند و پاکستان شمردہ م

فارسی  و پارسی سرایی میرفت تا افول کامل کند امااقبال کہ شیفتہ شعر و ادبیات فارسی بود پای به عرصه 

ادبیات گذاشت. وی نہ تنها در فن شعر  بلکہ در فلسفہ و افکارش از تفکر بلند و بالندہ حکیمان و  شعراء و 

 جست ۔چنانکہ می فرماید: دانشمندان ایرانی بهرہ بسیار

           

 پارسی از رفعت اندیشہ ام      

 در خورد با فطرت اندیشہ ام                     

 (                                     71: 7611)اقبال،                                               

 

 گردد تقدیر جہان و مسلمانان عالم تغیر می شود و بهبود می یابد۔ بنظر اقبال اگر تہران مرکز سیاسی اقوام مشرق
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 تہران ہو گر عالم مشرق کا جینوا     

 شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے                               

 

ھمہ مردم اقبال با  زبان شعر سعی کرد تا مسلمانان شبہ قارہ و عالم اسالم را بیدار کند۔ اقبال آرزو داشت کہ 

کشور ھای اسالمی اختالف زبان وزمین و نژاد را بہ کنار گزارند و در تحت لوای اسالم متحد و مجتمع شوند۔ 

 چنانکہ می فرماید:

 نغمہ کجا و من کجا ساِزسخن بهانہ ایست    

 سوی قطار می کشم ناقۂ بی زمام را   

 (61: 7611)اقبال،                                      

زبانہای فارسی و اردو نزدیکترین زبانہای امروزی جہان ھستند۔ شاکله و بنیان زبان اردو از زبانہای آریائی ھند 

است کہ بخش بومی آن از سانسکریت سرچشمہ گرفتہ ولی چون در محیط فارسی رشد کردہ لذا شدیداً تحت تاثیر 

پرورش یافتہ و از مادر خواندہ خود  ھنرنظم و فارسی قرار گرفتہ است . ادبیات اردو در زیر بال شعر فارسی 

 نثر، سبک و مضمون، بحر و فافیہ و شکل و قیافہ را بارث بردہ۔

 (7: 7012)محمد صدیق خان شبلی ،      

یکی از نمونه ھای بارز این  سخن ،  رزمیہ سرایی در زبان اردو است کہ کامالً برگرفتہ از رزمیہ سرایی و 

ارسی است و با محوریت تتبع بر گرفتہ از شاھنامہ فردوسی توسی است۔ فردوسی با حماسہ سرایی در زبان پ

"شاھنامہ" تاریخ ایران را احیا کرد و موضوع آن حماسہ و زندہ کردن تاریخ ایران بزرگ است۔ شاھنامہ در تمام 

سرزمین خود بہ عالم چنان معروف گردید کہ پادشاھان شبہ قارہ ھند و پاکستان نیز برای حفظ تاریخ خود و 

شعراء و نویسندگان دربار دستور دادند کہ ھمچنین شاھنامه فردوسی ، شاھنامہ ای برای عہد آنہا نوشتہ شود۔ 

نفر در شبہ قارہ توانستند کہ بہ بحر متقارب  746اگرچہ ھیچ کس نتوانست از این مسولیت بزرگی برآید اماحد اقل 

 ( 12: 1270نویسند۔  )فلیحہ کاظمی،رزمیہ ای را در پیروی  ازشاھنامہ فردوسی ب

ھمچنین تاثیرکالم موالنا و مثنوی وی در کالم شاعران فارسی و اردو زبانان شبہ قارہ بسیار دیدہ می شود۔ موالنا 

جالل الدین رومی یکی از تاثیر گذارترین و معروفترین شاعران ایران درشبہ قارہ می باشد کہ اسمش و کالمش 
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م شبہ قارہ جاری است و بقول استاد زرین کوب در "سرنی" "در خارج از حوزۂ یاران برسر زبان و کالم مرد

قونیہ ۔ ۔ ۔  تامدت ھا بعد از وفات وی مجال انتشار چندانی نیافت۔ بدون شک فرصت و مہلتی الزم بود تا خلفای 

رن نهم در ایران نیز موالنا بہ نشر مثنوی در خارج از حوزۂ مجالس یاران وی راضی و مصمم گردند۔" حتی تا ق

شاعران و نویسندگان  را در نمی یا بیم کہ با آثار موالنا آشنایی داشتہ باشند اما پس از گسترش سبک ادبی و کالم 

 بی پروای موالنا،بسیاری از ادیبان ھند و پاکستان به پیروی از وی مثنوی ھای مکشهوری سرودند۔ 

ضور پر شمارشاعران ایرانی در سرزمین شبہ قارہ، شاعران این در سدہ ھای دھم و یازدھم ھجری، بہ دنبال ح 

سرزمین باموالنا و کالمش آشنا می شوند و پیروی از شیوۂ سخن موالنا آغاز گردید و صاحبان علم  و ادب این 

منطقہ بر مثنوی رومی شرح و تفسیرمتعددی  نوشتند و سپس در محافل ادبی شبہ قارہ پیوستہ از کالمش سخن می 

ند و شاعران تتبع و پیروی آن می نمودند .افزون بر این شرح و تفسیر ھای گوناگونی از مثنوی بہ فارسی و گفت

اردو، گزیدہ ھا، اقتباس ھا و ترجمہ ھایی نیز برای مثنوی موالنا و دیوان شمس برجای نہادند۔ انتشار چنین آثاری 

بلند و عظیم موالنا درمیان اھالی سر زمین شبہ قارہ بہ زبان ھای محلی توسط اھل علم این منطقہ بیانگر جایگاہ 

است و در این زمینہ شاعران ھندو مشرب این منطقہ نیزعقب نماندند و آنہاھم دراین وظیفہ علمی مشارکت داشتند 

مثالً دیارام/ پندت دیارام کاچر متخلص بہ خوشدل نویسندہ" دفع شبہات از ابیات مثنوی" کہ در عہد عطا خان حاکم 

ق( در سرینگر کشمیر زندگی می کرد۔ وی این اثر را بہ اسم سید کرم علی انتساب نمود و 7109 -ء7111میر )کش

در این وی شبہاتی را کہ مردم دربارۂ برخی ابیات مثنوی معنوی داشتہ اند، پاسخ گفتہ است۔ نسخہ ای دست نویس 

 چی نگہ داری می شود۔ درکتابخانۂ انجمن ترقئ اردو کرا 6ف  -ق 1از این اثر بہ شمارۂ 

ـ ق( ھم در پیروی مثنوی معنوی می باشد کہ مشتمل بر حدوداً صد 77"مثنوی پیر رومی" از بهوانی داس )سدۂ 

شعرمی باشد۔ اگرچہ در مورد احوال و زندگی این  شاعر اطالعات چندانی در دست نداریم ،فقط ھمین قدر می 

ی" نوشتہ بود۔ ھمچنین شاعری بہ اسم ولی دھلوی کہ "مثنوی ولی دانیم کہ وی یک مثنوی بہ اسم "مثنوی پیر روم

 رام" را بر جای گذاشتہ است۔

  

 

ق( از  دیگر برجستہ ترین شاعران ایرانی در زبان فارسی است کہ شعر و آوازہ اش تنها در 167/161حافظ )

ر است۔ ھندوستان از نخستین سایران محدود نماندہ و در سرزمین ھای دیگر نیز شیفتگان و پیروانی بسیاریافتہ 

زمین ھائی است کہ اشعار حافظ بدان رسید و بر شکل گیری و جهت یابی ادبیات فارسی آن تاثیر گذاشت۔ با این 
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که وی در سراسر زندگی خود از ایران پا فراتر ننهاد،  اما آوازہ اش حتی در ھمان روزگار حیاتش از مرزھا 

 راقین و ھندوستان راہ یافت۔ گذشت و  بہ خراسان، آذربائیجان، ع

نفوذ اشعار حافظ در شبہ قارہ تنها بہ تاثیر بر فارسی زبانان آن سرزمین محدود نماند۔ شمار بسیار ی از برگردان 

ھای دیوان حافظ بہ زبان ھای گوناگوِن رایج محلی آن دورہ، زمینه گسترش تاثیر حافظ بر فرھنگ و ادب شبہ 

 ماری از برگردان ھای اردوی این دیوان از این قرارند:قارہ را فراھم آوردہ است۔ ش

ق در الھور بہ 7096م/7646ترجمہ ای از ھشتاد و نہ غزل از دیوان حافظ، بہ قلم آغا محمد باقر کہ در  -7

 چاپ رسیدہ است۔

متن دیوان حافظ بر اساس چاپ قزوینی ھمراہ با ترجمۂ منثور، مقدمہ، حاشیہ، شرح واژہ ھا و اصطالح  -1

 ق در کراچی بہ چاپ رسیدہ است۔  7067م/7617، بہ اردو، از شمس بریلوی کہ در ھای آن

ترجمہ ای ھمراہ با شرح ابیات و شرح زندگی حافظ و فالنامہ از عبادہللا اختر، بامقدمۂ فارسی محمد ریاض  -0

 ق در اسالم آباد بہ چاپ رسیدہ است۔ 7066خان کہ در 

حاشیہ ای برآن، بہ قلم ابونعیم عبدالحکیم خان نشتر جالندھری و  متن فارسی دیوان ھمراہ با برگردان آن و  -4

 ق، در الھور بہ چاپ رسیدہ است۔7099م/7699صادق علی دالوری کہ نخستین بار در 

دیوان حافظ ھمراہ با ترجمۂ منثور و حاشیہ بہ اردو، از قاضی سجاد حسین دھلوی، دانش آموختۂ رشتۂ  -6

ق، در دھلی بہ چاپ رسیدہ 7091ادبیات فارسی در شبہ قارہ۔ کہ در  علوم اسالمی و از استادان زبان و

 است۔

ق در الھور 7019م/7669عرفانیات ترجمہ و شرح غزلیات حافظ، ھمراہ بامتن، بہ قلم مسلم ھاشمی کہ در  -9

 بہ چاپ رسیدہ است۔ 

 دیوان حافظ با ترجمہ و شرح اردو از ملک سراج الدین کہ در الھور بہ چاپ رسیدہ است۔ -1

انتخاب دیوان حافظ، ترجمۂ منثور محمد یاسین از گزیدۂ دیوان حافظ کہ در حیدر آباد سند بہ چاپ رسیدہ  -9

 است۔

 ترجمہ ای منظوم از مولوی احمد بخش یکدل چشتی۔  -6

-ترجمان الغیب کہ ترجمہ ای منظوم در ھمان بحر و قافیۂ اشعار حافظ، از محمد احتشام الدین حقی دھلوی) -72

 ق در حیدر آباد بہ چاپ رسیدہ است۔7061ق( است و در 7096

عرفان حافظ، ترجمہ و شرح عرفانی گزیدۂ غزلیات حافظ، تا ردیف، "د " از محمد اشرف علی تهانوی  -77

 ق در کراچی بہ چاپ رسیدہ است۔7069ق بہ پایان رسیدہ و در 7011ق(، کہ در 7091)
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ق 7092م/7617در مراد آباد و در ق 7011گلبن معرفت، ترجمہ و شرحی از محمد اسماعیل خان کہ در  -71

 در امرتسر بہ چاپ رسیدہ است۔ 

-7169م/7619-7942تحفۂ دلکش، گزیدۂ غزلیات ھمراہ با ترجمہ ای منظوم از غالم حیدر جهرمی ) -70

ق در گوجرانوالہ بہ 7074م/7969ق(، شاعر شناختۂ پنجابی و پسر عبدی قیصر شاھی، کی در 7046

 چاپ رسیدہ است۔ 

ق در 7002ترجمہ ای منثور از گزیدۂ غزلیات حافظ، بہ قلم ھم او، بہ اردو و پنجابی کہ در آینۂ معرفت،   -74

 الھور بہ چاپ رسیدہ است۔

آینۂ معرفت ترجمہ ای منظوم از چهل و دو غزل حافظ، از ھم او، بہ اردو و پنجابی کہ چاپ دوم آن در  -76

 (602: 7016ق انجام گرفتہ است۔            )انوشہ،حسن،7007

از منظر شکل گیری و ریشه ای الفاظ  در اردو کامال از فارسی سرمایہ گرفتہ است، تقریبا شصت در صد کلماتی 

کہ در اردو بکار میرود ریشه در زبان فارسی دارد۔ اردو از فارسی نہ فقط اسماء و صفات را گرفتہ است بلکہ 

و تشبیہات و نیز تمثیالت و تلمیحات فارسی نیز به حروف و قیود پیشاوند ھا و پساوند ھا ، امثال وحکم ،استعارات 

 (7: 7012اردو راہ یافتہ است۔ )محمد صدیق خان شبلی،

 در باب لغات و ترکیبات فارسی در زبان اردو چند نکتہ قابل توجہ است:

غات لاز مطالعہ دقیق کیفیت کلمات فارسی در اردو روشن می شود کہ بیشتر  لغات و عبارات فصیح و ادبی اند و 

و ترکیب ھای عامیانہ و بہ اصطالح کوچہ بازاری درمیان آنها بسیار اندک یافت می شود۔ زیرا کاربرد فارسی از 

ابتدا ویژہ علماء ، فضال ، صوفیان ،شعراء و ادباء  و درباریان بودہ است و این طبقات از ترکیب ھا و لغات 

 ہ ھا و اشعار خویش استفادہ می بردہ اند۔،ضرب المثل ھا و اشعار فارسی در گفتگو ھای رسمی ،خطب

نکتہ ی دوم اینکہ مفهوم بعضی از واژہ ھای فارسی با گذشت زمان یا تغییر کردہ و یا جزء فارسی امروز ایران 

نیست ولی ھمچنان درون واژگان اردو باقی ماندہ است و یا اگر در فارسی ھم بکار بردہ می شود از موارد کمیاب 

 و نادر است۔

نمونہ: آرام گاہ یعنی استراحت گاہ،نگرانی یعنی نظارت و تالش کرنا یعنی جستجو کردن و  پریشان یعنی  بطور

 نگرانی۔
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بررسی واژگان زبان اردو نشان می دھد کہ تاثیر زبان فارسی بر اردو دایرہ ی گسستردہ ای داشتہ و شامل اسامی 

و ضرب المثل ھا می شود۔ بطور نمونہ: شادی ، ،افعال ،حروف ،محاورات،تشبیهات ،استعارہ ھا، ترکیب ھا 

 افسردگی ، غم ، خوشی، دروغ ، دل ،نام وغیرہ ۔

 اسامی پرندگان مثل:  بلبل ، مرغ طاووس، کبوتر ، مینا وغیرہ۔

 اسامی جانوران مثل: شیر ، خر ، خرگوش وغیرہ۔

 اسامی درختان مثل : شمشاد ،سرو ،توت ، شاہ توت۔چنار وغیرہ

 ثل : اللہ ،نرگس ، شب بو ،نسترن ،نیلوفر، سوسن ، سنبلاسامی گل ھا م

 اصطالحات مذھبی:نماز ، روزہ ، پیغمبر ، خدا وغیرہ

عالوہ بر این در محاورہ محلی  ضرب المثل ھای فارسی را استفادہ می کنیم  که گاھی خود ضرب المثل بطور 

د دلیل آفتاب، حساب دوستان در دل، دروغ بر مستقیم از فارسی  و عینا استفادہ می شود بطور نمونہ : آفتاب آم

 گردن مال ،ھم خرما ھم ثواب، عذر گناہ بد تر از گناہ۔

گاھی ھم ضرب المثل بہ اردو ترجمہ شدہ است۔ھچنین بعضی مواقع ضرب المثل ھای فارسی عینا بہ زبان اردو 

یبان شدن )دست و گریبان ہونا( ترجمہ شدہ است بطور نمونہ: آستین باال زدن ) آستینیں چڑھانا( دست به  گر

عروس رقص بلد نیست می گوید اتاق کج است )ناچ نجانے آنگن ٹیڑھا( آبرویش را آب بردہ )آبرو پر پانی پهرنا(۔           

 (47: 1226)فلیحہ کاظمی،

می  ہھمچنین اھالی شبہ قارہ خود نیز در پیروی از متکلمین فارسی ضرب المثل ھای خاصی را به فارسی استفاد

 کردند کہ خاص شبہ قارہ می باشد و در ایران استفادہ نمی شود:

 (122یک نشد دو شد ، آرا باش تیشہ نباش ، آب و آتش را چہ آشنایی ، ...وارث سرھندی،    :

مشترکات فارسی و اردو بسیار زیاد است و زبان فارسی نہ تنها بر اردو بلکہ بردیگر زبانهای پاکستان نیز اثرات 

بر جای گذاشتہ است چانکه بسیاری از کلمات و لغات پنجابی ریشه در پارسی سرہ دارد و زبان پشتو که عمیق 

انشعابی از زبان دری است.۔ بعضی از وجوہ اشتراکی بین فارسی و اردو در دنیا از ھمہ زبان ھا بہ ھم نزدیک تر 

تہ فارسی است یا بر مبنای فارسی شکل گرف است و به یقین میتوان گفت که ھفتاد در صد از گنجینہ زبان اردو یا

 است۔
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تمامی  انواع  ادبی در سرایش شعر از فارسی بہ اردو به میراث رسیدہ  است  ھر چند که کہ زبان اردو از لحاظ 

آریائی دارد ولی این حقیقت  را نیز نمی توان انکار کرد کہ نشوونمای آن از  –ساختاری ریشه در یک زبان ھند 

 سایہ فارسی بودہ است و فارسی در این زمینہ مهم ترین نقش را ایفا کردہ است۔ابتدا زیر 

بسیار ضروری و سزاوار است تا از نقش رایزنی ھای فرھنگی ایران  در توسعه و تدوین و ھمیاری ھای  این 

یزنی ھا  و مراکز فرھنگی و رایزنی ھای موجود در شهرھای مهم پاکستان تقدیر و سپاس بعمل آید چرا که این را

نقش سازندہ انان برای تحکیم روابط و گسترش زبان و ادبیات  فارسی و اردو در سراسر دنیا بالخصوص پاکستان 

بسیارکلیدی و موثربودہ است.۔خانہ فرھنگ ج۔ا۔ایران در الھور در این زمینہ کوشش فراوان نمودہ  و توانسته با 

 ادبی-کری و شراکت در برپایی ھمایش ھا و سمینار ھای علمیتامین منابع علمی و کتب مربوطه ، ھمیاری ھای ف

کمک شایانی به مراکز دانشگاھی و دانش پژوھان و تشنگان ادب و فرھنگ گرانسنگ پارسی بنماید.  در این 

مرکز آثار مهم و متعددی را از فارسی بہ اردو و یا از اردو بہ فارسی ترجمہ می شود و نویسندگان فارسی و اردو 

 ویق می نمایند تا آثار خود را چاپ کنند و در این زمینہ کمک مالی ھم می کنند۔را تش

عالوہ بر این برگزاری برنامه ھای علمی و رقابتی چون  " مسابقہ مقالہ نویسی" در میان دانشجویان و دانش 

دانشجویان به پژوھان نمونه ای از اقدامات تشویقی  ھمچنین خانہ فرھنگ  ایران در شهر الھور برای تشویق 

 فراگیری زبان و ادبیات پارسی  می باشد۔ 
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Role of the emperors of the Sub-continent 

 in Persian quatrain 

*Naheed kausar 

**S. Faleeha Zahra Kazmi 

The emperors of the Sub- continent were intellectual and knowledge friendly. The 

Persian language remained about thousand years in the land of Sub-continent. 

These rulers were not only patronage of the poets but also presented poetry by 

themselves. They have taken important role in the flourishing and patronizing the 

Persian poetry. Among these emperors, some of them were poets and some of them 

have also composed quatrains. They have played valuable role in the field of 

quatrains. 

Key words: Persian quatrain, Sub-continent, poetry. Emperors. 
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 فارسینقش شاھان  شبہ قارہ در رباعی سرایی 

 ناھید کوثر*

 سیدہ فلیحہ زھرا کاظمی**

 چکیدہ

شاھان شبہ قارہ  علم دوست و ادب پرور بودند  این پادشاھان   نہ تنھا مربین  شعراء بودند بلکہ بہ شعر گویی تمایل  

بودند و فراوان نشان دادند  و در سرپرستی و ترویج شعر فارسی سھم سرشاری داشتہ اند  و بعضی از آنھا خود شاعر ھم 

شعرشان دلیل شعر سنجی و شعر گویی ھم است و از ھمین گروہ شاھان شبہ قارہ کہ  شعر  می سرودند بعضی ھا  رباعیات 

 فارسی ھم سرودہ اند   و بہ رباعی سرایی نیز خدمات ،ارزندہ ای ارایہ  نمودند و نقش مھمی داشتہ اند ۔

 پرو ر ،رباعی سرای فارسی شاھان،  شبہ قارہ ،علم دوست و ادب  کلید واژگان :
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   مقدمہ

زبان فارسی در شبہ قارہ زبان رسمی و درباری اعالم گردید ، دورہ غزنویان بود ۔بعد از انقراض   غزنویان در عھد غوریان اولین دورہ ای کہ 

د آغاز کردن،نکتہ مھمی را کہ باید در نظر داشتہ باشیم این است کہ در این عھد بہ امر  عبادت و آموزش ،بنا نھادن مساجد و مدارس را در شبہ قارہ 

شتہ شدن شھاب الدین غوری و روی کار آمدن قطب الدین ایبک موسس سالطین مملوکیہ کہ بہ علت پشتیبانی از ھنر و ادبیات درمیان عامہ بعد از ک

یعنی بخشندہ صد ھزار روپیہ ، معروف بودہ است،گسترش زبان و ادبیات فارسی ھمچنین ادامہ داشت۔۔۔ در عھد نا صر ‘‘ لک بخش ’’ مردم بہ نام 

ھ۔ق( کہ بہ ترویج زبان و ادب فارسی عشق می ورزید ،شھر اُچ پایتخت وی مرکز عمدہ علم و فضل بودہ است و دانشمندان  726۔706باچہ )الدین ق

 و شاعران بسیاری در این شھر جمع شدہ بودند۔۔۔التتمش کہ نیز بہ زبان و ادبیات فارسی در دھلی و اطراف آن رونق بسیار گرفت و شاعران و

در دربار وی جمع شدند ۔۔۔در عھد خلجیان ، جالل الدین خلجی کہ خود بہ زبان فارسی شعر می گفت و عالء الدین خلجی از فرھنگ و  دانشمندان

ز ہ تغلق نیز ااادب فارسی پشتیبانی کردہ اند ۔۔۔ سالطین تغلقیان کہ وارثان شاھان خلجیان بودند از قبیل : غیاث الدین تغلق ، محمد بن تغلق و فیروزش

ر د عالقہ مندان بزرگ  ھنر و زبان و ادبیات فارسی بہ شمار می روند محمد بن تغلق کہ خود عالم و فاضل بود مجالس علمی را منعقد می کرد کہ

لسلہ ن سآن علما ء و فضالی آن زمان سخنرانی می کردند۔۔۔فیروز شاہ تغلق نیز از ذوق ادبی بھرہ مند بودہ ۔۔۔باید توجہ داشت کہ عالوہ بر سالطی

ھای بزرگ و معروف پادشاھان  سلسلہ ھای مستقل داخلی دیگر از قبیل سالطین لودیان دھلی ،بنگال،مالوہ ،گجرات ،جونپور،خاندیش نیز در 

شعر سرای می کرد ‘‘ گلرخ’’ ھ۔ق(کہ خود با تخلص 929۔498پیشرفت ادب فارسی بہ اھمیت خاصی برخوردارند ۔ مھم ترین ایشان اسکندر لودی )

بسیار علم دوست و ادب پرور بود۔در عھد وی بود کہ زبان فارسی در بین مردم غیر مسلمانان بخصوص ھندوان رواج پیدا کرد )اعجاز ،

 (:مقدمہ7996احمد:

مانند  دسالطین بھمنی کہ با ادب و ھنر عالقہ داشتند در دکن بنیاد فرھنگ ایران نھادند و درمیان آنھا بعضی سالطین بہ فارسی شعر می سرودن 

ًً سلطان محمود شاہ بھمنی )426۔ 400ھ۔ق( و سلطان فیروزشاہ ) 699۔640محمد شاہ  دوم بھمنی )   928۔464ھ۔ق(و سلطان سکندر بھمنی ظاھراً

 (7978:44ھ۔ق( )علی رضا:

د و صرف داشت بہ ضعف می گراییدر آن آوان کہ ظھیر الدین بابر بہ سرزمین ھند لشکر می کشید ، سلسلہ پادشاھان بھمنی  کہ دکن و میسور را ت 

ھ 7000تا  498آمادہ انقراض می شد  و بہ جای آن در دکن چند حکومت جزہ ء پدید می آمد کہ از میان آنھا ویژہ سالطین نظام شاھی در احمد نگر )

شاعران و مولفان ایرانی بر ھ ۔ق(در نگاھداشت 7094تا  974ھ ۔ق(و قطب شاھی در گولکندہ ) 7096تا  496۔ق ( و عادل شاھی در بیجاپور )

 دیگران پیشی داشتند

 (7969:886صفا : )

ھ ق (کہ بہ حق می توان آن را  عصر طالئی شعر و ادب فارسی در شبہ قارہ  ھند  و پاکستان 7774۔  992دورہ تیموریان بزرگ ) 

ق بہ زبان فارسی داشت،فرزندان وی کہ در ھندوستان سلطنت نامید، ظھیرالدین بابر ،با ھمان آیین دربار آل تیمور پرورش یافتہ بود و از جملہ ،شو

دند  و بہ اکردند،ھمہ مروجین ادبیات فارسی بودند۔این پادشاھان و شاھزادگان  نہ تنھا مربین  شعراء بودند بلکہ بہ شعر گویی تمایل فراوان نشان د

  شاعران را ذکر کردہ ایمرباعی سرایی نیز خدمات ،ارزندہ ای ارایہ  نمودند۔ در ذیل ھمان شاھان  

 فیروز شاہ بھمنی

ھ۔ ق  (حکومت کرد ۔۔۔ در فلسفہ  ید طولی داشت ۔۔۔ اشعار و قصاید از شعرای عرب و عجم از  426۔ 400وی ھشتمین فرمانروایی بھنیان بود از )

نمود صاحب دیوان بود اما دیوانش تخلص ‘‘ فیروزی’’ تخلص کردہ بعد از جلوس ‘‘ عروجی ’’ بر کردہ بود خود نیز شعر می گفت  اول 

  (9۔7966:79نادرالوجود است ۔در تذکرہ ھا  غزلھا و اشعار ازو نقل گردیدہ است ۔این رباعی از فکر ازوست )سعادت علی: 
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   در آتش ھرزہ فکر  زایل نکنی

 

  اندیشہ بہ ھر خیال مایل نکنی

  این نقد خزینہء دماغ  است بگوش

 

  نکنی تا صرف بہ جنس ھای باطل 

   رباعی مزبور فیروزشاہ  مطالب اخالقی را دربردارد

 نظام  الدین شاہ سلطان سندی

ھ۔ق (از خاندان جامان از قوم سم، سمگان در سند  978۔ 477پسر سلطان صدرالدین شاہ جام سنجر ۔۔۔ فرمانروایی سند ) ‘ جام نندہ ’ وی معروف بہ 

چون سمگان توانستند خاندان پیشین فرمانروایان سند را کہ از مردم سومرہ بودند براندازند سرداران  است جام لقبی برای سرداران مردم سمہ بود، و

و از خود را با لقب جام  بہ شاھی سند برداشتند ۔۔۔ ظاھرا ھمانند بسیاری از فرمانروایان مسلمان شبہ قارہ دستی در شعر و ادب  فارسی داشت 

 :ردہ اندسرودہ ھای او ، این رباعی را نقل ک

 

  ای آنکہ ترا نظام دین می خوانند

 

  تو مفتخری کہ مر ا چنین می خوانند

  گردر رہ دین از تو خطایی افتد

 

 شک نیست کہ کافر لعین می خوانند

 (2672، 2677، 9: ج7940انوشہ حسن : )

  یوسف عادل شاہ

رسی گوی شبہ قارہ ۔۔۔۔ بہ روایت افسانہ  آمیز محمد قاسم فرشتہ، یوسف پسر پادشاہ و بنیانگزار خانان شاھی عادلشاھیان بیجا پور در دکن و شاعر فا

 (2667: 7940ھ ۔ ق  درگذشت) انوشہ : 977ق(بود،۔۔۔ در 466۔ 407سلطان مراد دوم عثمانی )

 موسیقی بود۔۔۔ با شعریوسف عادلشاہ با اخالق و اوصاف حسنہ متصف بودہ خوش نویس نیز بود و نستعلیق را خوب می نوشت ماھر علم عروض و 

 (22: 7966و شاعری عالقہ بسیارداشت۔۔۔گاہ گاھی شعر نیز می سرود) سعادت علی : 
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   دو شینہ بر آستان یار از سر درد

   می مالیدم سر و  دو دست و رخ زرد

  بر حلقہ در دست زدم ،گفت چرا؟

  بیھودہ بود کوفتن آھن سرد

 

   آنکس کہ علم بہ نیکنامی افراشت

  در مزرعہ دھر تخم نیکویی می کاشت

   نیکونامان زندہ جاویدانند

   مرد آنکہ بمیرد و نام نیکو نگذاشت

 

   ای آمدہ از دیدن تو  وقت  صبوح

 

   آثار ھزار گونہ اسباب فتوح

    انوار نکویی زرخت می تابد

 

  زان روست کہ رویت شدہ آیینہ روح

 (27۔ 26ھمو:  ) 

  الب عشقی  و  پند و اندرز را  در برداردرباعیات یوسف شاہ مط  

  اسماعیل عادل شاہ

ھ ۔ق درگذشت۔۔۔۔ سخندان و سخن فھم بودہ و  987سالہ  در27ھ ق تخت نشین گردید و بعد از حکومت  977فرزند و جانشین یوسف عادل شاہ در 

دشاہ در سخن گویی مانند اسماعیل عادل شاہ کالم لطیف و متین خود نیز شاعر عالی رتبہ ، تاریخ نویسان اعتقاد دارند کہ از سالطین دکن ھیچ پا

  موزون نکردہ۔وی "وفایی" تخلص داشت ۔۔۔

 تا حسن تو شد بہ دلربایی مشھور

 

  در عشق منم بہ بی نوایی مشھور

 در راہ وفای تو سر من شد خاک
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 زان رو شدہ نامم بہ  وفایی مشھور

  

 چون پیر شدی ز صبح خیزان می باش

 

 بت نااھل گریزان می باشاز صح

 چون رفتہ تر نقد جوانی از کف

 

  پیوستہ ز دیدہ اشک ریزان می باشد

 

   ترک سر کویش ای وفایی نکنی

 

   با غیر سگانش آشنایی نکنی

  گریار کند از تو گدایی غم نیست

 

  باید کہ تو از یار جدایی نکنی

 .مانند پدر خود مطالب  عشقی، پند و اندرزو اخالقی را در رباعیات خود سرودہ است از مطالعہ  اشعار اسمعیل عادل شاہ ھم مشاھدہ می شود کہ

 بابر ظھیرالدین محمد گورکانی

ھ ۔ ق(ظھیرالدین محمد بابر شاہ است، ۔۔۔ بابر در موسیقی مھارت تمام داشت و بہ 996۔992موسس سلسلٔہ امپراطوران مغولی ھند)حک: 

م چاپ شدہ است۔این پادشاہ خود نیز 7988م و 7970وان مختصر ترکی و فارسی او در بنگلہ و تاشقند در فارسی شعر روان و سلیس می گفت، دی

خوشش می آمد۔ این رباعی بہ درویش منشی وی اشارت می ‘‘ پادشاہ قلندر’’سخن شناس و شاعر بود۔ اخالق درویشانہ ای داشت و از اسم 

 :(،مقدمہ7:ج7979کند)گلچین معانی: 

  گرچہ نہ از خویشانیمدرویشان را 

 لیک از دل و جان معتقد ایشانیم     

  دور است مگوی شاھی ازدرویشی

 شاھیم ولی بندہ درویشانیم

 سلیمان شاہ 
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حکومت می کرد و در شاعری قریحہ توانائی ‘‘ بدخشان’’ھ( بود و از طرف او در 996۔ 444سلیمان شاہ گورکانی برادرزادہ بابر شاہ ) 

 :(7976:68رثیہ پسر خود کہ در جنگ کشتہ شدہ بود، سرودہ است)آفتاب اصغر:داشت رباعی  در م

 ای لعل بدخشان  زبدخشان رفتی   

 مانندہ خورشید درخشان رفتی

 در دھر خاتم سلیماؑن بودی   

 افسوس کہ از دست سلیمان رفتی

 نصیرالدین ھمایون شاہ 

قریحہ شعری را نیز از پدر خود بہ ارث بردہ بود و ھر وقت کہ ا زمطالعات ھ. ق( ۔۔۔ 979۔979نصیرالدین ھمایون،پسر ارشد بابر شاہ) 

  (76۔7966:77علمی فرصت بہ دست می آورد بہ شعر و سخن می پرداخت۔)سعادت علی:

 تعداد رباعیات ھمایون، شصت می باشد و درآن مطالب حمد و نعت، تصوف و عشق گنجانیدہ است۔

 ای ذات تو الیزال، مثل تو عدم

 ر تو علی العموم، ملک تو قدمام

 گر بجز شود مداد و افالک دوات

 عاجز شود از شرح صفات تو قلم

   

 ای سرور کائنات در اصل وجود

 حقا کہ تویی حبیؐب َحّی معبود

 برخیز، نما جماِل عالم آرا

                                                              زیرا کہ تویی ز خلق عالم مقصود

 

 مائیم صفات َحّی مختار ودُود

 ظاھر شدہ از آئنٔہ نور مشھود

 چون یک شجریم جملہ در باغ وجود

                               ما فرع وجودیم و خدا اصل وجود

  

  کردست دلم ھوای بازندہ تشق
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  ازندہ عشقبردست مرا الوای س

  جان و دل من رفیق عشق اند مدام

 

   دل چاکر کمترین و جان ،بندہ عشق

 

 ای دل فرحان بہ ذکر بی چونی باش

 با نیک و بد ان بہ وصف موزونی باش

  از عادت میل اگر خوری افیونی

 با خلق خدا بہ خلق معجونی باش

 

 آنم کہ بہ  حکم شرح  و حکمت پاکم

 کمدر روی زمین بہ ھییت افال

 چون از فلک طبیعت آیم بیرون

 با جملہ سموم قاتلی تریاکم

  (774تا  7964:776ھادی حسن:)

رباعیات ھمایون دارای مطالب حمد و نعت،عرفان و تصوف و عشق است و  دو رباعی از وی در وصف تریاک)افیون( ھم از اشعارش بہ دست 

 است

 میرزا ھندال 

ھ(است۔ بہ علو طبع و جالدت و شجاعت متصف بودہ۔۔۔ رباعی اش کہ در زیر نقل می شود در 979۔  996برادر کوچک ھمایون پادشاہ ) 

 :(6،696:ج7998وصف معشوق است)سندیلوی احمد علی:

 زان قطرہ شبنم کہ نسیم سحری

 از ابر جدا کرد بہ صد حیلہ گری

 تا بر ُرخ گل چکاندہ ای رشک پری

 حقّا کہ ھزار بار پاکیزہ تری

 اکامران میرز 
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( 679؍6:ج7998برادر کھین حضرت ھمایون پادشاہ است۔۔۔ طبع موزون داشتہ و شعری چون در مکنون داشتہ ))سندیلوی احمد علی: 

دیوان دیوان میرزا کامران بامقدمہ محمد محفوظ الحق از اعظم گربہ چاپ رسیدہ و شامل غزلیات، افراد و ابیات و قطعات و رباعیات است۔ در این 

  از آن بہ زبان ترکی و چھار رباعی فارسی است 27وع یافتہ کہ رباعی وق 90

  

 یارب ز کرم در بہ رویم بگشای

 زنگ غیر از دل حزینم بزدای

 پیوند من از جملہ عالیق بگسل

                                            از ھر دو جھان سوی خودم راہ نمای

  

 در  آرزوی قِدّ تو والی گشتم

 برویت ھاللی گشتماز فکر ا

 اندر ھوس لب و میانت جانا

    القّصہ، من خستہ خیالی گشتم

  تاشیفتہ طرٔہ جانان بود دلم

   برھم زدہ وبی سروسامان بود دلم

   فریاد کہ آوارٔہ دوران بود دلم

   القصہ اسیر درد ھجران بود دلم 

 

  شوخی کہ ھمی  می کنی جوروستم 

  رمجز جوروستم نمی کنی لطف و ک  

  با درد و غمم  فراقت مفزای 

   برگشتن من پس است جانان آنھم 

  (29،90کامران میرزا:بی تا: )

 مطالب مناجاتیہ،عشقیہ و شکواییہ در رباعیات کامران  میرزا بسیار مالحظہ می شود 

 اکبر شاہ 
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می گویند۔۔۔ اکبر شاہ بہ شعر فارسی ‘‘ اکبربزرگ’’اکبر شاہبزرگترین امپراطور مسلمان ھند بہ شمار می رود و بہ ھمین جھت او را  

شوق رغبت و میل فراوان داشت و از خود وی نیز اشعاری نقل کردہ اند از جملہ این رباعی مستزاد از اوست کہ حاکی از تاثرات نھانی و میل و م

 :(944۔7982:946وی بہ وطن قدیم او )آسیای مرکز( می باشد)ابوالقاسم حالت:

 ا فراق و ھجران بگذشتعمری ھمہ ب

 با درد و الم

 این عمر گرانمایہ چہ ارزان بگذشت

 در رنج و ستم

 عمری کہ بہ شد صرف سمرقند و ھری

 با عیش و طرب

 افسوس کہ در آگرہ ویران بگذشت

 با غصہ و غم

 :نام و چوری )دستبند ،النگو( فروش گفتہ است‘‘ منیار’’رباعی ذیل را دربارہ زنی 

 شد دلم از دوری او منیار کہ خون   

 من یار غمم ز دست مھجوری او

 در آینٔہ چرخ نہ قوس قزح است   

 عکسی است نمایان شدہ از چوری او

 (،مقدمہ7:ج7979گلچین معانی:)

 میرزا غازی خان ترخان

تا  996والدتش بین سالھای (تاریخ 867ص 2:ج؍7978پسر میرزا جانی بیگ حلیمی بود ،غازی خان ،وقاری تخلص داشت )ظھورالدین  احمد :

ہ از خھ ق گفتہ اند ۔۔۔  وی بر ھمہ انواع شعر طبع آزمایی کرد و  یک دیوان شامل بر پنج ھزار بیت بہ یادگار خود گذاشت۔۔۔  متاسفانہ ھیچ نس 996

در دست است  )راشدی ‘‘ ب میخانہ صاح’’ اش بہ توسط ‘‘ ساقی نامہ ’’این دیوان در دست نیست اما اشعار متفرق وی در تذکرہ ھا نقل است و  

 (768تا 29: 7960حسام الدین :

 نمونہ از رباعیاتش مالحظہ شود۔

  عشاق چو طرح سود می اندازند

 خود را در صد ، فتور می اندازند

 گر غنچہ دل شگفتہ گردد،بی دوست

 ھمچون گل شمع دود می اندازند
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  بیگانہ ز دھر و بندہ خوی خودم

  ی خودمکس را نشناسم آشنا رو

 از بسکہ ضعیف گشتہ از ھجر تنم

 (766چون چشم مقیم کج ابروی خودم )ھمان:

  در این رباعیات وی مطالب فراقیہ و عشقیہ را یاد کردہ است

 میرزا جانی بیگ حلیمی

ھ ق ( گزیدند و در  996سلطنت  )وی پسر میرزا پایندہ بیگ بن میرزا محمد باقی رتخان حکمران سند بود ۔۔۔ بعد از وفات مرزا باقی ہی را برای 

ص ‘‘ ذخیرۃ الخوانین ’’ھ ق در برھانپور درگذشت۔ در  مخطوطہ 7004پررونق شد : حلیمی در ‘‘ تتہ’’عھد وی رعایا مرفع الحال بود و شھر 

 رباعی اش در وصف محبوب نگاشتہ است 704

 دلت گر مھربان بودی چہ بودی

  توان ناتوان بودی چہ بودی

 ب زندگانی استلب  لعل تو آ

  بہ کام عاشقان بودی چہ بودی

 (207۔2،206:ج7999ظھورالدین احمد:) 

 نورالدین جھانگیر 

جھانگیر نہ تنھا نویسندہ ای زبردست بود بلکہ در زمینہ شعر و شاعری و بدیھہ گویی نیز بابزرگ ترین اساتید عصر خود پھلو می زد۔  

اشعاری کہ در موارد مختلف سرودہ نقل نمودہ ‘‘ جھانگیرنامہ’’بہ جای نگذاشتہ اما در خالل اوراق  اگرچہ وی مانند بابر و ھمایون دیوانی مستقل

 (206۔7976:207است)آفتاب اصغر: 

 ای آنکہ غم زمانہ پاکت خوردہ

 اندوہ، دل و سوسہ ناکت خوردہ

 مانند قطرہ ھای یاران بہ زمین

 جاگرم نکردہ کہ خاکت خوردہ

   (2،78:ج7999ظھورالدین احمد:)

 ھرکس بہ ضمیر خود صفا خواھد داد    

 آینٔہ خویش را جال خواھد داد

  ھرچہ کہ شکستہ بود دستش گیر    
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    بشنو کہ ھمین کاسہ صدا خواھد داد

 (2،78:ج7999ظھورالدین احمد:)

 مھرالنساء نورجھان 

خوبی بھرہ ور بود عالوہ بر شعرشناسی، در شعرگویی  خانم  نامور در تاریخ ھند و زِن محبوب جھانگیر بود۔۔۔ از قریحہ حسن و‘ وی 

 نیز دست داشت۔ کالم وی بہ صورت مرتب و مربوط در دست نیست اما در کتاب ھای تاریخ و تذکرہ اشعاری از و نقل گردیدہ کہ بر طبع شگفتہ و

 (22۔27بدیھہ گویی وی شاھد است، دو رباعی از نورجھان در دست است)ھمو:

 ھم ناشدہ سیرت معلومدل بہ صورت ند   

 بندہ عشقم و ھفتاد و دو ملت معلوم

 زاھدا! ھول قیامت مفگن در دل من   

            ھول ھجران گندانیم و قیامت معلوم

 

 کشاد غنچہ اگر از نسیم گلزار است   

 کلید قفل دل ما، تبسم یار است

              نہ گل شناسد و نی رنگ و بو نہ عارض  و     

 ژلف     

 22دل کسی کہ بہ حسن و ادا گرفتار است   )ھمو:)

  محمد قطب شاہ

ھ ق  سریرآرای سلطنت گردید، وی شیفتہ علم و فضل بود از  7020داماد محمد قلی قطب شاہ و فرزند مرزا محمد امین، سلطان محمد قطب شاہ در 

د قطب شاہ از حیث علم و فضل فرد فرید روزگار خویش بود واغلب کودکی با علمایی عصر  صحبت داشت ۔۔۔۔ تواریخ آن دورہ شاھد است کہ محم

ی مکتب از کتابخانہ شاھی  گولکندہ  دارای  تقاریظ و دیباچہ ھای وی است و این ھمہ دلیل آنست کہ  لحظات فرصت وی  در مطالعہ کتابھا بسر 

 :در زیر است ( ھشت رباعی از وی66۔7966:66ھ ق درگذشت)سعادت علی: 7096برد ۔۔۔۔۔۔ وی در 

 ای درگہ تو سجدہ گہ شاہ و گدا

 درخورد تو توحید کہ دارد یارا

  از امر مطاع قُل ُھوہللا اََحد

 شد جرٔات این بیان دلکش مارا

 

 ھرچند کہ حق داد عطا خواھد داد
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 روزی کہ ز نیک و بد سزا خواھد داد

 در عرصہ میار آنچہ لٔیمانہ بود

 کز لطف کریمانہ جزا خواھد داد

 

 نیشی کہ ز مار عشق  خوردم بہ جگر

 دردی ز فسونگر و طبیبان چہ اثر

 جایی کہ از آنجا بمن این نیش رسید

 آنجاست مرا دوا و افسون یکسر

 

  محمود چو از ایاز شد گرم نیاز

 خوش روشنی یافت ازین سوزوگداز

  بین فیض محبت کہ پس از چندین قرن

 گرم است ھمان قصٔہ محمود و ایاز

 

 جلی نرسید از طورمگر نور ت

 وز فیض دم مسیح ھم مھجورم

 دارم ز دم علی ؑ حیات ابدی

 وز نور محمؐدی سراپا نورم

 

  داد است مرا بر غم اغیار امشب

 دلدار بزم خویشتن بار امشب

 ای صبح چراغ عیش مارا نُکشی

 زنھار دم خویش نگھدار امشب

 

 از جور و جفایی چرخ پر شورو فتن
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 بہ سخن احوال دلم راست نیاید

  خورشید مرا چو بِہ زخورشید ش دید

  خورشید مرا ز رشک  نگذاشت بمن

 

   از دوست اگرچہ دلنوازی داریم

 وز مرحمتش عدو گدازی داریم

  با این ھمہ از مرتبت عالی عشق

  زین بیش امید سرفرازی داریم

 (772تا 7966:709سعادت علی: )

  بر تصوف و عقاید دینی است و  ھمچنین در منقبت و شکواییہ سرودہ است اشعاری کہ از او بہ دست رسیدہ  اغلب آن مبنی

 

  دارا شکوہ

دارا شکوہ  یکی از شخصیت ھای دانشمندان و از شاھزادگان گورکانی ھند می باشد اگرچہ سلطان و سلطان زادہ بود اما تحصیل مقامات  

خشانی ارادت و اخالص می ورزید و چون سلسلہ مال شاہ و میان شاہ میر الھوری عرفانیہ می نمود با سعیدای سرمد دوستی داشت  و با مال شاہ بد

 (7906:792بہ طریقہ قادریہ منسوب بود قادری تخلص می نمود۔)ھدایت رضا قلی خان:

بہ  ز مشھددیوان دارا شکوہ کہ شامل غزلیات و رباعیات می باشد بامقدمہ فارسی و تصحیح بہ دست محمد حسین حیدریان )م۔ حیدریان( ا 

رباعیات وقوع یافتہ است کہ شامل مطالب وحدت الوجود، مدح پیامبر، فلسفی، عشقیہ، تصوف و عرفان، حمیّت و  784چاپ گردید۔ در پایان دیوان 

 :خودداری و اخالقی می باشد

 

 یک ذرہ ند یدیم زخورشید سوا

 ھر قطرہ آب ھست عین دریا

 حق رابچہ نام کس تواند خواندن

 ست ھست زاسمای خدایھراسم کہ ھ

 

 در خاطر عارف نکند خطرہ جا

 گرھم گذرد شود ھما ندم بی پا

 خاشاک وخس ارچہ پی بہ پی می آید
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 ھرگز نکند مکس بروی دریا

 

 پیچیدہ درون کوزہ آواز و صدا  بیرون و درون کوزہ پر بودھوا

 بشکست حباب و گشت عین دریا  کوزہ بشکست و گشت آواز

 

 چیزی کہ ملک زوسواز ھیران است  آن گردانست چیزی کہ فلک برای

 آن چیز بہ بیش حضرت انسان است          چیزی کہ زمین چو فرش کشستہ برش

         

 درخویش نیا ختم مراد و مصقور  بسیار بگشتم و بستم مصود

 یکذات بود در دو عالم موجود  آکر زھمہ ھمین قدر شد تحقیق

 

 داردھر ذرہ ز وحدتش نوای      

 گویند خدا نہ ماسوای دارد

 از کثرت خال و خط تعدد نشود   

                                                   ھر عضو تو ھم نام خدای دارد

 مطلق چو مقید رخ خود گردید    

 در آیینہ عشق رخ خود را دید

 چون یار تقاضا دگر نام نمود    

    عکس رخ خویش را محمؐد نامید

 

 عنصر چو بہ یکدگر مبدل گردید     

 از کسب لطافت عنصر افضل گردید

 ما نیز بہ اصل خویش راجع گشتیم

 این مسئلہ بر حکیم ما  حل گردید
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 قطرہ را شناسی تو سوا از دریا    

 ھرچند برون بود ھوا از دریا

 ھر قطرہ کہ خویش را بہ دریا پیوست    

  دیگر نتوان ساخت جدا از دریا

 )794۔7978:766دارا شکوہ:(  

 نتیجہ گیری

  خالصہ از این رباعیات زیبا  ذوق شاھان شبہ قارہ مشاھدہ می شود و مانند شاعران 

 وفارسی زبان اینھا ھم در ادبیات فارسی نقش مھمی را ایفا کردہ اند و بویژہ در قالب رباعی کہ یکی از مھم قالب ھای شعری محسوب می شود 

عی گفتن ندارد  این شاھان اغلب مضامین حمد و نعت ،عشقی ، اخالقی ، پند و اندرز و ھمچنین شکواییہ و فراقیہ را در ھرکسی قدرت بہ ربا

  رباعیات خود گنجانیدہ اند ، در این پژوھش سعی کردہ ایم کہ شاھان شاعر شبہ قارہ را بعنوان رباعی گو معرفی کنیم

  منابع

 ش 7976فارسی در ھند و پاکستان، الھور، آفتاب اصغر دکتر،تاریخ نویسی ##۔

 7982ابوالقاسم حالت،شاھان شاعر و برگزیدہ اشعار آنان،تھران،##۔

 7996اعجاز احمد:،  پارسی گویان ایرانی شبہ قارہ )پایان نامہ دکتری ادبیات فارسی ( دانشگاہ تھران##۔

  ش 7978ان،مشھد،داراشکوہ،دیوان  دارا شکوہ،بہ تصحیح  و مقدمہ محمد حسن حیدری##۔

 7960راشدی حسام الدین ، میرزا جانی بیگ ترخان اور اس کی بزم ادب،انجمن ترقی اردو کراچی،##۔

 ھ 7966سعادت علی ،کالم الملوک سالطین دکن کا فارسی کالم،مرتبہ میر سعادت علی رضوی،##۔

 ش 7904، 9۔4سعید نفیسی دکتر،ادبیات فارسی در ھندوستان  ، ارمغان سال دھم شمارہ  ##۔

 م7998بہ تصحیح دکتر محمد باقر ،اسالم آباد  ۵سندیلوی احمد علی،مخزن الغرائب،ج##۔

 م7999،الھور2ظھورالدین احمد،پاکستان مین فارسی ادب،ج ##۔

 م7978علی رضا نقوی سید، تذکرہ نویسی فارسی در ھند و پاکستان،تھران ##۔

 وظ الحق ،کلکتہ،اعظم گرھ،بی تاکامران،دیوان میرزا کامران،مقدمہ محمد محف##۔

 ش7979،مشھد،7گلچین معانی،کاروان ھند،ج ##۔

 م7964ھادی حسن ،تحقیق در ادبیات فارسی)مجموعہ مقاالت بہ زبان انگلیسی(حیدرآباد ##۔

 خ 7906ھدایت  رضا قلی خان، ریاض العارفین،تھران،##۔

 


