
  ماچگونه شکل گرفت؟؟؟ یوفرهنگ یت ادبیهو

  )دیجد یھا یبا نوآور سوم قسمت(
 }دانشمندان و محقیقن سھولت بخاطر بخش یک در منسجم یپژوھش یک{

  »یافت خواھد ادامھ معاصر اندیشمندان و بزرگان تا سلسلھ این بود یباق حیات اگر«

  )صباح( استاد: گردآورنده و محقق

  نیمشرق زم افتخار آرشیت

  
پیش از میالد مسیح  330وری برف 28زاده شد و در  پیش از میالد 476 یجنورحدود دوم ( آرشیت

سال عمر  146  آورده شده است اون ین سرزمیباستان انخستین اندیشمندیست کھ نامش در تاریخ  )درگذشت

رخ  الطون و ارسطواف ،و سھ اندیشمند یونانی یعنی سقراط کرد و در این مدت چھار مناظره بزرگ بین او

   .کھ در ھر چھار بار اندیشمندان یونانی در مقابل دانش و اندیشھ برتر او کرنش نمودند  داد

یک بار در آتن و بار دیگر در ساردس و با ارسطو در  ،سقراط در اسوس و با افالطون دو بار با

    .استاگیرا زادگاھش

 )British  Museum( بریتانیا میاکنون در موزگفتھ می شود ھم   بوده کھ )اساس جھان( او  معروف  کتاب

وقتی خبر مرگ آرشیت در زادگاھش ترشیز را بھ ارسطو دادند او گریست و گفت . نگھداری می شود

بانو ورتا نخستین  .است )ورتا( مشھورترین شاگرد او بانو. کاش ھمانند او در تاریخ یونان نیز می داشتیم

  .استان نامش برجای مانده استزن اندیشمند جھان بوده کھ از عھد ب



  )پیش ازمیالد 240تا  314( خیچراغ تار ورتا خاتم

  
از شاگردان آرشیت ن ماویسرزمنخبھ و خردمند بزرگ تاریخ  )پیش از میالد 240تا  314( ورتا خانم

   .زمان خویش را آموخت دانش ھای  سالگی ھمھ پانزدهبود در 

ورتا فیلسوفی بزرگ بود مورخان شرق او را مرجع  .تآرشیت او را بھترین جانشین خویش می دانس

در زمان زندگی اش می دانستند از ھمھ جای دنیا برای آموختن بھ سویش می آمدند دانش  دانش جھان

کھ  .او را پس از آرشیت خردمند از اولین نظریھ پردازان دموکراسی می نامند. نام دارد )مادر( نامھ او

او در  .مھرداد یکم پادشاه اشکانی بھ شکل ایجاد مجلس مھستان بروز یافت در نھایت آن اندیشھ ھا توسط

سالگی توسط یکی از  ھفتادوچھاردر سن  ،پیش از میالد در زادگاھش 240اکتبر  چھارسپیده دم 

  .جاسوسان یونانی کشتھ شد



ْب ارسالن اند َل   استمداریس شمند ویا

  
  »م 1063دسامبر  -  1072نوامبر / ق  465 -  455«

ْب ارسالن طبق نظر مجلس ریش سفیدان بر تخت سلطنت نشست پس از وفات طغرل، برادر زاده َل  .اش، ا

الب ارسالن را پادشاھی با ھیبت، خوبروی، ورزیده و دالور دانستھ اند کھ تیر او ھرگز بھ خطا 

م وزارت خواجھ نظام الملک را بھ مقا ،الب ارسالن پس از وفات خواجھ عمید الملک کندری .رفت نمی

خواجھ نظام ھمانند کندری بھ رواج علم عالقھ بسیار داشت و بدین سبب مدارس نظامیھ را بھ پا . برگزید

  .نمود و در جھت ترویج زبان پارسی و تکثیر شاھنامھ بھ دستور الب ارسالن خدمات بسیار نمود

. ا کر و فری کردرھسپار گرجستان و ارمنستان شد و در آن ج» م 1065/ ق  457«آلب ارسالن در 

شھرھای دربند خزر و ایخاز را گرفت و با پادشاه گرجستان، بقراط پسر گریگور، بھ جنگ پرداخت و 

شاه با سازش نشست و گروھی از بزرگان و امیران گرجی بھ اسارت  اگریگور ب .او را شکست داد

سلطان نیز حکومت بقراط بن گریگور، دختر خود را بھ ازدواج الب ارسالن درآورد و  .درآمدند

  . گرجستان را دوباره بھ گریگور داد

  نبرد الب ارسالن با امپراتور روم 

لشکر بیزانس را  )امپراتور روم( واقع در ارمنستان، در پیکار با )مناذ کرت( چندی بعد در مالذ گرد

 .کرد و رومانوس دیوجانس، قیصر بیزانس را اسیر» م 1071اگست / ق  463ذی القعده «مغلوب نمود 

ھزار سوار بھ جنگ با شمس التکین، پسر طمغاج، پادشاه ماوراء النھر، از خراسان  صددو سال بعد با دو

 یو. رھسپار آن سامان شد و از رود جیحون گذشت و دژ برزم را محاصره و پس از چندی آن را گشود



انجام داد  یدر یات پارسیفرھنگ وادب ،بھ زبان یادیاش خدمات ز ییوجھانگشا یدردوران زمامدار

ن یبھ سرود وھنرداشت وصنوف مختلف ا یعالقھ خاص یو. راگسترش داد اش یوساحھ نفوذ فرھنگ

  . دیھنررا رونق بخش



  متانت وصداقت ییایبا دن یمرد یث صفاریعقوب لی
  )یھجر ٢۶۵ - ٢۴٧(

  
تا ریخ بوده وا نسا ن خود کا رنا مھ ھا وقھرما نا ن و مردا ن  ،ا ر یخ آ ھینھ تما م نما ی ا ز مبا رزا تت

  سا ز ند ه تا ریخ جا معھ ا نسا نی خویش ا ست
 یگفتند و حوزه فرمانروائیا و صاحبقران میكھ او را ملك الدن )یھجر ٢۶۵ - ٢۴٧( ث صفاریعقوب لی

ران بوده یاز در سند و خوزستان ا یستان و تخارستان و كرمان و فارس و كابل و قسمتیاو خراسان و س

ھن پرست با اخالق و معتقد یم ید مردیرسانیم» دیجمش«و از او بھ » گرشاسب«ب خود را بھ است و نس

او «. ع بودیك حكومت مستقل وسیل یفھ بغداد بود و نقشھ ا و تشكین سرسخت خلیت خود و از مخالفیبھ مل

و آل برامكھ و  كھ بھ ابوسلمھ و بومسلم ینینب. ان بر غدر و مكر بنا كرده اندیكھ دولت عباس یار گفتیبس

شان اعتماد یمباد كھ بر ا یشان را اندر آن دولت بود چھ كردند با كسیكا یكوئیفضل سھل با چندان ن

   .»كند

ا در یدانست و ینم یتام داشت و زبان تاز ین و رسوم ومخصوصآ بھ زبان خود عال قھ ایعقوب بھ آئی

شاعران را دستور دھد تا بھ  یشد كھ و ن امر باعثید و ھمیورزیتعمد م یظاھر بھ ندانستن زبان عرب

در  یدر یھ رواج شعر فارسین خود مایند و ایگو یند و بھ فارسیت نگویاو را در فتحھا تھن یعرب

كھ بھ زبان خود داشت  یو عالقھ ا یجاد حكومت مستقل صفاریبا ا ید،وین مشرق گردیسالط یدربارھا



را زنده كند و پس از  یزبان مل یعنیھ استقالل خود ین مایتوانست بزرگتر یبھ زبان عرب یاعتنائ یو ب

 ین امر بعد از او بین آن سازد و ھمیرا جانش یبود لھجھ در یعرب یاسیو س یچند سال كھ زبان رسم

جدا  یر ملل اسالمیبوجود آمد و از سا یعیات وسیجھ ادبیان دنبال شد و در نتیكم و كاست در دوره سامان

مانند ابوجعفر احمد بن محمد و  یان آنان برخیرت ا و رفتند و از میمھ بر سعقوب ھم ھینان یجانش .گشت

 یریدانشمند و عالقمند بھ علم و ا دب بودند چنانكھ خلف فرمان داد تا تفس یخلف بن احمد خود مردم

-265( ثیعقوب بنام عمرولیبرادر  .كردیق میسند و خود عالمان وشاعران را تشویبزرگ بھ قرآن نو

فھ بغداد از یبا خل یت خود چندیت موقعیتثب یزمام امور را بدست گرفت و برا یاز مرگ وپس  )287

فھ محرمانھ یفھ اختالف افتاد و خلیان او و خلین پرداخت ا ما سرانجام میدرآمد و بدفع مخالف یدر دوست

ر شد یتگن درگرفت عمرو د سین طرفیكھ ب یخت و در جنگیھ او برانگیرا عل یل بن احمد سامانیاسماع

  . درگذشت 298فھ المعتضد در سال یو در زندان خل

ازمیرا ث پد ر یا فتھ  بدست آورده ام نھ ازسرعیا ری وشیرمردیرا من این پادشاھی وگنج( 

  ) ازسخنا ن یعقوب لیث .ام
چون  یز بود و شعرائیشعر دوست و شاعرپرور ن یاست و جنگجوئیث عالوه بر قوت در سیعمرو ل

ھ و كاروا نسرا و رباط یجاد ابنیعشق مفرط بھ ا یك در دوران او ظھور كردند، ویابوسلو  یروز مشرقیف

دانشمند بود  یمرد )352-311( ھیابوجعفر احمد بن محمد معروف بھ بانو. ن داشتیش مسافریجھت آ سا

ز ین )393-352( پسرش خلف بن احمد. وافر و از علوم خود اطالع داشت یلیو بھ مجالست با حكما م

 ین آمده ا ست كھ ویچن ینیمیخ یادبا و علما بوده است در ترجمھ تار یب و دانشمند و حامیاد یردم

 یعلما و فضال یو. ض بودیع و مستفیو انعام ا و درباره اھل علم و ارباب ھنر شا یم و سخیكر یمرد

ن خدمت یانجام ا ینار برایست ھزار دیسند و بید بنویكامل بر قرآن مج یریمعروف را گرد اورد تا تفس

نھ و مناره یش ھزار رباط و پنجصد مسجد آدیند عمرو در دوران امارت خویگویاختصاص داده بود و م

   .ش ساختیفراوان در نقاط مختلف حكومت خو یاحداث كرد و پلھا

   ید ر یبھ زبا ن فارس یخد ما ت بزرگ و

یان بزرگ فرھنگ و ادب دری ازحام وی را میتوان. زبان وی دری بود کھ آنراسخت گرامی میداشت

دانست کھ در دوره او و تا قرن ھای بعد از وی جانشینانش بر سیرت و کردار اورفتند و فرھنگ و ادب 

کھ نام نامی یعقوب  .دری را پاس داشتند و در دوره صفاریان فرھنگ و ادب بمدارج تکاملی اش رسید

  .میدرخشدلیث صفار ی ھمیشھ در تاریخ کشور مان چون اختر فروزان 



ن موضوع باعث رشد، یق كرد و ھمیتشو یبود كھ شعرا را بھ سرودن شعر پارس ین كسیاو نخست

را  یدر یبود كھ زبان فارس ین كسینخست» یث صفاریعقوب لی«. شد یگسترش و حفظ زبان فارس

 حق نداشت در یگر كسیاعالم كرد و پس از آن د یبھ عنوان زبان رسم ،سال پس از ورود اسالم٢٠٠

در سال .... «:آورده است» یخ زبان فارسیتار«در كتاب . دیسخن بگو یر از فارسیغ یدربار او بھ زبان

را  یدر یس كرد و زبان فارسیث صفار، دولت مستقل را در شھر زرنج تاسیعقوب لی، یھجر 254

. برده شده است داد نامین رویز از ایدر منابع كھن ن .ت تا كنون ادامھ داردین رسمیكرد كھ ا یزبان رسم

از خوارج كھ مانده بودند  ید و بعضیعقوب فرا رسی: ت كرده استین روایچن» ستانیخ سیتار«سنده ینو

  : یبھ تاز یپس شعرا او را شعر گفتند. گرفت شان بریا یھا شان را بكشت و مالیا

  قد اكرم هللا اھل المصر و البلد

  االفضال و العدد  یعقوب ذیبملك 

ل او بود و یر رسایف حاضر بود و دبیبن و ص افت، محمدیخواندند او عالم نبود، در ن ن شعر بریچون ا

  د گفت؟یابم چرا بایكھ من اندر ن یزیچ: عقوب گفتینبود، پس  یبدان روزگار نامھ پارس

  . اندر عجم او گفت یگفتن گرفت و اول شعر پارس یف پس شعر پارسیمحمد وص

را  یدر یث، زبان فارسیعقوب لین موضوع كھ یره صحت اشناس، دربا زبان یدیدكتر حسن باغ ب

ن معنا كھ حاال رواج دارد یشدن نھ بھ ا یالبتھ رسم. كنم ید میین مطلب را تایمن ا: دیگو یكرد، م یرسم

ن موضوع یق كرد و ھمیگفتن تشو یبود كھ شعرا را بھ شعر پارس ین كسین معنا كھ او نخستیبلكھ بھ ا

 یرا رسم یزبان پارس یقمر یھجر 254عقوب در سال ی. شد یزبان فارس باعث رشد، گسترش و حفظ

  . است ین زبان، زبان رسمیسال است كھ ا 1171كنون  كرد و از آن زمان تا

فقیرانھ می زیست غالبآ در باالی پاره نمدی می نست سپرش را در عقب خود نھاده بھ آن تکیھ عقوب ی

خواست بخوابد پارچھ ای را باالی سر می انداحت و از قصر نداشت اگر می می نمود حاجب و دربان

اکثرآ بھ نان و پیاز . غذا یش عادی وساده و غذ ا ی مردم فقیر بود ،سپرش بحیث تکیھ استفاده میکرد

چنانکھ روزی کھ بر دشمنانش پیروزی یافتھ . اوسخت دوستدار فرھنگ واد ب کشور بود. بسنده میکرد

بی ستوده و اشعار شانرا بزبان عربی بحضورش خواندند کھ یعقوب آنرا نھ شاعرانی او را بزبان عر. بود

  .باید بزبان خودم سخن گفت. چیزیکھ من اندر نیابم چرا باید گفت :پسندیده گفت

توسط  یشدن زبان فارس ید رسمییز در تای، نیاد دائره المعارف اسالمی، مسوول بن»یمحبت یمھد«دكتر 

كھ  یزمان. بود یزبان عرب ،ھا حكومت یث، زبان رسمیعقوب لیتا عھد  «: دیگو یم یث صفاریعقوب لی

افت و آن جملھ معروف را گفت كھ یشعر را در ن یاو خواند او معنا یبرا یبھ زبان عرب یشعر یشاعر



جامعھ شود و پس از  یزبان رسم یو دستور داد كھ زبان فارس» د گفت؟ یابم چرا بایكھ من درن یزیچ«

ن یھ ایان و آل بویپس از او ھم سامان. دیسخن بگو ینداشت در دربار او بھ زبان عرب حق یگر كسیآن د

  . كردند یریآن جلوگ یزبان را گسترش دادند و از نابود

  : ن زبان نوشتھ استیا یھا شھی، درباره ر» یتاربخ زبان پارس«سنده ینو

ث یعقوب لین زبان كھ از زمان یا است، یانھ زردشتیم ی، دنبالھ فارسیرسم یعنی یدر یا پارسی، یفارس

 یو بلخ ی، خوارزمیی، سكایسغد یعنی... گر زبانھاین دیج جانشیشده، بھ تدر.. .یزبان رسم یصفار

. افتیج فارس رواج یخوارزم تا خل یایاز جھان، از ھندوستان تا اروپا و از در یعیشد و در منطقھ وس

ٌ یم یان پارسیزردشت یان، زبان علمیاركار آمدن صف یان و رویان سقوط ساسانیدر فاصلھ م انھ

، و زبان یمانو یو سغد یمانو یاشكان یو پھلو یانھٌ مانویم یان فارسیمانو ی، وزبان علمیزردشت

را  ی، پارسیعالقھ مند بود و دولت غزنو یبھ رواج زبان پارس یدولت سامان.بود یمسلمان عرب یعلم

در ھند سبب  یرواج پارس. بود یھند، زبان رسم یر مغولدر دربا یزبان فارس. ج كردیدر ھندوستان را

 یپارس یكھ از الفبا ییدولت پاكستان شد و بھ الفبا ید بھ نام اردو كھ زبان رسمیبھ وجود آ یشد زبان

  . شود یگرفتھ شده، نوشتھ م

 ینوشتھ م ت گرفتھ شده،یسنسكر یكھ از الفبا یینامند و بھ الفبا یم یكھ در ھند، آن را ھندوستان یزبان

 یدر دولت عثمان. ج كردندیكوچك را یایرا در آس یان زبان پارسیسلجوق. ك منشأ داردیشود، با اردو 

. شعر سروده اند یم اول بھ پارسیچون محمد فاتح و سل ین عثمانیاز سالط یبرخ. ج بودیرا یزبان پارس

 یق سبب شد كھ از رواج فارسشر یتسلط استعمار بر كشورھا: دھد یادامھ م» یمحسن ابوالقاسم«دكتر 

ل یدر ھر سھ كشور از اوا. ج استیران رایكستان و ایامروز در افغانستان، تاج یدر یفارس. كاستھ شود

ك بھ یج در ھر یرا یش آمده كھ باعث شده است فارسیپ یزبان فارس یبرا ی، وضعیحیستم مسیقرن ب

   .ج آنھا را از ھم جدا خواھد كردیفتند كھ بھ تدریب یراھ

   یث صفا ریل یو مرد ا نگ یزند گ

کا رنا مھ ھا وقھرما نا ن و مردا ن تا ریخ بوده وا نسا ن خود  ،تا ر یخ آ ئینھ تما م نما ی ا ز مبا رزا ت

یکی د یگرا ز آ زا د گا ن و طن عزیزما وموسس ا ولین .سا ز ند ه تا ریخ جا معھ ا نسا نی خویش ا ست

وی د ریک خا نوا ده .یعقو ب لیث صفا ری ا ست )ق 245 – 290( دو لت صفا ر ی کشورما د ر سال

د رآ نجا ازابتدای جوانی با .فقیر مسگرزاده شد و د ر شھر ز رنج د ر طفو لیت شا گرد رویگرشد

عیاران و جوانمردان وطندوستان کھ برضد ظلم وستم زمامداران عیاش عباسیان میر زمیدند آشنا و داخل 

زودی در حلقھ عیاران آنجا نظربشھامت و شجاعت و کفایت و کاردانی بدرجھ وی ب. حلقھ آنان گردید



ھھ ق والیات کشوربوی بیعت کرده وی را بعیث رھبر خویش  269رسید تا اینکھ در سال  یفرماندھ

   .این امر در بار بغداد را بوحشت و تشویش انداخت.برگزیدند

بخود نزدیک و ھمدست بسازد تا وی از عزم رھایی ابتدا خواستند وی را باحیلھ و نیرنگ و وعده وعیده 

ی کھ یعقوب شخص مصمم و دارای عزم راسخ یاما از آنجا. مردمش از یوغ استثمار شان منصرف شود

در جھت نجات و رھایی مردم ازبھره کشی و مظالم زمامداران عباسیان بود ھیچ یک از این حیلھ آنھا 

در . عات آنان سرباز زده آماده رزم و پیکاربا ایشان گردیدندبروی کارگر واقع نشده و از اوامر و اطا

و سپاه بغداد > د یر عا صول <  )د یر ا لعا قو ل( بین سپاه یعقو ب در محلی بنا م )ھھ ق 262( سال

درین جنگ یعقوب و لشکریا نش چنان مردانھ و با  .بسر کرده گی خود خلیفھ جنگ شدیدی در گرفت

حیرت خلیفھ و سپاه اش گردیده و نزدیک بھ شکست بودند کھ خلیفھ از حیلھ و شجاعت جنگیدند کھ مایھ 

یعقوب آزاد مرد و با . نیرنگ کارگرفتھ و در اثر آن یعقوب با سپاھش شکست خورده عقب نشینی نمود

این مرد جنگجو در عمر  .غیرت این شکست را مایھ شرمساری خود دانستھ و در صدد تالفی آن بر آمد

بنا بر آن با تالش زیاد  .این امر تار و پود و جودش را در آتش غیرت می سوختاند .ه بود شکست نخورد

خلیفھ کھ از . سپاه خویش را دوباره تنظیم و بھ آرایش آن پرداختھ دوباره آماده جنگ با خلیفھ گردید

د حیلھ و دالوری و شجاعت آن آگاھی عام و تام داشت و از آن در بیم و ھراس بسر میبرد باز در صد

از قضا شکست دیر عا قول ھم بر رویھ این مرد حساس و با غیرت تاثیر سو نموده و در . نیرنگ بود

خلیفھ درینوقت باریک موقع را غنیمت شمرده قاصد . ینوقت نازک وی را در بستر بیماری انداخت

ا بحضور یعقوب باوجود مریضی قاصد ر .شخصی خویش را برای جلوگیری از جنگ نزد او فرستاده

سردار لشکر خراسان شخص ; خود پذیرفتھ قاصد ھنگام حضور دید کھ از دربار و حاجب درکی نیست 

در پھلویش شمشیر و دورتر از  .بی تکلف و ساده در روی گلیم نشستھ و با سپر جنگی خویش تکیھ زده

یام خلیفھ را بوی بیان قاصد پ. آن سفره ای با نان خشک و قدری پیاز و کوزه سفالین پر از آب قرار دارد

  .داشت

بھ خلیفھ بگو، اگر از این مرض زنده ماندم ھما نا میان من و تو جز این < : یعقوب رو بھ او نموده گفت 

از دستمزد . من در کودکی و جوانی با نان و پیاز زندگی کرده ام. شمشیر کسی دیگر فیصلھ نخواھد کرد

جنگ با تو باز شکست بخورم و باز بھ نان و پیاز خود رو اگر در ; حالل خویش بھ سختی گذاره کرده ام

> .آورده بھ آن خواھم سا خت و بھ بازمانده گان خویش درس خواھم داد کھ آنان بعد از من ھم چنین کنند

فرستاده خلیفھ از صالبت و غیرت و احساسات مردمی یعقوب متعجب شده و ھیجان آلوده برگشت پیامش 

روز مریضی در  16دریغا کھ یعقوب لیث سر از بستر بیماری برنداشت و بعد از اما  .را بخلیفھ رسانید



بھ جاویدانگاه پیوست و بدین سان خلیفھ عباسی از خطر بزرگی کھ از وجود این راد  )ھھ ق 260( سال

یعقوب لیث  .اما راھیان و پیروان بعدی آن راه آنرا تعقیب نمودند .مرد شجاع احساس میکرد نجات یافت

ری یکی از رجال نامدار تاریخ کشور ما است وی شخص ساده، بی تکلف و باوقار و مد برو بیدار صفا

خزانھ اش از مال  ،وطندوست بود در انتخاب مردان رای ثواب داشت سپاه را خوب و نیک می آراست

عقب فقیرانھ می زیست غالبآ در باالی پاره نمدی می نشست سپرش را در . پر بود اما اسراف نمیکرد

خود نھاده بھ آن تکیھ می نمود حاجب و دربان قصر نداشت اگر میخواست بخوابد پارچھ ای را باالی سر 

. غذ ا یش عادی و ساده و غذ ا ی مردم فقیر بود ،می انداحت و از سپرش بحیث تکیھ استفاده میکرد

  . اکثرآ بھ نان و پیاز بسنده میکرد

شاعرانی . چنانکھ روزی کھ بر دشمنانش پیروزی یافتھ بود .او سخت دوستدار فرھنگ واد ب کشور بود

: او را بزبان عربی ستوده و اشعار شانرا بزبان عربی بحضورش خواندند کھ یعقوب آنرا نھ پسندیده گفت

زبان وی دری بود کھ آنرا سخت > .باید بزبان خودم سخن گفت. چیزیکھ من اندر نیابم چرا باید گفت< 

میتوان از حامیان بزرگ فرھنگ و ادب دری دانست کھ در دوره او و تا قرن وی را . گرامی میداشت

ھای بعد از وی جانشینانش بر سیرت و کردار او رفتند و فرھنگ و ادب دری را پاس داشتند و در دوره 

کھ نام نامی یعقوب لیث صفار ی ھمیشھ در  .فرھنگ و ادب بمدارج تکاملی اش رسید> صفاریان  <

  . ن چون اختر فروزان میدرخشدتاریخ کشور ما

  ـســتـــانیابــر مــرد سـ ٫ــثیپــورلــ ٫ــعـقــوبی

  دیــافـــریـن حـــماســھ دوران بـــیبــــــاتـــریز

  ـــــــمـــــروزیــــــگـــر مـلـك نـیآزاد مـــــــــرد رو

  دنــایافریجــــان ب ٫انیدر جســم سـرد مـھـد كــ

  

  ـكـــرانیو انــدوه بـ یــاھــیگـــھ در آن ســـ

  مـرد كـارزار یـــگـریبــــرخـــاســـت پــــور رو

  ســـــتادیـگــانـــــھ ایدشــمن ب یـش رویدر پـ

  تـزلـزل و سرسخت و اسـتوار یچـــون كـوه بـ

  

  ـثیبــھ پــورل یــامـــیــفــھ داد پــیخـــلـ یروز

  ھ توزنـیپر خشم و ك یــر مـرد رزمیشـ یكـا



  یزن یز جــنــگ و دم از آشــتــ یگــر بــگــذر

  مروزیبـخـشــم تـــو را حــكومــت مـكران و ن

  

  ــنــــده ســاز كـشــــور خراسان جــواب دادیآ

  ــار و بنـده استیكـــامــروز فـر و بخـت مـرا 

  فـــردا اگـــر شـكسـت خـورم از سپــاه تــــــو

  بسنده است یازیپ زانكھ نان و ٫ستیغم ن

  

  اگـــر شــكســت دھــم لشــكر تـــو را یروز

خ و پــ ٫آنـــــروز   ـــروز مـــــن بـــودیروز فـــــرّ

  د اگـر شكستیــــایفــھ بیبـر خــل ٫نــدیگــــو

  فــاتــح و لـشكر شكن بود ٫ـثیـعـقـوب لــی

  

  ستیچـاره ن ٫فـھ بغـدادیخـل یجــز جــنـگ ا

  شود یمــن نمـیكس ا ٫ھ فـكر خصمـرا بــیز

  ـكـار ســرنــوشــتیپــ یآمــــاده بـاش از پــ

  شود یـــث بنــده دشــــمن نمــیعــقـوب لی

  

  ـشیــت را بھ دست خویخواھم كھ بند بنـدگ

  مــتی آزاده وا كنـــــم یاز دســــــت و پــــا

  مـلـك را ٫ـگــانــھیرھـانـم از كــف ب یــا مــی

  ھـــن فـــداكنـمیـــش در ره مــیــا جـان خـوـی

  

  سـتیمــن مـرد كـــارزارم و باكـم ز مـــرگ ن

  بـود یزنـــدگـــ ٫حفـــظ وطـــن یمــردن بــرا

  نشـوم تا كـھ زنــده ام یـیـم چـون تـویتسـل

  بود یخـوشـتـر از آن بــندگ ٫زان رو كـھ مـرگ



  

  و عــشــق یـن آن ھـمھ آزادگـینقـش آفــــر

  سرانجام جان سپرد ٫ـشیدر راه عــشق خو

  ـــــدیو امــ یو آزاد یافـــشــــانـــد بـــذر راد

  .آن كشـتــــھ را زمــانـــھ بـــھ آزادگــان سپرد

  ھمتا یب یھنرمند و شاعر ین ھرویالدّ  كمال

  
ّ  موالنا كمال ّص بھ  یر علین شیالد د خا» ییبنا«متخل ا بودفرزند استاد محمّ ّ از مراجع مختلف از . ن بن

سان مانند سام ینو  شتر تذ كرهیب. االصل بود یھرو ییرسد كھ بنا ین مسئلھ بھ ثبوت میا» بابرنامھ«جملھ 

ّف  یصفو یرزایم ّفِ  یاوحد یو تق» م یھفت اقل«صاحبِ  ین احمد رازیام»  یتحفة سام«مؤل مصن

ّصید یو چند تا» ن یعرفات العاشق« ا ین سبب كھ پدرش یاند كھ بد ش اظھار داشتھگر درباره تخل ّ ك بن

ّص داشت ول ییبود، او بنا ا بود، یالدّ  مرقوم شده است كھ اسم پدرش كمال» بابرنامھ «در  یتخل ّ د بن ن محمّ

ّص یبد   . اركردیاخت» ییبنا«ن جھت او تخل

د ش ھیراجع بھ تار ّ ِ مرتبط بد ست یھا و د   از تذ كره یچ اطالعیخ تول » ییبنا«. امده استینگر منابع

د  یكی ف و عرفان محمّ ّ ّف . دهللا بودیبن عب ییحیاز اراد تمندان حلقة تصو ، »نیعرفات العاشق«مؤل

ال و حاضر  را نادره زمان و اعجوبھ دوران بھ حساب آورده و اشاره یین بنایالدّ  كمال ّ كرده كھ او ھز

درنظر گرفتھ » ل و رسوم یستجمع فضال و علوم و میمستحضر مسا«نكھ او یل بود با ایعد یجواب ب

ر داشتیف نفوس و عقول و حقایشد در لطا یم ّ   . ق فروع و اصول تبح



ّف  اح معموره معان«را  ییبنا» م یصحفِ ابراھ«مؤل ّ ا یطر ّ ر  یم یتلقّ » یانیخوشب یابان یو بن ّ كند و متذك

 یخان والھ داغستان یقل یعل. مانند داشت یاقت بیو ادوار مھارت و ل یقیشود كھ او در فن موس یم

ّفِ  ِ بنا» اض الشعرایر«مصن ن قرار یكند و او را سرآمد معاصر یش میرا ستا ییھم فضل و كمال

ِ مرتب. دھد یم او رنگ و حال، ھر دو دارد و  یكند كھ غزلھا یفكر م ییبنا یشعر ھبابر در خصوص

الع بود و بد یب یقیل از فن موسیدر اوا یید كھ بنایگو یم ّ ّت پن عیاط  یر علیوستھ ھدف طعن و تحقیل

در مال  ) ه 911: م( قراین بایرخ داد، سلطان حس یا كبار واقعھیآخراالمر  .گرفت یقرار م ییرنوایش

در ھرات مانده اوقات خود  ییبنا یبھ سربردن زمستان بھ مرو حركت كرد ول یبرا ییرنوایش یزمتِ عل

گرفت، و از مشق و ممارست  یاد میرا  یقینھ اسباب موسانھ و محرمایام مخفین اید و در ایگذران یرا م

ِ برگشتِ سلطان موصوف بھ وطن مألوف در موسم تابستان، استعداد ینقطع در ایال ن فن تا ھنگام

  . دیالعاده بھم رسان فوق

ن فن عرضھ یز در ایانگ ق و نكات شگرف و شگفتیدقا ییدر ظرف مد تِ اقامتِ سلطان در مرو، بنا

ّب كرده و صوت و نقش دل یدھانمود و تجد  او بر . ھ كردیر ارایش یش علیز بستھ پیانگ ارزنده مرت

ِ كمال. ر شدین مدّتِ مختصر مبھوت و متحیدر ا ییبنا یمھارت و زبرد ست ن یالدّ  درباره فضل و ھنر

ن یسعقوب حسن از سلطان حیسلطان  یاند كھ وقت ن واقعھ اشاره نمودهیسان بدینو ، غالب تذ كره ییبنا

ِ قدرتمند مربوط بھ جملھ رشتھیبا بارگاه او اعزام  یھنر و فن را سو یھا قرا خواھش كرد كھ او ھنروران

ِ پایع ھنر پیان جمیقرا از میرزا بایدارد، م گانھ یل داشت كھ او یرا گس ییش فقط بنایتختِ خویشگان

ن فخامت و یجود اباو یول. ر اصناف ھنر و فن، قدرت و مھارت داشتیبود كھ در سا یھنرمند

ِ علمایم ییدر حوزه علم و ھنر، بنا یبرجستگ ِ پا یواالمقام و شعرا یان ّتِ زبان دلیكرام آزار  تخت بھ عل

اك، خیو طب ّ ً بھ تلویدا ییبنا. ده بودینامقبول و ناپسند یلیعت ھت ز، یخ مضحكھ یز و حرفھایحات طنزآمیما

  . داشت یاو را بر حذر م ییبنا ییگو مونو مض یكرد و از لود گ یت میرا ا ذ  ییرنوایش یعل

ّف  یرزایسام م مسابقت از اقران و  یگو  سد كھ در اكثر فنونینو یم ییبنا درباره»  یتحفة سام«مؤل

ّ بنا. كند ین منصور را نقل میالدّ  اثیربوده و قول غ یفان میحر ّ  ییبنا بھ گفتة او مال ِ  یمال شاعران و شاعر

 ّ فا«در  ییرنوایش یر علیام یول. ان بودیمال ّ اس ییبنا» س یمجالس الن ّ شھر ھرات  را از اواسط الن

ِ ی، بییار و مرتبتِ عالمانھ بنایدرباره مع یر علین قضاوتِ امیواضح است كھ ا. كند یم یابیارز انگر

ِ بنایآم ع و شرارتیشن یباشد كھ بھ موجب حرفھا یم یر علیام یرنجش و دلتنگ وارد شده  یبھ و ییز

ِ بنا یو امرا ییرنوایش یر علیقط امنھ ف .بود ِ لسان ھمواره ترسان و نگران بودند ؛ موال  ییدربار از سنان

او  یھا یھا و ناخن فروكرد نین و گزند گیریش ین و اداھاینمك یھا، غزلھایریگ ز از نكتھ ین ینا جام



در ھرات  یوقت یید كھ بناان ن واقعھ را بھ وضاحت نگاشتھیسان اینو  از تذكره یبرخ .د ندیورز یاجتناب م

ِ امیدر ستا یا دهیقص ن كارنامة یزه و انعام بھ عوض ایرا از جا ییاو بنا یگفتھ بود ول ییرنوایش یر علیش

رزا كھ یر نموده بھ حضور سلطان احمد میینجا و آنجا تغیده ایناچار او در ھمان قص. محروم داشت یاد ب

ِ سلطان حسیاز خو  ییرنوایش یر علیام یز را برایآم نین قطعھ توھیم نمود و ایرزا بود تقدین میشاوندان

  : فرستادند

ِ فكر من یدختران    اند كھ بكر

  دادم  یرا بھ شوھر یكیھر 

   ن بودین نداد عنیآنكھ كاب

  .دادم یگریدم بھ دیزو كش

د و یة قطعھ مزبور را فھمین شھرت داشت، كناین سبب او بھ عنیچگاه زن نگرفتھ بود و بدیھ یر علیام

ِ عقوبت و ضرر از طرف امیاز ب یید و بنایت رنجیبھ غا ده و ید و بھ عراق رسیرخت سفر كش یر علیم

ِ سلطان  ِ  یعقوب داخل شد ولیدر زمره مستخد مان بھ سببِ اوضاع  ییعقوب، بنایبعد از وفاتِ سلطان

ِ آن مملكت را برا خود نامساعد انگاشتھ بھ  یناھموار در عراق اقامت خود را در آنجا ادامھ نداد و احوال

ّ ر خاطر را كھ ام یگذ شتِ زمان آزرد گ یول. جانب وطن مراجعت نمود  یھایاز شوخ یر علیو تكد

  .داشت، نزدود یگزنده و دلخراش و

د شده بھ طرف ید و سرانجام از وطن خود تبعیاد طول نكشین صورت سكونت او در وطن زیدر ا 

ّھر حركت كرد و در حلقھ م ِ سلطان علماوراءالن و . رزا داخل شدیرزا، ولد سلطان احمد میم یصاحبان

د ش یو ھنگام. شكش كردیگفتھ بھ حضور او پ» بیمجمع الغرا«بھ عنوان  یا دهیقص بر آن  یبانیكھ محمّ

ّط   یكاش یسرافراز شد و بھ قول تق ییدر بارگاهِ آن فرمانروا بھ منصبِ ملك الشعرا ییافت بنایمملكت تسل

وه یاز ش. ده بودیرا بھ رشتھ نظم كش یبانیش یجنگ یھایروزیپ یآنجا ماجرا» ھ االشعارخال ص«صاحب 

ن خود یان و محسنیمربّ  ییكھ بنا ییماندند؛ تا جا یكھ با او تماس داشتند، محفوظ نم یاو اشخاص یدآل زار

ن سلطان كند كھ چو ینقل م» نیعرفات العاشق«صاحبِ . داشت یزبان خود معذور نم یذایز از ایرا ن

اران و مصاحبان جمع بودند و یشان، اقارب و یات گفت و روز سوم بود، ھمھ خویرزا بدرود حین میحس

  : ت خواندین دو بین ایدر نوبت آخر ییبنا یم كردند، ولیتقد ینوبت خود مراث یشعرا از رو

   قراین بایشاه سلطان حس

  د خوردیاز جھان رفت غم نبا

  برفت برفت  یكوسچ یمغلم



  .بمرد بمرد یر ازبكیپ كھنھ

ّ جام ییاز معاصران بنا یكیكھ  یبخار یفیو س ع علوم و رسوم قدرت و مھارت یبود، در جم یو مال

ر بود و  یھ دارایژه در فن عروض و قافیداشت، بھ و ّ  یف معروف ویاز تصان یكی» یفیعروض س«تبح

ّف م ین احمد رازیام. قرارگرفت ییك بنایباشد، ھم ھدفِ طنز و تضح یم ِ  ییبنا» م یھفت اقل«ؤل را شاعر

ِ قریتحس یانگارد و برا ین زبان میریان و شیكو بیخوش محاوره ن كند كھ  ینقل م یتیب یو یحة شعرین

  : ن استیریبھ قرار ز

ِ شاه و گدا كرد   آن اثر  ینطقش بھ طبع

  م سحر كند یكاندر مزاج غنچھ نس

 ییخود بنا یدر غزلھا. دیدست كش ییه درارا ترك كرد و از ھرز ییھجوگو ییدر اواخر عمر بنا

ّص مین» یحال« ِ سعد یھا رهیكرده و نظ یز تخل نوشتھ و  یستگیو شا یو حافظ را بھ ترد ست یاشعار

ّ د از حافظ را استقبال كرده است یغزلھا ِ قصاید .متعد آن را  ین كاشیالدّ  یكھ تق ییبنا ید و غزلھایوان

الع م یخان والھ داغستان یقل یعل یت بود ولیار ببر شش ھز یخود داشت محتو یتحت بررس ّ دھد  یاط

ّ . باشد یت میبر پنج ھزار ب یوانش حاویكھ د » ییوان بناید« یدر كتابخانة خدابخش، پتنا دو نسخة خط

ل، شمارة . ستیل نیھر دو نسخھ تكم یشود ول یم ینگھدار ّ و نھ ورق  ی، مشتمل بر س215نسخة او

ً بالغ بر یاست و تقر ل. باشد یصد غزل مكیبا ّ ل بھ كتابت آورده ین مجموعة كوچك بھ قرار ذین شعر ایاو

  : شده است

ِ تو شور افتاده در دلھا یریاز لعل ش یزھ   ن

  ش خنجرھا یشكر از رشك قد ت بر خویزده ن

  : ردیپذ یر خاتمھ میبھ شعر ز» ی«ف ین نسخھ در ردیا

  ش مگس یپ یكش یھر زمان جان م ییبنا یا

   یكن یم ییش مردم خودنماید رپ یتا بك

م  ّ ّدیست و دو ورق در یب ی، حاو1879شمارة  ،» ییوان بناید«نسخھ دو كھ مشتمل بر شانزده  یك مجل

بر  71- 94ان اوراق یباشد، م یره میو غ یاضی، ریخراسان ی، اھلیاز صالح، آ صف یمجموعھ شعر

ل و آخر ب. م نموده موجود استیھا ترق ھیحاش ّ ل ھمانند است یتھایبا ب ن نسخھیا یتھایاو ّ طرز و . نسخة او

 یھایژگیاشعارش مشعر بر و. باشد یر میوا و دلپذ یروان و روش ش ییدر غزلسرا ییبنا یروش شعر

ا  ییگو دهیچید و اشكال پیباشد و از تعق یجزالت و سال ست، انسجام و استحكام م ّ و ابھام محفوظ و مبر

ف یاز لطا یسوز و گداز ندارد، ول یو اختصاصھا یرآو و نشاط یزیاگرچھ اشعارش شورانگ. است



ر و یدر بعض. ستین یخال یآور و نكتھ ینیآفر یمعن ّ ھم شباھت  یبھ سبك ھند یاز اشعارش طرز تفك

  :  ییبنا یچند از غزلھا یاشعار. دارد

  د ز زلف او یشان چون صبا آیدلم گردد پر

  د یآ یشود چون باد م یشان میآتش پر یبل

ِ تو   دم و از شوق سوختم ید رنگِ رخ

  ست یآب چ یكن آتش فروختھ بر رویل

  د آن آفتاب یدم آه رو درھم كشیچون كش

  افتد بھ آب  یموج م یدا شد آریباد چون پ

  بھ راه عشق  ییست بناید نیمنزل پد

  كنان چون جرس مباش  ش آر صبر و نالھیپ

  خواھم  یعالم نم یتو شادم، شاد یبھ غمھا

  خواھم  یغم نم یب یا دمن خود ریچن یز غمھا

  م یزد در جھان دا یرا كھ الف عقل م ییبنا

  نم یب یھر بازار م یكنون در عشق او رسوا

   یم یمسجد، كشد دل سو یزاھدم خواند سو

ھ را یبده ل یا جامیساق   كسو نھم یكن قصّ

م گشتھینكھ كھ دانایراه عشق است ا ُ   اند  ان درو گ

  مكن  ین منزل نھ آسان است نادانیقطع ا

ِ ام ییبنا كرده است بھ  یروید كھ او سبك خسرو را پینما ید و اعتراف میستا یر خسرو را میطرز سخن

  : دیگو یكھ او م یطور

ِ شعر میدر طر ییبنا    خسرو یرفت از پ یق

  كھ در طور غزل ھمراه شد طرز حسن با او 

دھد  یخبر م» میصحفِ ابراھ« ، و »اض الشعرایر«، »یتحفھ سام«، »بابرنامھ«: از مآخذ، مانند یبرخ

ِ قصایعالوه بر د ییكھ بنا ھ بھرام و بھروز را بھ نظم آورده بھ یوان ِ ارم«د و غزلھا، قصّ ، موسوم »باغ

ِ ارم« یخوشبختانھ مثنو. كرده است سات و مراكز مختلفِ جھان، مثالً  یھنوز باق» باغ : است و در مؤسّ

ن یا یھا بنگالھ، كلكتھ و كتابخانة خدابخش پتنا نسخھ ییایآس وان ھند، لند ن، كتابخانة انجمنیكتابخانة ا

   .محفوظ است یمثنو



ل . دارد 1391و  1390ھا  را تحت شماره ین مثنویوان ھند لند ن دو نسخة ایكتابخانة ا  ّ نسخة او

م یبر دوصد و شصت و نھ ورق م یمحتو ّ است و فقط چند ورق  ین مثنویاز ا یا ك پارهین، یباشد و دو

و شصت و ھشت  ، مشتمل بر دوصد196واقع در كلكتھ تحت شماره  بنگالھ ییاینسخة انجمن آس. ددار

ك انتخابِ ین نسخھ یا. و سھ ورق در بردارد ی، فقط س216باشد و نسخة خدابخش، شمارة  یورق م

ِ فھرست نسخھیو یرزا اشرف علیالعلما م شمس: باشد یم ین مثنویاز ا یمختصر ّ  یھا راستار  یخط

ً بھ ش ین مثنویبنگالھ ا ییایبخانھ انجمن آ سكتا بر  ین انتساب مبنتیا. كند یمنسوب م یخ اوحدیرا اشتباھا

را بھ  یخ اوحدیش یبھ طور ضمن ین مثنویاز ا یكجا در شعری ییبنا. باشد یك قرأت عجوال نھ او می

  : ر است یذكر آورد كھ بھ قرار ز

  چشم بگشا برآر پنبھ ز گوش 

  وش یبن یحدخ اویاز ش یپند

ّص  ین مثنوین بار در ایچند ییو بنا شود ین شعر مرتكبِ خطا میا ینگار مزبور بر بنا فھرست  تخل

ر یبنگالھ در شعر ز ییایاز نسخھ انجمن آس 263مثالً در ورق . بكاربرده است یبھ عنوان حال یگرید

  : مندرج است

  چند یسخن طراز یامر یحال

   چند ین نفس درازیدر سخن ا

ِ خودش را اظھار میگر در اید یو جا ّص   : دارد ین شعر او تخل

  زید خیا گر ز د ستت آیحال

ِ كار خو   زیش آویرو در اصالح

ِ ارم« یمثنو یگر منظوم كرده ولیكوچك د یچند مثنو ییبنا ات او از لحاظ مكارم یان جملھ مثنویم» باغ

بنا بھ . گفتھ شده است ییم سنای، حك»قةیالحق ھقیحد«در بحر  ین مثنویا. باشد ین میواتریش ھشیھنر و اند

 896عقوب اھدا كرده بود كھ در سال یرا بھ سلطان  ین منثویا ییبنا» یتحفھ سام«در  یرزایگفتة سام م

ِ سام میا یول. فوت شده است. م 1490مطابق  یھجر عقوب و یخ وفات سلطان یرزا بر طبق تارین قول

ن یسرتاسر در ا .رسد یشود درست بھ ثبوت نم ینباط ماست ین مثنویاز اشعار ا یكھ بعض یاشارات

ّق بھ شخصیسلطان  ییمنظومھ بنا ِ ماض یت ویعقوب را درگذ شتھ دانستھ، واقعات متعل ان یب یرا در فعل

كھ دو سال بعد از سلطان (  ه 898: م( یجام ید كھ حتّ ینما ی، ابراز مین مثنویر را از ایكند و شعر ز یم

  : ات نبودیدِ حیر آن ھنگام در قافتھ، دیعقوب وفات ی

   ین جامیشمع اسالم نور د



ه السام ّ   یقد س هللا سر

ره«نجا فقره یا ّ س هللا سّ  ین مثنویكھ ا یشتر از آن زمانیپ یكند كھ موال نا جام یدرنگ اشاره م ی، ب»قد

ِ سام میاز ا. كرد درگذشتھ بود یم یق را طیمراحل تخل را  ین مثنویا یینكھ بنایبر ا یرزا مبنینرو، گمان

د  ین مثنویا ییممكن است كھ بنا. دینما یم یم نموده منتفیعقوب تقدیبھ سلطان  بن  ییحیرا بھ نام محمّ

از بھ نظم  ییمنظور بنا. شكش كرده باشد كھ او در آن زمان ھنوز زنده بودیخود پ یروحان یشوایعبدهللا پ

ِ ا ِ . باشد یستھ میشا یو كارھا یھ امور اخال قر، جلب توجھ افراد جامعھ بین افسانھ دلپذ یآوردن داستان

ِ  ییبھرام و بھروز كھ بنا ِ ارم«بھ عنوان باشد، كھ  یھ اظھار میرایك پیده، بھ قول خودش فقط ییسرا» باغ

ِ اخالص و بشردوستین وسیبد ِ ا ید و براین نماییرا تب یلھ او مكارم اخالق و محاسن ن كار او یانجام دادن

 یپرداز ن افسانھیدر ا یو ھدف واقع .را تحت مطالعھ خود قرارداده بود یاخالق یكتابھا از یریتعداد كث

  : ح دھدینطور توضیرا ا

ً گر فسانھ   بود ییگو ظاھرا

  بود ییجو راه حق را بھانھ

  ن سوآ د م بودیآنچھ مقصود از ا

ِ خدا مرادم بود   نفع خلق

با ارزش و درخور مطالعھ  یلیخ ییسرا استاند یھنر یھا صھینكھ از لحاظ خصیگذ شتھ از ا ین مثنویا

 عقوبیدرباره كتابخانة سلطان  ییكھ بنا یرساند، بھ طور یز بھم میرا ن یو فرھنگ یخیاست، مطالب تار

اقوت یارزنده و سودمند بود، كھ بھ قلم معجز رقم  یلیخ یكتابھا ین كتابخانھ دارایدھد كھ ا یخبر م

ض آورده شده ییدر بغداد درگذشتھ بود، در معرض تب یھجر 698و  696 ین سالھایكھ ب یمستعصم

اط برجستھیر علیذ میخ محمود جعفر، تلمیاستنساخ شده بھ قلم ش ین كتابھایعالوه بر ا. است ّ از  یا ، خط

ِ نستعل ك ینجا یا ییبنا .ن كتابخانھ بودندیا ینت افزایبھ نام اظھر، ز یق بود و شاگرد ویھرات كھ مخترع

ّع دھد كھ  ید را مورد ذكر قرار میآ یبھ حساب م یین كتابخانھ موجبِ رونق و رعنایا كھ در ابیز یا مرق

ّاش یسیدستنو یھا بر نمونھ یمحتو اطان معروف و نق ّ ندما،  ییبنا .كرنگاران ممتاز جھان بودیپ یھایخط

فیاگران بارگاه سلطان یشعرا، پزشكان، اخترشناسان و خن ّ د و ینما یم یعقوب را بھ طور خالصھ معر

ِ واالمرتبت و نامیاز اع یبرخ ِ علم و معرفت را ذكر م ان و بزرگان دستورالوزرا : مانند. دینما یآوران

ّ  ی، صفیعھ قاضی، صدرالشریخواجھ احمد خاف االسالم خواجھ ابوالمكارم صدرالصدور  خی، شیسین عیالد

حیم ّ را تحتِ تصاحب  »یدیموعھ رشمج«موسوم بھ » سینفا مجموعھ«ك ی ییبنا .رهیم و غیرك، عبدالر

اطین مجموعھ عالوه بر لطایا. ر و پربھا بودیچشمگ یلیداشت كھ خ یخود نگاه م ّ  یھا ، نمونھیف خط



العات مفیظر ّ ّاش و اط ّ را دربرداشت و بدیف و گرانبھا از فن نق شھرت فراوان  ین سبب داراید و مھم

ف خ كھ پادشاه بابر شھر سمرقند رابھ یھنگام. بود ھ آگاه شد و ین مجموعھ گرانمایود درآورد، از اتصرّ

ر ین مجموعھ نوادر، بابر را متحیمالحظھ ا. ن مجموعھ بھ او خواھش كردیارسال داشتن ا یبرا ییاز بنا

 ین مجموعھ را پرداخت خواھد كرد، ولیا ینار بھایرا وعده داد كھ پنج ھزار د ییو مسحور ساخت و بنا

فانھ در ا. ض شد و مدّت دو ماه در بستر ماندیمرد كھ پادشاه موصوف ینكش یطول ن اوان شورش و یمتأسّ

مت شمرده، لشكر خود را كوچ ین وقت را غنیا یبھ ظھور آمد و سلطان عل یان ویان لشكریان در میعص

ِ بابر تاخت و تاز كرد و او را برا   . ن شھر واداركردیواگذاشتن ا یداد و بر گروه سپاھان

ً بھ  یوچ كردن از سمرقند آماده مك یكھ بابر برا یوقت قولداده  یادش عودكرد كھ او بھایشد، غفلتا

ن یپول را در ا ینكھ مقربان و مصاحبان بابر ادایباوجود ا. را ھنوز پرداخت نكرده است ییمجموعھ بنا

ِ نامساعد الزم نم ا خود حركت نكرد ت یك پادشاهِ صادق الوعد بود، از جایبابر  یدانستند، ول یاوضاع

پنج اصل اسالم را بھ وضوح  ییبھرام و بھروز بنا ییسرا داستان یدر اثنا. فا كردینكھ وعده خود را ایا

ِ عدیلة نقل حكایفھماند و بھ وس یم ِ دیات و امثال  یدارا ییبنا .كند ین را مبرھن مین مبیده، عناصر

ن فن بر اكثر یوده و در ار در زمان خود بیشھ یك شاعرینكھ او یعالوه بر ا. ت چند جانبھ بودیشخص

اط یقیت داشت، در فنون موسیاقران و ھمدوشان خود سبقت و مز ّ اقت یھم مھارت و ل یو ادوار و خط

ن سبب كھ طبعش ین ھمھ بدیبا ا. ل نگاشتھ بودیژه در علم ادوار، رسایبھ و. العاده بد ست آورده بود فوق

ً مایدا ییگو  لحتیو فض ییدرا بھ ھرزه  ِ انعام نشدیھ بود، یل میما   . چگاه مقبول

ّتِ زبان تحق ییرنوایش یر علیام  یو یكبار بر بدزبانیشھ از او آزرده خاطر بود و یھم یز ویرآمیبھ عل

ن جھت از یبد ییبنا. فرمان قتل او را گرفت ن پروانھین گشتھ بود كھ از سلطان حسین اندازه خشمگیتا ا

ِ عام در قرشیتا ا. دیقات گذرانگانھ اویار بید شده بھ خاك و دیشھر خود تبع كھ از  ینكھ در واقعة قتل

ل صادر شده بود ایطرف شاه اسماع ّ ِ متنازع فیل او بھ قتل  ) ه 918( ھ در سال نھصد و ھجدهین شاعر

ِ وفات بنا یابوطالب اصفھان» خالصة االفكار «صاحبِ . دیرس ن ییتع ) ه 909( را نھصد و نھ ییسال

 ) ه 911( ازدهیرا در سال نھصد و  ییشود كھ بابر، بنا یمشھود م» بابرنامھ«از مطالعھ  یكند، ول یم

الع تاریبھ موجب ا. داركرده بودید ّ ّق بھ واقعة وفات بناین اط رزا یسام م .افتد یبھ غلط م ییخ مزبور متعل

ال یو بعد از آنكھ صاحبقران مغفور برخان ازبك است“…  :سدینو ین طور میا ییدرباره مقتول شدن بنا

ھر بود تا آنكھ م یافت او در قرشی ّ كھ دستور اعاظم صاحبقران مغفور بود بھ آن  یر نجم ثانیماوراءالن

 یدند وكان ذلك فیرا در آن واقعھ بھ انھدام رسان ییافتھ بھ قتل عام فرمان داد و موال نا بنایت د ست یوال

و عزم “… : كند یذكر م یراز ن احمدیام» میھفت اقل«صاحبِ  .”شھور سنھ ثمان عشر و تسعمائة 



ھر نمود و در خدمت ملوك آن مملكت روزگار م ّ  یبر قرش ینجم ثان یالید، تا در استیگذران یماوراءالن

  . ”وستیاتش در نھصد و ھژده بھ انھدام پیح یبنا

ّفِ   ر كرده است  ) ه 918( را نھصد و ھجده ییھم سال وفات بنا یكاش یتق» خالصة االشعار «مصن مقرّ

ِ عشق«و » میصحفِ ابراھ«كھ از دو تذكره  یر حالد در سال  ییشود كھ واقعة قتل بنا یظاھر م» نشتر

بھ قرار  یین دو تذكره در خصوص وفات بنایعبارات ا. رخ داده بود )ه 928( ست و ھشتینھصد و ب

ھریعقوب رفت و بعد از وفات یز نزد سلطان یو بھ تبر“…  :ر استیز ّ شتافت و در  افتن او بھ ماوراءالن

ست و یبعد از فوت آن سلطان در سنھ نھصد و ب یینجا بنایرفتھ شد و در ایرزا پذین میحوزه سلطان حس

. ”افتیاد وجود ش انھدام یل كھ فرمان قتل عام داده بود، بنیھنگام ورود لشكر شاه اسماع ) ه 928( ھشت

بر ملكِ  یماض یل صفویاسماعشاه  یالیدر ھنگام است ) ه 928( ست و ھشتیسنھ نھصد و ب یف“… 

ِ حید و بنیخراسان در قتل عام بھ قتل رس ھا و مراجع بھ  اغلب تذ كره یول .”اتش از پا درآمدیاد جدار

فق بر ایوان ھند لندن و كتابخانة خدابخش و غیكتابخانھ ا یھا نامھ   شمول فھرست ّ ده اند كھ ین عقیره مت

   .مجلھ ھنرومردم.دیجام شھادت نوش یقتل عام در قرش ھنگام ) ه 918( در سال نھصد و ھجده ییبنا

  شیخ سعدالدین محمود شبستری

  
شیخ سعدالدین محمود بن امین الدین عبدالکریم بن یحیی شبستری از عرفا و شعرای نامی قرن ھفتم و 

شبستری  .در ایام سلطنت کیخاتوخان در قصبھ شبستر متولد شد. ه۶٨٧او در سال . ھشتم ھجری است

از کسب دانش بھ مسافرت در شھرھای مختلف پرداختھ و در سفر بھ مصر، شام، حجاز از علما و پس 

  :او خود در این باره می گوید. مشایخ این سرزمین ھا کسب دانش توحید کرده است

   مدتی من زعمر خویش مدید



  صرف کردم بھ دانش توحید

   در سفرھا بھ مصر و شام و حجاز

  تک و تازکردم ای دوست روز و شب  

   سال و مھ ھم چو دھر میگشتم

  ده ده و شھر شھر می گشتم

   گاھی از مھ چراغ می کردم

  گاه دور چراغ می خوردم 

   علما و مشایخ این من

  بس کھ دیدم بھ ھر نواحی من 

   جمع کردم بسی کالم غریب

  .کردم آنگھ مصنفات عجیب 

ر کرده و در آن شھر اوالد و احفادی از او بھ ھم چنین شیخ محمد در سفری بھ کرمان در آنجا تاھل اختیا

  .وجود آمده است کھ جمعی از ایشان اھل قلم و کمال بوده و بھ خواجگان شھرت یافتھ اند

خصوص  شبستری پسری بھ نام عبدهللا داشتھ کھ جوانی فاضل و کامل و ماھر در علوم مختلف بھ

روم رفتھ و سلطان سلیم او را تعظیم  ردربااز جانب سمرقند بھ . ه٩٢۶وی در سال . ریاضی بوده است

نامھ شمع و پروانھ بھ نام سلطان سلیم سروده و نیز رسالھ ای بھ  شیخ عبدهللا مثنوی بھ. کرده است  بسیار

  .ارسی در قواعد معما بھ نام سلطان مذکور نوشتھ استپزبان 

ات یافتھ و در شبستر وسط سالگی وف ٣٣در . ه٧٢٠باز گشتھ و در سال  زادگاھش شبستری سرانجام بھ

  . باغچھ گلشن در جوار مزار استادش بھءاالدین یعقوبی تبریزی مدفون شده است

او را پای مزار شیخ بھاءالدین دفن کنند و سال  کھ بعضی ھا معتقدند کھ چون شبستری وصیت کرده

ضر بوده و در شبستری حا است و ھم چنین چون باباابی سبشتری در مرض موت. ه٧٣٨وفات بھاءالدین 

است؛ پس سال . ه٧۴٠ربیع االول سال  ١٧ھمان ماه وفات شبستری فوت نموده و تاریخ وفات باباابی 

باشد ضمنا با توجھ بھ تجدید عمارت ھای مکرر مقبره شبستری احتمال آن . ه٧۴٠وفات شبستری ھم باید 

  .داده شده کھ تاریج فوت نوشتھ شده بروی مزارش تغییر کرده باشد

پذیرفتھ اند ولی تولد او را پیش از سال  .ه٧٢٠از معاصران، تاریخ وفات شیخ محمود را ھمان  بعضی

شھرت فراوان او در عھد  سالگی شبستری برای ٢۶را ھم بعید بودن  حدس زده اند و دلیل آن. ه۶٨٧

الھیجی . تپیرو مذھب سنت و جماعت و معتقد بھ عقاید اشعریان بوده اس شبستری. ذکر کرده اند خدابنده



شیخ محمود نیز در مثنوی سعادت  خود. شارح گلشن راز شیخ و مرشد شبستری را امین الدین می نویسد

  :نامھ از امین الدین یاد میکند

   شیخ و استاد من امین الدین

  دادی الحق جوابھای چنین 

ضات الجنان میتوان برخی ھم استاد او را بھاءالدین یعقوبی دانستھ؛ اما با استنباط از عبارت صاحب رو

  .ھر دوی آنھا را از اساتید وی دانست

  :آثار شبستری

  ) سعادت نامھ - ٢گلشن راز،  - ا( آثار منظوم -الف

  ) شاھد یا شاھد نامھ - ٣ة المحققین،  َ مرآ - ٢حق الیقین فی معرفة رب العالمین،  -١( آثار منثور - ب

  خواجھ جالل الدین

  
محمد بن محمد بن محمود الحافظ البخاری از بزرگان سلسلھ نقشبندیھ  )یا شمس الدین( خواجھ جالل الدین

. و از اصحاب و خلفای خواجھ بھاءالدین محمد نقشبند و از رجال معروف و منتقد دوران تیموری است

در بخارا زاده شد و چون از پیشروان نقشبندیھ بود با عنوان خواجھ خوانده شد و لقب  ٧۶۵او بھ سال 

  . و مرشدش خواجھ بھاءالدین بھ او داد پارسا را پیر

خواجھ محمد از عالمان جامع معقول و منقول بود و پس از مرگ خواجھ بھاءالدین تا مدتی ریاست 

در ھنگام بازگشت از مکھ در مدینھ در گذشت و در ھمانجا مدفون  ٨٢٢وی در سال . نقشبندیان با او بود

در شرح مسایل عرفانی بنابر طریقت نقشبندیان باقی مانده ارسی پاز خواجھ پارسا آثار متعددی بھ . شد

  : است کھ معروفترین آنھا عبارتند از



رسالھ  -کتابی در شرح کقامات خواجھ بھاءالدین نقشبند بنام انیس الطالبین و عده السالکین - فصل الخطاب

ھمھ این . م و جر آنشرح فصول الحک - رسالھ کشفیھ - تفسیر سوره فاتحھ الکتاب - کتاب تحقیقات -قدسیھ

  .آثار بھ نثر خوب و روان پارسی نوشتھ شده است

  ملک الشعراء بدرالدین بن عمرجامی

  
نسب او بھ  .ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جامی از شاعران معروف قرن ھفتم ھجری قمری است

   .جاجرم خراسان می رسد و تولدش در جاجرم اتفاق افتاد

تدا در خراسان صورت گرفتھ و سپس بھ خدمت استاد وقت خود بھاء الدین تربیت وی در ادب و شعر اب

محمد بن شمس الدین محمد بن جوینی رفت و از حمایت وی برخوردار گردید و از کرامات این استاد 

بزرگ مستفیذ شد و از دیگر اساتیدی کھ از محضر آنھا بھره مند شد مجد و امامی ھروی می باشد و 

ی از مجدالدین بن ھمگر شیرازی کسب نموده بود وی را از شاگردان مجد شمرده اند چون تاثیرات شایان

در . و بھ علت عالقھ ای کھ بدر بھ مجد داشت در فقدان از دست دادن مجد برای او مرثیھ ای ایراد نمود

   .ھجری قمری اندکی بعد از وفات مجد، بدر نیز درگذشت 686سال 

از مجموع اشعار بدر معلوم می شود  ،ھارھزار بیت تخمین زده انددیوان بدر جاجرمی را نزدیک بھ چ

کھ او بھ تصنع در سخن خویش بسیار متمایل بوده و در این فن از سرآمد زمان خود بھ شمار می آمده 

  .است

  کسی کز کوی دلدارم بر آید 



  مرا دیدارش از جان خوشتر آید

  وگر خورشید روی او ببینم 

  یددر آن ساعت شب ھجرم سر آ

  اگر خورشید رخسارش بتابد 

  ز ھر جانب چو خور سیصد بر آید 

  وگر بادی کند بر زلف او راه 

  از او صد سال بوی عنبر آید

  زھی آرام جانی کز لطافت 

  اگر خواھی لبت جان پرور آید

  یقین دانم کھ در میدان عشقت 

  چو من بیچاره عاشق کمتر آید

  مرا از تو بھ جز پرسش طمع نیست 

  این قدر دانم بر آیدز دستت 

  بحق دوستی کش گیری 

  .چو بدر از عشق تو از پا در آید

  موالنا لطف هللا

  
موالنا لطف هللا از شاعران قرن ھشتم و آغز قرن نھم ھجریست کھ پایان عھد ایلخانان و دوران طغا 

و بسیاری از  تیموریان و آل کرت و سربداران و تیمور و فرزندانش امیرانشاه و شاھرخ را درک کرده

  . بویژه این سھ تن اخیر را مدح گفتھ است, شاھان و صدور



. نامش لطف هللا بوده و نظر بھ مقامات معنوی کھ داشتھ از وی ھمھ جا بھ عنوان موالنا یاد می کرده است

بھ تحصیل علم  یو. او از نام خویش برای تخلص شعریش استفاده می کرده و لطف تخلص می کرده است

نر پرداخت و پس از آنکھ شاعری کار آمد شد بھ خدمت خواجھ عالءالدین محمد فریومدی و کسب ھ

صاحب دیوان خراسان روی آورد و در آنجا با ابن یمین فریومدی آشنایی یافت و اشعار خود را بر او 

  .عرضھ کرد و مورد تشویق و تحسین آن استاد قرار گرفت

عر و بدایت حال او متخذ از قصیده ایست در دیوان شاعر با بخشی از آگاھی ما از احوال دوران شباب شا

  :مطلع

  یاد شب و روزی کھ مرا یار قرین بود 

  با یار قرین کلبھ من خلد برین بود

ونشان می دھد کھ در خاندانی مرفھ و صاحب مکنت بدنیا آمد و از تحصیل علوم ادبی و مطالعھ دیوانھای 

فراغت از دانش اندوزی و ادب آموزی بھ مدیحھ گویی و  شاعران تازی گوی برخوردار شد و پس از

غزلسرایی پرداخت و در مجلس عالءالدین محمد فریومدی از دوستی و ھمنشینی ابن یمین و تحسین و 

  . تشویق او بھره مند شد و پایان عمر را در پریشانحالی گذراند

اج الدین علی چشمی معروف بھ علی ت: از میان سربداران کسانی کھ ممدوح لطف هللا بودند عبارتند از

و خواجھ نجم الدین علی  )٧۵٩مقتول بسال ( نظام الدین یحیی کرابی )٧۵۵مقتول بھ سال ( شمس الدین

و از میان تیموریان نخست خود تیمور گورکان سپس جالل الدین میرانشاه و  )ھجری٧٨٨-٧۶۶( موید

  . شاھرخ را ستود

الیت بھره یی داشت و بکار دنیا کم التفات بود و در آخر عمر و بنابر اشارات تذکره نویسان وی از و

ع﴾ مشھور است رفت و در باغی کھ داشت بسر برد ( گاه امام رضابارروزگار پیری بھ دیھ اسفریس کھ بھ 

  . ھجری بدرود حیات گفت ٨١۶و عاقبت در ھمانجا بسال 

ر تذکره خالصھ االشعار خود نقل کرده تقی الدین کاشی نزدیک بھ ھشتصد بیت از اشعار لطف هللا را د

  .است و شادروان سعید نفیسی نوشتھ است کھ دیوان وی نزدیک چھار ھزار بیت بدست است



  یقند پارس و ر خسرویام

  
پدرش را از دست  یدر كودك. ده بھ جھان گشودید یق در شھر دھل.ھـ 651در سال  یر خسرو دھلویام

 یر و سلوك عرفانیوست و بھ سیپ یدھل ا، عارف پرآوازهین اولیالدامبھ خدمت نظ یجوان داد و در دوره

بھ ھند آمد و در آنجا  یپس از آزاد. بود یر گشت و دو سال در بلخ زندانیاس 683او در سال . پرداخت

معروف گشت، سرانجام او بھ سال » ر خسرویام«ـ پرداخت و بھ  یـ حاكم دھل ین خلجیالدبھ مدح جالل

 .ا بھ خاك سپرده شدین اولیالدخ نظامیر گذشت و در كنار آرامگاه، شق د.ھـ 725

ن یتمام داشت و ا یاو در نثر مھارت. سنده و مورخ ھم بودیر خسرو تنھا شاعر نبود، نویام: آثار و اشعار

و  یو فارس یاو بھ زبان ھند. نشان داده است ی، بھ خوبیرا در كتاب منثور، اعجاز خسرو یرگیچ

 .ر استیبھ شرح ز یبھ فارس یگفت، آثار منظوم ویشعر م یعرب

 تعلق دارد یو یات شاعریاز ح یاشامل پنج بخش مجزاست و ھر بخش آن بھ اشعار دوره: وانید 

 ر استیسروده شده و شامل پنج كتاب ز ید از پنج گنج نظامیبھ تقل: خمسھ 

 مخزن االسرار وهیمطلع االنوار، بر وزن و ش )الف 

 نیریخسرو و ش وهیخسرو، بر ش ن ویریش )ب 

 و مجنون یلی، در برابر لیلیمجنون و ل )پ

 اسكندر نامھ ی، بھ جاینھ اسكندرییآ )ت -

 .كرید از ھفت پیھشت بھشت، بھ تقل )ث -



لران یمثنو  َ و َ لرانیالدخضرخان، پسر عالء یعشقھا یموضوع آن، ماجرا: یخصرخان و د َ و َ و  ین باد

 .ر گجر استیدختر ام

 ر خسرویشعر ام فكر و

وانش اعتراف كرده كھ در شعر استاد و ید ار نظر داشت و در مقدمھیان بسینیشیپ وهیبھ ش یاو در شاعر

است كھ او را از  یاز كافین امتیو استادانھ است و ھم یعیرومند و طبیانش نیست اما بیصاحب ابتكار ن

 مین شاعران شبھ قاره بدانین و تواناتریبزرگتر

 .نشاندیحماسھ م یخ را بھ جایكھ تار یشگری، ستایعنصر

ق در بلخ زاده .ھـ 350او در سال . د شاعر خوش فرجام دانستیرا با یابوالقاسم، حسن بن احمد عنصر

اموال موروث را برداشت و بھ تجارت رفت اما  یا رفت عنصریشد، پدرش بازرگان بود و چون از دن

بھ  یبعد از آن عنصر. را بھ غارت بردند یموال موروثدر ضمن سفر، دزدان كاروان او را زدند و ا

 ل بودین بھ دو دلیافت و ای ییالشعراعنوان ملك یدر دربار محمود غزنو یو. آورد یشعر و ادب رو

 .بود –برادر سلطان محمود  –ر عنصر یمعرف او ام 

 .در علم و ادب و شعر سرآمد بود 

بعد بر حرمت و مال و نعمت او  یھامردند و شاعران دورهشیشاعران دربار، احترام او را واجب م ھمھ

 .ق اتفاق افتاد است.ھـ 431در سال  یوفات عنصر. بردندیرشك م

  اشعار و آثار او

ش ید و در ستایشتر شامل قصایت است كھ بیحدود دو ھزار ب یاشعار باز مانده از عنصر قسمت عمده

او . و ذكر اوصاف و كارھا و فتوحات آنھاست یگر شاھزادگان غزنویسلطان محمود و مسعود و د

 ن استیا یعنصر نسبت بھ شاعران زبان فارس یوبرتر یان زبان فارسیده سراین قصیبزرگتر درزمره

از اصطالحات حكمت  یاژه، پارهیزمان خود بھرمند بوده و بھ و یكھ او عالوه بر فنون شعر، از دانشھا 

شتر یآوردن بھ تغزل، ب یرو یبھ جا یاو برخالف فرخ. ھ استش بھ كار گرفتیو منطق را در شعر خو

قطعات و  یگاھ یان اشعار عنصریدر م. كندیمقدمھ آغاز مید خود را بیا قصایپردازد یبھ وصف م

 .خوردیز بھ چشم میز نیحكمت آم یاتیاب

 :یو مردانگ یمرد یشعر نمونھ 

  سبك خجستھ و از آنرسوم خجستھ  از آن



  روز بماند نھاده با عنبركھ چند 

 ابد او افسرید نیكھ بالش جو یسر

  ابد مرد و نھ بر ملوك، ظفرینھ ملك 

  آموزد یعجب مدار كھ نامرد، مرد

  عنبر آن جامھ یبھ چند گاه دھد بو

 ابد آن دانشید نیكھ آرامش جو یدل

 .ر خاستن ھرگزیز زود خفتن و از د

وامق و عذار را كھ  تمام داشتھ و قصھ یز دستین ییگو یو، در مثنیده و غزل و رباعیر از قصیاو غ

 .مانده است یت از آن باقیاست، بھ نظم درآورده است؛ كھ حدود پانصد ب یونانی یداستان

 .ات و شرح بتین الحی، عبارتند از شادبھر و عیمنسوب بھ عنصر یھایگر مثنوید

مورد  یفارس ییسراآن روزگار، داستان دھد كھ در ینشان م یھا در قرن پنجم ھجرین مثنویوجود ا

  .توجھ بوده است

  یات پارسیتکامل دھنده ادباحمد بن قوس 

 
ستھ و بدان دل یعت زیرا كھ با طب یارسپح یك نمونھ از شاعران سرخوش و جوان ملیم تنھا یاگر بخواھ

 یو جوان یودكك. نخواھد بود یجز احمد بن قوس معروف بھ منوچھر یاو كس. میكن یداده است، معرف

- یكھ بھ سمت طبرستان م ییاز كاروانھا یكید بھ ھمراه یشا یدر دامغان گذشت و در جوان یمنوچھر

كرده یكھ آن سالھا در گرگان و طبرستان حكومت م – یاریرفتند خود را بھ خدمت منوچھربن قابوس ز



بھ  یاریر زیز مرگ اماو پس ا. دیخود برگز یرا برا ین علت، تخلص منوچھریرسانده است؛ بھ ھم –

 .ن روانھ كردندیل بھ غزنیرود و از آن جا بود كھ با احترام او را بر پشت پیم یر

 ین علت منوچھریش كسوت شده بھ ھمیر و پیشاعران پ یظھور شاعر جوان موجب رشك و ناخرسند

َزشع « معروف  دهی، قصیت عنصریجلب حما یبرا ف ُ در  یانمرگ زود ھنگام در جو یرا سردو ول» ل

 .با خود برد یرا ھم چون غبار یق و.ھـ 432سال  یاز روزھا یكی

  یوه شاعریش

مانند . افتھ استیز انعكاس ین یبا آن سر و كار داشتھ در شعر و یدر زندگ یكھ منوچھر ین مسائلیشتریب

بع َ ن و اكالل ر مَ   .و دِ

است و نھ  ابانھایاو از ب یام كودكیخوش آواز كھ بھ خاطرات ا یشتران با آن جرسھا حركت شبانھ 

، از اصطالحات و یدان یاو عالوه بر تاز. ده باشدیبھ او رس یوان شاعران تازیكھ از د یدیتقل یاتجربھ

 شعر او شده است ین امر باعث دشواریش بھ كار برده است و ھمیخاص در شعر خو یھاواژه

ن یمسمط عبارت است از چند. آوردد یپد یاست كھ قالب مسمط را در شعر فارس ین كسیاول یمنوچھر

 ین مصرع در ھر بند با مصرعھایبند و ھر بند مركب از چھار تا ھشت مصراع ھم وزن و مقفا كھ آخر

ً وصف و خمر: یمنوچھر یموضوع مسمطھا. كسان داردی یاھیگر قافید یآخر بندھا ش یھ و ستایعموما

 ع بھ كار رفتھ استیدب یھایشیال اندیبا و خیھات زیشتر آنھا تشبیاست و در ب

  »  یمنوچھر ین مسمطھایباتریاز ز یكیاز  یانمونھ «

 باد خنك از جانب خوارزم وزان است

 رھن رنگرزان استیبھ مثل پ ییگو

 كاندر چمن و باغ نھ گل ماند و نھ گلزا

 بفكندند یدند و بھ كنجیبرگش ببر

 ند و نخندندینند و نگویبا او ننش

  د كھ ھنگام خـــزان استیزد و خز آریرخد آذایتا آذر مھ بگذرد و آ

  شاخ وزان است ن كھ بر آنیبرگ رزان بآن 

 دھقان بھ تعجب سر انگشت گزان است

 را دنبــال بكنـــدنــد یطاووس بــھــار

 ش پسندندیــان باغ بھ زاریخستھ بھ م

 .نش بر او باز نبندندین پر نگاریو



ّت ستا و ادامھ یمعزّ    یشگریسن

 
د   یپدرش عبدالملك برھان. شابور بودیو اھل ن» شگریشاعران ستا« ی،از ساللھیبن عبدالملك معزّ محمّ

رایمقام ام یدر دربار آلب ارسالن سلجوق د بھ جا ییر الشعّ او بھ  یداشت و بعد از مرگش، فرزندش، محمّ

ّص شعر یخدمت سلطان سلجوق ن بود ــ یالدرا از لقب سلطان ــ كھ معزّ » یمعزّ «خود  یدر آمد و تخل

ب  یاقتباس كرد و بھ زود بعد از وفات ملكشاه بھ خدمت سنجر در آمد و . افتیبھ خدمت آن سلطان تقرّ

 .ات گفتیق بدورد ح .ھــ 521تا  518نكھ در سال یافت، تا اینعمت و اكرام 

ً بھ ش ییده سرایاو قص یكار اصل: یمعزّ  یشاعر وهیش  مدهاست و مضمون ع یمنوچھر وهیو عموما

بھ  دهیز بھ مانند قصین نوع شعر نیزبان غزل او ساده است اما در ا. ف استیشعرش مدح و توص

   .شعرسرودن پرداخت

  یحماسھ مل ییرھگشا یقیدق

  



. است یرودك وهیھ بھ شیشب یو از جھات یعیساده و طب یدر لفظ و معن ،یقیابومنصور دق یطرز شاعر

ت گماشت و در واقع یاھم یمل یبھ نظم داستانھا یمروز یاست كھ پس از مسعود ین كسیاو نخست

 یبھ امر نوح بن منصور سامانبود و ظاھراً  یش زردشتیبر ك یقیدق .ن كار بودیدر ا یفردوس یشوایپ

ت از آن را یش از ھزار بیرا بھ نظم درآورد اما ھنوز بب یمنثور ابومنصور یافت تا شاھنامھیت یمأمور

كھ ھنوز جوان بود و  یدر حال: ) ق.ھـ 369ا ی 367حدود ( الم خود كشتھ شدنسروده بود كھ بھ دست غ

  .شاھنامھ ناسروده مانده بود یاز داستانھا یمیبخش عظ

 یقیآثار و اشعار دق

مانده  یپراكنده بر جا یاتی، ابیبھ مانند اغلب شاعران عصر رودك یقیھا و غزلھا و قطعات دقدهیاز قص

است و در ضمن  استوار داشتھ یدر مدح و غزل، روش یو. ن رفتھ استایاز آنھا از م یاریاما بس

ممدوح خود  یكرده و گاھینم یخوددار یج صفات مردانگیان و ترویآدم ییو راھنما ییده، از پندگویقص

   .ختھ استیانگیو سخاوت و خرد برم یریرا بھ داشتن دل

  .است» گشتاسب نامھ«  یقید و مھم دقیاثر جاو

   تا صبر بر دھد: نمونھ شعر

  ك بھ عمـر دگر دھدیدھد و ل یآر

  د تا صبر، بر دھدیـایدگـر ب یعمـر

  ند صبـر كـن كھ تـو را صبـر بـردھـدیگو

  .گذاشتم یشتن بھ صبوریمن عمر خو

  سنت خراسان  ، ادامھیاسد

 



ً در . ستیمعلوم ن یبھ درست یزمان تولد اسد ن ینخست یالھاا سیچھارم  آخرسده یاز سالھا یكیاما ظاھرا

چشم بھ جھان . بردیان میكار نظم شاھنامھ را بھ پا یام كھ فردوسیدرست در ھمان ا یپنجم ھجر سده

از نظر . افتیق وفات .ھـ 456ست و در سال یدر دست ن یاو اطالعات چندان یات زندگیاز جزئ. گشود

 یفردوس در واقع دنبالھ یكار اسد شھ ویم اما چون اندیمنسوب بدان یبعد از فردوس بھ دوره او را یزمان

 .مین بخش قرار دادیان ایاست، سرگذشت او را پا

ارس است كھ اول: فاتیآثار و تأل ُ ز ھست و از گزند ین یمدون فارس ن لغتنامھیاثر معروف او لغت ف

  ك ھزار و دوصدیدر لغت فرس، حدود . ده استیحوادث مصون مانده و بھ دست ما رس

 .ستآمده ا یلغت فارس 

 شودیم میبھ دو بخش تقس یآثار منظوم اسد

 خاص یده، ھر كدام در موضوعیا پنج قصینخست مناظرات او كھ مشتمل است بر چھار 

در سال  یت كھ اسدیحدود نھ ھزار ب. است ین كتاب، داستان منظومیا. دوم كتاب گرشاسب نامھ است

 .ان برده استیق نظم آن را بھ پا.ھـ 458

بزرگ رستم، جھان پھلوان شاھنامھ  یایو ن یستانیمھ، سرگذشت گرشاسب، پھلوان سموضوع گرشاسب نا

ن داستان یتوان موفقتریاست و آن را پس از شاھنامھ م یك منظومھ كامل حماسیگرشاسپ نامھ . است

 .دانست یات فارسیادب یحماس

اندرز و  یھ چاشنرا ك یاو داستان ییز ھست و گوی، عبرت و موعظھ نیدر شعر او بھ مانند فردوس

 داند یم یھشدار ندھد، فاقد ارزش داستان یاحكمت نداشتھ باشد و خواننده را بھ نكتھ

 :چنان کھ 

 ــزه بـھ پرخاش آبستن استیست

  شـو فراز یدر بھتر یتـو سـو

  است منیاھر كار یز آوریست

  بازو بد ھست ك یندر شھیھم



   یارسات پیزبان وادب یت ماندگاریشخص یعنصر

 
ھم  یتخت ادب فارسیق شھر غزنھ را مركز حكومت خود قرار داد و پا.ھـ 387در سال  یغزنومحمود 

ان شاعران دربار یاز م .د آمده استیدر آن پد یفات و اشعاریكھ آثار و تأل افتیاز بخارا بھ غزنھ انتقال 

كرد كھ یدا میپ»الشعراملك«ا ی» رالشعرایام«تمامتر داشت، عنوان  یبرتر و مھارت یآن كھ معموالً شعر

دربار غزنھ  یالشعران ملكیمشھورتر. افتندیق او با پادشاه غزنھ ارتباط یاز طرگر شاعران عموماً ید

درصد لغات . ژه برخوردار استیو یو استحكام یاز استوار: ن دورهیزبان شعر ا .بود یبلخ یعنصر

شاعران . ه و اغلب با مضمون وصف و مدح استدیشتر شعرھا قصیب. است یدر آن رو بھ فزون یعرب

ممدوحان خود را در نظر  قھیاورند، پسند و سلیخود را در شعر ب یھاشھیات و اندیآن كھ تجرب یبھ جا

ان كمتر است و در عوض، زبان و ین دوره از عصر سامانیا ین شعریو مضام یتنوع معان. گرفتندیم

 دینمایتر و متكاملتر مان شعر پختھیب

  خردجان وابوالحسن شاعر 

  

  اگر غم را چو آتش دود بودی

  جھان تاریک ماندی جاودانھ



  درین گیتی سراسر گر بگردی

   .خردمندی نیابی شادمانھ

ابوالحسن شھید بن حسین جھودانکی بلخی، معروف بھ شھید بلخی، شاعر و متکلم و حکیم پایان سده سوم 

او بنا بھ گفتھ ابن ندیم فیلسوفی بوده کھ عالوه بر . تاس )ھجری قمری ٣٢۵درگذشت ( و چھارم ھجری

او استاد علوم . یازید تألیفاتی کھ داشتھ بھ مناظره با سایر فالسفھ ازجملھ زکریای رازی نیز دست می

او از بلخ بھ چغانیان .در خط نیز استاد بود و اشعار عربی ھم داشت. بود )مجموعھ معارف یونان( اوایل

احمد سامانی و ابوعبدهللا محمدبن احمد جیھانی  از جملھ ممدوحان او نصرابن. رفت نزد ابوعلی محتاج

شھید بلخی از پیشگامان شعر فارسی است و مانند رودکی نزد شعرای . اند وزیر سامانیان را ذکر کرده

  .اند بعد از خود مورد احترام بوده و او را در ردیف رودکی قرار داده

است کھ بھ  ین دانشمندان، متکلمان و شاعران دوره سامانیاز برجستھ تر یخن بلید بن حسیابوالحسن شھ

د کھ اغلب اوقات یآ ین بر مینوشتھ شده است، چن یاز آنچھ درباره و. گفتھ استیشعر م یو عرب یفارس

 یقمر یھجر 630کھ در سال  یات عوفیدر جوامع الحکا. مشغول مطالعھ و خواندن کتاب بوده است

ک او ینزد یخواند، جاھلیم ینشستھ بود و کتاب ید شاعر روزیشھ: "ن نقل شده است کھیف شده، چنیتأل

 ید در مسائل فلسفیشھ." ی؛ گفت اکنون تنھا شدم کھ تو آمدیخواجھ تنھا نشستھ ا: آمد و سالم کرد و گفت

. ستداده ا یھم رو یمذاکرات یا رازین او و محمد ذکرینگونھ مباحث بیصاحب نظر بوده است و در ا

 یباق یادیاز اشعار او مقدار ز. نوشتھ است یز خوب میشھرت داشتھ و خط ن ید در غزل سرائیشھ

 ید با رودکیشھ.برد یحھ او پیتوان بر وسعت فکر و قدرت قریمانده است م یست، اما از آنچھ باقین

ً معاشر بوده است، اما پ  یرودک. درگذشتھ است یقمر یھجر 325بسال  یش از رودکیمعاصر و ظاھرا

  .ر را سروده استیف زیھ او قطعھ مشھور و لطیدر مرث

  شید رفت از پیکاروان شھ

  شیاند یر و میوان ما رفتھ گ

  ک تن کمیاز شمار دو چشم 

  .شیوز شمار خرد ھزاران ب



لھخالق  یستانیس یفرخ  كاروان حُ
  

   
  گفتم رخ تو بھار خندان منست

  گفت آن تو نیز باغ و بستان منست

  شکرین تو آن منستگفتم لب 

  گفت از تو دریغ نیست گر جان منست

لھ« ده یقص یوقت یستانیروستازاده س غانید اسعد وزیرا بر خواجھ عم» با كاروان حُ َ ر یخواند، وز یر چ

و فردا  یگو یا دهیاست، قص ر فردا در داغگاهیام« : خود او باشد و گفت ن شعر ساختھیباور نكرد كھ ا

د، چھل كره اسب،بھ یدر وصف داغگاه گفتھ بود بشن یرا كھ فرخ یادهیر قصیام یتوق» . ر بخوانیبر ام

. ل شدیبرخوردار و ناز پرورده تبد یرا آغاز كرد و بھ آدم یاات تازهیح یاو پاداش داد، از آن پس فرخ

با  ییو كام جو یگذرانخوش. نواختیخوش داشت و ساز ھم خوب م ی، آوزیعالوه بر شاعر یفرخ

 . آمدیاو بھ شمار م یاز منش فرد یجزئ یشگریستا ین شده بود و خویاو عجسرشت 

د یدر قصا. یغزل و قطعھ و رباع یب بند و تعدادید چند تركیاست از قصا یامجموعھ یوان شعر فرخید

ف كرده و آنگاه بھ مدح یرا توص... .عت مثل بھار خزان صبح و شب ویطب یھانخست جلوه یشاعر

 شودیده مید یاخالق یھانكتھ یگاھ یفرخ یان شعرھایر مد. پرداختھ است

 وصف باغنمونھ شعر

  ن ھنگامیجھان بدنیخوشا ا یا

ِ بــــادامیاز گـل سـ   ب و از گـــل

  حفھ ز رخــامیدست ھم چون ص

  غـــامیدھــد پ یباده ھم یسـو



  مـن بــر بـاغ آمدم بھ بـاغ خــرام

  امــد و باغ شد پـــــدریگل بخند

  كوان شد بــــاغیچون بناگوش ن

  استن گشتھیزمردچو لوح  ھم

ِ ســور   بھ دست باد بھـــار یگل

  .ســتیاار مناظرهكھ تو را با من 

ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف بھ فرخی سیستانی از غالمان امیرخلف بانو آخرین امیر 

» با کاروان حلھ «در قالب قصیده سرود و آن را  علی بن جولوغ، از سر ناچاری شعری. صفاری بود

معروف است کھ روز بعد علی . نام نھاد؛ و شعر را بھ عمید اسعد چغانی وزیر امیر صفاری تقدیم کرد

امیر صفاری، چھل کره . ساخت و آن را برای امیر صفاری خواند» داغگاه«ای بھ نام  بن جولوغ قصیده

علی بن جولوغ نیز با . و او را از نزدیکان دربارش قرار داد اسب را بھ علی بن جولوغ ھدیھ کرد

محمود غزنوی او را بھ ملک . گفت تخلص فرخی در دربار صفاریان، چغانیان و غزنویان شعر می

ھجری قمری، فرخی بھ دربار سلطان  ۴٢١پس از مرگ محمود در سال . الشعرایی دربار منصوب کرد

است کھ  روایت شده. عمر بھ ستایش این امیر غزنوی مشغول بودمسعود غزنوی روی آورد و تا پایان 

دیوان شعر فرخی شامل . فرخی عالوه بر شاعری آوازی خوش داشت و در نواختن بربط مھارت داشت

بند سروده  بند، و ترجیع ھای قصیده، غزل، قطعھ، رباعی، ترکیب بیش از چند ھزار بیت است کھ در قالب

شتر قصاید فرخی در دربار غزنویان سروده شده است؛ ستایشگری و وصف در از آن جا کھ بی. است شده

آن بسیار زیاد است؛ ھر چند در میان شعرھای فرخی اشعاری نیز ھستند کھ نکات آموزنده اخالقی را در 

از شاعر ھم عصرش . ھجری قمری در سنین جوانی در غزنھ درگذشت ۴٢٩فرخی در سال . بر دارند

  :ت کھلبیبی در رثای اوس

  گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد؟

  پیری بماند دیر و جوانی برفت زود

  ای برفت و ز رفتنش ھر زیان فرزانھ

 .ای بماند و ز ماندنش ھیچ سود دیوانھ



  گرید یھ یک زاوی از یمست و شور، شاعر یرودك

  
   بوی جوی مولیان آیدھمی یادیارمھربان آیدھمی

   پرنیان آیدھمیآموی ودرشتی راه او زیرپایم  ریگ

   ماراتامیان آیدھمی آب جیحون ازنشاط روی دوست خنگ

   ازکھ جویم وصل اوکزھرسویی می نفیرعاشقان آیدھمی

   شادباش ودیرزی میرزی توشادمان آیدھمی!ای بخارا

   وبخاراآسمان ماه سوی آسمان آیدھمی میرماه است

   آیدھمی میرسرواست وبخاربوستان سرو سوی بوستان

 .سودآیدھمی گربھ گنج اندزیان آیدھمی آفرین ومدح

د را از آن رو  ، جعفر بن محمّ ّ سمرقند  یاز روستاھا یكی» رودك« گفتند كھ در یم» یرودك«ابوعبدهللا

رومند داشت؛ چنان كھ ین یحافظھ ا یاو در كودك. افتھ بودیا آمده و در ھمان جا ھم نشو و نما یبھ دن

ت لطف و یدر نھا یرودك یھادهیقص. پرداخت یكرد و بھ شاعر قرآن را حفظ یاند در ھشت سالگنوشتھ

ّتیش سنجیھایاستحكام و مثنو » وار یرودك« غزل را : بردیبر او رشك م یعنصر. ز بودیانگده و رق

ك بھ روزگار او، او را یشاعران نزد. ستیوار ن یكرد كھ غزل او رودكیدانست و اعتراف میكو مین

د كھ یآیق و رنگارنگش، بر نمیدق یفھایژه توصیاند اما از سخن خود او و بھ وتھشناخینا میبنا یشاعر

 .در زادگاھش در گذشت. ق .ھــ 329او در سال . گذرانده باشد یعمر را در كور ھمھ

  یرودك یو شاعر وهیآثار و اشعار ش

 یو. نمانده است یبر جات یش از حدود ھزار بیاند صد دفتر شعر بوده، بكھ گفتھ یم رودكیوان عظیاز د

لھ و دمنھ و یكل یمثنو. ز سروده استین ی، چند مثنویرباع یده و غزل و قطعھ و حتّ یعالوه بر قص

 .ستیپراكنده در دست ن یاتیاند و از آنھا جز اببادنامھ، از آن جملھسند منظومھ



نام دارد  یا تركستانی ی، سبك خراسانیاستاد بود و سبك و یو وصف یمدح یھادهیدر سرودن قص یرودك

اد یو  یریپ«  دهیقص. توان برشمردین حال متانت و استحكام را میو در ع یآن، سادگ و از خواصّ عمده

 .ن گونھ اشعار اوستیبارز ا نمونھ»  یجوان

 یعیاو طب یفھایتوص. رومند و زبانش ساده و روان و زنده و پر تپش استیار نیبس یل شعر رودكیتخ

پدر شعر «او را  ین رو، برخیك كرده است؛ از اینزد یرا بھ كمال نسب یر فارسشع یاست و و

ن بھ ھم در یقی، زھد و اندرز شكّ و یدر شعر او شور و شاد. اندلقب داده» سلطان شاعران«و » یفارس

 ،یتوانا دارد و در ھر فرصت یو فكر یقو ین حال او در مقابل غم و اندوه روزگار دلیبا ا. ختھ استیآم

 .خواندیفرا م یرا بھ بردبار یآدم

 پند زمانھ

  ھمھ پنـد است یزمانھ را چو نكو بنـگر

 در بنداست ینھ بھ بنداست، پارا زبان كھ 

  بدان نگر كھ بھ حــال تو آرزومنـد است

  آزاده وار داد مـــــــرا یزمــانــھ پنــد

 یبگشادل  و چشم - مرا گفت- زبان ببند 

  ؟ین از تو آرزو چھ كنكھ فزو یبدان كس

   حماسھ و خرد نندهیآفر یفردوسرامون یپ یگرید یھا یگفتن

 
 330ا ی 329 یاز سالـھا یكیاست كھ در  ، از ستارگان قدر اول آسمان ادبیم ابوالقاسم فردوسیحك

واقع در منطقھ توس  باژ یشد در روستای، خاموش میرودك یكھ شمع زندگان ییدر ھمان سالھا –ق .ھـ

امالك  یصاحب مقام و دارا یدھقانان، گروح. ب زادگان و دھقانان توس بودیاز نج یفرودس. ا آمدیدن بھ

بعد از خود انتقال  یار داشتند و آن را بھ نسلھایبس یران دل بستگیو اموال بودند و بھ سنت و فرھنگ ا



ا یست و پنج یكرد و ب دن شاھنامھ را آغازیق كار بھ نظم كش.ھـ 370در حدود سال  یفردوس .دادندیم

كھن، مانع از ارادت  یو فرھنگ یراث قومیاش بھ میو دل بستگ. دین راه رنج كشیسال در ا یس

امبر آمده یش پیچنانچھ در مقدمھ كتاب پس از ستا. ع نشدیم تشیو تعظ )ص( امبریاو بھ خاندان پ خالصانھ

 است

  ین آب شویھا بدیرگیدل از ت

  وستدو گوشـم برآواز ا یتوگوئ

  استغمبریپقولسخننیادرست

  یوصــ یخاك پــا ینــدهیستـا

 یــغـمـبــرت راه جویبــھ گـفــتـار پ

  ن سخن ھا ازوستیدھم كا یگواھ

  ام در استیكھ من شھر علمم، عل

  یت نبـــیاھـــل ب یمنـــم بنــــده

ل عدم یبھ دل یفردوس. ینگاه فردوس ش از اسالم ازیخ و فرھنگ ما پیتار شاھنامھ، عبارت است از ھمھ

، امالك خود را از دست داده و در راه نظم شاھنامھ صرف كرده یاپیپ یھایز خشك سالیالزم و ن یدگیرس

ن كار دو یشھ افتاد كھ كتاب خود را بھ نام محمود كند و از این اندین علت در اواخر عمر بھ ایبھ ھم. بود

كتاب در  یاز رو ینسخھ بردار یكھ او برا یمحمود و امكانبا استفاده از نام  .ھدف عمده داشت

 یاز شاعران، از ثمر یاریاو ھم مانند بس.گذاشت، كتاب خود را از گزند حوادث حفظ كند یارش میاخت

 خود بھ دست آورد یو ناتوان یریدوران پ یبرا یمند شود و وجھ مختصرعمر خود بھره

در شاھنامھ چنان كھ محمود توقع  .پسند خاطر محمود واقع نشد ر مورد قبول ویل زیاما شاھنامھ بھ دال

ش پھلوانان و شاھان ین كتاب از ستایآن، در ا یامده بود و بھ جایبھ عمل ن یشیستا یداشت، از ویم

از حاسدان، سبب شد كھ شاھنامھ مقبول طبع  ین عوامل و حسادت برخیا مجموعھ.سرشار بود گذشتھ

 .سلطان غزنھ واقع نشود

 ات شاھنامھیمحتو

ً وقایمحتو ھم در كتاب بھ  یو اخالق یاجتماع یشھ ھا و معانیاند یدادھاست، ولیع و رویات شاھنامھ عمدتا

ارانش و یامبران و یش پروردگار و وصف خرد و مدح پیع عمده شاھنامھ پس از ستایوقا.خوردیچشم م

ن یومرث نخستیاز ك – ینچاه پادشاھشود و در آن از پیفراھم آمدن كتاب آغاز م یاشاره بھ چگونگ

- یان میبھ پا ،انیافتن تازید و با دست یآیان میسخن بھ م – ین پادشاه ساسانیزدگرد سوم آخریپادشاه تا 



رسد كھ  یم یگذرد و بھ مرحلھ پھلوانیباشتاب م یرین و اساطینخست یھاع شاھنامھ از دورهیوقا .رسد

ن بخش یترین و طوالنیو مردم نواز ھم چون رستم، مھمتر پھلوان یتیل وجود شخصیدر واقع بھ دل

كار آمدن  یاست كھ با رو یخیتار یدوره سوم از حوادث شاھنامھ، دوران .ردیگیشاھنامھ را در بر م

از .ردیگیان میپا یو ساسان یاشكان یشود و با ذكر حوادث عصر اسكندر و پادشاھیبھمن آغاز م

بزرگ اظھار  یان داستانھا و جنگھایا پایاست كھ در ضمن و  ت، مالحظایفردوس یھنر یشاھكارھا

 بھ عنوان مثال. داردیم

  میبر یكین دست ھمھ كوشش بھ

  ـادگاریبـود  یـكیھمـان بھ كھ ن

  نخـواھـد بدن مر تو را سودمنـد

  ز مشك و زعنبـر سرشتھ نبـود

  ییدون تویدھش كن، فر وتو داد 

  میسپرا تا جھان را بھ بد نیب

  داریك و بد پاین ینباشد ھم

 نار و كاخ بلندیھمان گنج و د

  ـدون فـرخ فـرشتـھ نبـودیفـر

  ییكوین آنافت یدھش  وداد بھ

 شاھنامھ یادب یھایستگیشا

 است یاز آثار برتر زبان فارس یكیان یو زبان و ب یادب یھاییبایشاھنامھ از لحاظ ز

ات شاھنامھ كمتر از یاب ده شده و مجموعھیو بحر متقارب بھ نظم كش یشاھنامھ در قالب مثنو یداستانھا

شمار . ز ترجمھ شده استیعالم ن زنده یاز آن بھ اغلب زبانھا ییا بخشھایت است كھ تمام یشصت ھزار ب

  ت استیكم از پانصد ب یف شاھنامھ اندك و بھ قول خود فردوسیات سست و ضعیاب

، یفارس یھابھ واژه یفردوس یو عالقھ یل آگاھیمون و ھم بھ دلدر كل شاھنامھ بنا بر ضرورت مض 

- تھا، ضربیشاھنامھ، اشاره بھ حكا یادب یایاز مزا. بھ كار نرفتھ است یش از حدود ھشتصد لغت عربیب

ژه یگوناگون، بھ و یھاف صحنھیھ و توصیدر تشب یفردوس. است یو اخالق ینید یالمثلھا و معان

  .از خود نشان داده است یخاص یره دستیپرتپش كارزار، چ یاھرزم و لحظھ یدانھایم

. ده استیطول كش )ق.ھـ 350-450( پنجم سده مھیچھارم تا ن سده مھیكھ از ن یارسپن دوره ادب یسرزم

 .اندنام نھاده یو فرد آرمان یمل ا عصر حماسھی یعصر فردوس



. است یاستقالل مل شھیر واقع، عصر اندان، دیت سامانین دوره ھم زمان است با اوج حاكمیآغاز ا

ات یخ و روایتار یو گردآور یدر یف بھ زبان فارسید بر ضرورت تألیبا تأك یسامان ین امرایبنابرا

كوشند در ماوراءالنھر و یسندگان و مؤلفان علوم و فنون، میق شاعران و نوین با تشویو ھمچن گذشتھ

در چارچوب  شھیافتن اندیرا كھ عبارت است از باز  یگت فرھنیاز ھو یاب تازهیخراسان بزرگ ترك

بھ ضرورت، آثار خود را بھ  ش تر دانشمندانین دوره، ھنوز بیدر آغاز ا. ج كنندیترو – یفرھنگ اسالم

آن جا كھ بھ قلمرو  یدا كند ولیپ یشتریاسالم خوانندگان ب یاینوشتند تا بتوانند در سرتاسر دنیم یعرب

نثر . شدندیق میتشو یزبان بھ نوشتن بھ زبان فارس یسندگان فارسیشتر نویب. شدیم ان مربوطیكار سامان

ق بھ امر ابومنصور محمدبن .ھـ 346گذاشت و در سال  یان مانند نظم رو بھ ترقیھم در عصر سامان

مستقل  یافراھم شد و بھ صورت مجموعھ خ گذشتھیمربوط بھ تار یادیت زیداستانھا و روا ،عبدالرزاق

در  ین اثر مستقل نثر فارسیبھ عنوان نخست ،)شاھنامھ منثور( درآمد و بھ نام شاھنامھ یھ زبان فارسب

ن شاھنامھ را بھ عھده ینظم ا یو پس از او فردوس قیار ھمگان قرار گرفت، كھ چند سال بعد دقیاخت

تنوع اوزان و  یو معنتواند استحكام قالب ین حال، میبا ا یار اندك است ولین دوره؛ بسیشعر ا .گرفتند

، یسنت داستان پرداز. ن عصر را نشان بدھدیا یشعر یالھایھا و خھین و مایمضام یگونقالبھا، گونھ

 .شودیم یھ گذارین دوره پایدر ا یمل یھاو نظم حماسھ یاخالق ییمنظومھ سرا

ھ ی یكیات بارز آن نزدیاست و از خصوص یصلح و آرامش و رفاه و شاد ین عصر، منادیشعر ا

 یھاھیو فقدان ما یو اخالق یحكم یھاھیما رندهیدر برگ و ی، داشتن رنگ ملییبا موسق یختگیآم. عتیطب

ر در برابر شعر، یافتن خی یقت، برترین دوره، عشق بھ حقیشعر ا یمحور فكر. است یو آسمان یعرفان

 .حق طلب است یھاانسان ت، ھمھیو در نھا قوم یبھروز



   ییاناد فتھیبوشكورشا

  
با  یو دوران كھولت و یسمرقند یرودك یام سالخوردگی، با ایبوشكور، شاعر قرن چھارم ھجرا یكودك

، یشعر یھابوشكور از نظر مضمون و فكر و زبان و جلوها. مصادف بوده است یتوس یفردوس یجوان

ّ وسط رودك كھ سرشار از اندرز » ن نامھیآفر« ین اثر او مثنویترمھم .رودیبھ شمار م یو فردوس یحد

 .ده استیبھ دست ما نرس ین مثنویاز ا یزیپراكنده چ یاتیباشد، كھ جز ابیو حكمت است م

 ن نامھیاز آفر

 افتنیجھان را بھ دانش توان 

  كھ برخاص و برعام فرمانرواست

  ھمـھ شھوت و آرزو چاكـر است

  بــھ دانش توان رستن و بافتن

  د خرد پادشاستیخردمنــد گو

  لشكر است یـرد را تـن آدمخ

 .افتنیجھـان را بـھ دانش توان 



  اتیادب شگام عرصھیپ ییكسا

 
بھ سال ( ییگذشت كھ ابوالحسن كسایم یقرن چھارم ھجر ، شاعر پر آوازهیدوازده سال از مرگ رودك

ل كار یو اوا یبا اواخر عھد سامان ییكسا یدوران شاعر. ده بھ جھان گشودیدر مرو د ).ق ھــ 341

ا در م یو. ان ھم زمان بوده استیغزنو اح پادشاھان بود امّ ّ مان شد و بھ یعمر پش انھیدر آغاز كار، مد

شرو ناصر خسرو، یو پ یرو رودكید پیو او را با عھیمذھب او ش. آورد یرو ییو اندرزگو ییپارسا

 .دانست یقرن و پنجم ھجر شاعر آزاده

  ییاشعار كسا

ً ت ییوان كساید وان او را یكھ د یكسان. ان رفتھ استیھا از مموجود بوده و بعد یا قرن ششم ھجرظاھرا

ف یامبر و آل و سرشار از زھد و پند و موعظھ توصیح و مناقب پیمشحون بھ مدا یده بودند، آن را كتابید

 یھ سرایشاعر مرث( یو محتشم كاشان )شاعر قرن ششم( یراز یچون قوام یشگام شاعرانیاو پ. اندكرده

 یفارس یمذھب نامھن سوگینخست. شودیت آغاز مین بیكھ با ا ییكسا یده ھایاز قص یكی. است )قرن دھم

 .كربال پرداختھ است است كھ بھ موضوع فاجعھ

  باد صبا در آمد، فردوس گشت مرا

  بایسان بھ فرش دیآراست بوستان را ن

 اندھم گفتھ» عت یره دست طبینقاش چ« را  ییكسا

 دیدر وصف شنبل»  یشعرنمونھ  »

  دیچشم و ژرف نگھ كن بھ شنبل یبگشا

  دیان خویتابان بھ سان گوھر، اندر م



  شیكھ ز شرم رخان خو یبرسان عاشق

 .دیش در كشیسبز را بھ رخ خو یباید

دن بھ زبان یت و اعتبار بخشیو اھم یت از فرھنگ قومین دوره، بر حمایان شعر در ایجر یاصل نكتھ

- ین فرھنگ شھر مورد توجھ قرار مین دوره، عالوه بر غزنھ، بلخ،بھ عنوان مھمتریدر ا .است یفارس

زند و یخین شھر برمیاز ا یو اسد یو فردوس یقیدق یعنین عصر، یا یرد و سھ شاعر حماسھ سرایگ

  .ردیگیشكل م یشیات ستایدر كنار ادب یات مردمیادب

  ات مستندیادب و) یبلخ( یانیناصر خسرو قباد نو، از یدیک دیبا

  
و  یاو مصادف بود با اوج حكومت غزنو یام كودكیان زاده شد، ایق در قباد.ه 394ناصر خسر بھ سال 

 .سلطان محمودبود یھایھا و شاعر نوازییعصر جھان گشا
نوخاستھ بود  ید پرداخت و ھنوز جوانیبھ كسب دانش و كماالت و حفظ قرآن مج یناصر خسرو در كودك

افت و بھ جاه و مال یراه  یبھ دربار مسعود غزنو یسالگ یده شد و قبل از سیورز یریكھ در كار دب

ن یاو در ا. مشغول شد یك درآمد و بھ كار دولتیب یبھ خدمت طغرل و چغر بعد از شكست مسعود. دیرس

خواب د آمده از یپد یدرون یسرانجام در امر انقالب. ان خراسان و آثار آنان آشنا شده بودیسالھا با حكم

 437اآلخر سال  یھا فروشست و در ماه جمادھا و خواستھعالقھ دار شد و دست از ھمھیچھل سالھ ب

ن راه بھ حجاز و شام و مصر سفر كرد و چھار بار حج یخود را آغاز كرد و در ا ق سفر ھفت سالھ.ھـ

د و در آنجا بھ مذھب یسر یفاطم فھیبھ خدمت خل –بود  انیباطن ییكھ قلمرو فرمانروا –او در مصر .كرد

بھ . بود یلیمذھب اسماع یكھ از مراتب عال» حجت«افت عنوان یدا كرد و پس از دریش پیگرا یباطن

ن یاو در ا. ن خراسان شدین در سرزمیین آیغ ایمأمور تبل»حجت خراسان«با لقب  یفاطم فرمان خلفھ

 یگفت، شور و شوقینسبت بھ آن چھ ماما برخالف انتظارش، نھ تنھا در مردم . زمان پنجاه سالھ بود

و  یاو را فاطم: ستند و درصدد آزارش برآمدندیدر سخنان او با طعن و انكار نگر یحت ید، بلكھ برخیند



م جان با یمتھم كردند، پس از آن ناصر خسرو از ب یین خواندند و بھ ماجراجویو بد د یو باطن یشعوب

ا ھ. شابور و بعد بھ مازندران رفتینبھ  یابان شد؛ چندیزن و فرزند، آوارھـھ ب ت یچ گاه از آزار و اذیامّ

ه ن رو بھ منطقھیاز ا. اھل تعصّب در امان نبود ّ اقامت دائم خود  یمگان را برای یبدخشان پناه برد و در

 .ق جان سپرد.ھـ 481نكھ سرانجام بھ سال یتا ا: دیبرگز

  آثار ناصر خسرو

ن دست ین و جامع الحكمتیمانند خوان اخوان، زاد المسافر یف آثاریتألوان و سفرنامھ، بھ یگذشتھ از د یو

ھستند كھ در  یاتأمالت خردمندانھ جھیقرار دارند و نت یزبان فارس یآثار كالم زد كھ ھر سھ در زمره

 یان توانای، در بیو فردوس ید بلخیقبل بوشكور و شھ یھاییبھ دنبال خردگرا یپنجم ھجر سده

 .ن عصر، جاودانھ شده استیا كر آزادهناصرخسرو، متف

 فكر و شعر ناصر خسرو

 یمكتب شھیر اندیو در مس یدر خدمت فكر اخالق و اجتماع یكھ شعر را بھ طور كل یاندهین گوینخست

ن و اعتقاد و علم و یشتر سخن از خرد است و دیوانش بیدر د. است یانیقرار داده، ناصرخسرو قباد

. تمام دارد یاش ھماھنگشھیناصر خسرو با اند یسبك شاعر. یكمال انسان و یقت نگریو حق یندگیجو

ان او سرد اما روشن و یست؛ بیش كالم نیآرا یدر پ. ردیگیان مقصود بھ كار نمیب یكلمات را جز برا

ھ فلسف: زمان خود مانند یاستفاده از دانشھا. كندیك دم بھ حال خود رھا نمیدار كننده است و خواننده را یب

ن امر باعث یشود و ھمیده میات و منطق، در شعر او دیو نجوم و الھ یست شناسیو ز یو پزشك

معنا و از ھمھ مھمتر صداقت و سوز  ییان و واالین حال قدرت بیبا ا یشعر او شده است، ول یدگیچیپ

 .كندین میدل، شعر او را دلنش

 ایشعراش،در محبت دن نمونھ

  اشادان و بــر فـراشتھ آوا ر

 است تـوانــا را یفـیكاخـر ضع

 ــده مــــر معلــم واال راینــاد

  با رایرا كھ نصرت است شكیز

  آن كھ خارا را ینرم است روز

  بھتــر ز صبــر مـر تـن تنــھا را

  ــا رایداده محبت دن یرو یا

ه مشــو بھ زور و تـوانـا   یـیغـــرّ



  ـچ كس و عـالـمیواال نگشت ھ

  یــیبـایارھا بھ شكبـررس بـھ ك

  باران بھ صبر پست كند، گـرچـھ

 .ستینیاریكھ  ز صبر خواه یاری

  ست نگارعصریالیر یھقیب

 
ز یكار آمدن حكومتھا ن یبا رو یارسپزبان . بھ مانند شعر خراسان ماوراءالنھر بود یارسپخاستگاه نثر 

 .د آمدیپد یبھ نثر فارس ین آثارجایطبرستان و آذربا یوبلخ و حت یغزن یافت و درشھرھایت یرسم

 یھقیعصر ب یارسپنثر  یھایژگیو

 ییھنرنما یبرا یدانیو نثر بھ صوت م یرات عربیھا و تعببا واژه یختگیھ و آمیاول یدور شدن از سادگ

 .سنده در آمدینو یزبان یھاییش توانایو نما

و بھ  )سجع( یھ پردازیھنگ و قافمانند آ یاستفاده از امكانات خاص شعر یھانھیانھ، زمیدر نثر صوف 

 یتھاشتر خواھد بود، مانند مناجاینثر، ب یك شدن كلین كالم و اصوالً نزدییتز یكار گرفتن اشعار برا

 یمستقل، كھ در ھر شاخھ ھم آثار ن دوره بھ چند شاخھیدر ا یارسپنثر  .یمنثور خواجھ عبدهللا انصار

 .شودیم مید تقسیف گردیتأل یابرجستھ

ر را بھ عنوان نمونھ یآغاز شده بود، كتاب مشھور ز یف كتب بھ نثر پارسیتأل یاز ھمان ابتدا: یر علمنث-

 .میكنیم یمعرف

رة المعارف مھم بھ یك كتاب داین رسالھ و ینا است كھ شامل چندیس یاز ابوعل: ییعال دانشنامھ )الف

فراھم  – یلمید یاز امرا –ھ یكاكو ھالدولنا آن را بھ خواھش عالءیس یچون بوعل. است یزبان پارس

 دیموسوم گرد»ییحكمت عال«ا ی» ییعال یدانشنامھ«آورد بھ 



 .ن كتاب از دو جھت استیت ایاھم

 .شودیشامل م یات را بھ زبان فارسیعیكامل از فلسفھ و طب ك دورهیآن كھ 

 .ردیگیرا بھ زبان در برم یاز اصطالحات منطق و فلسف یاریآن كھ بس

 یچھارم و پنجم ھجر یقرنھا دانشمند بزرگ یرونیحان بیاز ابور: میل صناعة التخجیم الوایلتفھا )ب

حانھ، دختر یم را ابتدا بھ خواھش ریف كرده اما كتاب التفھیتأل یشتر آثار خود را بھ زبان عربیاو ب. است

ً آن را بھ عرب یق بھ فارس.ھـ 420در سال  ین خوارزمیحس ن كتاب یا. ه استدرآورد ینوشتھ و بعدا

نوشتھ شده و از آن جا كھ  یاست كھ خاص علم نجوم و ھندسھ و حساب بھ فارس ین كتابین و مھمتریاول

 افتھ استی یت و اعتبار خاصین رشتھ است، اھمیاز دانشمندان بنام در ا یكیآن  سندهینو

ا یب دلھا یتھذ یراب ین نوع آثار آموزش مسائل ضروریھدف ا: ) یمیتعل( یو اجتماع ینثر اخالق 

دو كتاب مشھور  یان آثار قرن پنجم ھجریاز م. ن استیمع یریبھ مس یاسیو س یت امور اجتماعیھدا

 .میده ایشتر برگزیب ییآشنا یر را برایز

 قابوس نامھ )الف

است و از دانشھا  یاریر، از شاھزادگان خاندان زیكاووس بن اسكندر بن قابوس وشمگی، كیعنصرالمعال

، در یخود را در سن شصت و سھ سالگ یھااو حاصل تجربھ. داشت یروزگار آگاھ یھاشھیو پو فنون 

ن یا. ادگار گذاشتیالنشاه بھ یبھ فرزند خود گ ینشان دادن راه و رسم زندگ یبھ نام قابوس نامھ برا یكتاب

 باشدیر و ھدفدار میدلپذ یتھایحكا یچھل و چھار باب است كھ حاو یكتاب دارا

 تنامھاسیس )ب

َلب ارسالن و ملكشاه  ،یسال در مقام وزارت دو سلطان مقتدر سلجوق یخواجھ نظام االملك كھ حدود س ا

ات خود را در یدر اواخر كار از او خواستھ بود تا حاصل مطالعات و تجرب یملكشاه سلجوق. بوده است

ن و یشیدر رسوم پادشاھان پ ین فرمان، كتابیخواجھ بنابر ا. ن كندیتدو یدارن مملكتییراجع بھ آ یكتاب

بر آن افزود تا  یافتند، مقداریچون آن را مختصر  یباب بود ول 39 یب داد كھ داراییترت ین پادشاھییآ

است، پر  یكھ مربوط بھ راه و رسم پادشاھ یاتیاستنامھ عالوه بر كلیا سیر الملوك یس. دیباب رس 50بھ 

نثر كتاب، ساده . ن استیشیمربوط بھ پادشاھان پ یخیارمھ تیو ن یخیتار یتھا و داستانھایاست از حكا

 .نوشتھ شده است یاست اما محكم و ادب

نك بھ ذكر دو نمونھ از یافت كھ این دوره ادامھ یدر ا یو عرب یبھ فارس یسیخ نویسنت تار: ینثر تارخ 

 .میپردازیآن م



ده یكمتر از سھ قرن طول كش یزیف دو بخش آن چیاست كھ تأل یستان كتابیخ سیتار: ستانیخ سیتار )الف

است كھ تا  یعین كتاب ساده و طبینثر بخش نخست. ستیآن معلوم ن یك از بخشھایچ یمؤلف ھ. است

است  یخ محلیك تاریستان در واقع یخ سیتار. بھ دور مانده است یبات دشوار تازیاز لغات و ترك یحدود

ن یخ ایاز منابع مھم تار یكیشاره شده و آن را ستان، این سیات حوادث مربوط بھ سرزمیكھ در آن بھ جزئ

 اش افزون استیادب یھان اثر از جنبھیا یخید تاریفوا. عصر قرار داده است

در سال  یھقیب. ن غزنھ بودیر رسائل سالطی، دبیھقین كتاب، اثر ارجمند ابوالفضل بیا: یھقیخ بیتار )ب

ل یوان رسایبھ د ،از كسب دانش و معرفتھق زاده شده و پس یحارث آباد ب یق در روستا.ھـ 385

ل، بر ین دلیان بوده و بھ ھمیع دستگاه غزنویاز وقا یاریام، ناظر بسین ایاو در ا. افتیسلطان محمود راه 

ات حوادث روزگار حكومت یل تمام، جزئیپس با دقت و تفص. سدیان را بنویخ غزنویآن شد كھ تار

 یل دولت غزنویاز تشك –ن را یل زورگار حكومت آلسبكتیاواتا  یل دولت غزنویاز تشك –ن را یآلسبكتك

بھ طور كامل  یھقیاما كتاب ب. ر درآوردیمجلد بھ رشتھ تحر یدر س –بن مسعود م یل سلطان ابراھیتا اوا

– 432حكومت ( یمانده مربوط بھ روزگار سلطان مسعود غزنو یده و آنچھ از آن باقیبھ دست ما نرس

ز مشھور شده ین یخ مسعودین سبب بھ تاریرد و بھ ھمیپذیان میآل سلجوق پا است كھ با غلبھ )421

 .است

 یو دقت و یك طرف و امانتداریاز  یارسپاو در قلمرو امكانات زبان  ییو توانا یھقیب یسندگیقدرت نو

 یگر، سبب شده است كھ كتاب او ممتاز و بھ صورت داستانیكدیوند دادن حوادث بھ یات و پیدر جزئ

 .دیرا و دلچسب درآیر گایبس

د، از یق در جوزجان د.ھـ 437كھ بھ سال  یناصر خسرو بھ دنبال خواب: ناصر خسرو سفرنامھ )پ

ش گرفت و با یدر پ یھفت سالھ را بھ اطراف ممالك اسالم یدست شست، راه دراز سفر یدولت یكارھا

بھ نام  ین و خواندنیریش یر كتابن سفر دراز نوشتھ و دیا یخود را ط یھاندهیھا و شدهیوا دیش یقلم

او  یر است و آنچھ براین كتاب ھمواره ساده و دلپذیاو در ا یسندگیسبك نو. ادگار گذاشتیسفرنامھ بھ 

 .یو لفظ پرداز ییان مطالب است نھ ھنر نمایمھم است، ب

 عارفانھ ینثرھا

ات یراه خود را در ادب یانصار و خواجھ عبدهللا یری، قشیری، ھجویكالباد یھاانھ كھ با نوشتھینثر صوف

ان بزرگ یاز صوف یاریافت و بسیت و گسترش یششم و ھفتم اھم یھادر سده. دا كرده بودیپ یفارس

نك یا. ز نوشتندین و شورانگیریش یآثار.. .، بھاءالدولھ، عطار ویالقضات ھمداننی، عیاحمد غزال: مانند

 .میپردازین آثار میاز ا یبرخ ینمونھ بھ معرف یبرا



مانده كھ از آن  یباق یبھ پارس یادیز ییھان القضات آثار و نوشتھیاز ع: ن القضاتیع یھانامھ )الف

ن و یمھمتر. اوست انھیصوف یھا و آراشھین اندیتریاساس یدات حاویزدان شناخت و تمھی یھاان رسالھیم

تكلف  یھا ساده و بنامھ ش ھمھاوست كھ سبك نگار یھانامھ القضات مجموعھنیع یھان نوشتھینتریریش

 است كھ در زمرهار استشھاد شده ی، بسیو تاز یات قرآن و اشعار پارسین حال، بھ آیروان است و در ع

 .شوندیقرن ششم محسوب م انھین آثار صوفیواتریش

رد یآثار فارس )ب َ ھرو  –ده مان یاز او برجا یكھ بھ زبان فارس یخ اشراق در آثار متعددیش یآرا: یسُ

و  یلیشتر تمثیاو ب یفارس یھاكتابھا و رسالھ. ان شده استیل بیژه در كتاب حكمة االشراق بھ تفصیبھ و

با  یر، روزیمرغ، رسالة الطیر سیل، رسالة العشق، لغت موران، صفیآواز پر جبرئ: لیاست؛ از قب یادب

او را نشان  یو زبان رمز ییل گرایو تمث یشتر ذوق عرفانیة كھ بیحالة الطفول یان و فیجماعت صوف

 .دھدیم

ر یر عارف روشن ضمیالخد ابویسال از مرگ ابوسع یك صد و سیكم از  یزیچ: دیاسرار التوح )پ

 ید فیبھ نام اسرارالتوح یدرباره و یاز نوادگان او بھ نام محمدبن منور، كتاب یكیخراسان، گذشتھ بود كھ 

محمدبن . افتھ استیان یپا یھجر 570ھ احتماالً در حدود سال ف كرد كیر تألیالخدابویسعخ ابویمقامات ش

 یانیم یخ در سالھایان حاالت شیژه در باب دوم كھ بھ بیم كرده و بھ ویمنور كتاب خود را بھ سھ باب تقس

و نقل كرده  یرفتھ گرد آور یرا كھ بر زبان و یاز اقوال و اشعار یاریات او اختصاص دارد، بسیح

 .است

 یانداست ینثرھا

منثور كھ از آثار منثور بازمانده از  ش آغاز شده بود مانند اسكندر نامھیپ یھان كار از سدهیھر چند ا

ان آثار یاز م. بوده است یششم و ھفتم ھجر یھاآن در سده ییاوج و شكوفا یاواخر قرن پنجم است ول

 .میپردازیر میچند اثر ز ین دوره بھ معرفیا یداستان

مَكِ ع )الف َ و  یو مردم نواز یاند و صفات مردانگار بودهیستان بسیاران در خراسان و سیع: رایس

از پھلوانان و  یاریبس ین، داستانھایاند بنابراكردهیج میخود ترو ھیرا در فرھنگ ناح ییگوراست

، یدر قرن ششم ھجر. ده استیرسیراث مینھ بھ مینھ بھ سیشھ بر سر زبانھا بوده و سیاران ھمیع

از جوان  یكیمربوط بھ  یھابرخاستھ بود قصھ یبن خداداد كھ ازفارس بھ نام فرامرز یپارس یاندهسینو

عامھ چندان بھ دور  وا و دلكش كھ از زبان محاورهیش یمردان معروف را كھ بر سر زبانھا بود، با نثر

. دیآغار گرد یھجر 585ن كتاب در سال یر ایتحر. ار گردآوردیبھ نام سمك ع ینبود در كتاب مفصل

است و چون » مرزبان شاه فرخسمك و حوادث مربوط بھ  یھایداستان كھ سرگذشت پھلوانان یھاصحنھ



آمده كتاب را از جھت مطالعات  یاریبس یو رسمھا و آداب و رسوم اجتماع بایز ین كتاب نامھایدر ا

 ، در خور توجھ كرده استیو جامعھ شناس یخیتار

 اتیدر ادب یآن بھ زبان پھلو است كھ ترجمھ یم ھندیفات سندباد، حكیامھ از تألسندبادن: سندبادنامھ )ب

اول قرن  مھیدرآمد و در ن ین كتاب بھ عربی، ایاسالم یدر دوره. ار مشھور بوده استیش از اسالم بسیپ

 ترجمھ شد كھ متأسفانھ آن ترجمھ ھم اكنون در دست یدر یبھ فارس –ان یزمان سامان – یچھارم ھجر

ا تا ین ترجمھ را بھ نظم درآورد،ترجمھ منثور سندباد نامھ گوی، شاعر قرن پنجم، ایھرو یازرق. ستین

افت بران شده یآن را ساده  ی، چون انشایسمرقند یرین زمان ظھیدر دست بوده و در ا یقرن ششم ھجر

 درآورد یو تاز یو آراستھ بھ امثال و اشعار پارس یفن یكھ آن را بھ نثر

 ینید ینثرھا

ن دوره ھم یدر ا ینین متون دیترعمده. آن با زبان عامھ است یكیو نزد ی، سادگینیص نثر دیاز خصا

 میكنیاد میر ینمونھ از دو كتاب ز یبود كھ برا یریتفس یمتنھا

ن یریش یانھ و بھ زبانیر قرآن بھ نثر صوفیدر تفس یكتاب یخواجھ عبدهللا انصار: االسراركشف )الف

ن كتاب یبھ شرح و بسط ا یبدین میدالدیبھ نام ابوالفضل رش یاسندهینو یھجر 520در سال . نوشتھ است

 .االبرار نام نھاده است پرداختھ و آن را كشف االسرار و عدة

 را دارد یعرفان یات نثرھایشتر خصوصین و دل چسب است و بیریھموار و ش: نثر كتاب

نام » یسیر نویعصر تفس«د یبا یدر فرھنگ اسالم را یششم ھجر اول سده مھین: الجنانروض  )ب

در  – یان طبرسیالبمجمع – رھاین تفسیاز مشھورتر یكیالجنان، را عالوه بر روضیز: كرد یگذار

زاعیدان بھ نام حس یو پارس یعیش یدانشمند یدر ر. دیف گردیتأل ین سالھا بھ زبان عربیھم ُ  ین خ

بھ  رھاین تفسیترن و مھمیترمیاز قد یكی، دست بھ ترجمھ یخ ابوالفتوح رازی، معروف بھ شیشابورین

 .الجنان زد با نام روض الجنان و روح یزبان فارس

  شگرانیامبر ستای، پیانور

ھ«یھین محمد بود در قریدالدیو نام پدرش وح ین علیشگران كھ نامش اوحدالدیامبر ستاین پیا َ دن َ ك ینزد» ب

- یتخلص م»یخاور« ین خاوران، در آغاز شاعریتسابش بھ سرزمھنھ زاده شد و بھ سبب انیا میمھنھ 

 .گذشت یاو در آرامش و برخوردار یاز زندگ یبھ خدمت سلطان محمود در آمد و تنھا بخش یانور. كرد

  د اوست كھ در سھ مضمون یبھ قصا ین شھرت انوریببشتر: و اخالق او یانور یشاعر

  ش شاھان و بزرگان، یستا - 

  عت، یوصف طب - 



 .ھجو دشمنان و مخالفان، است - 

و  یدھد كھ در روزگار جوانینشان م یات ویغزل. است یشیز ستاین غرورانگیمضام یح او، حاویمدا

ن، یمیشگام ابن یگر قطعات اوست كھ پید. اشتغال داشتھ است یشگیو عاشق پ ییبھ غزل گو یسرخوش

و  ی، بدزبانیش، خواھشگریستا یمضمون قطعات انور. عصر سربداران، است یشاعر قطعھ سرا

م كھ از زبان مردم ینیبیو در مسند و مردم دوست م یاجتماع یاو را شاعر یگاھ. است ییھجوگو

زان لب بھ شكوه م یدادھایخراسان در برابر ب - یدادگران را بر مال میب یستمھا یادهید و در قصیگشایغُ

از  یاریاست نظر بس یانور ین اشعار اجتماعیترن و پرآوازهیباتریكھ از ز» اھل خراسان نامھ«. سازد

بدرود  یبا زندگان 583در سال  یانور. ترجمھ شده است ن زبانیان را بھ خود جلب كرده و بھ چندیغرب

  .گفت

 ن شاعران عصریمسعود سعد از نامورتر

 
از  ست سالیك بھ بینزد. گذاشت یدر الھور پا بھ ھست 440تا  438 یاز سالھا یكیمسعود سعد در 

ست بھ یش آزاد زیان عمر خویھم كھ در پا یپانزده سال یاو در زندان گذشت، ط یام زندگانین ایبھتر

سرانجام پس از حدود . گرفتار آمده بود یو ناتوان یرید اما در زندان پیخواندن و نوشتن اشتغال ورز

 .گفت یبدرود زندگان یھجر 515ھشتاد سال بھ سال 

است و شھرت او  ین شاعران عصر دوم غزنویقت از نامورتریعد در حقمسعود س: مسعود یوه شاعریش

را از آب ین حال، جالب و گیز و در عین قسم از اشعار او مؤثر و دردانگیا. ات اوستیحبس یدر گرو

ن، در وصف، مدح، غزل و یعالوه بر ا. دگان آن روزگار را ثبت كرده استیاز د ییدر آمده و تظلمھا

 .ممتاز داشتھ است یاوهیو ش یقو یھم، دست یھجو و شوخ



  شیخو دانشمند چھره دست عصر یبلخ جعفر

 
عقوب یدانان و منجمان قرن سوم و از شاگردان  یاضیجعفربن محمدبن عمر معروف بھ ابومعشر از ر

ابتدا فلسفھ آموخت و بعد بھ علم نجوم پرداخت و از  .لسوف مشھور عرب، بوده استیف یبن اسحاق كند

ل نجوم یل و تكمیاق فراوان بھ تحصیات پرداختھ و با اشتیاضیل ریبھ تحص یسالگ وھفتچھل سن 

 .شدند یمتمسك م یافت، كھ منجمان معروف بھ اقوال و آراء ویاشتغال 

 یابومعشر بلخ یلیدوران تحص

زه كھ تا یا آمد و مثل ھمھ مردمیك خانواده تازه مسلمان در شھر بلخ بدنیاز  ین دانشمند بزرگ شرقیا

ث وارد یدر جرگھ طالب فقھ و حد یو. ار تعصب داشتین خود بسیشوند، در د یم ینیانت نویرو دیپ

افتھ بود و در یزكار شھرت یپرھ یھ بلخ بھ عنوان دانشجویمدرسھ طاھر یپارسا یشده و نزد علما

ده یانف فضال و متعصبان درجھ دو رسیش رفتھ و او را در ردیات پیاضیات و ریو ادب یمقدمات عرب

ارت خانھ خدا رفت و در بازگشت از مكھ راجع بھ شھر بغداد و یاز استادان مدرسھ بھ ز یكی. بود

 یكھ در آنجا رواج داشت داستانھا یھ و علوم گوناگونیعلم ین درباره حوزه ھایعظمت آن و ھمچن

خشك و بھ گفتھ  یھیفق ییاز آن جملھ استاد و پارسا. كرد یت میان طالب خود حكایدانشجو یبرا یبیدلفر

مختلف قصھ ھا گفتھ و  یو دانشھا یبود راجع بھ توسعھ دامنھ علوم باستان )صرف یقشر( فالسفھ

ئت و نجوم یدخت در بغداد ھیبنام ب یبنام دھقان فرامرز بھمنش و مرد یزردشت یح كرد كھ مردیتصر

شما  یوند و چونكھ براش یراق زرنگار سوار میبا  یكند و ھر كدام از آنھا بر استرھائ یس میتدر

فھ یبھ دربار خل یشان وقتیقان و بدكین است كھ آن زندیست این یمسلمانان مقدس و خداشناس باوركردن

دھند، و حال  یم یھان جایان و فقیاز مفت یاریفھ آنان را باالتر از بسیر و خلیروند رجال دربار وز یم

ان رابلوث اصنام و یز با میست كھ شھر عزروان بودا و بت پرست ایاز پ» دختیب«ن شخص یآن كھ ھم



درس  یل وارد بلخ شد و در حوزه ھایتحص یان برایاز بام یكھ و یمعابد خود ملوث نموده، و ھنگام

ند، اما یكتر بنشیم ذرع بھ آنان نزدیدادند از فاصلھ ن یكرد طالب اجازه نم ین مدرسھ رفت و آمد میھم

فھ از یشگاه خالفت بغداد و قصر خلیرا در پ یكھ و یھنگام د بر من چقدر ناگوار آمدهیدرست فكر كن

م و یرا با تعظ یر بغلش را گرفتھ و ویان مسلمان زیشود و حال آنكھ دربار یاده میاستر آراستھ خود پ

ھ كھ تازه از سفر حجاز برگشتھ بود بر طالب یات استاد فقیانات و حكایبردند، ب یاحترام بدرون كاخ م

ً و بر ابوم ً سخت ناگوار آمد بخصوص آنكھ ابومعشر خودش ھم با مردم شھرستان عموما عشر خصوصا

 .داشت یان سوابق نامطلوبیبام

 ابومعشر سرآمد منجمان شرق

 ینیز زھرآگیدشنھ ت یانیدخت بامیاستاد نامبرده فوق بھ قصد انتقام از استاد ب یابومعشر با صحبت ھا

دخت شركت كرد اما پس یدر محضر استاد ب یبا لباس طلبگھ نموده و از بلخ بھ بغداد حركت كرده و یتھ

زند و رو بھ طلبھ یزند استاد اشاره كرد برنخیان درس كھ صدھا طلبھ و دانشجو خواستند برخیاز پا

ش ظلم و یكھ مبنا یالیدور با خ یزم تو از راھیفرزند عز«:نموده و گفت )ابومعشر( تازه وارد یخراسان

ت و یو عوض جنا یافكن یبھ كنار م یرا كھ ھمراه خود داریاما بدان كارد ،یزور است بجانب ما شتافت

نامور  یو استاد. یگمار یات كھ تاكنون منفور تو بوده است ھمت میاضیانت بھ فرا گرفتن نجوم و ریخ

 و مصافحھ كن یت آشنائیز و با ھمدرسھایاكنون برخ. ر شودیشد كھ شھرتت عالمگ یخواھ

د مات و مبھوت شده و بعد از آنكھ كارد یقت حال خود را از زبان استاد شنیقابومعشر كھ بدانصورت ح

ده و با طالب مصافحھ كرده و سپس بھ استاد یده و دور انداخت و دست استاد را بوسیرون كشیرا از جلد ب

 دهیرون كشیرا ب ید؟استاد از جزوه دان خود اوراقیاستاد بزرگوار چگونھ بحال و وضع من آگاه شد: گفت

دولت در وضع كشور را با حساب  یایخود و اول ین است كھ ھر شب فردایو گفت عادت من بر ا

 .استخراج كنم ینجوم

شب كھ بنابر حساب دانستم فردا یكردم تا د یرا استنباط م یك شدن خطریت نزدیش حكایپ یاز چند

طالع آن جوان  اما چون در. دیآ ین بھ قصد كشتن من میزھرآگ یبصورت دانشجو با كارد یجوان

 یوقت. دیبلند خواھد رس ین عالم بھ مقامیصادر نخواھد شد و در ا یافتم كھ از او بدیستم و درینگر

كھ  ین دانستم كھ ھمان شخص ھستیقیدم یدر حوزة درس خود د یگانھ بودیامروز ترا كھ تازه وارد و ب

 .چشم براھش بودم

ات منحصر یاضیالتش را در نجوم و حكمت و ریتحصلذا ابومعشر بھ استاد دل بستھ در بغداد ماند و 

 .نو پرداخت یجیف زیساختھ و در ھمان شھر بھ تال



ً بنابر استدعا او اثبات  یل كرد از كتابھایج را تكمیو آن ز. بزرگان خراسان بھ شھر بلخ بازگشت یو بعدا

باشد كھ از  یع البلدان میبام البلدان و طیعلم النجوم، كتاب االمصار، كتاب الجمھره، اسرار النجوم، تقو

 . ر شناختھ شده استینظ یو صحت احكام ب یث وقت محاسبات نجومیح

ب چھل یكامل داشتند، ابومعشر قر یوقت نسبت بھ نظرھا و احكام ابومعشر اعتقاد یپادشاھان و امرا

براساس  یمیئت را مانند علم شیھ معلومات ھیف كردستاره شناسان مسلمان پایكتاب در علم نجوم تال

 رصدخانھ. ار عالقھ مند بودندیئت بسیاسالم بھ ھ یعلما. ق مسلم استوار ساختندیحقا یعنیتجربھ ومشاھده 

ل علم یتحص یبرا. گرفتند یاس میارات بودند، مقیكردند مراقب حركات س یم میج تنظیز. ساختند یم

 یكردند، نقائص را برطرف م یم ر و رویان را بھ دقت زینیشیپ یرفتند كتابھا یران میئت بھ ھند و ایھ

بندر ( ھیھا در اسكندریونانیالد یش از میكردنددر قرن سوم پ یل مید مختلف را جرح و تعدیساختند و عقا

 یوس مولف كتاب مجسطیساختند كھ در دوره بطلم یرصدخانھ ا )ترانھیمد یایبزرگ مصر در كنار در

آنگاه مسلمانان در گانھ دوران خود بود، ی یمن رصدخانھ تا نھضت اسالید، و ایعظمت رس یبھ منتھا

و ھمت  یره رصدخانھ ساختندابومعشر در اثر حرص قویو غ دمشق و بغداد و آندلس و مراغھ و سمرقند

ً در ر یر در تمامیفتورناپذ فوق العاده و  یرتیبص یئت دارایات و نجوم و ھیاضیشعب حكمت خصوصا

در  یاریبوده و نوادر بس یفھ وقت عباسیصوص خلاستاد كل وقت و سرآمد اھل فن و منجم مخ

 .باشد یبھ صادقانھ بدو منسوب میمنقول و احكام عج یو ینجوم یاستخراجھا

 ابومعشر یب نجومیعج یاستخراجھا

ش و یم جرم خویاز ب یاز مقصران دولت یكی ید وقتیان گویات االعیدر وف: خون یایكوه طال در در

او  ینكھ جایداشت محض ا یابومعشر آگاھ ینجوم ین از استخراجھاشده و چو یاست شاه وقت متواریس

ختھ یر یاریخون بس یطشت یر نمود كھ در توین روش تدبیدا نكرده باشد، بدیپ یقواعد نجوم یرا از رو

ت یآن ھاون قرار گرفت، پس جاسوسان سلطان جد یان آن نھاده و خودش باالیاز طال در م یو ھاون

افتند ناچار ابومعشر را احضار نمودند، ابومعشر پس از اعمال قواعد ینشان از او ن یار بكار بردند ولیبس

را  یب مشاھده كرده و آن مقصر فراریبس عج یر و ساكت ماند، و در جواب گفت امریمربوط متح

ا احاطھ دارد و یاز مس بدان در یك شھریخون بوده و  یاینم كھ در وسط دریب یاز طال م یكوھ یباال

ان داد زدند كھ قصر در یناچار سلطان امان داده و جارچ. ن صفت سراغ ندارمیبد یعالم مكان در تمام

د و یرا بھ عرض رسان یلھ و چاره جوئیامان است و لذا مقصر با دل آسوده نزد سلطان رفتھ و آن ح

فھ یلگمشده خ ین انگشترین فراوان نموده،و ھمچنیو صائب بودن نظر ابومعشر تحس یسلطان از حسن را

دا كردند و مھارت آن یان اوراق قرآن پیدر م یرا كھ گفت نزد خداست و ھمھ مسخره اش كردند تا روز



در  یدر سن صد سالگ یقمر یھجر 272دابومعشر در سال ین واقع گردیش مورد تحسیش از پیم بیحك

  .ات گفتیشھر واسطھ بدرود ح

  اش یفلسف یھاترانھ از ام ویخ از

 
آرامگاه او در . ستھ استیزین قرن ششم مینخست یھاشابور و در قرن پنجم و دھھیل نام، اھیم عمر خیحك

 یھاان فرقھیگر مید یشابور و شھرھایدر ن. بود یبیام روزگار عجیروزگار خ. شابور استیشھر ن

متعصبان، . بود یگریآن روزگار آلوده بھ تعصب و قشر یاسیس یایدن. بود یاریبس یاختالفھا یمذھب

است  یان زمانھیدر چن. كردندیو كافر قلمداد م یام را دھریھمچون خ یدانشمندان یفھ و حكما و حتفالس

 یزد،رباعیریم یكوتاه بھ نام رباع یخود را در قالب اشعار یھا و تأمالت فلسفشھیام اندیكھ خ

ً در آن تك یق و تأمالت فلسفیكوتاه و عم یھاشھیمخصوص اند معنا در مصراع  یاصل ھیاست كھ معموال

 . چھارم است

 یادیھا و كتابھا، مقدار زام، در مجموعھیاما بعد از خ. ستیاد نیمانده ز یكھ از او باق ییھاتعداد ترانھ

ً از شاعر ن یاریبھ او نسبت داده شده كھ بس یرباع  یام بھ زبانھایات خیرباع. ستیشابور نیاز آنھا قطعا

 یا، چھرهیسینفوذ زبان انگل ژه در حوزهین بھ ویمغرب زمات یترجمھ شده و او را در ادب یخارج

 . و مشھور كرده است یجھان

  امیخ یھااز ترانھ یانمونھ

  از آمـدنــم نبـــود گـردون را ســود 

 وز رفتن من جاه و جـاللش نفـزود

  ـز دو گوشم نشنود یـچ كس نیوز ھ

 !ـن آمدن و رفتنـم از بھـر چھ بودیكا



  درقضا و قدراست  كھ یو غم یشاد

 كھ در نھاد بشر است یو بد یكین

  با چـرخ مكن حوالھ، كانـدر ره عقـل 

 .تر استچـارهیچـرخ از تـو ھـزار بـار ب

  ییسنا ییخرد گرا از یھا یگفتن

 
در  یعنی –نھاد  یدر آنجاپا بھ عرصھ ھست یین در آن سالھا كھ ابوالمجد مجدودبن آدم سنایشھر غزن

از دست داده  یبھ كلان داشت،یاول حكومت غزنو را كھ در دوره یآوازه و شكوھ – 473سال  یحوال

اش شھیآشفت و ذھن و اندیسوزناك خاطرش را م یھا، دغدغھیبود كھ از ھمان خردسال ییتنھا سنا. بود

ن یاما ابھ دربارھا نھاد  یزمانھ رو وهیك چند بھ شیداشت ـ البتھ او ھم یآماده نگھ م یتحول یرا برا

ك بار چنان از یدا كرده بود یكھ پ یخاص یو عاطف یروح یدر اثر آمادگ ید و وییمرحلھ، چندان نپا

  . افتیچ قرار و آرام نیگر ھیدار شد كھ دیخواب غفلت ب

نك در آن یآرمگاه او ا. ن بھ خاك سپرده شدیدرگذشت و در زادگاه خود غزن یھجر 523در سال  ییسنا

   .دوستان و صاحبدالن استارتگاه ادب یشھر ـ ز

  :  ییآثار سنا

 .مانده است یاست كھ از او بر جا یاات، قطعات و اشعار پراكندهید، غزلیقصا یكھ حاو: وان اشعارید 

نام . شودیمحسوب م یعرفان یھان منظومھیاز كھنتر یكیو  ییسنا ین مثنویكھ مھمتر: قھیالحققةیحد

 .افتھ استیان یپا 525نامھ است و در سال  یگر آن الھید

ل از خلقت انسان و نفوس و عقلھا و یق تمثیت است و در آن بھ طریحدود ھفتصد ب: المعاد یرالعباد الیس

 .گر سخن رفتھ استیموضوعات اخالق د

 افتھ استیان یپا 528قھ سروده شده كھ در سال یحد وهیبھ وزن و ش ین مثنویا: قیق التحقیطر



بھ ین جھت آن را مطایبھ است و بھ ھمیآن بر مزاح و مطا یت است و مبنایحدود پانصد ب: بلخ كارنامھ

 .اندنامھ ھم گفتھ

 .ق و معارف و مواعظ و حكم استیت و پر از حقایكھ حدود ھزار ب: عشق نامھ یمثنو

 .باشدیبھ نثر م ییھاھا و نامھكھ شامل نوشتھ: ییب سنایمكات

د و یدر قصا یخاقان. است یادآوریس از خود درخور بر شاعران پ ییر سنایتأث: گرانیو د ییسنا

را  یعرفان ییقھ توجھ داشتھ، عطار غزل سرایرفتھ و بھ حد ییق سناین بھ طریات و نظم تحفةالعراقیغزل

ن در ینظر داشتھ و موالنا جالل الد ییقھ سنایر بھ حدیالطده و در منطقیبھ كمال رسان ییبھ طرز سنا

 نامھ یالھ وهیرا بھ ش یو معنو یو عطار رفتھ است و مثنو ییسنا یاز پ وان شمسیات دیپرداختن غزل

 .بھ نظم درآورده است )قھیحد(

عاشقانھ  یمضمونھا یآورد و در غزل بھ جا یرو ین اخالقید بھ زھد و حكمت و مضامیدر قصا ییسنا

خت و سرودن بزرگ رھنمون سا یرا بھ تحول ین كار، شعر فارسیپرداخت و با ا یعرفان یبھ معان

دا كرد ید و قالب غزل ھم گسترش پیاز شاعران معمول گرد یاریان بسیز و پند آموز در میاشعار زھد آم

 .افتی یده، برتریاز جملھ قص یشعر یگر قالبھایو بر د

  مناجات ینمونھ شعر

  یینروم جز بھ ھمان ره كھ توام راه نمـا

 یید سزایبھ توحم كھ ید تو گویھمھ توح

 ییاز چون و چرا ی،بریدیم وامیاز ب یبر

  ییاین كھ تو در وھم نتوان شبھ تو گفتن

 ییتو فزایھمھ كم یتو بكاھ یشیبھمھ

 یـیرھــا یمگر از آتش دورخ بـودش رو

 یـیو خـدا یم كھ تو پاكیملكا ذكر تو گو

  میتو بوم، ھمھ از فضلیدرگاه تو جوھمھ

  یازیاز درد و ن ی، بریاز رنج و گداز یبر

 ینگنجتو در وصفكھ گفتن نتوان وصف تو

 تو بپوش یبیعھمھیتو بدانیبیغھمھ

 .دید تو گویھمھ توح ییلب و دندان سنـا



  یش پارسیبزرگ اند شاعر یخاقان

 
مذھب  یسویع یزكیداشت و مادرش كن )ینجار( یدوردگر شھیدر شروان بود و پدرش پ یتولد خاقان

شروان،  یشاعر آوازه جو یتوانست برای، نمین پدر و مادر گمنامیود چنوج. بود كھ بعدھا اسالم آورد

روزگار خود  یدانشھا یریآورد و در فراگ یبھ آموختن رو ین جھت خاقانیبھ ھم. شمرده شود نام آوازه

را  یخود انواع علوم ادب یابتدا نزد عمو و پسر عمو. كوشش درخور نشان داد یو عرب یارسپبھ 

او در . را آموخت ی، شاعر بزرگ آن روزگار، فنون شاعریگنجو ییخدمت ابوالعال فراگرفت سپس از

 یدن بھ خدمت خاقان منوچھر، پادشاه شروان، تخلص خاقانیكرد، پس از رسیتخلص م»یقیحقا«آغاز 

  . بودن در شروان را بر شناخت و قصد سفر كرد یروح ناآرام خاقان .را برخود نھاد

 یبلند و پر مغز یھانھ چكامھیقصدسفر بھ حج بار بست و در وصف مكھ و مدو بعد بھ  یابتدا بھ ر

ز یانگپر درد و عبرت دهید و قصین را دیده مداین سفر بود كھ سر راه كاخ فرو پاشیھم سرود و در ادامھ

 یخافان یبرا یاحتیس – یارتین سفر زیحاصل ا .و پر سابقھ سرود یخیتار یخود را در وصف آن بنا

ك سال طول ید كھ حدود یكش ید بتوان آن را بھ حبس خاقانین است كھ شایالعراقمعروف تحفة ھمنظوم

 یارسپات زبان ین حبسیا تریگو یوا سرود كھ در زمریمانھ و شین چكامھ صمیچند یام وید و در ایكش

سوگ او ست سال داشت، از دست داد و در ین را كھ كم از ببیدالدیفرزندش، رش 571او در سال  .است

عمر خود را  ین سالھایواپس یادر گوشھ یبت، خاقانین مصیبعد از ا. مؤثر بھ قلم درآورد ن چكامھیچند

ان و یارتگاه ادبیز زیتبر یالشعرادر آن شھر درگذشت قبر او در مقرة 595ز گذراند و بھ سال یدر تبر

 .صاحب دالن است

بھ نثر بھ نام  یان، مجموعھیالعراقات و تحفةیزلد و غیوان قصایعالوه بر د یاز خاقان: یآثار خافان

 .منشأت در دست است



- ینازك دل و زود رنج م یاو را مرد یپر درد و داغ خاقان یھادر اشعار و چكامھ: یفكر و شعر خاقان

اما تصوف او متوسط . شودیده میزھد و عرفان د یات چاشنیژه در غزلیاز اشعار بھ و یادر پاره. میابی

ژه صبح و یف آسمان و شب و بھ ویاو در توص. اب استیریوان او در شكل و شعرش دشوار و دید .است

خاص  یان راه حاالت عاطفیم یھایابانھا و سختیوصف كعبھ و وصف ب. توانا دارد یطلوع آفتاب دست

وار بات و تعببرات تاره استیدن تركیآشنا و آفر یچاندن معانیخاص او، بر پ وهیش .گانھ استی، یآدم

 .طلبدیم یب است و فھم آنھا دقت و دانش افزونتریراتش غریمثل تعب یھات و استعارات خاقانیتشب. است

 ن، خوناب جگریدالدیدر سوگ فرزندش رش» ینمونھ شعر« 

 دییتـر بگشاصبحــدم از نرگس  ژالـھ

 ـدییـح ز ســر بگشایتسب گره رشتــھ

 ــدیـن فلك شعـوذه گـر بگشـایچنبـر ا

 دییك ز دگر بگشایجھان، پشت  همھر

 ــدییسر خوناب جگر بگشا یصبحگاھ

  د چنانـكیدانـھ دانــھ گھـر اشـك ببـار

 ـد چنانكیدل مـن نـالھ بـرآر یبــھ وفـا

دمت آهید بھ یبھ جھان پشت مبنر   ك صَ

 .ییقلمرو داستان سرا ی، فرمانرواینظام

آغاز شده بود، در  یپنجم ھجر در سده یگرگانن اسعد ین فخرالدیس ورامیكھ با و ییداستان سرا

. ، بھ اوج خود رسدیگنجو یوسف معروف بھ نظامیاس بن ین ابومحمد الیالدجمال پر آوازه یھامنظومھ

 آوردند یاو رو یھاھمانند منظومھ ییبھ سرودن داستانھا ید از نظامیاز شاعران بھ تقل یاریبس

» خمسھا ی» پنج گنج«ر شعر اوست در پنج وزن گوناگون كھ بھ ن اثر او پنج دفتیمھمتر :یآثار نظام

 .دیسال طول كش یك بھ سین و نظم آنھا نزدیمشھور شده و تدو

. ست مقالھ، راجع بھ زھد و حكمت و عرفانیمخزن االسرار است، در ب یپنج گنج نظام ن منظومھینخست 

ت دارد و یب 2260گفتھ شده و  ییقھ سنایقالحقةیاز حد یرویكھ بھ پ یو اخالق یاست اندرز یامنظومھ

 .سروده شده است یھجر 570در سال 

ت گفتھ شده و موضوع آن یب 6500در  576ن نام دارد كھ بھ سال یری، خسرو و شینظام ین مثنویدوم 

است كھ در  ین منظومھ پنج گنج نظامیو مجنون، سوم یلیداستان ل .نیریخسرواست با ش یداستان دلدادگ



عامر ـ معروف بھ مجنون است  یبن لھیس از قبیق یدل باختگ یتمام شده و موضوع آن ماجرا 584سال 

 دیآیبھ نام ابن سالم درم یكھ بھ ناخواه بھ عقد مرد یلیبر دخترك ھمسال او ل

 5136ز خوانده شده و یبھرام نامھ ن یا ھفت گنبد نام دارد كھ گاھیكر ین داستان پنج گنج ھفت پیچھارم 

 .پرداختھ شده است 593د كھ بھ سال ت داریب

م یخمسھ، اسكندرنامھ است كھ خود بھ دو بخش شرف نامھ و اقبال نامھ تقس از مجمموعھ ین مثنویواپس

ً  یموضوع آن سرگذشت اسكندر و كارھا. شودیم د ین تجدیت دارد و آخریب 10500اوست كھ مجموعا

شامل  یگرید یھاسردوه یوه بر پنج گنج، نظامعال. ن كتاب كرده استیدر ا 599بھ سال ینظر را نظام

 .ده و غزل و قطعھ داردیقص

بھ  توجھ یت كار نظامیاھم. ر استیانكار ناپذ یارسپبر شعر  ینظام وهیر شیتأث :ینظام شھیشعر و اند

شعر  یبرا یاھ گاه تازهیمخزن االسرار كھ تك یـ بھ خصوص در مثنو یو اندرز یاخالق یمضمونھا

ممتاز كالم آراستھ  یقیو موس یلفظ و دقت معن ی، بھ استوارینظام یطرز شاعر .جاد كردیا یفارس

و مجنون ـ بھ  یلیر داستانھا ـ جز لیقھ و در نظم سایدر مخزن االسرار بھ حد یبا آن كھ نظام. است

رد، ھرگز دا یو ساختار داستان یب و معنیكھ در قلمرو ترك ییھایل نوآوریشاھنامھ نظر داشتھ اما بھ دل

را بدرود گفت و در شھر  یق زندگ.ھـ 608او در سال . ن دانستیشیتوان او را وامدار شاعران پینم

   .گنجھ بھ خاك سپرده شد

 :از مخرن االسرار  یشعر نمونھ

  تـا ز تـو خشنود شـــود كـردگـار

  یتـات رسـاننـد بــھ فـرمـانـدھـ

  د جوان مرد باشیچون مھ و خورش

 بـــدو بــاز كـــرد یو روا یــكـین

  خودشناسیو بد یكینبھ ھست 

  دلھا گـذار یعمــر بـھ خشنـود

  یكـن و درمـان دھ یدرد ستــان

  ن سردباشیگرم شو از مھر و ز ك

 عمل آغـاز كـرد یكیھـر كـھ بـھ ن

  ــاسیق یگنبــد گــردنـده ز رو



  مانند او یب ینیژرف ب و ن عطاریدالدیفررامون یپ

 
در كدكن، چشم بھ جھان گشود و پدر و مادرش تا  یھجر 540در حدود سال  یشابورین عطار نیدالدیفر

در  یمشغول بود ول یا فروشود( ی، عطاریپدر در آغاز بھ پبشھ. اندزنده بوده یو یان روزگار جوانیپا

ف كتب و سرودن یبھ تأل شتریات او بیدوم ح مھیكھ ن یاشود بھ گونھیم یروح یدچار تحول یانیم یسالھا

 اند او در حملھنوشتھ یدر گذشت كھ برخ یھجر 617او حدود سال . اشعار ژرف و پرمعنا گذاشتھ است

 .رود ین میخانمان سوز مغول ازب

مانده كھ  یاز او باق ییھاین مثنویھمچن. است یشتر آنھا عرفانیات و بید و غزلیوان او شامل قصاید :آثار 

 .ثار اشاره كردن آیتوان بھ ایم

از  یكیعطار و  ین مثنویترن و برجستھیت دارد، مھمتریب 4600كھ حدود  ین مثنویا: ریالطمنطق

 .است یارسپ یلیتمث یھاین مثنویمشھورتر

مرغ ـ كھ پادشاه آنھاست ـ بھ یافتن سی یاز مرغان كھ برا یموضوع آن، عبارت است از داستان گروھ

از  یگذرد و در ھر مرحلھ گروھین میسھمگ ن راه از ھفت مرحلھید و در اافتنیھدھد بھ راه م ییراھنما

ابند كھ آن یینگرند درمیمانند و چون بھ خود م یباق»مرغ یس«مانند و سرانجام یمرغان از راه باز م

، "مرغان"منظور عطار از . نك در وجود خود آنھاستیمرغ ـ ایجستھ اند ـ سیرون از خود میچھ ب

است كھ پس از عبور از مرحلھ ھفتگانھ سلوك، سرانجام  ییمردان خداجو" مرغ یس"اه و از سالكان ر

 .كنندیش كشف میقت را در وجود خویحق

با  یبر گفت و شنود پدر یگوناگون و كوتاه كھ مبتن یھااست از قصھ یان منظومھ مجموعھیا: نامھ یالھ

 .پسران خود است



سالك و  یروحان یھایبتھا و گرفتاریان مصیمھم عطار كھ در ب یاھگر از منظومھید یكی: بت نامھیمص

خ خواننده را از ین منظومھ شیدر ا. ستیده نیاز فا یبسا كھ ھركدام خال. یفرع یتھایمشتمل است بر حكا

 .سازدیا متوجھ میقت اشیلفظ و ظواھر امر، بھ حق یورا

 .تفكرانھ استق عارفانھ و میات استوار و عمیكھ شامل رباع: مختار نامھ

خ تصوف است و در سال یا و مشایات مربوط بھ نودو ھفت تن از اولیكھ سرگذشت و حكا: ایاالول تذكرة

در كتاب  یریھجو یش از عطار جالبیپ. ف شده استیتأل یھفتم ھجر ل سدهیا اوایششم  اواخر سده

 .اندرا انجام داده ین كاریھ چنیدر طبقات الصوف یالمحجوب و عبدالرحمن شلم

  یمولو عرفان عشق و از گرید دیک دی

 
ن ولد معروف یپدرش بھاءالد. در بلخ زاده شد یھجر 604در حدود سال  ین محمد بلخیالدموالنا جالل

خاص داشت و از او  یشیھ گرایزبان آور و صاحب نام بود كھ بھ صوف یسلطان العلما واعظبھ 

ن بھ درخواست یالدبعد از فوت پدر، جالل. ده استیسبا عنوان معارف بھاءولد بھ چاپ ر یامجموعھ

دن استاد ید ین محقق كھ برایالدك سال بعد برھانی. س و منبر وعظ بھاءولد نشستیدان، بر مسند تدریمر

ن یالدبرھان. ش در آوردیت خویھ آمده بود، چون استاد مرده بود، فرزند او را تحت ارشاد و تربیبھ قون

دن شمس یداد و آن د یموالنا رو یشگرف در زندگ یاھـ حادثھ 642ت در سال ھـ درگذش 638در سال 

د آورد كھ درس و یدر روح موالنا پد یسر و سامان چنان انقالب یش بین درویصحبت ا. بود یزیتبر

م كرد و ساعتھا و روزھا با شمس در خلوت بھ یتسل یو یك باره دل بھ ھمدمیوعظ را كنار گذاشت و 

ان یھ را ترك گفت و موالنا تا پایدان، شمس قونید مرینكھ بر اثر تھدیتا ا. پرداختیحال م سماع و وجد و

سرود كھ مجموع  یز و پر ذوق و حالیشورانگ ین غزلھاید نشد و بر اثر ایدار با شمس نا امیعمر از د

 .نام بردار گشتھ است یزیات شمس تبریا كلیر یوان كبیدآنھا بھ بنام 



ش كرد و یخو فھیب و خلیموالنا زركوب را نا. را ربود ین زركوب دل ویالدصالح بت شمس،یپس از غ

بھ  یمولو ،ھـ 658ن بھ سال یالدبعد از مرگ صالح. دختر او را بھ عقد پسر خود، سلطان ولد، درآورد

ھ را ب ین است كھ مولوین حسام الدید و ھمیو مصاحبت خود برگز یرا بھ دوست ین چلپیالداو حسام یجا

دان یمر ر عطار كھ در حلقھیالطو منطق ییقھ سنایحد یخت تا بھ جایبرانگ یم مثنویسرودن كتاب عظ

ھـ درگذشت و او را در جوار آرامگاه  672سرانجام، موالنا در سال . دیبسرا یشد خود كتابیس میتدر

ارتگاه یز )یكنون ھیتركواقع در ( ھیباغ سلطان دفن كردند كھ امروزه در شھر قونبھ نام  یپدرش در محل

 .صاحبدالن است

ان یبن یكھ او در عرفان فارس ییھاقھیگفتند و طریم» حضرت موالنا«و » خداوندگار«دانش بھ او یمر

مشھور شد كھ » ھیمولو«افت و فرقھ او بھ یگذاشت بھ ھمت فرزندش ـ سلطان ولد ـ استمرار و گسترش 

 .دارد یادیروان زیھ پیھنوز ھم در ترك

 .شودیم میھا تقسھا و نوشتھبھ دو قسمت سروده یآثار مولو: یثار مولوآ

 .الف سروده

ن ینظم ا. دیاست كھ نظمش حدود ده سال طول كش ین اثر مولویترن و پرآوازهیمھمتر: یمعنو یمثنو 

ده ھج. ھـ آغاز شد 660دان بھ سال یدرس مر س در حلقھین و بھ منظور تدریالدكتاب بھ درخواست حسام

ت یھزار ب 26شامل شش دفتر و در مجموع حدود  ینامھ مشھور است و مثنو یت آغاز كتاب بھ نیب

 .است

ش از چھل ھزار یاست و بھ ب یات مولویسرشار از عاطفھ و رباع یكھ شامل غزلھا: ات شمسیغزل 

- در زمان صال را یا در فراق او و برخیبا شمس  یام ھمدمین غزلھا را در ایشتر ایب. شودیت بالغ میب

شتر یان بیخود در پا یتخلص شعر یچون نام شمس را بھ جا. ن، در حال وجد و سماع سروده استیالدح

 .ر مشھور شده استیوان كبیا دیات شمس ین مجموعھ بھ كلیغزلھا آورده ا

  ھانوشتھ )ب

گفتھ است و  یم یمولو یعنیر است و امال، یموالناست و بھ صورت تقر یارسپكھ شامل آثار منثور 

 .اندنوشتھیگران مید

 اندنوشتھیدان میگفتھ و مریش میاست كھ موالنا در مجالس خو یسخنان كھ مجموعھ: ھیھ مافیف 

ان یرفتھ، بیكھ بھ منبر م یین در سالھایالدكھ جالل )خطابھ( عبارت است از ھفت مجلس: مجالس سبعھ 

 شودیموالنا با شمس مربوط م ییاز آشنا شیپ ین مجالس بھ سالھایتمام اباً یكرده و تقر



- یگرش نمودار مید یھااو را بھتر از نوشتھ یسندگیموالناست كھ سبك نو یھانامھ مجموعھ: بیمكات 

 .سازد

ات ی، آیم بلند اسالمیموالنا، تعال شھیدر شعر و اندو اساساً  یدر مثنو: موالنا شھیدر آسمان شعر و اند

ممتاز  ین بھ گونھ ایو بزرگان د )ص( امبر اكرمیات درخشان منسوب بھ پیرواث و یقرآن، احاد یآسمان

زبان شعر موالنا . رسد یآن نم یبھ پا یچ كتابی، ھیزبان فارس یع درج شده است كھ در قلمرویو بد

و برتر بھ خود  یآسمان یات شمس لحنیقرار و سوختھ در آتش عشق كھ در غزل یب یزبان دل است؛ دل

 ینیلفظ و ھمنش یاستوار یمانند است و در عوض، در مثنو یكلمات ب یقیات، موسیدر غزل. گرفتھ است

ھا و از آن باالتر، در یھا و نادانیھا و تباھی، انسان در مصاف با بدیدر مثنو. شتر استیشھ بیمفھوم و اند

 یھ دست مرا ب» كامل«افت عنوان یدر یستگید و شایآ یرون میروز بیشتن، سر فراز و پیمصاف با خو

 آورد

 یبانگِ نا ینمونھ شعر

 كنـد یـت مـیھـا حكـاییاز جدا

  اندـدهیـرم مـــرد و زن نــالیدر نف

  ـشید روزگـار وصـل خـــویباز جـو

  شدم حاالنخوش حاالن وبدجفت 

  و ز درون مـن نجسـت اسـرار مـن

 ستینور ن و گوش را آنك چشم یل

  ندك یت میچون شكا ین نیبشنو ا

 انـدــدهیستان تــا مـرا ببــریكـــز ن

  شیماند از اصل خوكو دور یھركس

  نـاالن شـدم یـتـیمن بـھ ھر جمع

ّن خود شد  یھــر كس   ار منیاز ظـ

ّ مــن از نـالھ  ستیمـن دور ن یســر



  گفتھ اند؟؟؟ ملكِ سخن یفرمانروا را یسعدچرا 

 
قبل  یھجر 606سال  یاست كھ در حوال» یسعد« اش،ین شعرن و عنوایالدنام او مصلح، لقبش مشرف

ده بھ یراز دیدر ش» ن بودندیھمھ عالمان د«ر خودش یكھ پدران او بھ تعب یامغول در خانواده از حملھ

قلم و سخن  یسنده را فرمانرواین شاعر نویمسلم و در شعر و نثر، ا یبھ اعتبار استاد. جھان گشود

 یبرا 620راز ـ فراگرفت و در حدود سالیرا در زادگاه خود ـ ش یمقدمات یموزشھااو آ .میادهینام یفارس

 یجھانگرد یدر او بھ ھوا یدانش اندوز زهیاما ناگھان انگ. ش گرفتیالت، راه بغداد را در پیاتمام تحص

 .ش گرفتیرا در پ یگر بالد عربیبدل شد و از بغداد، راه د

 یافت و بعد از سیچ جا قرار نیز رفتھ است، اما ھیو شرق عالم ن ، بھ رومیعرب ینھایاو عالوه بر سرزم

ام اتابك ین ایدر ا. راز بازگشتیك بھ پنجاه سال داشت بھ شیكھ نزد یدر حال یو پنچ سال خانھ بھ دوش

توانستھ بودند  یشیاست و چاره اندیكرد و اتابكان با سیراز حكومت میبر ش یابوبكر، پسر سعد زنگ

شاعران و صاحب  یرانگر تاتار در امان نگھ دارند و از آن برایا از آتش ھجوم ون فارس ریسرزم

 .ره ثبات بسازندیك جزیقلمان 

 :یآثار سعد

موضوع . تمام شده است 655ن اثر مدون اوست كھ كار سرودن آن بھ سال یاول: نامھ یا سعدیبوستان  

ل، احسان، عشق، تواضع، رضا، ذكر، عد: ات است در ده بابیاست و اجتماعیت و سیآن، اخالق و ترب

 .توبھ، مناجات و ختم كتابت، شكر، یترب

 .است یت دارد و بھ نام اتابك ابوبكربن سعد زنگیحدود چھارھزار ب

ل یآن در ذ یافتھ است و معرفیف یتأل 656است كھ در سال  یو بالغت فارس یسندگیشاھكار نو: گلستان 

 .آمده است یآثار عصر ابوالمعال

 ھ استیو مدح و اندرز و مرث ییت است و شامل موضوعات غنایكھ حدود ھفتصد ب:ید عربیقصا 



 باشد یم یش پروردگار و مدح و اندرز بزرگان و پادشاھان معاصر ویدر ستا: ید فارسیقصا 

 یدر رثا ییھاز چكامھیـ و ن یعباس فھین خلیمستعصم با  ـ آخر یبلند در رثا دهیشامل چند قص: یمراث 

 .آن عھد است یو رجال و وزرا یچند تن از اتابكان فارس

 .یبا مطلعھا یمفصل و معروف و یع بندھایترج: عاتیملمعّات و مثلثات و ترج 

  كوستیلت چھ نیوه وه كھ شما

  ــرمیـش گیكـار خـو یدنبـالــھ

  سرو بلند قامت دوست یا -

  ــرمیش گینم و صبر پیبنش 

 .تاز استر و ممیف و دلپذیار لطیبس

 .میات قدیم و غزلیع، خواتیبات، بدایط: كھ شامل چھار بخش است: اتیغزل 

است و موضوع آن ارشاد و  یسعد یھایھا و سخنرانخطابھ بھ نثر كھ در بردارنده: گانھمجالس پنج 

 .حت استینص

 .گر بھ نثر در موضوعات گوناگونید ن رسالھیدر پند و اخالق و چند: الملوكحةینص 

وان ین صاحب دیش شمس الدیشتر آنھا در ستایاست كھ ب یو عرب یفارس چند قطعھ مجموعھ: ھیاحبص 

 .شودیده مینام یات سعدین آثار كلیا مجموعھ. ده استینام» ھیصاحب«ل آن را ین دلیاست و بھ ھم ینیجو

و ملموس  یواقع یایاگر دن. خود قرار دارد یز در جایھمھ چ یات سعدیدر كل: یشعر و فكر سعد یایدن

و سراسر  یپاك و خواستن یای، در كنار آن دنینیبیش در گلستان میھایھا و تلخینیریش ان را با ھمھیآدم

 .رسندیك سره در آن بھ مراد میبوستان ھم ھست كھ ھمگان  یآرمان

ً ھمھبیتقر. افتھ استیش انعكاس یگاه خویك در جایان ھر یآدم یای، اوج و ابتذال دنیات سعدیدر كل  ا

ق و یاز مدح و وصف و زھد و تحق –آن روزگار  ین شعریو تمام موضوعات و مضام یشعر یھاقالب

 یات سعدیھجو و ھزل ـ را در كل یات و حماسھ و رثا و حتیات و اخالقیعشق و عرفان گرفتھ تا اجتماع

ھنر و  یت پر صفان گل گشیر در ایاز س یاقھیبا ھر سن و ذوق و سل یك كالم ھر كسیم؛ در ینیبیم

 .گردد یراب و دست پر و خشنود باز می، سیارسپ شھیاند

 رت و صورتیس»دیاز قصا یشعر نمونھ«

 ــاریـا درنبنـدد ھـوشیانـد دل بھ دنھا آوردهــن كھ در شھنامــھیا

 چ كارید ھیایش از آن كز تو نیـــد و بگــردد روزگـــار پیپـس بگرد

  ـارینـھ تـن اسفنـدییبكن رستم و رو یكاررسد یم در دستت كھ یا



لـك كز بسیتــا بداننــد ا  ادگاریا یدنخلق است  یـن خـداونـدان مُ

ْ كزو ماند سرا یـكو گـر بمـانـد ز آدمـــــینـام ن ھ ِ   .زرنگار یب

  عبدهللا قادری

  
دوشنبھ شھر بھ  ک گروھی از ھنرمندان محبوب افغانستان بھیالدی بود کھ یم ١٩۵٨در اواخر سال 

ات دانشگاه ملی یزبان و ادب  اجرای کنسرتی آمده بودند و من آنوقت دانش آموز کورس سوم دانشکدهء

م سرمست، گل یال، خانم رخشانھ، سلیظ هللا خیز محترم حفیب ھنرمندان عزیدر ترک. کستان بودمیتاج

می خواند کھ اسمش متاسفانھ ک دخترک جوان بود کھ آھنگ ھای پشتو یعلم، استاد عمر رباب نواز و 

ان داشت کھ برندهء محفل پس یدوشنبھ شھر جر )تیاوپره و بل( اتریکنسرت در ت. از خاطرم برآمده است

ن خودش یریال آن را با آواز شیو استاد خ )نیای نگار نازن( ن مطلع خواندیاز چند آھنگ شعر مرا بھ ا

وقتی آنجا . ال در عقب تاالر انتظار شماستیخ :ان کنسرت شخصی دنبال من آمد و گفتیدر جر .خواند

ال باور نکردند و پس از صحبت یاستاد خ. ن پسرک استیشعر خوانده گی شما از ا: رفتم و بھ او گفتند

  .سی دارمیندهء سرود نویمختصری مرا در آغوش گرفتھ گفتند کھ آ

  دا کرده بود؟یپ ال شعر شما را از کجایاستاد خ: سوال

بھ رھبری  )ریپام( کستان بھ نامیالدی گروھی ھنری ھنرمندان بدخشان تاجیم ١٩۵٨سال  لیدر اوا: پاسخ

ن یان کنسرت رعنا ایدر جر. کستان محترمھ رعنا غالب وه بھ افغانستان سفری داشتندیھنرمند خلقی تاج

کھ بعد س می کند یرون نوید و سرود را از خانم رعنا بیال را خوش می آیمرا می خواند و استاد خ  سرود

 ١٩۶١بار دوم در سال . م پوپل و محترمھ افسانھ آن را می خواندیال مرحوم ساربان، نعیاز استاد خ

ال و دختری رقاصھ ای بھ نام ستاره بھ یل زالند، استاد مھوش، محترم خیالدی محترم عبدالجلیم

کی از آن روز یی نیاک برخوردار شدند و خاطره ھیلی از استقبال گرم مردم تاجیکستان آمدند کھ خیتاج

  .ز دارمیگار ن



  .لی دوست دارمیمن ھنر افغانستان و مردم افغانستان را خ

ỷƹқƫỷ ƭқƫỷƳҗ ỸƧ ƩỷқƫƧңƫƱ Ʈ   ңқỸƙ  қǎƋ ƥңǔ Ƨ ңƌһ Ʈ̣ ңỸ  Ƴқ ƥƱ Ʃ:    

  نیم نشیگدم بھ پھلوی نیای نگار نازن

  دل مرا غصھ مده  از آن لبان بوسھ بده

   ار منیای 

  دلدار من

  ماه درخشان من ابان مند تیاو خورش

  دل مرا غصھ مده از آن لبان بوسھ بده

  ار منیای 

  دلدار من

  حرفی بگو بھر دوا غنچھء لب را بگشا

  دل مرا غصھ مده از آن لبا بوسھ بده

  ار منیای 

  دلدار من

  بای منیای مھروی ز ای اختر شبھای من

  دل مرا غصھ مده از آن لبان بوسھ بده

  ار منیای 

   دلدار من

  :دوم قادری کھ مرحوم احمد ظاھر خوانده اند شعر

  ن عشقم تو بودییآخر اولی عشقم تو بودی

  با گپ مردم نمودی رفتی از من دل گرفتی

  مھ شب ھایدر سکوت ن درد و اندوھم فزودی

  نغمھء مرگم سرودم با خودم بنشستھ تنھا

  کاش ھرگز من نبودم کاش ھرگز من نبودم

  مغرور و مستیسرکش و  خود بگو با من چھ ھستی

  جان و دل از غم فسردن مھ مردنیعنی نیعشق 

  کاش ھرگز من نبودم کاش ھرگز من نبودم



  ییک جھان غصھ ھای ییآه ای عشق با کجا

  ییسال ھا شد آشنا با دل افسردهء من 

  .کاش ھرگز من نبودم کاش ھرگز من نبودم

  تاجیکستان گلرخسار از زنان پیشگام شعر

  
این بلندآوازگی، ھم بھ خاطر . ترین زن شاعر تاجیکستان لقب داد توان پرآوازه میرخسار را بھ جرأت  گل

ھم بھ خاطر شخصیت چندوجھی وی کھ شاعر، رمان نویس و سیاست مدار بھ  اشعار دل نشین اوست و

میالدی در  1947دسامبر سال  17تاجیک، در  رخسار صفی آوا شاعره مردمی گل بانو .ست نامی

 میالدی، تحصیالت خود را در دانشکده تاریخ و 1968ھ دربند زاده شد و در سال ناحی روستای یخچ

نشریات ادبی بھ  میالدی در 1962رخسار در سال  نخستین اشعار گل. ادبیات تاجیکستان بھ پایان رساند

او بعدھا . تاجیکستان معرفی کند چاپ رسید تا او را بھ عنوان شاعری شایستھ اھمیت بھ جامعھ ادبی

کمیتھ مرکزی کومسمول تاجیکستان و  الیت در حوزه مطبوعات را در کسوت مدیر بخش مطبوعاتفع

در «. کانون نویسندگان تاجیکستان ارتقاء یافت استیر سردبیر روزنامھ پیانر تاجیکستان ادامھ داد و بھ

و او را  رخسار گشود برگی دیگر بر چھره ادبی گل» سکرات موت» و» ھای سبز بھار زن«، »پناه سایھ

  .موفق بھ داستان نویسان و داستان خوانان معاصر تاجیک شناساند بھ مثابل رمان نویسی

 رخسار، یکی پس از دیگری و ھرکدام موفق تر از دفتر پیشین بھ چاپ رسید تا شعر گل دفترھای شعر

 1994 نشر الھدی،( «رخسار گل گلچین اشعار». پھناور پارسی، حضور شاعری توانا را پاس بدارد

بھ دست مشتاقان  )میالدی 1992( »آیت عشق» و )میالدی 1996سروش، ( »زادروز درد» )میالدی

ا جز این نیز بھ عنوان  )میالدی لوگزامبورگ 1992( »اشک طوفان» ھا باید از شعر رسیده است، امّ

 1973( »خانھ پدر« ،)میالدی 1970( »بنفشھ«: از این قرار است رخسار از ابتدا تاکنون آثار گل

 1984( »سبز گھواره« ،)میالدی 1975( »افسانھ کوھسار« ،)میالدی 1975( »شبدر« ،)میالدی



و آثار بسیار دیگری کھ از این  )میالدی، مسکو 1995( »زادروز درد«و  ،)میالدی بھ خط فارسی

ن توا رخسار را می شعر گل. گفتار بھ زبان روسی در مسکو بھ چاپ سپرده شده است شاعره شیرین

  .شعر گذار از دوران شوروی بھ دوران استقالل تاجیکستان دانست لوالی

، از نمایندگان تاجیکستان در پارلمان شوروی و از سرآمدان استقالل این »قناعت» او نیز ھمچون مؤمن

غیرقابل انکار است،  رخسار از شاعران روس، با این حال کھ تأثیرپذیری زیاد گل .آید بھ شمار می کشور

ل خود میامّ  ّ خود را بیشتر منسوب بھ فضای شعر این  شمارد و شعر ا او حافظ و بیدل را استادان درجھ او

ّھ شعر فارسی می رخسار بھ بازار عرضھ شده است؛  شعرخوانی با صدای گل تاکنون دو کاست. داند دو قل

در میان  ھا از محبوبیت زیادی ھنوز ھم پس از گذشت سال «اشک طوفان«و » خیابان زن تنھا«

ھای او از اشعار و آثار  ترجمھ. او را باید مترجم توانایی نیز دانست .شعردوستان تاجیک برخوردار است

 پل ارتباط عالقھ مندان بھ شعر در تاجیکستان با» برگولس«و » فیض احمدفیض«، »کامو» ،«لورکا«

  . شعر فرنگستان بوده است

و جایزه کومسمول  )میالدی 1988) اتفاق شوروی میرخسار صفی آوا ھمچنین جایزه کومسمول عمو گل

میالدی عضو پیوستھ کانون  1971 را از آن خود کرده و از سال )میالدی 1975( تاجیکستان

ِ . نویسندگان تاجیکستان است   :ضیافت این صفحھ است چند شعر از او زادِ خوان

ِ قدمی ِ تو جای ِ دیوار   است گریان پس

ِ خنده من، برگِ غمی ل ُ   گریان است در گ

  ھنوز زندگی پیر شد و عشق، جوان است

ِ من، بیش و کمی   گریان است بھ جوان پیری

ت َمَ َل   داده بھ من؟ بھ کھ گویم کھ قلم را ا

رسم کھ چرا ھر قلمی   گریان است؟ از کھ پُ

  نظرم افزون شد قیمتِ لحظھ از آن در

می َ ِ بی تو د ِ ھر نفس   گریان است کھ پس

می َ   جمشید منم ارهوارثِ بیچ تا د

ّتِ من جام جمی  .گریان است در لبِ مل

 

  گرید بیچاره دلم جدا ز جان می

ِ زمانھ بی نشان می   گرید از زخم



ِ خود ِ غم ِ عصا نھاده بار   بر دوش

ِ المم نھان نھان می   گرید پیر

ِ عشق، یاد نگھم در فصلِ    خزان

  گرید در فلسفھ فصل خزان می

  ش استخامو سوزم بھ ھزار و یک زبان

  گرید دردم بھ ھزار و یک زبان می

ّتِ آواره من   مانند من و مل

ِ جھان می   گرید در چنگِ اجل، نیم

ِ بیچاره من   بر حال من و میھن

 .گرید سقفِ آسمان می یزدان بر

 

  تنھایی خوش نامم و بدنامم؛ جانانھ

  بشکستم و نشکستم پیمانھ تنھایی

ِ تنھایی   مستورم و مشھورم، چون شاعر

د بھ جھان از من افسانھ تنھایی َ   مان

  ھا وحشت زده بگریزم چون بادِ بیابان

ِ تن   ھا تا خانھ تنھایی از انجمن

ن کھ خزان دارد، اندوهِ نھان دارد   گلبُ

  دل در کفِ جان دارد جانانھ تنھایی

ِ قضا دارد   ھجران پَر و پا دارد دستور

  ما را بکشد آخر دیوانھ تنھایی

  ، یک دانھ تنھاییبیگانھ تنھایی

 .جھان خندد از شانھ تنھایی بر جمع

 

 رفت، حیف زندگی با چشم گریان

 روی دریا اشکِ توفان رفت، حیف

ِ زانوی وقت   خواب بودم بر سر



 چون خوابِ پریشان رفت، حیف عمر،

ِ دل پرورده ام ِ با خون   گلشن

 باران رفت، حیف جلوه گاهِ برف و

ِ باران ماند،  ل در سطر ُ ِ گ   ماندعطر

ل در وصل و ھجران ُ ِ گ  رفت، حیف فصل

ل ناگفتھ ماند ُ ِ گ ل در ناز ُ ِ گ   راز

ِ دل با آهِ سوزان رفت،  حیف ساز

م َ ر َ رو َ ِ شاعرزاد و شاعرپ   عشق

 .حیف در وفاتِ خود غزل خوان رفت،

 

م، نازکش خار شدم َ د ِ رخسار بُ ل ٌ   گ

 ِ سن ِ دار شدم حُ ر َ م، زیبِ س َ د   گلزار بُ

ِ غم از دو ِ حقیران فکنمخواستم بار   ش

  غم گشتم و بر شانھ خود بار شدم کوهِ 

شکِ حسود آتش زد َ ِ مرا ر  خانھ عشق

ھ، تبِ بوسھ بیمار شدم بر لبِ    غصّ

ِ دگران ِ مرکبِ جھل ِ کج   وارثِ بار

  بگذشتھ، گنھ کار شدم ز گناهِ ھمھ

ِ وطن باطل شد   سرفرازی من از عشق

ِ سفلھ ِ خود از قدم ر   خریدار شدم سَ

  گفت کھ از وحشتِ شب نالھ کنم؟کھ مرا 

  .کھ بیدار شدم؟ من از آهِ ... ھمھ خوابند



  عبدالجبار شاه احمد

 
سال . نی چشم بھ عالم کشودیھء عیالدی در دھکدهء اسکادری ناحیم ١٩۶٧سال  عبدالجبار شاه احمد

بھ کار علمی کی یاد زبان تاجیتی بنیدانشکدهء آموزگاری شھر خجند را ختم نمود و در بخش وال ١٩٩٢

ف و یفرھنگ اشعار کمال خجندی را تال )١٩٩۴ - ١٩٩٢( جادی پرداخت و در فاصلھء دو سالیو ا

 .دهیگر از او بھ نشر رسیو چند مجموعھء د» دیب سفیسل«و » یاد سلسلھء خاموشیفر« .م نمودیتنظ

  ییا کھ خزان می کند شکوفایا بیب

 ییھماره چشم بھ راھم کھ باز می آ

 ییبھ جان آمدم ز رھپا خدا زند کھ

 ت شوم محتاجیتو بھ نابودیمباد ب

 ییا کھ دشمن جان است کنج تنھایب

 ستن سھل استیمان زیب جان من ایحب

 ییحاین دم است بھ از صد دم مسیھم

 تو خوار شودیز تو بین کھ عزیروا مب

 ییا کھ خزان می شود شکوفایا بیب

 ش و از گذشتن عمریاندیز مرگ وقت ب

 ییسایھ کند ساعت کلدمی کھ نال

 عروض توست اگر از عروض مصرع من

 .ییمایز بحر من بگذر ھمچو شعر ن



  اریاسفند 

 
ن مجموعھ از او اقبال چاپ یکستان است کھ چندیلی خوب و جوان تاجیکی از شاعران خیز ین اریاسفند 

 .دا کرده استیپ

 ارییرم یر تو نگیگفتھ بودی کھ بھ غ

 باریگر ننھم مھر نگاھم یسوی د

 ب تو جوانی بھ خدایرفت از من بھ فر

 دا و نھانی بھ خداینالم از جور تو پ

 دارییال تو کشم بیگفتھ بودی ز خ

 من نخواھم کھ رسد بر دل تو آزاری

 بی بھ خدایپی نبردم کھ سراپا تو فر

 بی بھ خدایبی تو بھ زین کھ تو بھ زیر ایغ

 گفتھ بودی کھ دلم ده خراب از غم تو

 ھ سرم رود پر آب از غم توگفتھ بودی ب

 تشنھ لب سوی تو رفتم کھ تو آبی بھ خدا

 بنده سرابی بھ خدایپی نبردم کھ فر

 الت کردمیدم آوه تو نھ آنی کھ خید

 ھمھ جا شعر شدم وصف جمالت کردم

 ن چشم نگردم سر راھت بھ خدایبعد از

 .پناھت بھ خدا ،اری ،ن درد و المیبعد از



  بھیخانم اد

 
ت سغد شھر باستانی خجند زنده گی می یاست کھ در وال بھیخانم ادکستان یان خوب تاجکی از شاعری

 :ست» اد خاطره ھایفر«ر از مجموعھء یده و اشعار زیچند مجموعھ از وی بھ چاپ رس .کند

 فیگل ھای تعر 

 ف می رستیوقتی کھ از خاک کذب گل ھای تعر

 ن عشق آدمان باشییپنداشتی گلچ

 ب منصب استمنصو دردا، تمام عشق

 ستییدر آن تو ن

 قت تلخ چو دارو در دست دوست بودیحق

 ...ر شدیافسوس د

  غزل

 ش تو معذوریای عشق تو در حرف و عمل پ

 ره و بی نوریای آمدنت سرد و دلت ت

 ن مزوریریدر روی لبت واژهء ش

 ھوده و مشھوریبای تو بیای ظاھر ز

 رهء انوارید ز تو آمد بھ دل تیبا

 بکشم ھستی مستور مانیدر پردهء ا

 عشق است گل تازهء گلزار شرافت

  .در قالب خاکی تو باشد شفق نور



  رحمت نذری

  
او با بیش از سی سال تجربھ ی شاعری . رحمت نذری در شعر امروز تاجیکستان نامی شناختھ شده است

در بیشتر امروز نام خود را در ردیف شاعران صاحب نام و با تجربھ ی تاجیکستان ثبت کرده است و 

. در کوالب می باشد ١٩۵١وی متولد سال . قالب ھای شعری نیز کارھای ارزشمندی ارائھ داده است

در دوشنبھ و توسط نشر ادیب منتشر شده . م 2002کھ در سال  )ھفت رنگ( شاید آخرین کتاب شاعر

دست من نیز  نسخھ ای از این کتاب با سایھ دست شاعر بھ. است نقطھ ی کمالی برای شاعری او باشد

بھ غزل ھای شاعر نگاھی می اندازم جامن این . رسید و بھ قول تاجیکان از شادمانی سرم بھ آسمان رسید

و از کنار تجربھ ھای دیگر شاعر حتی قالب ھای دوبیتی و رباعی کھ در آن شاعر بسیار خوب درخشیده 

ست و از این رھگذر بھ گمانم سرودن دوبیتی و رباعی سیاه مشق شاعری بوده ا ،.نیز می گذرم ،است

بی گمان در غزل نیز خواھند شکفت  ،کسانی کھ در آزمون دوبیتی و رباعی تجربھ ھای خوبی بیافرینند

بھ بیان دیگر در دوبیتی با احساس و عاطفھ ی شاعرانھ روبرییم و . و حرف ھای زیادی خواھند داشت

عاطفھ با اسلوب کالم بخوبی گره بخورد شاعر  و آنگاه کھ خیال و. در رباعی با خیال پردازی شاعرانھ

بی گمان استاد الیق شیرعلی مثال خوبی . از پس سرودن غزل و دیگر قوالب شعری نیز بر خواھد آمد

  . برای این ادعاست

از این نظر کار رحمت نذری نیز شایستھ ی . شاعری کھ در دوبیتی و رباعی بسیار خوش درخشیده است

ذھن . عنی با شعرش زندگی می کند و از آنات و لحظات شاعرانھ سرشار استی .تقدیر و ستایش است

آنچنان کھ دغدغھ ی بزرگ تمام  ،ترکیب سازی دارد و صد البتھ عشق نیز دغدغھ ی بزرگ اوست

رحمت ذھن ترکیب سازی دارد و بھ عنوان مثال بگذارید با خواندن بیتی از  .شاعران بزرگ نیز ھست

  :ثبات کنمغزل او این نکتھ را ا

  ھر شام در لب جوی لب چنگ در نوا بود



  ھمصدا بود ،موج آھنگ ،با موج آب

این بیت و ترکیب یعنی تجربھ ی شاعری جوان کھ ھنوز سنش بھ بیست نرسیده بود و از این رھگذر نیز 

بھ خوبی  )تکرار( نخستین مشق ھای شعری شاعر با پختگی توام بوده است و در ھمین یک بیت صنعت

نیز می سازد کھ بھ  )سیم گوشھ( البتھ گاه ترکیباتی چون. بدون آن کھ بھ تصنع انجامد ،ت شده استرعای

 )لب( تکرار دو بار کلمھ ی.معنای آنتن یا موج گیر است کھ زیبایی و ظرافت لب چنگ چیز دیگری ست

 ،استفاده کند )بر( می توانست از ،اول )در( در مصراع اول کھ بھ جای )در( و دو بار حرف )موج( و

و ھمین خود دلیل آن است کھ شاعر . اما شاید ھمین تعمد در تکرار وی را وادار بھ این کار کرده باشد

شعر و غزل رحمت نذری یک .جوان در آن سال ھا در جستجوی نو سرودن و ترکیب ساختن بوده است

و شعر این شاعر خصیصھ ی بزرگ دیگر ھم دارد کھ آن کاربرد فراوان واژه ھای محلی در غزل 

اگر چھ تنی از شاعران . و انگار این شاعر در استعمال بیش از حد این واژگان تعمد ھم دارد. است

اما غلظت  ،مطرح تاجیک چون بازار صابر و الیق شیرعلی و گلرخسار نیز این امر را رعایت کرده اند

کھ این شعر برای یک خواننده  واژگان تاجیکی رحمت نذری گاه آنقدر زیاد می شود کھ بیم آن می رود

  :مثل این بیت. ارسی زبان قابل درک و فھم نباشدپ

  کھ از خوسھ ی او نخوسد کالغی

  سیھ باد اگرچھ بھ ارغشتش آرد

معنا  )ترسیدن( بھ معنای )خوسیدن( در زبان ما را ھمراه با )مترسک( یا ھمان )خوسھ( کھ باید کلمھ ھای

  ) .رقص عربی( رد کھ یعنیرا نیز زیر نویس ک )ارغشت( کرد و

ارسی باشد نیز درآثار رحمت نذری کم پاگرچھ شعرھا و غزل ھایی کھ متناسب با زبان معیار زبان 

نیست و در غزل ھای سال ھای اخیر شاعر نیز این تعادل و حرکت بھ سوی زبان معیار متناسب با زبان 

در غزل ھای سال ھای اخیر این .بزرگانی چون سعدی و حافظ و صائب و دیگران بیشتر مشھود است

حرکتی کھ غزلش را بھ سمت و سوی کمال می برد و  ،شاعر حرکت جدی دیگری نیز مشاھده می شود

بھ بیان دیگر عاشقانھ ھای سال ھای  .آن توجھ جدی تر بھ مقولھ ی عرفان و معنویت در کنار عشق است

بھ عنوان مثال از . ی دوران جوانی اوستاخیر شاعر پختھ تر و تا حدود زیادی آسمانی تر از غزل ھا

این  )اگرچھ وی ھنوز ھم در میانسالی دلی جوان دارد( بین شعر ھای عاشقانھ ی دوران جوانی شاعر

  :غزل وی را ببینید

  با تو امشب عالم و آدم فراموشم

  بھ آغوشم ،بھ آغوشم ،آ بھ آغوشم



  ای امید اولین و آخرین من

  وشمھمچو فردا آمدی امشب تو از د

  من ز عطر موی شب رنگ پریشانت

  ...بی خود و بی یاد و مدھوشم ،مست مستم

از استحکام زبانی نسبی برخوردار است و از آن دست غزل ھایی  ،سروده شده است 1983غزل سال 

این فضا برای  .محتوا کامال عاشقانھ و صد البتھ زمینی ست. ست کھ بھ زبان معیار سروده شده است

ن و تاجیکستان فضایی غریب نیست و اتفاقا در میان شاعران مثال شاعر غزلسرایی چون مردم افغانستا

حسین منزوی از این دست غزل ھا بسیار دارد و اصوال ما مردمانی عاشق ھستیم و سعدی شاعر بزرگ 

منتھا مثال رنگ و بوی غزل ھای عاشقانھ ی سعدی با سوز و گداز و  ،نیز یک عمر سخن از عشق گفت

نھ ھای موالنا با شور و شعف و سماع ھمراه است و عاشقانھ ھای حافظ با تفکر و توحید و رندی و عاشقا

این غزل رحمت نذری را اگر با غزل ھای . ھر کدام از این قلھ ھا زیبایی و رنگ خاص خود را دارند

رای شاعر این سال ھای او کھ سال ھای پختگی نیز ھست مقایسھ کنیم سیر حرکت رو بھ رشد و معنا گ

  :این غزل ھا کامال مطلب باال را تایید می کنند. را مشاھده می کنیم

  !ستاره ی رھنما  ؟نمی نمایی چرا

  ...!کجا؟ ستاره ی رھنما ؟کجایی ؟کجا 

  دلم سراسر گرفت ،از این جھان شگفت

  ستاره ی رھنما ،بخوان بھ گردون مرا

. ترین و بھ یادماندنی ترین غزل ھای شاعر دانستشاید شعر زیبای ستاره ی رھنما را بتوان یکی از زیبا

شاعر در جستجوی شمس گم گشتھ ای ست کھ شاید  ،جدا از موسیقی باال و واالی کالم و نگاه عرشی

شمس نجات بخش کھ از « آ ،اما او در یافتھ است کھ آن ستاره ی رھنما ،تاکنون بھ سراغش نیامده باشد

ستاره ی رھنما از . اند او را از فرش تا عرش با خود ھمراه کندھست و می تو ،موالنا ساخت - موالنا 

آن دست غزل ھایی ست کھ در کار شاعران تاجیک بخصوص در بین ھم نسالن رحمت نذری بھ ندرت 

کامال شبیھ عبور شھاب سنگ ھا و ستاره ھایی کھ در یک قرن شاید یکبار از مقابل زمین  .اتفاق می افتد

تؤام  )آنی( خودآگاه و ضمیر آفتابی و روحانی شاعر شکل گرفتھ است و با آناین شعر در نا. بگذرند

ای کاش شاعر این غزل این فضا را بتواند دیگر بار در . است کھ در شعر شاعران بزرگ رخ می دھد

. و تکرار این فضا با رھا شدن و بی خویشی و فراموشی خویش باید ھمراه باشد. غزل ھایش تکرار کند

در چند غزل دیگر نیز بھ جستجوی این فضا می رود و اگر چھ گاھی حتی واژگانش توحیدی اگر چھ او 



از این  )نی نواز( شعر.و واژه گان روح معنوی جاری در غزل است تر می شود اما مھم تر از واژه

  :لحاظ در ھمین حال و ھوا و فضا شکل گرفتھ است

  در این شھر بی نماز ،ای پیر نی نواز

  یشی خویش را نوازاز نو نی نیا

 )نی نیایشی( ترکیب ھایی چون. آغاز کالم بسیار خیره کننده و با جسارت کالمی و گفتاری ھمراه است

از آن دست ترکیباتی ست کھ در شعر دیروز تاجیک اگرچھ فراوان بود اما در این چند دھھ ی اخیر 

دری و محمد علی عجمی و تنی توجھ رحمت نذری و عبدهللا قا. چندان فرصت بروز و ظھور پیدا نکرد

سیاووش و از جوان  ،رستم وھاب نیا ،چند از شاعران جوان و با آتیھ تاجیکستان چون فرزانھ خجندی

اگر چھ . ترھا عبدهللا حکیم بھ این مضامین و فضاھا نوید بخش روح معنویت در شعر تاجیکستان است

رحمت  .شاعرا ن می توان بھ تماشا نشست این فضا و زاللی و پاکی را در آثار بسیاری دیگر از این

نذری شاعری ست کھ بھ دو سوی فرھنگ توجھ دارد و اگر چھ توجھ بھ جنبھ ھای وطن و ملیت در آثار 

  . اما ھرگز این توجھ یک جانبھ نیست ،او پر رنگ تر است

موالنا . ستدر بین شاعران بزرگ ما شاید فردوسی شاعری باشد کھ بھ ملیت بیش از دیگران پرداختھ ا

شاعری ست کھ در مثنوی اش بخصوص کھ قرآن پارسی اش می دانند بیش از ملیت بھ دین توجھ می 

در تاریخ ادبیات . کند و حافظ رندی ست کھ این ھر دو را در حد تعادل در غزل ھایش بھ کار می گیرد

دل و تسامح و افراط و ما و اصوال در خود تاریخ ما دوران ھایی وجود داشتھ است کھ در آن ما با تعا

زمان سامانیان کھ اوج درخشش فرھنگ ایرانیان و تاجیکان است ما با . تفریط ھایی روبرو بوده ایم

  .تعادل و توجھ جدی بھ دین و ملیت در کنار ھم مواجھ بودیم

روزگاری کھ بھمنیار زرتشتی شاگردی ابن سینای مسلمان را می کرد و کتاب ھایی از زبان ھای  

مقایسھ شود با دوران مغوالن و روزگار نظامیھ ی بغداد  .ترجمھ می شد...و عربی و ارسیپن بھ گوناگو

و روزگاری کھ اھل تسنن ھفتاد و دو فرقھ شده بودند و در ھمان نظامیھ روح نظامی گری حاکم بود و 

یات ھم گاه در تاریخ ادب. شافعی ھا و حنبلی ھا و حنفی ھا ھمدیگر را بھ مدارس شان راه نمی دادند

شاعرانی داشتھ ایم کھ شعر گفتن را جز برای خدا و نعت پیامبر و امامان گناھی نابخشودنی می دانستند 

و گاه کسانی بوده اند کھ یک شاعر نمازخوان را بھ جمع شان راه نمی دادند و اینھا مصداق ھمان افراط 

ھستند کھ روح ملیت بودن را امروز تاجیک کسانی  خوشبختانھ شاعران موفق. ھا و تفریط ھاست

بھ ھر .. .مؤمن قناعت و ،استاد الیق شیرعلی. ھمانقدر پاس می دارند کھ از دینداری و توحید دم می زنند

دو جنبھ ی فرھنگ نظر داشتھ اند و از این نگاه نیز کارھای اخیر رحمت نذری توجھ دو سویھ بھ 



ست گره خوردن  ین بیت کھ توصف کشاورز پیریشاید در ا. فرھنگ ملی و دینی را با خود ھمراه دارد

  : این دو موضوع را بھ خوبی بتوان بھ تماشا نشست

  بھ پدرود گردون بھ زانو زند پس

  بھ مرز نیاکان نمازی گزارد

  : یا در ادامھ ی ھمین غزل در بیت 

  بھ دیدار نوروز نھ ھر کس رسد باز

  خدایا خدایا دلم گریھ دارد

  : )داغ آفتاب( یا در این ابیات از غزل

  شب نالھ ی مادر است و آه سحرش

  چون ماه ھمی تراود از چشم ترش

  از داغ سیاه آفتاب افتاده

  ...داغ حسن و حسین او در جگرش

  :و نیز در این غزل 

  شب بر افروزم تب امید ھا را 

  از سیھ بر می کشم اسپید ھا را

  سرنوشت خویش را می بخشم آواز

  ...راچون برھمن واژه ھای وید ھا 

 )ستاره ی رھنما( و )تا بازدید ای آفتاب( عالوه بر این توجھ شاعر بھ آوردن ردیف ھای نو و بلند چون

عنایت بھ قافیھ ھای درونی و استفاده ی بجا و خوب از موسیقی کالم و ظرافت ھایی چون ... و

ن حیث شاید از ای .بھ غزل ھای این شاعر ھویت و شخصیتی خاص می بخشد )واج آرایی( ھمحروفی

  :مثال خوبی باشد )بانگ داد( غزل

  می رسد فریاد ناقوس فرنگ

  دنگ دنگ و دنگ دنگ ودنگ دنگ

  بانگ داد از دود دوزخ می رسد

  بنگ بنگ و بنگ بنگ و بنگ بنگ

  مرگ می گیرد گلوی زندگی 

  ...تنگ تنگ و تنگ تنگ و تنگ تنگ



در . ی آورد و شوریدگی ھای زبانی موالنا راکھ تا حدودی نگاه حکمت آمیز عالمھ ی اقبال را فرایاد م

یک کالم غزل ھای رحمت نذری نیز رنگ و بوی خاص خود را دارد و بھ گمانم در سال ھای بعد از 

این نیز شاعر این غزل ھا بتواند راه ھای نرفتھ ی دیگری را طی کند و نام خود را در ردیف شاعران 

  :را مھمان چند غزل از این شاعر می کنم شما. پر آوازه ی تاجیکستان بھ ثبت برساند

  ستاره ی رھنما

  !ستاره ی رھنما  ؟نمی نمایی چرا

  ! کجا؟ ستاره ی رھنما ؟کجایی ؟کجا 

  دل است و آه است و من ،شب سیاه است و من

  !ستاره ی رھنما ،سرم پر از ماجرا

  بھ این تب و تاب خویش ،بھ این جھان پریش

  ! ستاره ی رھنما ،*نمی روم سرفرا

  ره سفیدم بده ،ره امیدم بده

  ستاره ی رھنما ،ببر فرو و فرآ

  بھ چشم روز منی ،تو اشک سوز منی

  ستاره ی رھنما ،سحر بھ خوابم در آ

  دلم سراسر گرفت ،از این جھان شگفت

  ستاره ی رھنما ،بخوان بھ گردون مرا

  فھمیدن ،درک کردن: سرفرا رفتن 

  سوز فروزان

  انگیز شام بی مھتاب و تاریکی بیم

  سایھ ی تاک خزان پیچیده در دھلیز

  می رسد از نالھ ی باد پریش اندیش

  ی دور سگی غمگین تر از پاییز*نولھ 

  بانگ خشک پشھ ی پاییز می آرد

  بوی نمناک خس و خاشاک از پالیز

  دم گیر ،می شود ارمان بی پایان من

  از ھوای تنگ زھر آگین عطر آمیز



  در دلم اندوه طوالنی ظلمانی

  کند آھستھ و پیوستھ آتش تیزمی 

  یک چراغ تیره سوی تیره روزی ھا

  چون برم من از شبان تار دست آویز؟

  خواب از چشمم ،سوی روز روشن ،آه

  می پرد باز امشب و شب ھای دیگر نیز

  یک پگاھی با نگاه زار خواھم رفت

  پیشواز آفتاب صبح رستاخیز

  نی نواز 

  ای پیر نی نواز در این شھر بی نماز 

  ز نو نی نیایشی خویش را نوازا

  بام گوشھ ھا در سیم گوشھ ھای کر

  از بام بامداد بیفکن نوای راز

  سوسوی زرد و سرخ چراغان راه را

  بخشای رھنمایی آھنگ سبز ناز

  خشکیده آب دیده ی فواره ھای کور

  ماھی ّ سنگ بستھ شان را پرنده ساز

  پیکره ھا را ھم از خروش ،آور بھ رقص

  اده و یک پاره ی پیازبا چند جام ب

  من زنده ام ھنوز بھ بوی بھار دور 

  ھمچون درخت سوختھ از بوی نفت و گاز

  دریغا چو مرد راه  ،در چار سوی عشق

  باز ،می ترسم از وصال کھ دارد فراق

  در این شھر سنگدل ،ای نی نواز مھر

  بود و نبود مرا گداز ،با سوز و ساز

  از این شھر تنگدل ،از کوچھ ھای تنگ

  اندیشھ ی فراخ غمم را ببر فراز



  آتش بزن دگر بھ ھمھ برد و باختم

  از این غرام بازی شھر قمارباز

  تب یازه

  شب بر افروزم تب امید ھا را 

  از سیھ بر می کشم اسپید ھا را

  سرنوشت خویش را می بخشم آواز

  چون برھمن واژه ھای وید ھا را

  سایھ ی اندیشھ در من می نماید

  ا و بیدھا راپیچ و تاب بادھ

  روشنایی ِّ دلم را می کشد دم

  جاویدھا را ،ھمچون زمان ،تیرگی

  نیمھ شب در خواب می خواند نگاھم

  خورشیدھا را ،از سپھر بیکران

  بانگ داد

  می رسد فریاد ناقوس فرنگ 

  دنگ دنگ و دنگ دنگ ودنگ دنگ

  بانگ داد از دود دوزخ می رسد

  بنگ بنگ و بنگ بنگ و بنگ بنگ

  رد گلوی زندگی مرگ می گی

  تنگ تنگ و تنگ تنگ و تنگ تنگ 

  گل می کند ،کوکنار خاوران

  رنگ رنگ و رنگ رنگ و رنگ رنگ

  زھر زیبا و فریبا می دھد

  شنگ شنگ و شنگ شنگ و شنگ شنگ

  آب افیون خون مردم می خورد

  ننگ ننگ و ننگ ننگ و ننگ ننگ

  خاک را پاک آخر آتش می کند



  .جنگ جنگ و جنگ جنگ و جنگ جنگ

  نظام قاسم

  
  رفت نیم عمر در آزردن مام و پدر

  نیم دیگر در غم فرزندھا بگذشت و رفت

  شاعری کھ شیدایی و شور را با اندیشھ و شعور. شاعر این بیت زیبا کسی نیست جز نظام قاسم

  غزل .در ھم آمیختھ است و شعرش را کھ آیینھ زندگی خود اوست بھ میان مردم آورده است 

  اگر چھ گاه درونی و شخصی است اما بازتاب رنج ھا و دردھای انسان امروز ھای این شاعر 

  درخم و پیچت بھ خدا خستھ شدم! زندگی  :است 

  ...راه جستھ بھ خطا و بھ خطا خستھ شدم

  راه بردم ز ثری تا بھ ثریا آسان

  ...از ثریا چو رسیدم بھ ثری خستھ شدم

  پیش پای کس و ناکس دل ما قربان شد

  خستھ شدم_ ن مرغ عروسی و عزا ای–از دل 

  شعر نظام قاسم حکایت انسان دردمند امروز است کھ با ھمھ ی توان و توشھ ی باالیی کھ دارد

  حکایت انسانی کھ عشق را می شناسد و چونان مجنون .با رنج و درد و مشقت روبروست 

  :تازیانھ ی این عشق را بر گرده ی خود احساس می کند 

  ردون داشتم من کھ سر بر اوج گ

  کی غم از پسخند ھر دون داشتم

  چون کتاب نو نبودم پر جال 

  چون کتاب کھنھ مضمون داشتم



  عمری چو می  ،تا ز خامی وارھم

  خویش مدفون داشتم خویش را در

  سوختم من ھم ز عشق لیلیی 

  ...در دلم غم ھای مجنون داشتم

  پختگی زبان و اندوھی کھ در. زبان شعری نظام قاسم روان و تا حدودی سھل و ممتنع است

  گر چھ شاعر گاه دچار تکلف ھای. غزل ھایش موج می زند یاد آور غزل ھای سعدی است 

  :زبانی نیز می شود 

  من نبودم ھیچ گھ یک سو گرا

  دیده ی حق بین بھ ھر سون داشتم

  :یا در غزلی دیگر

  بوده ای گوش کر و سوی تو رفتم بھ عبث

  ستھ شدمتا بھ منزل نرسیده چو صدا خ

  کمربندت جھان،می دھد یا نھ

  در تھ بارش کمر گم می کنی

  شاید گناه این گونھ بیت ھایی بیش از ھمھ بھ گردن دور شدن تاجیکان از زبان معیار غزل

  بلکھ دور ،ارسی موجود امروز نیستپمنظورم زبان معیار . باشد 

  .است... شدن از زبان حافظ و سعدی و جامی و صائب و بیدل و کلیم و 

  :ھمین شاعر در ھمان غزل آخر بیتی چنین شکوھمند و استوار می آفریند

  از راه سمنگان باز گرد! رستم 

  رخش می یابی پسر گم می کنی

  زیبایی این بیت آنقدر رشک برانگیز است کھ ھر ذوق سلیمی جایی برای این بیت در حافظھ ی

  ی را ببینید کھ خود آغاز و مطلع غزلییا مثال این بیت بھ یاد ماندن. خود دست و پا می کند 

  :زیبا از این شاعر است  

  برای مرغ دل از چھ قفس درست کنیم 

  ...بھار آمده باز آ نفس درست کنیم

  .شده است در مورد نظام قاسم و شعرھایش پیشتر در کتاب خورشید ھای گمشده حرف ھایی زده



شاید غزل ھای سالھای . جیب بھ چشم می خورداین ھر دو شاعر در غزلھایشان رگھ ھایی از خالقیت ع

معروف تراش خورده تر از غزل ھای این دو شاعر باشد اما  اخیر عجمی یکدست تر و بھ قول

گاه در .درجھ ی خلوص و عیار باال در برخی از ابیات این دو شاعر قضاوت را دشوار می کند

تالش برای .را می توان مشاھده کردرنگ و بویی از تصنع  پاره ای از ابیات غزل ھای نظام قاسم

  :گاه کار دست شاعر می دھد استفاده از ھمھ ی ظرفیت ھای قافیھ

  ھوای ھمپری شاھباز اگر نشود

  برای خود پر و بال مگس درست کنیم

  در اینجا شاعر یک دفعھ مخاطب را با خود بھ آسمان ھفتم می برد و از آن باال پرتش می کند

  بین سیمرغ و. وییم اگر ما را بھ بھشت نمی برند لطفا بھ جھنم ببرندمثل این کھ بگ. بھ زمین 

  عقاب تا مگس دست کم صدھا نوع پرنده از قرقی و کبوتر و قوش و پرستو گرفتھ تا بلبل و 

  .گنجشک و زنبور و سنجاقک ھستند اما متاسفانھ ھیچ کدامشان قافیھ با قفس و نفس نیستند 

  ردن مگس بوده می توانست این مگس را با مضمون دیگریحاال اگر ھم شاعر مجبور بھ آو 

  در غزل زیبای انگشتر سلیمان کھ ساختاری محکم و روایی دارد نیز گاه. در غزلش بیاورد 

  دو بیت آغازین را ببینید کھ چقدر بھ ساختار. این تکلف و تصنع در ابیاتی خود را می نمایاند 

  ت این دم سر سلیمانبر سنگ ھر دو دست اس :غزل کمک کرده است 

  انگشتر سلیمان! از دست رفتھ آوه

  از عدل لحظھ ای رفت چون دور آندم آمد

  در صورت قرینی دیوی بر سلیمان

  اما درست در بیت سوم با آوردن قوافی درونی تصنعی کھ آوردن آن چندان ضرورتی نداشت

  ود را از دستحال غزل و خواننده گرفتھ می شود و غزل رنگ و بوی حکایت و روایت خ 

  :ببینید. می دھد 

  سوزد چو اندر انگشت ،بر دل نھد چو انگشت 

  بام و در سلیمان ،دیوان چو کرده دیوان

  آوردن انگشت بھ کسره و بھ معنای زغال سنگ در این غزل جز ردیف کردن یک صنعت

  اما .جناس کار چندانی در ساختار عمودی شعر نکرده بلکھ از زیبایی و حس شعر کاستھ است 

  با ھمھ ی این کاستی ھا غزل نظام قاسم در ردیف غزلھای نو و پیشرو و درجھ ی اول غزل 

  .با ھم غزل این شاعر را زمزمھ می کنیم .معاصر تاجیکستان جای می گیرد 



  بھاریھ

  ؟برای مرغ دل از چھ قفس درست کنیم

  باز آ قفس درست کنیم ،بھار آمده

  چو مرغکان کھ نصیب حیاتمان فصلی ست

  بھ خویش النھ ز خار و ز خس درست کنیم

  کنون باید ،نگفتھ داد ز خویش و کسان

  برای خویش و کسان دادرس درست کنیم

  اگر خیال مراحل بھ سر بود ما را

  نخست مرحلھ بانگ جرس درست کنیم

  بیفکنیم بھ خاک این زمان بنای حسد

  ھوای معنویی از ھوس درست کنیم

  ھوای ھمپری شاھباز اگر نشود

  رای خود پر و بال مگس درست کنیم ب

  ز ناکسی گذر و با کسان نظر سازیم

  کس درست کنیم ،جدل کنیم کھ در خویش

  در این جھان بشود تا سزای پای کسی

  برای خویش دل دسترس درست کنیم

  بنای جھل بھ بنیاد خود کنیم خراب

  پس درست کنیم ،بنای عقل ز بنیاد

  درست شد کھ بھار آمد و زمستان رفت

 .تا نفس درست کنیم! رسید ھمنفسان 



  مؤمن قناعت

  
قناعت در طول پنج دھھ حضور موفق در عرصھ ی شعر تاجیکستان و خلق آثاری فراوان در غزل نیز 

 ،اما پیش از پرداختن بھ آن با عنایت بھ نزدیکی دو قالب قصیده و غزل .تجربیاتی ارزنده خلق کرده است

ی پایانی از یک قصیده استوار و محکم وی کھ زبان بزرگان قصیده را بھ اجازه می خواھم با آوردن ابیات

  . بر توانایی وی در این قالب نیز صحھ بگذارم ،یاد می آورد

   .او نیز کامال ھویداست )ارسیپنسیم ( او یک منادی وحدت و دوستی ست و این از غزل زیبای

 .دینداری و دعوت بھ پاکی شکل می دھد ،نیعرفان ایرا ،غزل ھا و شعرھای استاد قناعت را تار و پود

  :چند غزل از استاد قناعت را دلیل این ادعا می کنم

  نسیم فارسی

  از خلیج فارس می آید نسیم فارسی 

  ابر از شیراز می آید چو سیم فارسی

  چو دور افتاده است ،دُ راز این دریا نمی جویم

  از تگ دریا تھ ِ چشم یتیم فارسی

ِ بی شکستمی رسد از کشتی بشک   ستھ شعر

  شعر ھم بشکست با پند قدیم فارسی

  شیخ را سرمست دیدم یک شبی از بوی نفت

  عطر و شمیم فارسی ،رفت با عطر کفن

  سروش غیب

  قصر بلور بر اثر بی فری شکست

  قصر ظھور مایھ ی بی جوھری شکست



  دل از زبان جدا و زبان از صفات حق 

  از دست رھروان پر و بال پری شکست

  یان قافلھ ی عامیان شعرحافظ م

  با صد زبان سروده و لفظ دری شکست

  خون گرفت ،خاک ،در مد ّ و جزر دور قمر

  تا ناودان حکمت بحر و بری شکست

  پاکی ز آب رفتھ و صحراست آبشار

  شیوه ی نیلوفری شکست ،از چشم چشمھ

  از حضور ،بشنو سروش می رسد از غیب

 .شکست یک لحظھ گوش دار کھ سرب کری

  شاعر پند و اندرز -نصرهللا كمال 

  
 –ب یانتشارات اد )ك تمنایدر فرودگاه ( شاعر یشعر ین مجموعھ یاست كھ بعد از خواندن آخر ین لقبیا

ات سبب شد كھ در مجموعھ ین روحیھم. ستیو ھو و داد و قال ن یاھل ھا. ندبھ او داده ا 2003دوشنبھ 

ن دفتر را با دقت بخوانم و یغزل ا 135م و تمام یمھربان تر كنكاش كن یاش با نگاھ یصفحھ ا 272 ی

رودخانھ  .او اھل پند است و اندرز. ق تر داشتھ باشمیدق یات شاعر تاملین خوانش در روحیاز رھگذر ا

و . ستیدرد ھم ن یاما ب. و درد ندارد یجنونمند یادعا .رود یزالل و آرام است كھ راه خود را م یا

كمال  ن رویاز ا. ز بازتاب داردین یات و رفتار ویاست كھ در روح یزین آرامش توام با صفا چیھم

كمال .رش رایكند خودش را و ضم یم ینھ گییكھ شعرش آ .میدان یز میصادق ن ینصرهللا را شاعر

  . است یار رودكیمتولد د



ل د كمایشا. را در خود پرورده است یرعلیق شیچون استاد ال ین اواخر شاعر بزرگیكھ تا ھم ینیسرزم

 یو صالبت و فخامت ییدایبا شور و ش. دید یو كمال خجند یرودك یدر حد و اندازه ھا یرا نتوان قلھ ا

 یكرنگیو صداقت و . ز برده استین یاما كمال از آن ھمھ كماالت بھره ا .ن بزرگان استیكھ در كالم ا

 ت از غزلیدو ب. تسین یز كمین چیاكان خود بھ ارث برده است و ایست كھ كمال از ن ین صفتینخست

  : دینیرا بب )را ه رھا(

  ستین ما و من روا نیباال ا یبچھ ھا یا

  ستیست؟ باالتر از شما نین تر از شما كییپا

  ا ھرگز مشو گرفتاریبر حرص مال دن

  …ست ین درد را دوا نیھر درد را دوا ھست ا

  م؟یا نبودیم یدوستان در عالم بود یا

  …م؟یا نبودیم یدر برگ گل چو شبنم بود

  ناگھ فتاده از شاخ یدرخت یوه یچون م

  …م؟یا نبودیم یدر باغ عمر ما ھم بود

  ن ملك كسرھا ماندیاز ما نھ قصرھا ماند ا

  م؟یا نبودیم یاز ذات خسرو و جم بود

و  یك محور وآن ھم پاكیحول  یاما ھمگ .كمال نصرهللا متنوع و رنگارنگ است ین شعرھایمضام

شود  یافت نمی ین شاعر عاشقانھ مبتذل و سطحیا یدر تمام عاشقانھ ھا. دزن یدور م یو مھربان یراست

شاعر  ین ذاتیزند و ا ینجابت در آن موج م. ستیز نین یست ھرگز سطحین یو عشق اگر آنقدر آسمان

  .است

  ن سحر رقص كنان صبا گذشتیاز ره صبح ا

  ا كھ ھمھ خطا گذشت؟یام درست بود  یزندگ

  آبدار من یه ویره مھ میتا كھ رسد بھ ت

  ن كھ چھ آبھا گذشتیاز سر نوبھار من ب

  ھ عمر منیھ بھ خنده كرده ام خنده بھ گریگر

  روز و شب از قفا گذشت یھ خنده ایصورت گر

  ت وفا سروده امینھ ز دل زدوده ام بیك

  …وفا گذشت یك دلبر بیات من چو یگرچھ ح



ده اند كھ از كجا یو بارھا از خود پرسداشتھ اند  یستیو ك یستیچ یاز شاعران بزرگ دغدغھ  یاریبس

ده است و یش پرسین سوال را بارھا از خویز این دفتر نیشاعر ا. مییآمده اند و رھسپار كدام مقصد و ماوا

  . ابدیش و مخاطبانش بیخو یقانع كننده برا یش پاسخیده است تا در حد توان خویبارھا كوش

  از كجا آمدم كجا رفتم

  تمنوا رف یم كھ بیآن نوا

  ھواست یر بر سویچون ت یزندگ

  نك ره من تا كجاست؟یپرم ا یم

  ست یك نشان زندگینجا یآنجاست ا یزندگ

  …ست یك امتحان زندگین جھان یدر ا یزندگ

  كشند یم یریپ یمن مرا بر سو یسال ھا

  …ست یخور شبان زندگ ین گرگ ھستیحسرتا ا

  ال عشق بودم عاشق من مرگ شدیدر خ

  ست یو امان زندگات است یح یمرگ دارو

  :زاده گفتھ است یدوست از دست رفتھ اش مسافر نب ید كھ براینین سوكسرود را ببیا ای 

  ؟!مسافر یكجا رفت ی؟كجا بود

  !مسافر یخطا تا چشم ما رفت

  نخواھم مرد ھرگز  یگفت یتو م

  ؟!مسافر یحاال كجا رفت یول

  مثل فرزند یبھ باغت ھر درخت

  !رمساف ید تو را رفتیتو را جو 

  یدوستان ھرگز نبود جدا از

  …!مسافر یچرا حاال جدا رفت 

ت از روح مھربان و نمك شناس شاعر ین حكایو ا .ستین گونھ سوگنامھ ھا در دفتر شاعر كم نیاز ا

رد و شاعر در یگ یھاست كھ شكل م ین غم ھا و شادین دفتر با ھمیا یعموم ین ھمھ فضایبا ا .دارد

خودش در . را گرفتھ است یرد كھ جانب شادمانیگ ینقدر جانب غم را من دو فضا ھمایحفظ و تعادل ا

  :دیگوید و میگشا یف را مین راز ظریا یبھ درست 181 یصفحھ  غزل

  زدیر یده میاشك من خند



  …زدیر یده مین دل است از دیا

را كھ شاعر آن  .ن اوین روزه و نماز و شھادتیھم. اوست یشاعر مسلمان یگر از دغدغھ ھاید یبخش 

 یكودك ییر مادر و الالیاوست و با ش یبلكھ ذات. خود نكرده است یا یدن بھ دنیرس یبرا یزیدست آو

  نصرت صباح من ال الھ اال هللا :اش آن را آموختھ است

  پناه من ال الھ اال هللا یخانھ 

  ست؟یمان چیا یست؟ روشنیرخشان چ یتو رو یب

  …شعلھ زن بھ راه من ال الھ اال هللا

  نھان من  یجان من شعلھ  نجات یا

  اه من ال الھ اال هللایدر شب س

  ض و فرح پگاه دارد روزهیف

  از چشم خدا نگاه دارد روزه

  ك ماه چو ماه پاك باش از دل صافی

  دور از شر و از گناه دارد روزه

  آزاد كند ز مكر و از عالم زشت

  …بھشت راه دارد روزه یبر سو

  صبحدم نور خدا بسم هللا ست

  ند رھا بسم هللا ستدر از ب

  شان شدگان یخاطر جمع پر

  …ر بال بسم هللا ستیسپر ت

  درگاه مراد یاوست زنگولھ 

  ما بسم هللا ست یخدا معن یا

از  یا ناخواستھ برخیده است و شاعر در آن خواستھ یش از آنكھ غزل باشد قصیكھ ب یدر غزل بلند

 :اش نوشتھ است یشانیكھ بر پ یاعردرغزلن شیاما ھم. ده گرفتھ استیز نادیرا ن یشعر یضرورت ھا

  :دیسرا ین میچن )دان سرخیدر م(

  ست؟یپشت درھا پشت درھا پشت درھا ك

  ست؟یبا پشت فرھا كیز یپشت مرمرھا

  ماند یپاسبان استاده و كس را نم



  …ست؟یدور از نظرھا ك یساكن آن حجره 

 ین دفتر اگرچھ زبانیھ شاعر ان كیشاعر سخن گفت و ا یرامون زبان ھندین مختصر پیشود در ا یم

دل و شاعران یعبدالقادر ب یزبان یره ید در دایآ یز بدش نمیممتنع دارد گاه ن یساده و سھل و تا حدود

از  یدر برخ یو حت. جاد كندیا یز آثارین ینسف یدایو س یبخصوص صائب و شوكت بخار یسبك ھند

ن شاعران یگر از اید یاریز چون بسیاما او ن. ابدی یق دست میبھ توف یادیز تا حدود زین فضاھا نیا

 ین وادین شاعران را بھ ایم و صرف ایمستق یریر پذید تاثیشا .شود یزبان م یغزلسرا دچار دوگانگ

نگاه  یر اجتماعیو غ یخنث یو حت یروزید یكند غزل یش از آن كھ امروزیكشاند و غزلشان را ب یم

 باشد كھ بھ شھادت كتاب ارزشمند یعران مثال سھراب سپھرن شایا یریر پذیتاث یو كاش الگو. دارد یم

دل یر را سھراب از بین تاثیشتریب ،ینید حسن حسیاز محقق ارجمند دكتر س )یو سبك ھند یدل سپھریب(

 یباق ییپا یچ جایكرده است كھ بھ قول معروف ھ یر را آنقدر ھنر مندانھ درونین تاثیگرفتھ است اما ا

پا را  یگذاشتھ است اما جا یكس یپا یكھ در برف قدم بھ قدم و پا جا یل كسنگذاشتھ است و درست مث

پا را  ید جایادش بوده كھ باینطور قدم برداشتھ و متاثر شده اما یبالفاصلھ پاك كرده است سھراب ھم ھم

ن اساس اگر یبر ا .است یریرپذین شكل تاثین و خالقانھ تریتر ین و ھنرین دشوارترینگذارد و ا یباق

ال یو خ ن ظرافت را در كارشان لحاظ كنند و صد البتھ بازوان ذھنیك این دفتر و شاعران تاجیاعر اش

ف كمال یدر رد یدا و شوكت و شاعرانیك بزرگتر از سینزد ینده یسازند در آ یقو یخود را با سبك ھند

بوستان دست ست اما فعال در ین یافتنیدست ن ییآن آرزو. ن ظھور خواھند كردیدر آن سرزم یخجند

  .مین شاعر را با ھم نجوا كنیم و جند غزل از ایر كنیكمال نصرهللا س یافتنی

  آیھ ی سبز

  از آن رو گردان یدل ساده دگر رو یا

  بھ خود آ از در صدق و بھ خدا رو گردان

  ن را بشنویسرسبز زم یسبزه  یھ یآ

  ش تر زان كھ شود دفتر او روگردان یپ

  یشو یمچ بود داغ دلت را یداغ تن ھ

  ره اخالص و صفا جو گردان اشك را در

  یا شوین دنیم كھ تو دست و دل از ایمن نگو

  ان دل و آن سو گردانیدست را پل بھ م

  كن ییر و گل مرقد تنھایغصھ را گ



  نو گردانیر و گل ساغر میخنده را گ

  ده و جان و دل را ید یباز كن روزنھ 

  د خرد آر و ز جادو گردانیرو بھ خورش

  تو یبشود ھالھ  ینور یار ھالھ  یخواھ

  بھ دل داده بر آن رو گردان یشمس را جا

  آیینھ ی حیات

  ا ترانھ خواند و راز وطن كندیدر

  ا سخن كندیما لب فرو ببستھ و در

  ات كند انعكاس ھجریح ینھ ییآ

  كھ تنش را وطن كند یواحسرتا كس

  ا مبند مھریا بھ من بگفت بھ دنیدر

  تن كند ترك یرا نفس بھ ھر نفسیز

  ن و آنیبر ا یمھر كھ بست یآن رشتھ ھا

  ت رسن كندیبر دل و پا یرھا یروز

  گل بخش با نگاه و لبان از بھار مھر

  اسمن كندیفردا ره تو را ز فر 

  یب را مفرست از پس سریر فریت

  تا از پس سر تو زمانھ زدن كند

  مردانھ باش و زود رھا شو ز زن كھ عمر

  .كند زن ھیدم بسا ز مرد فروماید



  فرزانھ ای از خجند

  
چھره ی ادبی  مشھورترین )-1964( فرزانھ خواجھ نیا ،شاید در بین شاعران نسل نو و جوان تاجیک

اما در مورد فرزانھ بھ شھادت آثار  ،ھمیشھ این یک اصل نیست کھ مشھورترین ھا بھترین ھا باشند. باشد

کی از پر فروغ ترین چھره ھای ادبی معاصر خوب و نوآوری ھایش این اصل واقعیت دارد و فرزانھ ی

عالوه بر آنکھ در تاجیکستان چھره ی مشھوری ست و حتی علی رغم جوانی  فرزانھ. تاجیکستان است

او در خانواده ای  .شاعری متواضع نیز ھست ،جوایز معتبرکشور تاجیکستان را ھم بھ دست آورده است

محمد  .خوب و نو گرای تاجیکستان می باشد ادیب پرورش یافتھ است و ھمسرش نیز از شاعران

الماغوط شاعر شھیر و بزرگ سوری در مصاحبھ ای در مورد مرحومھ سنیھ صالح شاعره ی شھیر و 

الماغوط می گوید سنیھ شاعر بزرگی ست اما افسوس کھ در سایھ ی نام من . ھمسر الماغوط می پرسند

یکی از زیباترین آنھا . سنیھ و بگویید ھمسر الماغوطو این بزرگترین توھین است کھ نگویید . قرار گرفت

و یا غزلھایی با .ورزاب زنده باشد ،در دامن دوشنبھ: با این مصرع  )زنده باشد( غزلی ست با ردیف

  ...غزلم نیست ،زیبا غزل من تو نباشی: آغازی چنین زیبا

غزلیات  شوریدگی ھای موالنا واما در مورد فرزانھ باید گفت کھ زبان او بیش از ھر شاعری تحت تاثیر 

  :شاید این نکتھ را در این ابیات روشن تر بتوان دید. شمس است

  از قالبم برآیم و خواھم کھ جان شوم

  .. .وارستھ تر ز قافلھ ی لولیان شوم

  تا ھمچو نی ز مغز جگر نالھ در کشم

  باید ز پوست بگذرم و استخوان شوم

  :می شود کھ شاعر بھ این بیت ھا دست می یابدو گاه زبان و نگاه آنقدر زالل و عمیق 

  روزی مرا بھ روی کفت گیر وسوره خوان 

  تا از صدف برآیم و لؤلؤی جان شوم



  :یا این ابیات

  بھ نھانم آشنا شو کھ فسانھ زار بینی

  لحظات ھستی ام را ھمھ انتظار بینی

  بھ بھارگاه من آ کھ گیاه مھر خود را

  ...بینی ھمھ پر بھار ،ھمھ سبز سبز بینی

  :و گاه با رنگ و بوی سبک ھندی گره می خورد و می شود این بیت

  بپذیر نامھ ام را کھ بھ نام فرخ توست

  ...ورق گلی گشایی و خط غبار بینی

  :حرف اول را می زند در این بیت ھا ھم شور و حال غزل ھای موالنا

  میوه ی ماھم بده ،من کھ درخت شبم

  ...هور شفق آغشتھ ام بوی صباحم بد

  ھیچ شناسی کھ من داغ سویداستم

  ...در دلک اللھ ای پشت و پناھم بده

و گاه زبان او آمیختھ ای از عراقی و ھندی می شود و گاه شکوه سبک خراسانی را نیز بھ یاد می آورد 

و با این ھمھ از یاد نمی برد کھ غزل و زبانش امروزی نیز باشد و از تعابیر و ترکیب ھای نو و ساختھ 

  :این دو بیت در ادامھ ی ھمین غزل دلیل این ادعاست. ذھن شاعرانھ ی او سرشار باشدی 

  پر بود از منظره ،این حرم شش دره

  ذوق نگاھم بده ،چشم کھ دادی مرا

  روزنھ ای باز کن ،در قفس سینھ ام

  ...رخصت آھم بده ،تنگ شد آخر دلم

گرچھ مصراع دوم بیت آغازین از  .ناستذھن و زبان فرزانھ درگیر نفس گرم موال ،نیز در این غزل

  .عالمھ اقبال الھوری ست کھ خود اقبال نیز از مریدان حلقھ ی موالناست

  شبنم بھ گریبان زن ،ای سبزه ی فروردین

  خورشید بھ دامان زن ،باال شو و باال شو

  برگی نفتد از شاخ  ،تا باد نجنباند

  آتش بھ نیستان زن ،تا شیر برون آید



ین غزل نیز شور و معنا حرف اول را می زند و خود شاعر اعتراف می کند کھ شاعر اگر در ادامھ ی ا

تنھا در پی ظواھر و تصویرگرایی و الفاظ و زیبایی ھای کالمی باشد و از معنا و شوریدگی و باطن 

  :نمی تواند کاری نو و تازه کند ،زالل بھره ای نبرده باشد

  ایوان چھ بیارایی ،کافی ست! تصویرگرا

  گر نقش نوی داری در گنبد گردان زن

  طیاره سوارانی بر کعبھ سفر کردند

  پا را بھ بیابان زن ،ای عاشق حقانی

  عکس فلک محزون در آینھ ی دریاست

  تو نقش عزیزت را در آینھ ی جان زن

و در این بیت کامال اعتراف می کند کھ نوازش ھای شمس ذھن شاعر را اینگونھ توانمند و شورآفرین 

   :ه استکرد

  ای شمس نوازشگر ،شش سو ھمھ باران است

  مضراب طالیی را در پرده ی باران زن

  :یا این غزل کھ باز در وزن دوری و حال و ھوای حضرت موالنا شکل گرفتھ است

  ھم ساز نو ات باید ،ھم سوز نو ات باید

  ھم راز نو ات باید ،ھم روز نو ات باید

  ای شعلھ ی افسرده، پرواز نوات باید

  آغاز نوات باید ،وی عشق فرو مرده

  بر کام عدم مفکن ،این دم کھ نصیب توست

  دمساز نو ات باید ،ای ھمدم غافل ھا

  خود اصل صدا می باش ،ای عکس صدای کس

  ...آواز نو ات باید ،تقلیدگر دیرین

باشد  برخی از غزل ھای فرزانھ نیز بیش از آنکھ رنگ و بوی تلفیق این سبک ھا و زبان ھا را داشتھ

مثال عراقی صرف یا ھندی صرف است کھ در واقع اینھا غزل ھایی ست کھ شاعر ھنوز دنبال کسب 

او در غزل ھای عراقی اش اگرچھ تا حد زیادی توفیق دارد و در ھندی ھا . تجربھ ی زبانی بوده است

کھ در آغاز این  ، اما تکامل زبانی او در غزل در غزل ھایی ست.این توفیق کمتر با او ھمراه بوده است



وگرنھ این ابیانت از یک غزل ھندی او . غزل ھایی با شیفتگی و شور موالنایی. میه امقال از آن یاد کرد

  .را ببینید کھ اگر چھ نمکی دارد اما ھرگز بھ گرد آن غزل ھای پیشین نمی رسد

  خسی از بانگ انجم خیز ما بی جا نشد آخر

  آخرز جان داروی ما دل مرده ای احیا نشد 

  ز ھم دوری گزیدیم و غریب و تاقھ خشکیدیم

  ...ھزاران جوی تنھا گرد ما دریا نشد آخر

اما فرزانھ ازاین اصل استثناست و توفیق زبانی او در  ،ستیاگرچھ زبان شعری تاجیکان بھ سبک ھندی 

در این ھم نمونھ ھایی از غزل ھای وی . تلفیق این سبک با سبک عراقی و خراسانی حاصل شده است

سبک عراقی کھ البتھ چند سر و گردن باالتر از غزل ھای سبک ھندی او و غزل ھای سبک عراقی 

  :بسیاری از شاعران تاجیک است

  یار ما رویید از پیوند صبح و آفتاب

  آیینھ بین و خود بیاب ،من نگویم کیست او

  رندی ات پیروز شد بر پارسایی ھای من

  ...ای ثواب من گناه و ای گناه تو ثواب 

  دریغ فصل قیام ،دریغ فصل شکفتن

  ...کھ پر شکوفھ شدم چون شکوفھ ی بادام

  نھ حرفی بگو و نھ بشنو ،خموش باش

  ...کھ زھر می چکد از ھر لبی بھ جای کالم

در یک کالم عظمت و بزرگی یی اگر در شعر و غزل ھای این شاعر بھ چشم می خورد مرھون و 

و ضمیری آفتابی کھ تفکر و تامل را  و سیر در آفاق درونمدیون نگاه شاعرانھ و ژرف نگر اوست 

بھ گمانم در فرداھای نزدیک از این شاعر غزل ھایی تامل برانگیزتر و با دغدغھ ھایی  .برگزیده است

شاعر کھ در ایران و توسط  )پیام نیاکان( این ھمھ گفتیم اما از یاد نبریم کھ در دفتر. بزرگتر خواھیم شنید

منتشر شد نقش دوست و قیصر امین پوردر انتخاب و گزینش و حذف پاره ای از اشعار  انتشارات سروش

   .نقشی بزرگ بوده است وگویا این امر خود بھ درخواست فرزانھ بوده است

غزل ھای این شاعر کاستی ھایی اندک نیز دارد کھ در مقابل آن ھمھ عظمت و زیبایی و توان ناچیز می 

  . ا چند غزل از این شاعر این مقال کوتاه را نیز بھ سرانجامی نیکو رسانیمنماید و بگذار بگذریم و ب

  فصل شکفتن



  دریغ فصل قیام ،دریغ فصل شکفتن

  کھ پر شکوفھ شدم چون شکوفھ ی بادام

  قطاره ھا فلج و راه آسمان بستھ

  نمی رسد بھ دلم از دل کسی پیغام

  اعتمادم نیست ،دگر بھ خنده ی خورشید

  ست سرد و خون آشام کھ آفتاب چو چشمی

  نمی شود کھ در آغوش شب پناه آرم

  کھ بی سبب بکشد تیغ برق را ز نیام

  بھ یاد آیدم ایام مست رقصیدن

  ز پای کوبی باران بھ روی صحنھ ی بام

  نھ حرفی بگو و نھ بشنو ،خموش باش

  کھ زھر می چکد از ھر لبی بھ جای کالم

  کسی بھ یاد کسی نیست اندر این عرصات

  سالم ،یاد مرا می کند سالم بھ آنکھ

  اگر چھ ھیچ نگفتم بھ غیر بسم هللا

  تمام ،تمام ،تمام شد بھ ھمین آیتم

  آیینھ 

  از قالبم برآیم و خواھم کھ جان شوم

  وارستھ تر ز قافلھ ی لولیان شوم

  خامش است بدان سرخی زبان ،خورشید

  من حرف او بگویم و او را زبان شوم

  شستھ امآییینھ ام کھ بین تو و تو ن

  بگذار تا ھمیشھ چنین ترجمان شوم

  تا ھمچو نی ز مغز جگر نالھ در کشم

  باید ز پوست بگذرم و استخوان شوم

  گھ دیگر فناستم ،گاھی بقاستم

  گھ دیگر گمان شوم ،گاھی یقین شوم



  بر قصد پیر زال سیھ کینھ ی قضا

  این عمر پنج روزه تو را مھربان شوم

  بمان  ،من آرزوی درگذری نیستم

  مھربان شوم ،تا در دل تو مھر زنم

  روزی مرا بھ روی کفت گیر و سوره خوان

  .تا از صدف برآیم و لؤ لؤی جان شوم

  رخواجھیعطا م

  
شتر از یب یمھربان كھ تا حدود یدر شغنان با چھره ا 1963ست و متولد سال  یرخواجھ بدخشانیعطا م

د عطا را نتوان در یشا. دینما یچھره م شیعاشقانھ كھ در غزل ھا یھ ایدھد و روح یسنش نشان م

اما اعتنا و توجھ اش بھ غزل و بخصوص  ،ن سال ھا بھ حساب آوردیشرو غزل در ایف شاعران پیرد

ز ین ییدارد تا جا یك پژوھشگر با وجدان را بر آن میر یاخ ین مقولھ در سال ھاینگاه عاشقانھ اش بھ ا

  .باز كند یمین شاعر صمیا یبرا

  . ات نادر شھر دوشنبھ چاپ شده استیدر نشر 2003ن دفتر شاعر كھ در سال یآخر )عشق و اشك( 

ز یقالب غزل ن ،یو آزاد و چھارپاره و مثنو ییماین یدر كنار قالب ھا یصفحھ ا 128ن كتاب یدر ا

د عطا یبا ،میقات شاعر بنگریق بھ توفیق و عمیدق یم با نگاھیو اگر بخواھ. گرفتھ شده است یار جدیبس

گرش بخصوص چھار ید ین تالش شاعر را در سروده ھایاگر چھ ا. میرخواجھ را شاعر غزل بدانیم

توان پنج غزل  یم ین دفتر بھ دشواریغزل ا یش از سیان بیاز م.كند یكم رنگ نم یپاره و مثنو

افت یست غزل بتوان یش از بید بیغزل شا ین حدود سیان ایدر م ینش كرد، از طرفیكدست و محكم گزی

  . ستین یق كمین توفیشود و ا یافت می یت و نوآوریاز خالق ییدر آنھا رگھ ھا كھ



تھا ین بیا. دانست یاد ماندنیبھ  یعاشقانھ  یت ھایرخواجھ را شاعر بین رھگذر عطا مید بتوان از ایشا

  :ن ادعاستیل ایدل

  در من كھ در باغ بھشت یده ایآنچنان سبز  

  كند در دفتر اعمال من یصورتت گل م

  ما برده ینھ یرا از س یآتش قدس یا

  ما مرده؟ ینھ یكھ چھ سان آتش در س یدید

  پرندگان صفا یپرندگان سما ا

  شما یدل آشنا ،میشما یمن آشنا

  ا در كنارم كھ مستت كنمیب

  بت پرستت كنم ،یاگر مسلم

  ر است در سال تو و در سال منین چھ تقدیا

  تو از دنبال من ،من بھ دنبال سخن گردم

   یده ایخدا تو از كجا رس یفرشتھ ا یا

  یده اینسا بھ جان ما دم یكھ نور سوره 

شتر یب. افتھ استیباشد كھ شاعر بھ آن دست  یعاشقانھ ا ین فضایتر ین و ملكوتیتر ید قدسیت آخر شایب

  :دینیت ھا را ببین بیا .یست تا آسمان ینین دفتر زمیت شاعر ایذھن

  رسند یبا نمیبا دالن بھ دلبر زیز

  رسند یا نمیادالن تشنھ بھ دریدر

  نھ خون دلم را كشد برونیاشكم ز س

  رسند یدل ما نم ین دالن بھ پایخون

  دمین ھمھ دزدان ھر آن چھ دزدیان ایم

  نگھ ز چشم تو و بوسھ از لبان تو است

گر ید ید در عرصھ ھایآ یاما گاه بدش نم ،عاشقانھ دانست ید شاعر غزلھاین دفتر را بایاگر چھ شاعر ا

ن فضا و با جملھ یغزل جھاد در ا. كند یز تجربھ اندوزیو اعتراض ن یاسیو س یاز جملھ غزل اجتماع

  :شود ین آغاز میغزل چن یشانیطالب در پیابن اب یان علیمتق یاز موال یا

  یمجاھد یامروز اگر شراب بنوش

  یمجاھد یدراز بپوش یا جامھ ی



  نیمسلم یخود شده موال ،ون فروشیاف

  یمجاھد ،ین چو ناس فروشھر گھ وط

انا در زمان ینھ چندان دور و اح یآورد كھ در روزگار یاد میكند و بھ  یم یبا را تداعیز یكھ طنز

 یدادند كھ در روزگار یاز اسالم را رواج م یكستان نوعیكشور تاج یگین شعر در ھمسایش ایسرا

ناس  یات كلمھ ین ابیبخصوص در ا. تندگف ین زبان تند و گزنده با آنھا سخن میز با ھمیدل نیحافظ و ب

 یار رو و برھنھ و شعارین غزل كھ زبان بسیا در ای.كند یمعنا م یافاده  ییوایو ش یبھ دو معنا بھ خوب

  :شود یم

  ؟یپس چھ أدم یشكم یآن كھ بنده  یا

  ؟یپس چھ آدم یاز گاو و خر اگر نھ كم

  مھ كردن استیاو ن یش او كھ كلھ یدر پ

  ؟یپس چھ آدم یخم و كلھ یگردن كج

  میكش یتا سنگ ماست سنگر ما درد م

  میكش یتا ره گم است رھبر ما درد م

ن غزل یكھ نسب ا .دیگو یغزل م ینسبتا فلسف یو با نگاھ یسبك ھند یشعرھا یز شاعر در فضایگاه ن

  .ز استیناچ یعاشقانھ و اجتماع یسھ با غزلھاین دفتر در مقایھا در ا

  ؟یپرس یان چھ میا پاده ریچیان ره پیپا یز ب

  ؟یپرس یان چھ مین را ز ره پاییره باال و پا

  الھ گرهیھ زد بھ سر یچادر ابر س

  خون گلشن زده اندر جگر اللھ گره

  ھ پوشان كردیآسمان نالھ چو طنبور س

  ن نالھ گرهیآه آتش نفسان است در ا

  ن فصل والدت ھا بستیر مھ فلھ در ایش

  كھ بناگوش درختان زده از ژالھ گره

  من یسالھ  ید گره از مشكل سیبگشا

  سالھ گره یس یم چو زند آن میدر گلو

نو و تجربھ نشده  یو توجھ بھ فضاھا ییو نوگرا ییل نوجوید بھ دالین دفتر را بایشاعر ا یك نگاه كلیدر 

نداشتھ است  یچ مشكلیھ یش با وزن عروضیغزلھا نیكھ در ا یشاعر. گرفت یكستان جدیدر غزل تاج



شاعر  یكند در كارھا یم یاریكھ حافظھ ام  ییدارند و من تا جا یعروض یھا ذھن یا بدخشانیو گو

از جھت وزن  یی یچ كاستیز ھیم شاه نیم شاه حلیكستان و بدخشان سلیبزرگ تاج یده سرایخوب و قص

رخواجھ توجھ بھ موضوع عشق است كھ یعطا م یھا قابل توجھ در غزل ینكتھ . ده امیند یعروض

گمان  یتر توام كند ب یتر و معنو یروحان یینھ را با فضاھاین زمیاو اگر ھم. زند یحرف اول را م

را  یمین شاعر خوب و صمیبا ھم چند غزل از ا. بھره خواھد برد یشتریو عمق ب یأثارش از ماندگار

  .م خواندیخواھ

  ) ینفس رحمان( وانشادادكرد دوست شاعرم ریدر 

  یست غرور نفس رحمانیسنگ را ن

  یكل گور نفس رحمانیكھ شود ھ

  داد یغا كھ چو مشاطھ تجال میوا در

  یشعر را دست بلور نفس رحمان

  سوختند اختر عمرش چو نكردند دگر

  یكم دالن طاقت نور نفس رحمان

  اربین ستوران مذلت طلبت را یا

  یك ذره شعور نفس رحمانیبخش 

  كرد ابد یغمكده باد آن كھ تھ منزلش

  یمحفلم را ز حضور نفس رحمان

  بارالھا برسانم نفس رحمت خود

  یتا رسد روز ظھور نفس رحمان

  و اجل گرفتیاطراف را پرستش د

  و دغل گرفتیش دیاكناف را ستا

  طان بھ نزد حق یدلخون مباش خواجھ كھ ش

  كن أمل گرفتیكو عمل نكرد ولین

  بارك استكھ حاصل كشتش م یعاقل كس

  ش عسل گرفتید و بھ جایزنبور پرور

  دیبھ كف ند یجز خاك خشك أدم خاك



  ن زحل گرفتیمھواره اش اگر چھ زم

  ستیر نیاد پیق صید شوخ الین صیا

 .غزال غزل از ازل گرفت ید پیبا

  ممتاز –عبدهللا قادری 

 
او متولد سال . حساب آوردعبدهللا قادری ممتاز را با ید از با تجربھ ھای غزل امروز تاجیکستان بھ 

. او شاعری صاحب سبک و شناختھ شده در ادبیات تاجیکستان بود .میالدی در شھر دوشنبھ است 1936

شاید اگر او دلبستھ ی غزل نبود و بھ جای پرداختن بھ غزل کالسیک شعرھای بھ فراخور حال و سفارش 

چرا کھ در ادبیات یکی دو دھھ ی گذشتھ، . این و آن می گفت از قدر و منزلت بیشتری برخوردار می بود

  . آن ھم از نوع کالسیکش بسیار مورد تاخت و تاز قرار گرفتھ است ،غزل

جایگاه ادبی برخی از شاعران امروز و دیروز تاجیکستان می تواند از دیدگاه یک منتقد بی غرض و بھ 

باشم بھ برخی از شاعران نام دور از تعصبات فکری مورد دقت و تامل قرار گیرد و اگر من آن منتقد 

با این نگاه من فکر می کنم کھ حق شاعرانی چون . آشنا بھای کمتری نسبت بھ برخی گمنامان می دھم

مستان شیرعلی و گدامراد سرمد از درگذشتگان و مثال ھمین عبدهللا قادری و سلیم شاه حلیم شاه از زنده 

. ممتاز در سال ھای اخیر بھ تجربیات خود افزوده است.ھا بسیار باالتر از جایگاه فعلی شان باید باشد

شاعری کھ قریب بھ پنجاه سال سابقھ ی شاعری و غزلسرایی داشتھ باشد، شاعر مبتدی و تازه کاری 

   .او بخوبی با مکتب بیدل آشناست. نیست

  خمار آلوده ام اندر خرابات سر کویش

  ز پا افتاده ام از باده ی عشق بال جویش

  صد راز اندر پرده می بینم ،در آغوش نفس

  مگر شور قیامت خیزد از طوفان جادویش؟



  بھ حکمت گر حریف حسرت و اجزای افغانم

  نھد نقش عدم در سینھ ی سودای گل رویش 

و بیدل شاید مشھورترین شاعر در . شاعراین ابیات بیش از ھر شاعری مدیون زبان و نگاه بیدل است

و در حلقھ ھای ادبی تاجیکان در این چند سده و چند دھھ ی اخیر  کنار حافظ باشد کھ در ماوراءالنھر

در این سرزمین بیشترین نسخھ ھای دست نویس بخصوص در ھمین یکصد . حضوری جدی داشتھ است

شاعر این غزل در بسیاری دیگر از غزلھایش نیز سبک و  .سال اخیر متعلق بھ بیدل دھلوی بوده است

  :چند بیت دیگر این شاعر را نیز ببینیم. قرار داده است سیاق بیدل را الگوی سرودن غزل

  دل دیوانھ تا کی از تو دامن گیر می گردد

  ز عقل نارسا کلفت کش تقدیر می گردد

  سپند مجمر عشقم کھ از بیداد ھجرانت

  حدیث من ھر آن کس بشنود دلگیر می گردد

 ،تقلید نیز ھمیشھ مذموم نیست. اندو این قدرت تقلید پذیری او را می رس ممتاز شاعری ست نظیره سرا

بلکھ وابستھ بھ میزان تصرف و  ،ھمچنان کھ نمی توان آن را یک حسن نکتھ ی مثبت بھ حساب آورد

برخی از شاعران ھنگام سرودن شعر کامال خود را در فضای حسی شاعری دیگر . خالقیت شاعر دارد

. و ردیف و وزن شعری یا غزلی میگویند قرار می دھند و بھ اختفای آن شاعر و گاه با ھمان قافیھ

کیست کھ نزدیکی غزلھای حافظ و سلمان . سراسر ادبیات فارسی ما لبریز از این گونھ تجربیات است

  : یا مثال این مصراع عماد فقیھ کرمانی را بشنود کھ . ساوجی و خواجوی کرمانی را انکار کند

  ما خاک را بھ نیم نظر کیمیا کنیم

  :د حافظ را بھ یاد نیاورد کھ با عنایت بھ این مصراع گفتھ استو پاسخ طعن آلو

  آنان کھ خاک را بھ نظر کیمیا کنند

  آیا شود کھ گوشھ ی چشمی بھ ما کنند

اما عمده کار حافظ کھ  ،این درست کھ حافظ در ھمان وزن و قافیھ و ردیف غزل عماد فقیھ غزل گفتھ

پنھان در این غزل و نگاه رندانھ ای ست کھ عالوه بر  طنز ،زیبایی این غزل را چند برابر کرده است

خلع سالح کردن حریف از ھمان سالح برای ھالک طرف مقابل نیز استفاده کرده است و اینھا بخشی از 

حال اگر شاعری با این حد و اندازه تصرف در غزل شاعر دیگر بھ اختفای او برود و . رندی حافظ است

نوع دیگری از تقلید پذیری نیز ھست و آن  .کارش محفوظ خواھد بود بی گمان ارزش ھنری غزل بگوید

 ،درست مثل کسی کھ روی برف راه می رود و پا جای پای نفر قبلی می گذارد .پاک کردن جای پاست



این نوع تقلید ھوشمندانھ تر و آگاھانھ تر است و شاعر تصرفات . اما جای پای خود را پاک می کند

در این الگو کلمات عوض می شوند و کلماتی مترادف و نزدیک  .انجام می دھدبیشتری در حوزه زبان 

. البتھ شاعر گاھی می تواند نگاه و مضمون و حس شاعر دیگر را نیز از آن خود کند. جایگزین می شوند

  .در اینجا میزان توفیقات شاعر بھ خالقیت وی بستگی دارد

بیدل دھلوی نکتھ  شاعر نوگرای معاصر ایران از ،پھریب س بھ عنوان مثال تاثیر پذیری زنده یاد سھرا

ای است کھ از دید بسیاری از منتقدان دور مانده بود و ھمین اواخر روانشاد دکتر سید حسن حسینی در 

این ھنری ترین و آگاھانھ ترین نوع تقلید ھنری . سپھری و سبک ھندی این راز را دریافت –کتاب بیدل 

نوع تقلید پذیری این . برگردیم بھ غزل ھای ممتاز و پیرامون آن صحبت کنیمحال .توام با خالقیت است

حتی دایره ی . یعنی تصرفات شاعر در آن چندان زیاد و عمیق نیست .شاعر تقلید پذیری مستقیم است

در این . کلمات و واژگان کاربردی در ھمان حد و حدودی است کھ شاعر قبلی بھ کار می برده است

پر  ،ر قبلی از شاعران بزرگ و صاحب اندیشھ مثل بیدل و حافظ و صائب و سعدی باشدمواقع اگر شاع

چرا کھ ھرگز بھ این قلھ ھا نخواھند رسید و اگر ھم  ،واضح است کھ کار شاعر مقلد دشوار خواھد بود

   .برسند کار شاق و مھمی انجام نداده اند

سد کھ پیش از او کس دیگری آن قلھ را فتح درست مثل کوھنوردی کھ بعد از تالش بسیار بھ جایی می ر

با سرودن ھمین  ،غزل در تاجیکستان شاعر مورد بحث عبدهللا قادری ممتاز در روزگار افول. کرده است

او داعیھ دار نیست و  .غزل ھا تا حد زیادی چراغ نیمھ خاموش سبک بزرگان را روشن نگاه داشتھ است

کاری  ارسی را پاسداری کرده استپا رعایت وزن و قافیھ غزل ھمین کھ با سالمت زبانی و واژگانی و ب

  .کرده است کارستان و از این رو تالشش را ارج می نھیم و

  مست می اشراق

  در چاه بدن بندی و زندانی خویشیم

  آشفتھ تر از شام پریشانی خویشیم

  مستیم ھمھ از قدح ساقی محبوب

  خجلت زده از بی سرو سامانی خویشیم

  اییم ز دوری وصالشبی برگ و نو

  وز ذوق فغان محو گل افشانی خویشیم

  ما کشتھ ی عشقیم و کفن پوش محبت

  در کوی منا شاھد قربانی خویشیم



  دلداده ی جامیم و پسر خوانده ی صھبا

  مست می اشراقی و عرفانی خویشیم

  مکن شکوه اگر دور ز یاریم! ممتاز

  .دلبستھ ی یاران خراسانی خویشیم

  دیششاعری نوان ،عجمی

  
  و بی خط نگاھت راه را از یاد می بردم 

  اگر مھرت نبودی ماه را از یاد می بردم

  "رفتی و قرص ماه آوردی ،شبی تب داشتم" 

  کھ بی لطف تو روز و ماه را از یاد می بردم

  صدای آشنایی می وزد از قاب تصویرت

  بدون چشمھایت آه را از یاد می بردم

  ی ایمان اگر شبھا نمی خواندی برایم قصھ 

  این دل گمراه را از یاد می بردم ،خودم را

  بیا تا کی تسلی می دھی تنھایی خود را 

  بدون اشک حتی چاه را از یاد می بردم

  اگر از سوره ی دست کلیمت بی خبر بودم

  بھ قرآنت کھ بسم هللا را از یاد می بردم

  تمام سرگذشتم می شود تکرار در چشمت

  د می بردمو بی خط نگاھت راه را از یا



کتابی کھ در غزل  .کتاب دوم عجمی نیز در ایران بھ ھمت حوزه ھنری بھ طرزی زیبا چاپ شده است

کتاب تازه ی . باال و در چند غزل دیگر نیز از محبت و مھربانی شاعرش بھ این کمترین سخن رفتھ است

اد علی معلم دامغانی آغاز می نام دارد و با مقدمھ ی زیبا و نسبتا کوتاه است )بھشت و آدم و گندم( عجمی

کھ بھ جز گلرخسار و بازار صابر و بقیھ ... خواند...گفتند کھ از تاجیکان یکی شعر می خواند و .شود

زھره سازی خوش نمی سازد : " از اینگونھ بسیار باشند و دریغا کھ نیستند، یعنی کھ  دیشااکابر ھستند 

  :ده است آن حکیم سمرقندی کھ آن وقت شاکی می شدم کھ چھ فرمو.. .الخ...مگر

  اندر بالی سخت پدید آید

  فضل و بزرگمردی و ساالری

از حقیقت بھره ای بودی از شب دیجور خراسان بزرگ ھزار خورشید عالمتاب سر  چھ اگر این گفتھ را

تو چھ دانی کھ بر خراسان و ترک و  .و باز می گفتم بر سخن حکیمان انگشت نمی نھند.. .بر زدی

  "خوشا ایام چنگیزی و آن اوضاع خونریزی"افغان چھ رفتھ است؟ تاجیک و

طوفانی کھ ریشھ را بر نیفکند بیشھ را بر نخواھد افکند و این بار باد استغنای خداوند چنان وزیدن گرفت 

  .کھ براستی سامان سخن گفتن نماند

  از این سموم کھ بر طرف بوستان بگذشت

  عجب کھ رنگ گلی ماند و بوی نسترنی

  :در آن غوغای بی دست و پایی پس

و آفرین تاجیکان و ھزار ھزار آفرین تاجیکان باد کھ از تاراج امواج "مریزاد دستی کھ انگور چید" 

" را بگردانند و " خط " وگرنھ در آنجا کھ ...ھم این فدر غنیمت را بھ ساحل نجات آوردند ،کشتی شکن

قفل بر نھندو محتسبانشان نھ بر شراب و رباب کھ  را دگرگونھ سازندو ضبط را در خزانھ کنندو" ربط 

خدا . حد و تعزیر رانند چھ جای حکمت سرایی و لقمان نمایی است ،بر نماز و روزه و ذکر و صحبت

بر ...وگرنھ ھمھ چیز رفتھ بود و زبان دری!! پدرشان را بیامرزد کھ ادب از بی ادبان نیاموختند

تا ریشھ در آب " و عرفی فرموده است کھ " کھ در میکده باز است المنھ  " لوحش هللا و الحمد  .سری

  : پس دست نیاز بھ درگاه بی نیاز برداریم کھ " است امید ثمری ھست

  تاک را سیراب کن ای ابر رحمت در بھار

  قطره تا می می تواند شد چرا گوھر شود

 ،ف آن دیگران کھ گوھرندمی نماید کھ بر خال )محمد علی عجمی( و این شاعر و سراینده ی ظریف

و "جوشی بنھ در شور او تا می شود انگور او " بار الھا . جوھری دارد کھ انشاء هللا شراب خواھد شد



شایستھ و بایستھ ی او و ما و دیگر ھمگنان است کھ جوھر مشرقی شعر را کھ خانھ ی عصمت و : البتھ 

و سرمایھ ی .این حوالت را در باقی نکنیمموھبت  ،حکمت است در یابیم و بھ استحالت ایام خزینھ ی

بلکھ در  ،جز در کار مھجوری و مشتاقی ننماییم ،سخن را اگر چھ در این روزگار متاعی کاسد می نماید

ناورد و آورد فریدون و ضحاکی کھ این معبد خاکی را بھ خون کشیده اند از آن درفشی کنیم کاویانی تا از 

و غم بمیرد و عاشقی ... ست برقی در خرمن سوختگان عالم گیردآن آتش جاودانی کھ در سینھ ی ما

شعری کھ ریشھ در عرفان . شعر عجمی شعری روان و سرشار از طراوت و تازگی ست."زندگی پذیرد

  :و ادب ستیزنده دارد نھ عرفان خمود و گوشھ نشین 

  اگر در شب غم تبسم نکردم 

  دمی رشتھ ی مھر را گم نکردم

  ران عمرم چو پاییز طی شد بھا

  زمستان شد و فکر ھیزم نکردم

  اگر چند درد آشنای شمایم

  ...بجز با دل خود تکلم نکردم 

  مگر ماھھا یار ساقی نبودم؟

  مگر سالھا خدمت خم نکردم؟ 

  چھ می خواھی ای عشق دیگر ز جانم؟

  دلم را مگر نذر مردم نکردم؟ 

لھ ی اعتقادات و معنویت و زندگانی پرداختن بھ مقو. شعر عجمی یک شعر دینی و اعتقادی نیز ھست

بزرگان دین و ائمھ ی اطھار خود سنت و شیوه ی شاعران بزرگ و آزاداندیشی است کھ جدا از تعلقات 

بالجویان ....کجایید ای شھیدان خدایی: "اگر موالنای بزرگ گفتھ است . دنیایی دل در گرو عشق بستھ اند

بر کشتھ ی کربال ...ای قوم در این عزا بگریید: " و اگر سیف فرغانی گفتھ است" دشت کربالیی 

محمد علی عجمی نیز می تواند در روزگار فراموشی عشق و معنویت سر خود را و .. .و..." بگریید

  :ملت آزاده اش را باال بگیرد و بخواند

  بستر راحت کردی ! نیزه را سرور من 

  شام را غلغلھ ی صبح قیامت کردی

  شارت می کرد بھ لب تشنھ ات آن روز ا

  خاتمی را کھ در انگشت شھادت کردی



  عقل می خواست بمانی بھ حرم اما عشق 

  اجابت کردی ،گفت بر نیزه بزن بوسھ

  بانگ لبیک کھ حجاج بھ لب می آرند

  ...آیھ ھایی ست کھ بر نیزه تالوت کردی

بھ بازار  یه ھنرست كھ در حوز ین كتاب عجمیحاضر دوم كتاب )اندوه سبز( ر بعد از كتابیبھ ھر تقد

دیگر در  یو تامل.با ارزش قلمداد خواھد شد ید در شمار كتاب ھایترد یكتاب عرضھ شده است و ب

ره از یغزل جز. شاعر را با ھم بخوانیم یك غزل تازه ی چ حرفی ابتداید بدون ھیبگذار یعجم یغزلھا

  :دینیرا بب یعجم یمحمد عل

  ا بھ وسعت وجودیا بیب

  ر چھ سودست ھا دگیز ھست و ن

  ببخش! مرا ببخش ھمسفر 

  ن نبودیت سفر چنیحكا

  كجاست آن درخت آن بلند

  كبود یره یكجاست آن جز

  نیقیبسوز با تمامت 

  كھ ھر چھ ھست آتش است و دود

  در رھا شدن ز خود كجاست؟

  در برون شدن در ورود

  امیام كن قیام كن قیق

  سجود كن سجود كن سجود

  بھار آمده پر از نشاط

  وفھ و پر از سرودپر از شك

  بھ مھر و عشق باز ھم سالم

  بھ اعتقاد باز ھم درود

ام و یچون سجود و ق ییواژه ھا .ست یو عرفان یمذھب ین غزل واژگانیواژگان بھ كار رفتھ در ا

نگاه  ین است كھ عرفان و تا حدیت نخست گواه ایبخصوص جنس كلمات و پرسش نھفتھ در آنھا در ب

ن غزل یدر ا. ن غزل بوده استیدر ا یعجم یو شاد از دغدغھ ھا یبھار یك تابلویروشن در  یفلسف



بزرگ قرار  یخواننده را در برابر سوال یستیو چ یاز ھست یفلسف یت نخست با پرسشیشاعر در ھمان ب

اما . ده اندیگران پرسیو جھان آن را از خود و د یشاعران بزرگ فارس یكھ ھمھ  یسوال .دھد یم

ح و روشن است و یصر یپاسخ یدر جستجو یژرف و قرآن یو تا حدود ینین و دروش یبا نگاھ یعجم

 ینگاه شاعران بزرگ یھ یبھار از زاو یاز تماشا ین تامل و شاعر با شادیا یاست برا یبھار فرصت

  :كھ . ستھ استیبھ بھار نگر یچون سعد

  اریبرگ درختان سبز در نظر ھوش

  …است معرفت كردگار یھر ورقش دفتر

بھ  یم نگاھیز نیچھ نین دریست و از ا ین حصار ظلمانیرون رفتن از ایب یبرا یدر یر جستجوشاعر د

 یچون مھر و عشق و اعتقاد واژگان یواژگان یبراست. بشكوه موالنا و عالمھ اقبال دوختھ است یتماشاھا

اما  .جاد كنندین كلمات آن فضا را در شعرشان ایده اند با آوردن ایكوش یاریاند و بس ییو اھورا یمعنو

اعتقاد در  یو واژه  .د خود باران باشدیبا یست و واژه بھ قول مرحوم سھراب سپھریشعر واژه ن یھمھ 

ن بھ شعر شكوه و روح داده یبا اعتقادات خود شاعر گره خورده است و ھم یادیتا حد ز یشعر عجم

تنع و دشوار بودن آن از جنبھ مم یسھل و ممتنع است و اگر جنبھ  یغزل ین غزل با وجود سادگیا. است

  . ستیشتر نباشد مطمئنا كمتر نیآسان بودنش ب ی

نخست . و سھل و ممتنع بودن كمك كرده است ین روانیار بھ این غزل بسیات اینھفتھ در اب یقیموس

او . یتواضع و ادب و یگریاش و د یت و پشتكار و تالش و صد البتھ ھوش و ذكاوت و ذوق شاعریجد

ادآور نگاه یرا كھ یروان و گ یغزل. دا كردینشر پ یو ادب یان شعرین جرین و با ذوق تریبا سالم تر

  :میخوان ین غزل را با ھم میت از ایچند ب:است یبزرگ چون عالمھ اقبال الھور یشاعران

  ن مایكفر سر زد از درخت د یوه ھایم

  ن ماید ز ھند و چیآ ینم یبت شكن مرد

  خواند دوش ین میچن یكشان مست یدر سماع م

  ن مایین شرط است در آیاول یباده نوش

  میمھ شب دست دعا بر آسمان برداشتین

  …ن ما؟یپس چرا از خاك باالتر نرفت آم

ن معنا ین سخن بھ ایا. ق خواھند شدیو گاه حتما دق یاریو بس یبرخ یدھاین سطور در قیخوانندگان ا 

كستان تك یھنوز ھم در شعر تاج. پرواز كنندن سطح یتوانند در ا یناكرده نم یگران خدایست كھ دین



ن شاعران اندك است یاگرچھ تعداد ا. اس استیات قابل قیشود كھ با كار بزرگان ادب یدا میپ ییجرقھ ھا

  . نسبتا خوب قرار داده اند یت و مقامیكستان را در موقعین ھا ھستند كھ شعر تاجیاما ھم

اگر چھ در . را دارد یژگین ویز این یخجند یو فرزانھ ا ینظام قاسم و رستم وھاب ن یاز غزلھا یبرخ

ز یو گل نظر ن یعبدهللا قادر ،یرحمت نذر ،ر از چند شاعر با تجربھ مثل خانم گلرخساریاخ یسال ھا

ن طور از نسل جوانتر غزل یھم. میده ایا شنیده ینھ غزل دیدر زم ییو رو بھ جلو یجد یحركت ھا

دواركننده بوده یار امیرخواجھ بسیادغفار و عطامیامھ رخش و صش و رستم خیراندیخ یك كارھایتاج

ن ادعا یل ایاز او را دل یاتورینیبا و میت زیم و چند بیباز گرد یعجم یشعرھا یگر بار بھ فضاید.است

  :دینیتھا را ببین بیا. كنم

  ت اما یسویگ یھا یمثنو غزل

  كرد یمرا آشنا با شب راز م

  ؟ودش راسوخت ھر شب خ یكھ بود او كھ م

  كرد یباز آغاز م یسحر زندگ

و جلوه  ینباشد اما ربط منطق شعر یكار چندان دشوار" سو یگ یھا یمثنو غزل"ب ید ساختن تركیشا

ب ین تركیكند كھ بھ شاعر ا یرا وادار م یتامل ھر خواننده ا یب با كمین تركیا یشناس ییبایز یھا

در  ین دو مفھوم بھ خوبیقانھ بودن اشاره دارد و او غزل بھ عاش یبھ بلند یمثنو. دیزاد بگویدست مر

ات معاصر یاست كھ امروز در ادب یك قالب و ژانر ادبیخود  یضمن آنكھ غزلمثنو.سو گرد آمده اندیگ

   .ده اندیدرخشان آفر یزبان درآن آثار یاز شاعران فارس یاریز بسین

 یو عراق یاز ھند یقیك سبك تلفیو ا یسبك ادب. میسخن گفت ین شاعر تا حدودیا یدر مورد زبان شعر

ش و حافظ با یھا یدگیچون موالنا با شور یشاعران .ل داردیتما یشتر بھ سمت سبك عراقیو البتھ ب. است

ھستند كھ  یشان از كسانیھا ینیرآفریدل و صائب با نقش و نگارھا و تصویش و بیمعماھاو رازھا

  .داشتھ اند یر را بر عجمین تاثیشتریب

  :موالناست یدلداده  یرانیح ینھ ییآاو در غزل 

  تیسویگ یر نماز شب شد قصھ یتفس

  تیاھوید چو عطر گل در شھر ھیچیپ

  ھست یاری یآوازه  ،ھست یدر باد سوار

  تیابرو یما شد قبلھ  یمحراب دعا

  تو یم برایتو؟ داغ ییدوست كجا یا



  تیم با دف دف ھوھوییبگذار بھ رقص آ

  م یرروز اگر بگذشت بگذار كھ بگذاید

  تیسر بر سر زانو ،خم یامروز بھ پا

ت ھا یگر بیدر د )ت سومیبخصوص در ب( از مكتب موالنا ین غزل شاعر در كنار تجربھ آموزیدر ا

 یاست و متعلق بھ زبان ادب یاگرچھ زبانش امروز.بھ زبان حافظ و شاعران مكتب وقوع دارد ینگاھ

 ین غزل میاست كھ حرف اول را در ا یدگیشور نیدارد و ھم ییاما شور و جنون موالنا .غزل معاصر

است …د و حشو ویاز تعق یو دستور زبان و دور یت اصول شعریو رعا یگر سالمت زبانینكتھ د. زند

ك كلمھ ھم نشكستھ و ھمھ یت ین چھار بیبھ عنوان مثال در ا. شاعر از پس آن برآمده است یكھ بھ خوب

  .رفتھ اندكلمات بھ شكل كامل و درست خود بھ كار  ی

در  یكھ بھ فراوان یكار. ، گر بگذارد"اگر"كلمھ  یت وزن مثال بھ جایرعا یشاعر ناچار نشده برا یعنی

و سالمت و فخامت  یز است كھ از روانین نكات ریخورد و ھم یگر بھ چشم میشعر و غزل شاعران د

رد اما در یگ یار مرا بھ ك یشاعران مكتب ھند یتجربھ  یعجم" از شش طرف"در غزل .كاھد یشعر م

بھ عنوان  یكھ سبك ھند. است یر ساخت و ستون ھمان زبان غزل امروز و سبك عراقیز زین غزل نیھم

  .بر حالوت آن افزوده است ینمك و چاشن

  :آورم ین غزل را شاھد مدعا میاز ا یاتیاب

  نھ ام توفان آه از شش طرفیدمد در س یم

  گردد مگر بستھ ست راه از شش طرف یباز م

  زه استیر و سنان و نیكنم ت یھر طرف رو م

  چاه از شش طرف ،زنم چاه است یھر طرف سر م

  شود توفان سرخ از چار سو  یسد راھم م

  اه از شش طرفیس یزند ابر ینم میبر زم

  آسمان ھم شال غم دارد بھ سر در سوگ دوست

  …اندوه ماه از شش طرف یھ دارد ھالھ یگر

توفان آه در درون . یرونیب یبا عناصر یاست درون یغزل. شكوه است ار باین غزل بسیدر ا یروح جار

 یشاعر ھر سو كھ رو م. اما راه ھا بستھ است. است یزگاھیگر یاتفاق افتاده است و شاعر در جستجو

اوردن نام رستم و شغاد خودش ین. زه كنده اندیر و نیپر از ت یش چاه ھایند كھ برایب یكند شغادھا را م

آن بر  یاز عھده  یم است كھ شاعر بخوبیدر كاربست كلمات و مفاھ ییز صرفھ جوین و یرند ینوع



چرا كھ . باستیار زیم كنده اند خودش بسین مضمون كھ از شش طرف چاه برایآوردن ا یحت. آمده است

ن یدر ا یادب یھ ھایع وآرایاستفاده درست از صنا. رساند یز میتصور چاه كندن در ھوا و آسمان را ن

 یبودن نم یكھ خواننده و شنونده احساس تصنع یانجام گرفتھ است بھ طور یز با مھارت خاصین غزل

مزه  یو نھ آنقدر كم است كھ ب .در شربت غزل حل شده است ین قند و شكر بھ خوبیگر ایان دیبھ ب. كند

ضمن . مینیز ببیا نر یانیت پایو ب یكل یریجھ گیاما اوج غزل و نت .ن كھ دل را بزندیریباشد و نھ آنقدر ش

ن غزل یكھ بھ اعتقاد من ا. ان خوب و شكوھمند ھم داشتھ باشدیك پاید یك غزل موفق و خوب بایآنكھ 

  :ز ھستین شرط نیواجد ا

  ش رایم دو چشم خویترسم كھ بگشا یم ،آه

  ر گنا ه از شش طرفیخورد چشم مرا ت یم

  : ز ھستین یبابا طاھر ھمدان یتیاد آور دوبیكھ 

  شش ز فوالدین یجربسازم خن

  ده تا دل گردد آزادیزنم بر د

بھ چشم خوردن و  .استنباط كرد )خورد چشم مرا یم( توان دو معنا از یشتر میاگر چھ با ظرافت ب

ار یز بھ داستان اسفندیف نیظر یحیضمن آن كھ تلم .مثل خوره خوردن یگریاصابت كردن و د

ن غزل كامال در خدمت محتوا و معنا قرار یعاره در اھ و استیتشب ،حیتلم ،ریمراعات نظ ،موازنھ.دارد

زنند و مضمون ساز  یساز خود را م یلفظ یھ ھایكھ در آن زبان و آرا ییارند غزل ھایبس .گرفتھ است

ست با یبد ن. آوردم یحاتیز در چند سطر باال توضین غزل نیا یان بندیدر مورد پا.ناھماھنگ خود را

  .از شاعران صحبت كنم یاریكل بزرگ بسمش یل در باره یآوردن چند تمث

 ین ضربھ اگر خوب مھار شود متناسب با آن پاسور پاس خوبیاول. دیده باشیبال را دیوال ید شما بازیشا

ار مھم است اما اگر در شروع توپ یبس ییضربھ نھا. ز زده خواھد شدین یدھد و ضربھ خوب یز مین

كنند  یم یوم را بازیل نقش پاسور و مدین تمثیدر اكھ  یات وسطیاگر اب. مھار نشود كار تمام است

ا بھ یبھ تور برخورد كند  ییو اگر ضربھ نھا. م داشتینخواھ یو خوب یجد یریجھ گیف باشند نتیضع

  .بھ ھمراه نخواھد داشت یجھ این برود نتیخارج از زم

اگر . وشنبھ پرواز كندتا د یدھلخواھد مثال از شھر  ید كھ میریرا در نظر بگ ییمایھواپ: یل بعدیتمث

 یوارھاین نرسد در ھمان آغاز با برخورد بھ دیبلند شدن از زم یما بھ سرعت مورد نظر برایھواپ

ز از ذھن ین موارد را نیحاال ا. در نطفھ خفھ خواھد شد و در ھم خواھد شكست ینیفرودگاه مثل جن

  :دیبگذران



  .ندر را گم كیاگر ارتباطش با برج مراقبت قطع شود و مس - 

ا مسافرانش را جان بھ لب یكھ سقوط كند و  ید شود بھ طوریشد یاگر دچار دست اندازھا و تكان ھا - 

  .كند

  شود یما دچار نقص فنیاگر ھواپ - 

  .ش رودیخالف مقصد بھ پ یریده شود و در مسیما دزدیاگر ھواپ - 

  ما سوختش تمام شودیاگر ھواپ - 

  وتر داده نشده باشدیز بھ كامپیك خلبان دارد و برنامھ فرود نیشود بھ فرض كھ  یخلبانش دچار سكتھ قلب - 

  ا در فرود چرخ ھا باز نشودید و یایش بیپ یاگر فرود اضطرار - 

  .…گرید یار اگر و امایو بس - 

. شود یتواند احساس شاعرانھ تلق یھ مین سرعت اولیا. پرواز برسد یھ برایك سرعت اولیت اول بھ یب 

برساند  یمسافرانش را بھ مقصد .ت تعادل نگاه داردیما را در وضعین خطا ھواپیرد با كمتیر بایو در مس

ك فرود یلم ھم نشان بدھد و سرانجام با یتواند ف یضمن آنكھ م. ھم كند ییرایر از آنھا پذیو در طول مس

بھ ن غزل مخاطبانش را یبھ اعتقاد من شاعر . درست و حساب شده و آرام مخاطبانش را بھ مقصد برساند

از شاعران  یگاه برخ. ن شده استیز تضمیدرست و نھ چندان كوتاه برده است و سالمت آنان ن یپرواز

  .برند یكوتا ه م یشان ما را بھ مسافتیبا شعرھا

دل و حافظ و یھم مثل ب یبرخ. كنند یكشند و زنده م یم را صد بار م ن مسافت اندك آدیتازه در ھم 

ن تكان و یبدون كوچكتر ،برند یگر مید یبھ قاره  ینشان را از قاره اند و مسافرایمایانوس پیاق یسعد

آمد و  ین تا دوشنبھ را با دست انداز میاز قرغان تپھ و وخشان زم یروز یغزل عجم یمایھواپ.یتیاذ

ك ی نیز یعجم یاز محمد عل) سكوت سنگھا( غزل غزلی متفاوت –سکوت سنگ  .ستین یق كمین توفیا

 یتیو موضوع آن شخص یاجتماع یریموضع گ یست ھدفمند و دارا یغزلست  یغزل نو اجتماع

وطن و كشورش  یآزاد یست كھ برا ینیاز مبارزان فلسط یكین كھ یاسیخ احمد یست بھ نام ش ینیفلسط

  . ن بدل شدیاز قھرمانان فلسط یكیداشت و بھ  یتالش جد

 یستیونیم صھیبھ رژ یجد یاكا اعتراض ھیدر اروپا و امر یجھان و حت یاز كشورھا یاریدر بس

ن ترور را محكوم كردند و یا ایكا و استرالیا جز دو كشور امریدن یبا تمام كشورھایصورت گرفت و تقر

كرد و تمام  یم یچرخ زندگ یكھ رو یدار دل جھان بھ ترور مردیسندگان و شاعران بیاز نو یاریبس

  . بدنش جز گردن فلج بود اعتراض كردند



ن غزل یا. توپدار ھدف قرار دادند یآمد چرخبالھا یرون میاز مسجد ب یسحرگاه وقتن را در یاسیخ یش

كان نسبت بھ ین كھ تاجیز دانست و ایكان نیدار و عدالت خواه تاجیوجدان ب ینھ ییتوان آ یرا م یعجم

  . ستندیتفاوت ن یب و حقوق بشر یجھان یاتفاق ھا

ن یتوان سراغ گرفت اما ھم یھا كمتر م یریموضع گن گونھ یكستان از ایات معاصر تاجیاگر چھ در ادب

 ،میخوانده بود )ینیفلسط( با نام یز شعرین) جمعھ قوت( بھ نام یشتر از شاعریپ. ست یمتیز غنیاندك ن

  :دینیرا بب یغزل عجم

  گنجد یچرا امشب غزل در قالب مضمون نم

  گنجد یحون نمیكنم ج یخود حس م یبھ ساحل ھا

  ن رایدم فلسطیطرف د در آن رون شدمیز خود ب

  گنجد ین شھادت در حصار خون نمیفلسط

  طانیش یشود از خنده  یسكوت سنگھا پر م

  گنجد یام سروھا در قامت موزون نمیق

  ییدایبارد بھ ش ینھ میید آیبھ اذن ھر شھ

  گنجد یرت مجنون نمیرت حیدگر در حجم ح

  دیچرخ یدم بھ دور عشق میتمام عشق را د

  گنجد یدر گردون نم ست چرخ عشق یعجب چرخ

  وندیخورد پ یا میتو بھ در  یدم چشم ھایو د

  گنجد؟ یچرا امشب غزل در قالب مضمون نم

بھ  )ام سرویق(  )ن شھادتیفلسط( چون یباتیترك. سروده شده است یالدیم 2004ن غزل در سال یا

و  یادب یضارا در ف یكھ خود چند سال یدارد و عجم یھمخوان.امروز یشعر اجتماع یبا فضا ینوع

اگر . ن اثر متفاوت پرداختھ استین فضا بھ خلق ایر ایگمان تحت تاث یستھ است بیز یو اجتماع یفرھنگ

خاص  یدید یھ یگران و با زاویمتفاوت با د یین كھ در فضایھم برجستھ است ین غزل كاریم ایینگو

فاوت بودن منطق و اصول ن متیبخصوص اگر در ا. تواند باشد یل بر اعتبار آن میسروده شده است دل

شھ یر ید كاریرا با ین رھگذر كار عجمیو از ا. لحاظ شده باشد یانسان یو اصالت ھا یو ادب یشعر

  . بھ حساب آورد یو انسان ینیل و مشرق زمیدار و اص



  دییمحمد علی جن

  
  .اووش استیس یمیخوب و نسبتا قد یاز غزل ھا یكین یا

 یتواند در واد یدارد كھ م یود را حفظ كرده و نشان از شور شاعرو طراوت خ ین حال ھنوز تازگیبا ا

  .گفتن داشتھ باشد یبرا ییز حرف ھایغزل ن

    ای، دریستیان و شور كیتواندوه پر از عص

  ا؟یدر یستیز سر بگذشتھ جان ناصبور ك

  خاك ألود یھا یخاكسار ین ھنگامھ ھایدر ا

  ا؟یدر یستیبا غرور كیزه و زین پاكیچن

  داند یھ كردن را نمیگر گریست د یدن چنیزم

  ا؟یدر یستیتو در مژگان او اشك بلور ك

  نسانیا یكھ ناجور است ساز زندگ ین دوریدر ا

  ا؟یدر یستیدلنوازتار جور ك ینوا

  برد؟ ید خواھیكھ را تو عاقبت تا محفل خورش

  ا؟یدر یستیتو أغاز ره پر نور دور ك

  رونیباش  یانداز یرد تو میم یھر أن كھ در تو م

  ا؟یدر یستیرا بوده؟ گور كیكھ را خاك پذ

ست و در یك دست نی یف ادبیت ظراین غزل از لحاظ قوت و استحكام و رعایات ایاب یاگر چھ ھمھ 

ك غزل یأن را تا حد  یانین و پایت أغازیچون ب ینیبا و دلنشیز یتھایت دوم بیات متوسط مثل بیكنار اب

را بھ  یمركب ھنگامھ و خاكسار ین كھ دو واژه یالوه بر ات دوم عیدر ب .كرده است یموفق معرف

از  )یاول یحا واژه یأمد و ترج یاز أنھا بھ صورت جمع م یكیكھ جا داشت ( صورت جمع أورده است

تتابع اضافات ھم استفاده كرده و واژه ھا عالوه بر مركب بودن بھ صورت جمع مركب ھم بھ كار رفتھ 

  . ن مصراع شده استیشدن از بالغت در ان امر سبب كاستھ یاند كھ ھم



با ھم . ن امر باشدیكستان سبب ایاز تاج ینسب یزستان و دوریشكك قرقیكردن در شھر ب ید زندگیشا

 یك چاپ شده است میلیدوشنبھ بھ خط سر 2003ھ بارگاه سخن چاپ یگر او را كھ درنشریغزل د

  .میخوان

  ستیدن و مردن محال نید -در آن جمال 

  ستیدن مجال نیجمال تو د اما درآن

  یپر یدن كھ ایبر ما مبند تھمت د

  ستیال نیدن تو در خیال دیما را خ

  ست؟یام بھ ناز تجاھل كھ عشق چ یپرس یم

  ستیسوال ن یش كھ جایخو یبنگر بھ رو

  حرام و پاك یزیست تمین زمان كھ نیدر ا

  ستیعاشق حالل ن یده یجز آب شور د

  ر استبھ عشق ھست كھ در عقل كمت یزیچ

رد ھست كھ اندر زالل ن یزیچ ٌ   ستیبھ د

  ینامد, م یآبشخور تو بود جوان

  ستین چشمھ خشك شد ھم و ھم آن غزال نیا

  از بزم خاص آمده مست شراب ناب

  ست؟یدر جمع عام ما مگر أن شور و حال ن

  ن در مدار عشق یدر گردش است ھمچو زم

  ستین كھ بجز از سفال نیدر جام ما مب

  ما یوا - یوا ؟خرد ثیش تو و حدیپ

  ستیل و قال نیصوت و سرود ھست اگر ق

  بر ما نما و گو كھ بده جان و ھم ستان

  . ستیتو مردن محال ن یما را بھ شوق رو

خوب و  یمتفاوت و صد البتھ غزل یكستان غزلیغزل امروز تاج یعموم یز نسبت بھ فضاین غزل نیا

 یشتر در محدوده یآن ھم ب. افتیدنبالشان گشت و د با چراغ بھ یكھ با ییاز آن دست غزل ھا. باستیز

و گاه در  یو نظام قاسم و فرزانھ خجند یعجم یا و محمد علیمثال رستم وھاب ن .چند شاعر خاص یزبان

و بشكوه  ییطال ین رگھ ھایز ایش و رستم خامھ رخش نیراندین خیرالدیو خ یاز رحمت نذر ییكارھا



كالم و بھ قول  یت محور عمودیز اگرچھ بھ لحاظ رعاین غزل نیان ھمھ یبا ا. توان سراغ گرفت یرا م

بھ  یاتیح در ابین تسبیا یش است اما گاه مھره ھایح قابل ستایمعروف محكم بودن و گره نداشتن نخ تسب

  . بھ خرج نداده است یاز دارند كھ شاعر حوصلھ چندانیشتر نیتراش ب

ت یا در بیبھ بالغت زده و  یادیلطمھ ز )ھم( و تاآوردن د...ن چشمھ خشك شدین مصراع ایمثال در ھم

ت ین وجود بیبرده است با ا یكم یز بھره یدارد و از بالغت ن یید معنایت تعقیآخر مصراع نخست ب

برند و شاعر و  یستند كھ آن را از دوزخ نقد بھ بھشت مین غزل كم نیمستحكم و شكوھمند در ا یھا

ات مستحكم بھ حساب ین ابیت نخست را بتوان در شمار ایسھ ب دیشا. كنند یر میغزلش را عاقبت بھ خ

  .را )...بھ عشق ھست یزیچ( تیا بی .آورد

برد كھ از زبان  یاد نمیبرد اما از  یز سود مین یات سبك ھندیش از تجربیاز غزل ھا یاوش در برخیس

 ینم یفل و نمك ھندبھ عنوان نمك كار استفاده كند و لذاست كھ دستپخت طبعش را پر از فل یسبك ھند

اگرچھ . برد یز بھره میم نیدل و صائب و كلیسبك ب یھا یال بندیگاه از خ یامروز ییكند و در فضا

چون  یگر شعرید یدر قالب ھا یخوب ید تنھا شاعر غزل دانست و بھ شخصھ تجربھ ھایاووش را نبایس

نوروز ( م و بھ عنوان نمونھ شعریده اده و خوانید یو نو از و ییمایا چھار پاره و شعر نیوستھ یپ یتیدوب

ن ھمھ در غالب غزل یبا ا .میبھ چاپ رسانده ا یگر ویبھ ھمراه چند شعر د را در كتاب خود یو )خون

  . كستان بھ حساب آوردیامروز تاج یان نوگرایف غزل سرایاووش را در ردید نام سیز باین

ز در یرا ن یگر ویم چند غزل دیتھ باشن شاعر داشیا ینسبت بھ غزل ھا یآن كھ قضاوت بھتر یبرا

  م. میدھ یمعرض نگاه تان قرار م

در .باشد یك میلیكستان و بھ خط سریدوشنبھ تاج 2003بارگاه سخن چاپ  یھ یز نشرین شعرھا نیاخذ ا

ن غزل ین و سالم تریشان از جملھ بھتریزھایافت و خ یم كھ با ھمھ ینقدر بگوین غزلھا ھم ھمیا یباره 

ن استحكام و یبھ ا یم كھ تاكنون غزلین را بگویكستانند و در مورد غزل آخر ھمیوزگار در تاجن ریا یھا

م كھ یش را داشتیست كھ آرزو یاتورینین ھمان غزل میم و ایده ایك كمتر دیان شاعران تاجیدر م ییوایش

  . شود یار نقاشیاز شاعران توانمند آن د یكیال یخ یكستان و در عرصھ یدر شعر تاج

   ای عشقگد

  عشق تو بودم ز دل سراغ تو كردم یگدا

  باغ و راغ تو كردم ینھ تماشایز راغ س

  یچو مخزن خون یدل ؟دمیه چھ د آ    دمیچھ د

  دم زكات داغ تو كردمیھزار قطره چك



  یز ره برون نخرام ییچو بر سراغ من آ

  نگاه گرم ھوس را بھ ره چراغ تو كردم

  ن رفتن كھ ز میز خون گرفتن چشمت ننالم ا

  اغ تو كردمیدل پر خون بھ كف ا یالھ یپ

  بشكفتم ،تو از خاك سرزدم یبھ شوق رو

  ثبات باغ تو كردم ،دمیبساط داغ تو چ

  یک قیامت آرزو 

  ر شدیدن دیانتظاران تو را صبح دم

  ر شدیدن دیغام دیدوستداران تو را پ

  دن تو كور گشتیعقوب از غبار دیچشم 

  ر شدین ددیك رسیپ ،شد بھ جان یغیصبر ت

  م جا گرفتیبال ھا یاد تو در البالی

  ر شدیدن دیاما پر ،ن كبوتر نامھ شدیا

  خت از ناخون منیخون ر ،زدم یتا سراخبار

  ر شدیدن دیاما شن ،زخم دل خود زخمھ شد

  ختیر ،ختیآن نگاه شوق از چشمان عاشق ر

  ر شدیدن دیھنگام د یر آمدید یآمد

  دن تو داشتمید یامت آرزویك قی

  ر شدیدن دیچمن سبز است اما آن چمن یا

  ا نبودیدن یام از مھمان یمانیجز پش

  ر شدیدن دیدم پا كشیتا گز یپشت دست

  نیام گفتم فشانم آست یتا ز گرد ھست

  ر شدیدن دیدامن كش یستیاز غبار ن

  نك شاد باشیاد ایا صیا یبس ھنر كرد

  ر شدیدن دیرم ،ین وحشیبا قفس خو كرد ا

  من یوا ین قفس كایاآنقدر پر پر زدم در 

 .ر شدیدن دیپر ،ھم قفس بشكست و ھم بالم



  ایرستم وھاب ن

 
شاعری با جانمایھ ی . دننرستم وھاب نیا را یکی از نامھای پرفروغ شعر معاصر تاجیکستان می دا

و ھر وقت کھ  ندشاعری کھ تک بیت ھای درخشانش را در حافظھ دار. شعری شگفت و پروازھای بلند

در شعر امروز تاجیکستان ھم ھستند کسانی کھ میراث شکوھمند شعر پارسی را پاس  ندگویب ندمی خواھ

م و مخاطب با ھر سطح دانش و آگاھی را مجاب می یداشتھ اند یک یا دو بیت از این شاعر را می خوان

ی بیت ھایی کھ نوید ظھور یک شاعر با پروازھای با شکوه را در شعر امروز تاجیکستان فریاد م. کنم

  : کند

  بالش طفل را ز سنگ کنید

  تا بداند کھ زندگانی چیست

  : یا این تک بیت درخشان

  شرق در خون خویشتن غرق است

  زادن آفتاب آسان نیست

او برخالف برخی از شاعران ھیاھوگر کھ چندان . تواضع ذاتی شعر اوست .رستم شاعر بی ادعایی است

آنان  یفدا :اری و تواضع دارد کھ دیگران را نیز ببیند آن قدر بزرگو ،ھم شعرھای درخور تاملی ندارند

  ندیصدا یند و بیكھ بھتر از من سخن سرا



  ندینوا ینھ چاكان بیعشقند و س یآنان كھ نا یفدا

  آنان كھ در سراغ ستاره رفتند و برنگشتند یفدا

  ندیبرا یدر انتظارم كھ از پس قلھ م یو ھر صباح

در شعر او فرھنگ و شکوه ملی و دینی با ھم گره خورده . ستشعر رستم یک شعر انسانی و معنوی ا

در ھمین غزل کھ دو بیت آن را در باال . است و این دو در خدمت ارتقاء معنوی انسان قرار می گیرد

بھ عنوان نمادھایی زالل از دو فرھنگ دینی و ملی نقش  )نامھ ی زریران( و )کربال( واژه ھای ،آوردیم

ر این شعر شاید در بھ کار بردن این دو فرھنگ و آمیزش آن دو با ھم نیم نگاھی شاع. آفرینی می کنند

  :بھ شھادت این بیت از موالنا .نیز بھ موالنا داشتھ است

  زین ھمرھان سست عناصر دلم گرفت

  شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

نمادی از فرھنگ و فر در بیت باال شیر خدا کھ ھمان موال علی است نماد دینداری است و رستم دستان 

مولوی در این بیت شکوه از کسانی می برد کھ گاه با نام دفاع از دین بھ . ستباستانی و بشکوه ملی ما 

با عنایت بھ ملیت و گذشتھ با شکوه ملی یکسره دین . ملیت می تازند و آن را انکار می کنند و یا برعکس

در دوران سامانیان و تا حدودی در  ماعظمت فرھنگ می دانیم کھ شکوه و . و دینداری را انکار می کنند

در کاربست ن مرزوبوم یاسامانیان بھ عنوان نمایندگان راستین . دوره ی صفاریان و طاھریان مشھود بود

در تاریخ است کھ لشکریان امیر اسماعیل سامانی حتی نماز . درست دین و ملیت با ھم بسیار تالش کردند

  . شب می خواندند

ھ در زنده نگاه داشتن سنت ھا و آداب و رسوم ھمانقدر کوشش می کردند کھ در بزرگداشت حال آن ک

در ھمین دوران است کھ ابوعلی سینای مسلمان شاگردی زردشتی بھ نام بھمنیار . سنت ھا و آداب دینی

فرقھ شده اما در روزگار موالنا و روزگار نظامیھ ی بغداد در ھمین نظامیھ ھا سنی ھا ھفتاد و دو . دارد

بودند و بھ حدی با ھم کینھ و عناد داشتند کھ حتی حنبلی ھا شافعی ھا را تحمل نمی کردند و در 

 .و چھ جنگ ھای زرگری فکری دیگررفت یپذ یگران رانمیرخوددیغمدارسشان راه نمی دادند و شیعھ 

  :بھ قول حافظ

  جنگ ھفتاد و دو ملت ھمھ را عذر بنھ 

  ھ زدندچون ندیدند حقیقت ره افسان

با عنایت بھ توضیحات زیر باید گفت کھ رستم وھاب نیا دقیقا از ھمان زاویھ ی زیبا و با شکوھی بھ 

شاید بھ نوعی در روزگار ما . می نگرد کھ موالنا و حافظ نگریستھ است زبانان یپارسفرھنگ مشترک 



ن نگاه نظامیھ گری و خوی نمونھ اش طالبان بودندبا ھما. نیز این حساسیت ھا و افراط و تفریط ھا ھست

. میدر آثار تنی چند از شاعران و نویسندگان تاجیک این دغدغھ را می بین. شاه شجاعی در روزگار حافظ

یکی از رسالت ھای شاعر امروز دیدن دردھا و مشکالت و تشخیص درست  .کھ دغدغھ ی مقدسی است

مورد بحث ما شاعری دل آگاه و آشنا با از این زاویھ و منظر نیز شاعر . و تجویز داروی این دردھاست

  جنگ است؟ ھجھان بر ادام یھنوز را:رنج ھای انسان امروز است

  دل سنگ است؟ ینھء مردم بھ جایدرون س

  طفالنھ ست یان اھل قلم جنگ ھایم

  پر از رنگ است یكن یھر كھ نظر م یبھ رو

یاری از منتقدان بشر امروز دارد بھ بھ اعتقاد بس .زبان شعری رستم وھاب نیا زبان نسبتا ساده ای است

سمت و سوی سادگی قدم برمی دارد و آینده از آن کسانی است کھ می توانند بھ خوبی با مخاطبانشان کھ 

زبان شعری رستم وھاب نیا . فراریان از پیچیدگی ھای روزمره گی و روزمرگی اند ارتباط برقرار کنند

  .د زبان سھل و ممتنع سعدی می اندازددر بسیاری از ابیات غزل ھایش ما را بھ یا

  ده امیر طعنھ ز مردم ندیست غ یرید

  ایشكر ب یا ایتلخ است روزگار ب

  :یا در این چند بیت

  نیخسر بب یإن االنسان لف

  ان آمده امیبھر خود جملھ ز

  شیست مرا جز دل خوین یھدف

  خود از چھ كمان آمده ام یسو

  میگر یخندد و من م یخلق م

  جھان آمده ام ی بھیتازه گو

م نیز در ھمین زبان سھل و ممتنع آن نھفتھ یاتفاقا یکی از رازھای زیبایی آن دو بیت کھ در آغاز آورده ا

بھ این معنا کھ . در اینجا بد نیست تا در باره زبان سھل و ممتنع نیز تامل و درنگی داشتھ باشیم. است

. فاده ی معنای آسانی بھ اضافھ ی دشواری را بکندیعنی باید ا. سھل بودن و ممتنع بودن با ھم باید باشد

در وحلھ ی اول مخاطب جذب سادگی . دو صفت متضاد کھ باید با ھم جمع شوند. آسانسختی و سختآسانی

اش می شود و بعد می بیند کھ صنعت شعری و بدیع و وزن و موسیقی و ھمھ چیز دیگر شعر حساب 

ا این گونھ سرودن بسیار ھم دشوار است و کمتر شاعران در و اتفاق. ھیچ کمی و زیادی ندارد .شده است



بھ عنوان  )آسان فھمی( و باز دقت کنیم در شعر باید یک در میان دشواری و آسانی. آن توفیق می یابند

  . تار و پود زبان شاعر بھ کار رفتھ باشد

ن امروز سھل بدون متاسفانھ بسیاری از سھل و ممتنع ھای شاعرا. یکدستی و ظرافت رعایت شده باشد

اما در زبان شعری رستم وھاب نیا بھ عنوان . یا سھل ھایی کھ نمکی از ممتنع بودن دارد. ممتنع ھستند

  :مثال در ھمین بیت 

  شرق در خون خویشتن غرق است 

  زادن آفتاب آسان نیست 

  :ام قاسمیا مثال در این بیت از نظ. این اصل بھ درستی و بیشتر از دیگر ابیات رعایت شده است

  رستم از راه سمنگان باز گرد

  پسر گم می کنی  ،رخش می یابی

  .این مھم بھ خوبی رعایت شده است

تلمیح وقتی خوب است کھ شاعر در آن تصرفی از  ،شعر ھای رستم وھاب نیا لبریز از تلمیحات زیباست

و ملی اگر  یوسف و یعقوب و یونس و شخصیت ھای دیگر اسطوره ای دینی. جنس زمان داشتھ باشد

ھمیشھ با نقش قدیمی خود در صحنھ حضور داشتھ باشند شاید بیش از آن کھ شعر را بھ اوج ببرد دچار 

اما مثال در این بیتھا شاعر حرف تازه ی خود را زده است و معماری . رکود و خستگی و تکرار کند

را زده اند و رندی شاعر کلمات نیز حرف خود را زده اند و زبان محکم و سھل و ممتنع نیز حرف خود 

و حکم افکنی زیبای بیت دوم نیز ھمھ و ھمھ در خدمت شعر بوده اند و در نتیجھ در ھمان بیت نخست 

و نگاه بھ . مثال مراعات نظیر کلماتی چون کام و زبان و نگاه را ببینید. شعری زیبا می بینیم چند صنعت

  .دو معنا کار برد داشتھ است

  ام توستیپونس زمانھ دوا در ی یا

  ن نھنگ زبان را نگاه دار یدر كام ا

  اوفتاده است؟ یب بر سر كین بار سیا

  دگار جھان را نگاه داریآفر یا

اگر چھ شاعر از ظرفیت ھای . یا در این ابیات نیز کاربرد تلمیح با فضایی امروزی کامال مشھود است

  .بھ خوبی استفاده کرده است )و نھ ھزل و ھجو کھ در سطح پایین تری از طنز قرار دارند( طنز

  یوودین زمان جنونجلوهء ھلیدر ا

   یداوود یتپد از نغمھ ھا یكجا دل



  فرستادند یاره ایبساط خود بھ چھ س

 ینابود یكشند جھان را بھ سو یكھ م

   :با ھم چند غزل این شاعر را زمزمھ می کنیم

  دعا

  ندیصدا یند و بیآنان كھ بھتر از من سخن سرا یفدا

  ندینوا ینھ چاكان بیعشقند و س ین كھ ناآنا یفدا

  آنان كھ در سراغ ستاره رفتند و برنگشتند یفدا

  ندیبرا یدر انتظارم كھ از پس قلھ م یو ھر صباح

  نیحقارت افشان بھ قلب خون یآنان كھ در فضا یفدا

  ندیوجود خودرا چو غنچھء گل گره ببستند و پارسا

  در گل یده پایآنان كھ زخم در دل سرشك در د یفدا

  .ندیستاده صد فتنھ را مقابل چو قلعھء آھن وفا

  فرستند یغام میرا بھ پ* آنان كھ موج سرخاب یفدا

  ندیكھ در كنار زالل كوثر چو تشنھ جانان كربال

  دندیكھ از لب بام غم پر یروح پرستوان یفدا

  ندیایدند تا بھار دگر بینچ یمردم ینھ، دانھ ا

  رانیاز نامھ ی زرران كھن تر یران و دستگیپ یفدا

  ندیران ھمھ شفاعت ھمھ دعایده بر تربت دلیخم

  كسان فرستندیب یاریآنان كھ روح خودرا بھ  یفدا

 نھء خاك با غم خلق آشناین بھ سیچو قلب خون

…  

  از غم ھجر بجان آمده ام  

  از وجودم بھ گمان آمده ام

  ستین یھ ام جز قلم خاریھد

  از گلستان خزان آمده ام

  ستیب خشكم جاننام تو بر ل

  ن لب نان آمده امیا ینھ پ



  نیخسر بب یإن االنسان لف

  ان آمده امیبھر خود جملھ ز

  شیست مرا جز دل خوین یھدف

  خود از چھ كمان آمده ام یسو

  میریگیخندد و من میخلق م

 .ئ بجھان آمده امیتازه گو

  باقی رحیم زاده

  
استاد  و از نسل جوان و دست پرورده ی تجربیاتاز نسل اولی ھای غزل امروز تاجیکستان  ابھ اعتقاد م

بھ . باقی رحیم زاده نوآوری زبانی مبتنی بر میراث ادبی داشتھ است کمتر غزلسرایی بھ اندازه ی ،عینی

شاید این . بیان دیگر نوآوریھای ریشھ دار و در بستر سنت ادبی این شاعر بسیار قابل تامل و تقدیر است

دیف تازه ی او خالصھ شود و در قیاس با نوآوری ھای غزلسرایان امروز نوآوری ھا در چند غزل و ر

اما در روزگاری کھ در فرم غزل جز از ناحیھ ی چند شاعر چون  ،تاجیک تالش او چندان بھ چشم نیاید

ھمین مختصر نوگرایی خود غنیمتی بود  ،تورسون زاده و باقی رحیم زاده نوآوری جدیی مشاھده نمی شد

ی بعد با ظھور چھره ھای مطرح و بزرگی چون استاد الیق و بازار صابر و مؤمن قناعت تا در نسل ھا

  .این نوآوری بھ سمت کمال گام بردارد.. .و

نیز حیات داشت ودر این سال در شھر  1982و تا سال . در غرم است. م 1910باقی رحیم زاده متولد  

کھ گزیده  )توتیا( سط انتشارات ادیب کتابدر شھر دوشنبھ تو. م2000سال . دوشنبھ بدرود حیات گفت

موسیقی کالم و فخامت زبانی این شاعراگر چھ فراز و فرود . ای از اشعار این شاعر فقید است منتشر شد

  : بھ قول خود او در چھارپاره ای زیبا. زبان بزرگان سخن را فرایاد می آورد دارد اما گاه

  چون صبحدم بھ جلوه و مضمون خود نوام



  د دل جوانم و فیروزی حیاتدر عھ

  از جان دمد بھ وسعت آفاق پرتوم

  من زھره را بھ رقص کشم از سر ثبات

  :زبان شعری او گاه حماسی می شود و از بلندی ھا با روحی بلند بھ تماشای ھستی می نشیند

  دریادالن بھ بال ھمایم نشانده اند

  جھانگیر کرده ام ،من عشق را چو شمس

  جان فشانده انددر راه روزگار نوین 

  تقدیر را چو قافیھ تغییر کرده ام

عالوه بر این وزن شاد  ،شاعرانھ ی او را می توان بھ تماشا نشست در این ابیات بھ خوبی شور و نشاط

و دوری فوق نیز بھ خوبی با مضمون غزل گره خورده است و تارو پود اطلسینی بھ غزل بخشیده است 

  ھار شدنوبت نوب ،دست بھ تار و چنگ زن:

  صحنھ ز پیچ و تاب او جلوه گھ بھار شد

  :زبان روان و سھل و ممتنع شاعر بسیار بھ زبان بزرگان سخن نزدیک است

  تماشای چمن را بی گل رویت نمی خواھم

  بی بویت نمی خواھم ،نسیم عنبر و کافور

  دیده سوی سرو نگشایم  ،بھ سوی باغ رفتھ

  کھ در باغ طلب جز سرو دلجویت نمی خواھم

کمال یافتھ ی وی با زبان سبک عراقی بیشتر ھمخوانی دارد و باقی در این سبک  و اندیشھ ی زبان پختھ

  : توفیق بیشتری یافتھ است

  از پشت بام آمد ،ناگھ بقای عمرم

  ھنگام شام آمد  ،بخت سفید بنگر

  این است تحفھ ی دل: گفتم  ،دل را گرفتھ

  این دل چو دام آمد! بیدل : خندید و گفت 

گاه زبان آنقدر زالل و روان می شود کھ می توان بھ راحتی آن را ترنم کرد و از بر خواند و با آن  و

  دل سر کوی تو را دارد ھوس:زندگانی کرد 

  عطر گیسوی تو را دارد ھوس

  دیده بگشاید اگر نظاره را 



  دیدن روی تو را دارد ھوس

  گر ز باغ سنبلستان بگذرد

  سنبل موی تو را دارد ھوس

  چھ از تو بارھا آزار دیدگر 

  تیغ ابروی تو را دارد ھوس

  .کھ از ردیفی نو و تازه سود می جوید نشان از توفیق این شاعر در قالب غزل دارد )ل شادی د( غزل

  شادی دل

  این شادی دل از رخ زیبای تو یارا

  ناز و تمنای تو ما را  ،شد راحت جان

  از شوق خیال تو سروری ست بھ سینھ

  وم سیر سمرقند و بخاراکی بی تو ر

  بی گلشن رویت نکنم یاد رخ گل

  از صافی حسن تو چمن گشت دل آرا

  با حسن تو ھمرنگ شده فضل و کمالت

  آمیختھ چون شیر و شکر گشت گوارا

  قربان زمان گردم و استاد معظم

  عقل رسا را ،داده ست تو را بخت و شرف

  در دفتر بافی برود حرف خطایی

  .ق و وفا راعمری ست سراید غزل صد

  یک تبسم کن

  یک تبسم کن ،ھمیشھ در وفایت پایدارم

  یک تبسم کن ،بھ عھد خویش دائم استوارم

  می دانی ،دل شاعر تالطم گاه احساس است

  یک تبسم کن ،اگر خواھی کھ خاموشش ندارم

  گھی چون قطره ی شبنم بھ جوف غنچھ می گنجد

  یک تبسم کن ،نمی گنجد بھ دنیایی نگارم

  کھ اعجاز دلم را خوبتر دانی  این امیدم



  یک تبسم کن ،بگیر آن را بھ دستت می سپارم

  بھ حفظ آن تبسم خصم را از پا ی اندازم

  یک تبسم کن ،زمان داده ست اینسان اقتدارم

  فلک را بھر لبخند تو تعمیر دگر کردم

  یک تبسم کن ،قمر را زیر پایت می گذارم

  تبسم تا کھ در گرد لبت ماوا کند عمری

  یک تبسم کن ،ار از روزگار غم بر آرمدم

  محبت با چنین ھمرنگ گردد، رشک می میرد

 .یک تبسم کن ،آوازه دارم" باقی" در این ره 

  خیرالدین خیراندیش

   
آن طور کھ خودش می گوید . شاعر غزل و تا حدودی شوریده حال است. خیراندیش بالفطره شاعر است

محفل و حلقھ ی ادبی دارند و زیاده از یکصد شاعر در  )ستاندر جنوب تاجیک( در شھرشان قرغان تپھ

   .این محفل عضوند و این کار کوچکی نیست

  گپت شنیدم و آمد بھ دیدنت ھوسم

  تو را بدیدم و دریافتم کھ خود چھ کسم

  بی تو تاریک است ،جھان بھ چشم من مست

  ...اگر بھ روز نبینم تو را بھ شب نرسم

  :س این غزل می آمد با ابیاتی استوار کھ از پ

  دریغ از پس من کاروان نمی آید

  بھ درد تا دم محشر فغان کند جرسم



اگرچھ ھمھ ی ابیات این غزل آن یکدستی الزم را ندارد اما وجود چند شاه بیت آن را برجستھ و بھ یاد 

  :ن دستمانیفست غزل ھای خیراندیش شاید ھمین غزل باشد و گاه عاشقانھ ھایی از ای. ماندنی می کند

  سرو ناز گلپوشم ،گل بھ روت می خندد

  ھان درآ در آغوشم ،روبروت می خندم

  روز و شب بھ یاد تو دیده می کنم گلگون 

  ...کرده ای فراموشم ،گلعذار بی پروا

بخش دیگری از مضامین غزل ھای این شاعر دینداری و باورھای مذھبی و اعتقادات پاک و بی ... 

  .ز غزلھایش تجلی می یابدریای اوست کھ در بسیاری ا

  باید بھ حق باور کنیم ،حق خدا باشد اگر

  خلق را حق جوی و حق پیوند و حق پرور کنیم

  آدم شویم ،کینھ را از سینھ بیرون افکنیم

  سینھ ی بی کینھ را زیب سر منبر کنیم

  پارسا باشیم و با توحید و صدق و بندگی

  ...از خدا یاد آوریم و یاد پیغمبر کنیم

  :ن ابیات را از غزل جمال حق ببینیدیا ای

  بمان مرا و بمان قرض خود ادا کنما

  مبر مرا و بمان سجده بر خدا کنما

  بده تو راه نشانم کھ تا بھ سر دوما

  ...بگیر دست مرا تا تو را دعا کنما

  !خیراندیش ،جمال حق فقط او دیده است

  .ھزار سجده بھ درگاه مصطفی کنما

گاه در غزل ھایش تفاخر نیز بورزد و اگر با نگاھی  ی ست کھ بدش نمی آیدخیراندیش از جملھ شاعران

برخی . دقیق و عمیق در این مقولھ بنگریم سابقھ ی فخر فروشی را در آثار بسیاری از شاعران می بینیم

خیراندیش نھ آن قلھ ی  .حافظند و خاقانی و بھ قلھ بودن خود تفاخر می کنند و برخی ھنوز در آغاز راھند

بلند است و نھ آنقدر بی تجربھ و خام و دست کم برای خود در بین شاعران غزلپرداز امروز تاجیکستان 

می تواند بھ او لطمھ  ،و تفاخرھایی از این دست بیش از آن کھ منزلت و قدر وی را باال ببرد .کسی ست

  :بزند



  ملتی را ملتی تحقیر اگر سازد بد است

  ردیر ھم تحقیر ک ملت تاجیک را تقد

  شاعری مانند خیراندیش در دنیا کم است

  .سحر لطف دلرسش کوالب را کشمیر کرد

خیراندیش در اندرز گویی و پند زبانی رسا و بیانی توانا  .بخش اعظم غزل ھای این شاعر پندیات اوست

کھ حتی در این مفاخرات نیز بھ گمانم او آنچھ را . دارد و این از ضمیر پاک و دل عاشق او حکایت دارد

چند بیت از غزل ھایی با حال و ھوای پند و اندرز . بر زبان می آورد دیگران پنھان می کنند با شھامت

  :این شاعر را با ھم می خوانیم

  بدان این چرخ اخضر بی اگر نیست

  زمین و ماه و اختر بی اگر نیست

  حقیقت از سر منبر شنیدم... 

  ولیکن پشت منبر بی اگر نیست

  خپ کند خپ بھ خیراندیش فرما 

  .کھ او ھم ای برادر بی اگر نیست

از دیگر غزل ھای خوب و روان این شاعر کھ با زبانی صمیمی و ردیفی نو سروده شده و در دایره ی 

  :غزل ھای پند و اندرز شاعر می گنجد می توان بھ غزل راز اشاره کرد 

  عزیزان ،این کھنھ جھان کھنھ نھاد است

  زیزانع ،این راز عزیزی نگشاده ست

  معنای جھانداری و مفھوم جھان چیست؟ 

  ...عزیزان ،جنگ است و جدا ل است و جھاد است

  نی قدر سخن مانده و نی قیمت شاعر

. ارسی زبانان و گاه جزو کلمات ارزشمند و قیمتی ھستندپاین کلمات بھ ھر حال جزو فرھنگ زبانی ما 

  آوردن کلماتی چون 

  ساکت شدن :کردن  وبخ

  سیاھی: شبق

  آسودن: م گرفتند

  خیاط: چیور



  دودکش: توتھ

  توت خشک: تلقان 

  .زمینی کھ در آن خربزه و ھندوانھ کشت کنند: پلک 

  عنکبوت: تارتنک 

  فوج: شمشمھ

و گاه مکان ھای مقدس و جایھا و شھرھا در شعر این شاعران وجود دارد کھ احتیاج بھ توضیح دارند 

و کلماتی از این دست اگر چھ فوایدی .دم کوالب استمثل حضرت سیھ پوش کھ مزارشان زیارتگاه مر

بخصوص برای زبان شناسان دارد اما این مضرت را ھم دارد کھ بسیاری از خوانندگان حرفھ ای خود 

بھ عنوان مثال حافظ شیرازی اگر چھ در دوران استیالی فرھنگ مغوالن می زیست . را از دست می دھد

ار انگشتان دو دست از کلمات مغولی استفاده نکرد و آن غزل ھا ھم اما آنقدر ھوشیار بود کھ کمتراز شم

البتھ شاعر تاجیک اگر با زبان مردم خود حرف می زند و آنھا  .در ردیف غزل ھای مشھور حافظ نیستند

  . ھم این کلماتش را می فھمند دیگر مشکلی نمی ماند و مسئلھ حل است

ایران ھم باشد و بھ گونھ ای حرف بزند کھ آنھا ھم شعرش  و اما ھوشیارتر آنکھ بھ فکر مردم افغانستان

در پایان این گفتار غزل از .را بفھمند و ھوشیارتر شاعری کھ بھ زبان و دردھای مردم جھان سخن بگوید

  :این شاعر را با ھم زمزمھ می کنیم

  زمستان وطن

  ن گرا شکر بسیار کھ ھستیم قطار د

  ن گرا بعد از این کار نداریم بھ کار د

  رخش من رستم دستان مرا دارد و بس

  ن گرا مرد آخر خر من در تھ بار د

  زار می گریم و می نالم و می بالم باز

  گران تا بھ گوشم نرسد نالھ ی زار د

  چرا ،م بھ زمستان وطن ریخت برفباد

  ن گرا اللھ زارم نشود حسن بھار د

  قیمت باغ مرا کم مزن ای خواجھ ی مست

  ن گرا انار د سیب من خرده مکن شکر

  زین و افسار و لجامش بزن ای خیراندیش



  .ن گرا اسب ما زیب ندارد بھ سوار د

  دولت رحمانیان

  
متولد سال . آثارش رنگ و بوی تالش و نو جویی بھ چشم می خورد ست کھ در از شاعران جوانی

سال  )وحخیز رارست( ،تا کنون سھ مجموعھ شعر منتشر کرده است .در ناحیھ وخش است. م 1965

با تورقی  .دوشنبھ. م 2002سال  )مرز نسیان( دوشنبھ و. م 1996سال  )نیستان( –دوشنبھ . م 1995

غزل بر می خوریم و این یعنی نیمی از  ست وپنجیببھ  ،صفحھ دارد شصتدر آخرین کتاب وی کھ 

م ھای خوب و شعرھای این کتاب و بیشتر دغدغھ ی این شاعر قالب غزل است و اتفاقا در این مسیر گا

گاه بیت ھای زیبا و نابی نیز در البالی غزل ھایش بھ چشم می خورد، این . ارزنده ای نیز برداشتھ است

  :بیت را ببینید

  خوابم امشب خالی از معراج نیست 

  بالین کرده ام ،کز پر خورشید

نگ کفر ندارد کھ عین و گاه بیت ھای قابل تاملی ارائھ می دھد کھ اگر در معنای آن عمیق شویم نھ تنھا ر

  :دینداری ست

  ز نیش مھ بھ زخم دل فزودم 

  کھ راز سر بھ مھر شب گشودم

  چو کردم قبلھ ھا را رخنھ دیدم

  بھ پای ھیچ می ریزد سجودم

 ،اگر چھ تمام ابیات این غزل یکدست نیست و ابیات باال در ردیف شاه بیت ھای غزل بھ حساب می آید

غزلی با چنین  ،عر جوانی را می نمایاند کھ می تواند در آینده ی نزدیکاما ھمین خود اوج پروازھای شا



اگر اندکی بیشتر در انواع علوم ادبی و عرفانی و فلسفی و علوم دیگر غور و تفحص  ،استحکامی بسراید

  .بی گمان آینده ای درخشان در انتظار اوست ،نماید

ل را خوانده است و از بزرگان سبک ھندی بی گمان او بید. زبان غزل ھای این شاعر بیشتر ھندی ست

این ابیات دلیل .ابیات فراوانی در ذھن دارد و از تجربھ ھای این سبک بھ خوبی نیز استفاده کرده است

   :این ادعاست

  می رود خون غم از دل بھ نیستان تنم

  حذر از فاجعھ ی پیرھنم! پیر کنعان 

  سر از گور گریبان تو ای یار غریب

   نشان کفنم ،و کافوردارد از موی چ

  :و گاه در اوزان کوتاه نیز در سبک ھندی غزل ھای قابل اعتنایی ارائھ می دھد

  شمعم کھ گرم روی بیابانم

  بیگانھ با بالد چراغانم

  شمعم کھ چشم قبلھ نما دارم

   آتش دوانده در نی مژگانم

  این شب سرخیده جبین است

  آینھ ی خون شده این است

  شب ،ساحت خونین کفنی

  حزین است ،چون دل یعقوب

  مردمک دیده زد این بانگ

   صبح قیامت بھ کمین است

احاطھ ی خوب این شاعر بھ وزن و استخدام اوزان متناسب با محتوای کالم و شور عارفانھ و عاشقانھ 

  . می تواند نوید یک غزلسرای با تجربھ و خوب را در آینده نزدیک در غزل تاجیکستان بدھد

آن ھم در کتاب آخرش بسیار امیدوار  ،ھای این شاعر بخصوص در عرصھ ی غزلدر مجموع تجربھ 

روانشاد  ،غزلی کھ با تاثیر از وزن و حال و ھوای مصراعی از شاعر بزرگ خراسانی. کننده است

می  با ھم این غزل دولت رحمانیان را بھ ھمراه غزلی دیگر از وی. مھدی اخوان ثالث سروده شده بود

  :خوانیم

  وصلبھار  



  بار آخرین نظرم کن" می روم سحر ز دیارت " 

  یاد سوز پر شررم کن ،شب کھ سرد ماند کنارت

  زندگی غروب سیاھی بود و فرصتی بھ گناھی

  پس اشارتی بھ درم کن ،بیار نگاھی ،رانده ام

  با دل رسیده بھ جانم ،من بجز غم تو ندانم

  تازه سوی برم کن میل ،پیش از آن کھ دور بمانم

  ای بھار وصل کذایی ،بھ بوی گداییسوختم 

  خاک ترم کن ،روز مرگ ،با گل ار کھ رو ننمایی

  پنجره بستم ،در زدند ،با خمار عشق نشستم

  ...شکستھ ترم کن ،ای فلک ،شکستم ،پس بھ آه مست

  خواھمت حضور درازا ،آفتاب صبح نیازا

  ...بعد از این خدا نگرم کن ،سر بھ آسمانھ گدازا

  این دو بال خستھ دلیلم ،یلممانده زیر بار ثق

  "خیز و توشھ ی سفرم کن" ،کم مگیر بانگ رحیلم

  راز 

  بھ زخم دل فزودم ،ز نیش مھ

  کھ راز سر بھ مھر شب گشودم

  چو کردم قبلھ ھا را رخنھ دیدم 

  بھ پای ھیچ می ریزد سجودم

  چھ فکری خواست کز دستاس گردون

  بجز روح غریب خود نسودم

  بحیکبوتر رنگ ایمان داشت ص

  کھ چشم حسرت یک النھ بودم

  من این آتش زدم در خود کھ باشد

  دودم ،حجاب دیده ی تحقیر

  خدا را مطرب غم رود انگیخت

  بھ مضراب دلم از تار و پودم



  مرا در آستان چون اللھ پژمرد

  روان خستھ ی فصل ورودم

  وقتی ،وداعت کردم ای اقبال

  .کھ دیدم نیست پاسخ بر ورودم

  اسکندر ختالنی

  
بعد ھم آن خبر ناگوار قتل اسکندر در مسکو توسط . اسکندر در سال ھای آخر در مسکو زندگی می کرد

دو غزل از اسکندر ختالنی  ،با این خاطره تلخ و شیرین .شوکھ کردرا یاریبسشناس و با تبر  عده ای نا

  .کھ دومین غزل ھمان شعر زیبای ھزار خراسان اوست :را با ھم می خوانیم

  اآشکار بی

  سحرگھی بھ سراغم بھ این دیار بیا 

  شبی بسان نسیم ستاره زار بیا

  صفای خنده بھ لب ،اگر نیایی خوشدل

  زار و سوگوار بیا ،بھ داغ و درد بیا

  نشستھ بر سر سنگ ،گیاه خشک کویرم

  بھ گام ھای سپیدت چو رودبار بیا

  بھ راه آمدنت ھر کجاست خانھ ی من

  اصد ھزار بار بی ،یکی دو بار نیا

  چو راز عشق سر انجام آشکار شود



  بخیز و پرده برانداز و آشکار بیا

  ھزار خراسان

  ست در خون من غرور نیاکان نھفتھ ا

  خشم و ستیز رستم دستان نھفتھ است

  در تنگنای سینھ ی حسرت کشیده ام

  گھواره ی بصیرت مردان نھفتھ است

  خاک مرا جزیره ی خشکی کمان مبر

  نھفتھ استدریای بی کران و خروشان 

  ن خالی دل مرا تو ز تاب و توان مدا

  شیر ژیان میان نیستان نھفتھ است

  پنداشتی کھ ریشھ ی پیوند من گسست

 .در سینھ ام ھزار خراسان نھفتھ است

   رھنما -عبدهللا حکیم 

  
تازه ترین . در بیشتر قالب ھای ادبی آثار موفقی دارد. در ناحیھ حصار است. م 1971وی متولد سال 

با تورقی کوتاه  .در دوشنبھ توسط نشر ادیب منتشر شده است 2003در سال  )آغاز دوستداری( تاب ویک

صفحھ ای بھ غزل اختصاص یافتھ است و  چھل وپنجصفحھ از این کتاب  پانزدهدر کتاب در می یابیم کھ 



در دیگر قالب ھا گر چھ  این یعنی شاعر این دفتر غزل را نیز بھ عنوان یک قالب جدی مد نظر دارد و ا

  . ست نیز توفیقی نسبی دارد این توفیق در قالب غزل پر رنگ تر جلوه کرده ا

در میان شاعران نسل جوان تاجیکستان خوشبختانھ جدی گرفتن صنایع شعری و رعایت وزن و قافیھ و 

ظاھر شده  در این میان عبدهللا حکیم نیز توانا و پر تالش. دیگر ملزومات غزل بیشتر بھ چشم می خورد

او شاعری آینده دار است و در فضاھای . روبرو بوده است است و در کمتر غزلی با مشکل وزن و قافیھ

او را بھ محمد علی عجمی  روحانی خاصی سیر می کند، شاید از لحاظی بتوان فضای ذھنی ونگاه ھای

از میزان تأثیر پذیری اگر چھ میزان تأثیر پذیری این شاعر از غزل امروز تا حدودی . نزدیک دانست

البتھ بی انصافی ست اگر نگوییم کھ عبدهللا حکیم نیز فضای ادبی غزل را . عجمی کمرنگ تر بوده است

 :این بیت ھا کامال با فضای غزل نو ھمخوانی دارد .بھ درستی درک کرده است

  و تو را خدا فرستاد کھ من نجات یابم 

  و ز بعد مرده جانی نفسی حیات یابم

  ست مھر بارت ز نو انتشار گردمز دو د

  و ره ھدایت خویش ز نقش پات یابم

  .و یا تکرار مصراع نخست کھ در غزل امروز بسیار مرسوم است

بھ . در غزل ھای این شاعر صنایع بدیع و آرایھ ھای ادبی در حد متعادل و قابل قبولی بھ چشم می خورد

  :عنوان مثال این ابیات را ببینید

  ست در گلو امشب چو یادھای تو بنش

  شراب می شوم و می درم گلو امشب

  می فروغ بھ جانم بریز ای خورشید

  کھ در سیاھی شب می روم فرو امشب

  زھی امید چو موی شما دراز امروز

 زھی خیال چو روی شما نکو امشب

او در .بھ خوبی در این ابیات رعایت شده است طباق و تضاد و ترصیع ،کھ صنعت ھای مراعات النظیر

  :فضاھای عرفانی و خانقاھی نیز تجربیات خوبی دارد

  بھ امیدی کھ مست استی ،سخن مستانھ می گویم

  بھ لب خمخانھ پروردم کھ شاید می پرست استی

  گذشت ایام مشتاقی ،بگفتی رو رو ای ساقی



  کجاھا می توانم رفت کاندر جان نشست استی

  قیامت ھا بھ پا کردم ،چو یادی از شما کردم

  ...کھ با من عھد بستھ ستی ،رویت بگشاگره از اب

  :و گاه در فضا ھای عاشقانھ نیز تجربھ ھای خوبی ارائھ می کند

  ای کاش این کرشمھ ی زیبا نداشتی

  یک خلق را اسیر تماشا نداشتی

و برخی از غزل ھایش حال و ھوای قصیده را دارد کھ جز شمار ابیات چندان ربطی بھ غزل نمی تواند 

  :ل این بیت آغازین از یک قصیده ی ابتر یا یک غزل مث. داشتھ باشد

  مگر کھ پریشانم ،زلف توام

  ...مگر کھ غزلخوانم ،طبع توام

 :فضای خانقاھی و عرفانی را با فضای عاشقانھ گره می زند و غزلی با این آغاز ارائھ می دھد و گاھی

  جان مرا بنوش و فکن ساغر تنم

  تا یک زمان نپایم و یک عھد نشکنم

خی از غزل ھای شاعر در فضای پند و اندرز معنا می یابد و از این حیث نیز شاعر این دفتر بھ بر

  :معنویت توجھ ای تام و تمام دارد

  مھربانی را مکش ،چون بھ دستت تیغ آمد

  این پیام ارجمند آسمانی را مکش

  روح و روحانیت بگذشتگان را پاس دار

  حکمت و عرفان و پند آریانی را مکش

  ھر گلویی را مگیر ،بازو سخت داری گر چھ

  سنت مردانگی و پھلوانی را مکش 

  .کھ البتھ زبان در این غزل تا حد زیادی از غزل ھای امروزی وی فاصلھ می گیرد

بیتی ھم دارد و چندان در بند  چھاربیتی ست و حتی غزل  ششو  پنجبسیاری از غزل ھای این شاعر 

غزل جای گرفتھ  پانزدهھار غزل ھشت بیتی نیز در شمار این اگر چھ چ ،سرودن غزل ھای بلند نیست

  .اما این نشان می دھد کھ شاعر این غزل ھا ھر جا حرفش تمام شده ھمانجا فرود آمده است ،است



بھ معنی سبزه  )میسھ( بھ معنی سرگردان و )سرسان( غزل دو کلمھ ی تاجیکی پانزدهاگر چھ در این  

کوتاه قابل فھم است و از قضا آوردن این کلمات در حدی کھ خواننده ی آورده شده است کھ با توضیحی 

  .ارسی زبان معنا را گم نکند باعث تنوع غزل و حتی نمک کالم ھم خواھد شدپ

 .در بیتی زیبا و استوار است )رھنما( یکی دیگر از حالوت ھای کالمی این شاعر آوردن تخلص خود

اما در این بیت کامال با صنعت  ،ھای خود استفاده کرده استاگر چھ این شاعر از تخلص کمتر در غزل 

  :ایھام آن را بھ کار برده است و این بسیار بھ بیت زیبایی بخشیده است

  تو بیا و آسمان را بھ من آشنا کن ای جان

  ھمھ رھنمات یابم ،کھ اگر چھ رھنمایم

تیاز خوب نیز بھ غزل و شاعر یک ام )یا ھمان صنعت رد المطلع( تکرار کردن بیت نخست در بیت آخر

یعنی کلمھ ھای غزل شاعرحکم دانھ ھای . این دفتر داده است و آن حفظ محور عمودی غزل است

تسبیحی را پیدا می کنند کھ نخی آنھا را بھ ھم متصل می کند و سرانجام بھ ھمان مھره ی اول باز می 

اگر چھ  ،یک غزل خوب می تواند باشد گردد بدون آن کھ گرھی در کارش افتاده باشد و این از محاسن

جا دارد از موسیقی کالم شاعر نیز در کنار رعایت .در سبک ھندی این موضوع کمتر رعایت شده است

خوب وزن و قافیھ یاد کنیم و این کھ شاعر این دفتر در مسیر تجربھ اندوزی اش بھ سوی غزل ناب گام 

  : برمی دارد و ابیاتی چون 

  مشتی استخوانم من ،راگر در بھترین تصوی

  ولی در مطلع پرواز خود باری گرانم من 

عنوان غزلی از اوست کھ با حال و ھوای  )ھدیھ ی رحمانی( .می تواند دلیل خوبی برای این ادعا باشد

گشت و گذار در . این غزل از جھت ساختار و ترکیبات بھ کار رفتھ است ،عرفانی سروده شده است

ھنما با کمی دقت و صرف وقت می تواند غزل خود را تا حد یک غزل ناب ر ...ملکوتی کھ پیش روست

اگر من بھ جای او . بھ بیان دیگر غزل ھای این شاعر استعداد این را دارند کھ بیشتر بدرخشند. باال ببرد

  ای خوش آن دم کھ ز خوبی تو آگاه شدم:بودم در بیت

ده می کردم و حس و حال عرفانی و روح غزل استفا )اشراق( حتما از کلمھ ی )خوبی( بھ جای کلمھ ی

کالم وقتی تأ ثیرگذار . یا مثال در برخی از بیت ھا با شک و شبھھ حرف نمی زدم .را ارتقاء می دادم

  :یعنی بھ جای مصراع . است کھ شاعر با یقین حرف بزند

  شاید از بعد ھزاران شب اشک افشانی 



غزل ھدیھ .استفاده کند )بی شک( شک است از کلمھ یکھ سرشار از  )شاید( شاعر می توانست بھ جای

  :ی رحمانی را ھمراه با غزلی دیگر از این شاعر می خوانیم 

  ھدیھ ی رحمانی

  بامدادان کھ سرا پای تو نورانی بود

  عالم از فیض نفس ھای تو روحانی بود

  پریشان می شد ،برکات تو بھ آفاق

  بھ نسیمی کھ ھمھ نکھت روحانی بود

  دم کھ ز خوبی تو آگاه شدمای خوش آن 

  چھ ظلمانی بود  تا آمدنت دھر، ،آه

  بھ تو خورشید ھم احساس یتیمی می کرد

  و ھوا نیز در اندوه تو بارانی بود

  شاید از بعد ھزاران شب اشک افشانی

  شب میالد تو یک ھدیھ ی رحمانی بود

  بھ گم گشتن خود باور کرد ،بی تو این قوم

  بود سانیسرنوشتش چھ بگویم کھ چھ سر

  یا رب این بیت چھ رازی ست کھ افشا آمد

  یا کھ تفسیر کدام آیھ ی ربانی بود

  عشق از سینھ ی خون گشتھ اش احیا می شد

  .بامدادان کھ سراپای تو نورانی بود

  مستان شیرعلی

  



 1988درپنجکنت متولد شد و در سال . م 1935در سال . کی و الیق شیرعلی شاعریست از دیار رود

 80تا  50دھھ ی ( وی در قالب ھای مختلف و در طول سھ دھھ. شھر دوشنبھ بدرود حیات گفتدر . م

از دوبیتی سرایان خوب تاجیک بھ حساب می آید بخصوص  .در شعر تاجیکستان خوش درخشید )میالدی

  :با این دوبیتی زیبایش 

  دلم سرمایھ ی درد و الم شد

  صاحب قلم شد  ،کھ چندی بی قلم

  ؟دامین در بکوبمک ؟کھ را گویم

  ! صف شاعر فزود و شعر کم شد

اما آنقدر ھست کھ بتوان  ،غزل ھای این شاعر اگر چھ در حد و اندازه ی برخی از دوبیتی ھای او نیست

بخصوص گاھی کھ رنگ و بویی از سبک ھندی بھ غزلش می دھد توفیق بیشتری  ،نیز یاد کرد از آن

روانی کالم و صراحت گفتار بیت را بھ یک  ،یت نخستبخصوص در غزل اول و در ھمان ب .می یابد

ابیاتی می توانند ضرب المثل شوند کھ عالوه بر زبان بی  یو بھ اعتقاد . ضرب المثل نزدیک کرده است

  . حرفی نو نیز با خود داشتھ باشد ،پیرایھ و زالل

 :د می آورد با این آغازغزل دوم نیز عاشقانھ ای ست زالل کھ غزلی مشھور از عالمھ ی اقبال را بھ یا

  جان من و جان شما ،ای جوانان عجم چون چراغ اللھ سوزم در خیابان شما

غزل در حال و ھوایی عاشقانھ و وطن پرستانھ شکل می گیرد و شاعر بھ خوبی از عھده ی آن بر می 

ذھن و اعتقاد من بھ ھر حال اگر مستان شیرعلی فقط و فقط ھمان دوبیتی باال را گفتھ بود باز ھم در . آید

و بسیارند . جایگاھش از بسیاری از شاعرانی کھ دیوان دیوان کتاب سیاه کردند و ھیچ نگفتند باالتر بود

مستان . شاعرانی حتی نام آشنا و بزرگ کھ فقط با یک غزل یا یک شعر نام شان بر سر زبان ھا می افتد

   .ور دیگر می دیدط شیرعلی نیز چشم ھا را شستھ بود و گاھی

  :با ھم دو غزل از این شاعر را ترنم می کنیم

  با مرام خویش 

  بندگی کردیم یا نابندگی کردیم ما

  زندگی کردیم ما ،باری ،با مرام خویش

  تشنھ گشتیم و نجستیم آب از چشم فلک

  بارندگی کردیم ما ،بھر دل از چشم دل

  پست و بلند کوھسار ،پیش ما یکسان بود



  کردیم ماسرافکندگی  ،ھر کھ سر افکند

  موی خود کندیم در مرگ عزیزان وطن

  جان گره در تار موی کندگی کردیم ما

  از جھان رو تافتیم ،تا جھانی دل بیابیم

  جویندگی کردیم ما ،در جھان بی جھان

  شرمندگی ست ،عاشقی گویند از فرزانگان

  آبرو دیدیم تا شرمندگی کردیم ما

  تن آرا کند ،تا یار ،از متاع شعر ما

  بافندگی کردیم ما ،و چون شانھ زنمو بھ م

  در تکاپوی شما

  چشم بر سوی شما ،بر سر بام جھانم

  از بلندی تا ببینم جلوه ی روی شما

  آشیانم گشتھ است ،قلھ ی کوه بدخشان

  لیک دل دارد مکان در تاق ابروی شما

  اما بود ،صد لطافت گر چھ دارد کوھسار

  این دل سرگشتھ ی من در تکاپوی شما

  بخش ھزار و بوی گل ھای بھارصوت جان 

  بی نکھت موی شما ،خوش نمی آید بھ دل

  *بنگرم ھرچند سوی تارھای شرشره 

  تار گیسوی شما ،لیک می تابد بھ چشمم

  وطن باشد مرا ،جانانم ھر کنار ملک

  .تنھا سر کوی شما ،دل خواند وطن ،لیک



  بازار صابر

  
 نھ از آن تار تنک ھای غزلبافم من 

 د ھجا گوی پر از حیلھ و فن نھ از این چن

  نھ نمودم ھنر نظم بھ یک مشت سخن

او از ھمان جوانی بھ شعر وادب عالقھ داشت و در . میالدی بھ دنیا آمد 1938بازار صابر در سال 

او بعد از اتمام تحصیالت خود وارد . بھ چاپ رساند" اسب " ھجده سالگی اولین شعر بازار با نام 

او بعد ھا . ارسی فارغ التحصیل شدپدر رشتھ ی زبان و ادبیات  1962و در سال دانشگاه تاجیکستان شد 

  .او ھمچنین جایزه ی ادبی رودکی را دریافت کرد .بھ روزنامھ نگاری روی آورد

  : یچند نمونھ ازاشعارکوتاه و

 زنگولھ زنان گذشت باران 

 چابک و جوان گذشت باران 

 با سلسلھ ھا گذشت باران 

 شت باران با شلشلھ ھا گذ

  .مانند زنان گذشت باران

 

 مانده مثل جزیره گمنام

 بین دریای خاطرات کھن

 وطن عشق من، جوانی تو

 .وطن عشق تو، جوانی من



 ابر ھا مشت پر اند

 ابر ھا از دختران یاد آورند

 پاره ھای ابر آزاد خیال انگیز را

 .در زمین ھا دیده می گویم کھ خواھر ھای من

 شید خاورھر سحر از خنده خور

 من تولد می شوم یک بار دیگر

 سینھ را وا می کنم چون صبح صادق

 .دیده را وا می کنم چون غنچھ تر

 یا

 سیر دارد ابر آذر

 گاه جمع و گھ پریشان

 چون خیال موسفیدان

 سیلھ گنجک ھا را

 .می زند با تیر باران

  یا 

 خیال دیھھ بوی دیھھ دارد

 برای ھمچو من فرزند دھقان

 و صحرا می کنم من چو یاد کشت

 خیالم می شود ابر بھاران 

 :یا تشبیھ زنده و سرشار این پاره

 .نگاه گرم من از فرق کوھستان

 بھ سویت چون زرافشان روز و شب جاری است

 بخارا با غم و افسوس می بینم

  .کھ جای بس عزیزانت



  پیرو سلیمانی

  
ٔ پارسی لیمانی شاعر و نویسنده بیان دلتنگی از . گو اھل آسیای میانھ بود آتھ جان معروف بھ پیرو سُ

در سال . ھای اصلی شعر پیرو است حکومت جھل و تعصب، و ستایش عشق و دوستی از درونمایھ

پیرو مضامین نومیدانھ را کنار گذاشت و بھ ستایش جامعھ نوین تاجیکان و برپایی جمھوری  ١٣٠۴

  .سوسیالیستی تاجیکستان بر پایھ سوسیالیسم پرداخت

ٔ بیستم میالدی در پیر  ١٢٧٨حمل  ٢۶و سلیمانی، آتھ جان، شاعر تاجیک و یکی از شاعران ابتدای سده

کودکی و نوجوانی آتھ جان بیشتر در بخارا و . پدر و مادر او اھل مطالعھ بودند. در بخارا بھ دنیا آمد

  .مرو سپری شد و ھمراه با پدر بھ کشورھای دیگر، بویژه بھ روسیھ، سفر کرد

  .در آموزشگاه علوم طبیعی شھر کاگان آموزش دیدپیرو 

رخ داد، پیرو خشنودی  )١٩١٧( بھ دنبال انقالب روسیھ )١٩٢٠/ ش ١٢٩٩( ھنگامی کھ انقالب بخارا

» آزادی جمھوری شایان«ابراز داشت و » بھ مناسبت انقالب بخارا«خود را در قالب مستزادی با عنوان 

، مضمون اشعاری کھ پیرو در ١٩٢٠/ ش ١٢٩٩اجتماعی در  غیر از اشعار. را بھ مردم تبریک گفت

پیرو در . سروده و اکنون در دست است، ھمھ عشقی است ١٩٢۴/ ش ١٣٠٣تا  ١٩٢١/ ش ١٣٠٠

  .بھ مشھد رفت و حدود ھشت ماه در آنجا اقامت کرد ١٣٠٣

او آثار ادیبان . چنگیز اندام و رمان ناتمام عشق دختر پیرو آثار منثوری نیز دارد، مانند داستان کوتاهِ گل

 سرافیموویچ ،)بلوا( فرمانف ،)مفتش( روس را نیز بھ فارسی تاجیکی برگردانده از جملھ، از گوگول

آثار پیرو . است او در تألیف کتب درسی نیز شرکت داشتھ. و دو شعر از الکساندر ژاروف ،)سیل آھنین(

ھای تاجیکی سمرقند و دوشنبھ و تاشکند  مجلھاو با روزنامھ و . است بھ طور کامل گردآوری و چاپ نشده

  .وی در شاه زنده بھ خاک سپرده شد. بھ بیماری حصبھ درگذشت ١٣١٢پیرو در . ھمکاری مداوم داشت



  عبدالجبار قھاری

   
ھّاری از شاعران و نویسندگان  َ وی شصت سال است کھ حضوری پابرجا . زبان است ارسیپعبدالجبار ق

  .ھای اوست ھای سروده جویی از ویژگی مھر بھ میھن، و آشتی. ددر ادب معاصر تاجیک دار

  ای گوگرد باشد پیکرم، قطعھ

  ھا گویا حساب عمر من دانھ

  ام را بشمرم، ھای رفتھ سال

  .پیش چشم آید کتاب عمر من

عبدالجبار قھاری شاعری است کھ عنقریب شش دھھ است حضوری پابرجا و چھره ای روشن در ادب 

مشخصات شعر او کھ سرشار از عشق وطن و فریاد دل صلح پرور و مھرآفرین . دمعاصر تاجیک دار

او ھمانی است کھ در نبردھای خونین علیھ آلمان فاشیستی جنگیده است . اوست، جایگاه ویژه خود را دارد

ھمین است ". نارسیده تقریبا نمانده است-در بدن قھاری جای تیر"و بھ قول نویسنده معروف جالل اکرامی 

  :کھ شاعر در شعری می گوید

  ...مرا یاران شھید زنده گویید

در کتاب از جانب محققان روزگار و آثار شاعر راه پرشیب و فراز سپرده اش بررسی گشتھ بھای ادبای 

  :از جملھ شاعر افغان عبدالجبار تقوای فرخاری می گوید. مشھوری بھ اثار او جای داده شده است

  داد، پرچوشی لفظ و سخنش داد سخن

  در غلغلھ افکند سمک تا بھ سما را

  خوش فکر نکویی است بھ این شاعر تاجیک،

  ...پاشد بھ دل پیر و جوان تخم وفا را

شعر او مثل بدن پرجراحتش فریاد زخمھای ناسوری را آوا . عبدالجبار قھاری واقعا شاعر نبردھا ست

می گوید شاعر و تا  - ، "د از تیر اغیارکتابم چاک ش. "می کند، آھنگ دردھای جانکاھی را دوا می بخشد



 .زمان پرتالشی می داند" شھادتنامھ"امروز بھ صفحھ ھای ھمان کتاب چاک و پاره می افزاید و آن را 

داستان "، واحد اسراری "اعتبار آدمی"، خدایی شریفف "احیای نو"مقاالت پژوھشی منقد صاحب تبرف 

و غیر آنھا ضمن مطالعھ " فاجعھ قھرمانی"افصح زاد ، اعالخان "و ژانر داستان" شب پیش از مرگ"

برای پژوھندگان نیمھ . کتاب در ذھن خواننده حقیقت اشعار عبدالجبار قھاری را باز ھم روشن می گرداند

عبدالجبار قھاری، این ادیب سالمند . دوم قرن بیست ادب تاجیک این کتاب مواد پرارزشی را در بغل دارد

  :ست کھ چون پیغام برد و باخت یک دوره ادبیات میان ما قدم می زندواقعا تاریخ زنده ای ا

  قطی گوگرد باشد پیکرم،

  دانھ ھا گویا حساب عمر من

  سالھای رفتھ ام را بشمرم،

  .پیش چشم آید کتاب عمر من

  :آثار

  کان بادام

  افروز مشعل

  گل بھار

  گل شام

  ھای از خون دمیده شکوفھ

  ) داستان( شب پیش از مرگ

  ) اثرھای منتخب( انکم رنگین

  .سرود بخت



  زلفیھ عطایی

  
 یجنور ١۵زلفیھ عطایی زاده در . زبان از کشور تاجیکستان است زلفیھ عطایی یکی از شاعران پارسی

ٔ غانچی سرزمین سغد باستانی بھ دنیا آمد میالدی در روستای قلعھ ١٩۵۴ آموختھ  دانش. عظیم ناحیھ

ھای کالسیک  وی بیشتر در قالب غزل و قالب )١٩٧٧( .ھ استدانشگاه ماکسیم گورگی شھر مسکو روسی

ٔ تاجیکستان می گوید و در آن شعر می   .پردازد ھا بھ مشکالت زنان در جامعھ

ٔ  او مدت   .برای زنان است» فیروزه«ھا روزنامھ نگار بوده است و ھم اکنون سردبیر گاھنامھ

  :اند از اش عبارت ھای چاپ شده مجموعھ

  ) ١٩٧٧( - جھاز 

  ) ١٩٨٠( -  )دیدار( واخوری

ٔ صبر) ١٩٨٢( -دیدار   ) ١٩٨٢( - میوه

ٔ خوشروی من    ) ١٩٨۴( - زاچھ

  ) ١٩٨۶( - د ختر دریا 

  ) ١٩٩٢( - عشق یک زن 

ٔ وحشی    ) ١٩٩٧( -ستاره

ٔ مشتری    ) ١٩٩٨( - ستاره

  .) ٢٠٠١( -زن اگر عاشق شود 

ٔ صدای شرق بھ چاپ  )فروشم غم را نمی( غیر از شعر یک کتاب داستان نیز دارد بھ نام کھ در گاھنامھ

  .رسیده است



  تورسون زاده

  

در روستای قره داغ در شھرستان  1911/ 1329در  .شاعر معاصر تاجیک ،میرزا ،تورسون زاده

 1336/1918تورسون زاده در  .درودگر بود ،استاتورسون ،پدرش. حصار تاجیکستان بھ دنیا آمد

در مدرسة جدید درس  1925/ش 1304بھ مکتب رفت و تا در شش سالگی . مادرش را از دست داد

از نخستین آموزشگاهِ آموزگاری  1927/ش 1306سال بعد بھ شھر دوشنبھ رفت و در . خواند

 ،عینی ،حافظ ،نظامی ،سپس بھ تاشکند رفت و در آنجا با آثار سعدی. تاجیکستان فارغ التحصیل شد

دورة تحصیلی دانشگاه آموزگاری تاجیکی را بھ  1930/ ش 1309در . الھوتی وپیرو سلیمانی آشنا شد

او در دوشنبھ در دفتر روزنامة جوانان تاجیکستان مشغول بھ کار شد و  .پایان برد و بھ دوشنبھ بازگشت

، بھ عضویت کانون نویسندگان 1934/ ش  1313در . نخستین محفل شاعران تاجیک را نیز تشکیل داد

، رئیس کانون 1946/ ش  1325در . تر شھر خجند مشاور ادبی شدتاجیکستان در آمد و مدتی در تئا

مَت باقی ماند برای عضویت  1951/ ش  1331وی در . نویسندگان گردید و تا پایان عمر در ھمین سِ

  .در فرھنگستان علوم تاجیکستان انتخاب گردید

ا در سلسلھ بھ ھندوستان سفر کرد و برداشت شاعرانة خود ر 1947/ ش  1326تورسون زاده در 

ِ قصة ھندوستان یان نمود او در این کتاب . این سفرنامھ ھم در شکل و ھم در معنا پدیده ای نو بود. اشعار

درد و رنج مردمان شبھ قارة ھندِ تحت سیطرة انگلیس را بھ تصویر کشید و قالب ادبی سلسلھ اشعار، 

دومین سلسلھ اشعار  .ی بنیان گذاشترا در قلمرو ادبی شورو ،قالبھای گوناگون شعری با موضوع یگانھ

وی بارھا بھ ایران سفر  .است )1949/ ش  1328( او بھ نام من از شرق آزاد شرح سفر او بھ پاکستان

تورسون زاده در  .کرد و در مطالبی کھ پس از بازگشت چاپ کرد، ایرانیان و استقبال گرمشان را ستود



 1963/ش 1342در  ،جایزة ادبی لنین 1960/ ش1339در  ،ادبی استالین هجایز 1948/ ش  1327

جایزة جھانی ادبی ـ فرھنگی جواھر لعل نھرو و در  1967/ ش 1346در  ،جایزة ادبی رودکی

ِ .جایزة ادبی جمال عبدالناصر را گرفت 1972/ ش 1351 حکومت شوروی با عنوانھای افتخاری

ش 1346( »وسیالیستی قھرمان کار س«و  )1961/ ش 1340( »مردمی تاجیکستان  هنویسند«

او  .لنین عضویت داشت هوی ھمچنین در ھیئت دولتی جایزة استالین و جایز. از او تقدیر نمود )1967/

 1957/ ش 1336و از  نمایندة مردم بود ،دوم تا نھم در مجلس اتحاد جماھیر شوروی سابق هاز دور

وی درھمایشھای ھواداران صلح در .ریاست کمیتة شوروی ھم صدایی با آسیا و افریقا را بر عھده داشت

 و استکھلم )1955/ ش  1334( وین ،)1949/ ش  1328( پاریس ،)1947/ ش 1325( دھلی

تورسون زاده  .حضور یافت و در دفاع از حقوق مردم مظلوم دنیا سخنرانی کرد )1957/ ش 1336(

آرامگاھش در  .درگذشت 1977/ ش  1356در  ،پس از سالھا خدمت بھ فرھنگ و ادب مردم تاجیک

ِ  ،تاجیکھا، پس از مرگش .واقع است ،در شھرک لوچاب ،دوشنبھ را بھ او » قھرمان تاجیکستان «عنوان

  .دادند و شھر ریگر را بھ نام او نامگذاری کردند

من از  ،صدای آسیا، قصة ھندوستان .وی از ھشت سالگی شعر می گفتھ و آثار فراوانی خلق کرده است

جان شیرین و دختر مقدّس ھمھ از آثار ماندگار  ،پسر وطن ،حسن ارابھ کش ،یشرق آزاد، چراغ ابد

وی . تورسون زاده راھنما و پرورش دھندة شاعران و نویسندگان محیط ادبی تاجیکستان نیز بود .اوست

 1318آثار شفاھی آنھا را جمع آوری کرد و در  ،با رفت وآمد میان مردم ،در مدت ده سال خبرنگاری

دیگر آثار او در آن . بھ چاپ رساند* با نام نمونة فولکلوریک تاجیک با ھمکاری بلدرف  1940/ ش 

 )1936/ ش  1315( و خسرو و شیرین )1933/ ش  1312( نمایشنامھ ھای حکم: مدت عبارت اند از

الم دھاتی نوشتھ شده بود؛ نگارش متن نخستین اپرای ملی تاجیک ی کھ نمایشنامة اخیر با ھمراھی عبدالسّ

قھرمان ملی تاجیکستان ؛ نگارش متن اپراھای  ،در بارة واسع )1937/ ش  1315( بھ نام شورش واسع

آثاری از پوشکین و  ھ؛ ترجم) 1945/ ش  1324( و عروس )1943/ ش  1321( طاھر و زھره

وی با سینما نیز . شناخت ادبیات هنکراسوف و شفچنکو ؛ و حکایات و اشعار و مقاالت ادبی در بار

ِ سرودھای فیلم  ،مکاری داشتھھ   .اوست ھنوشت »من با دختری وا خوردم «از جملھ متن

. پرچم ظفر نام داشت کھ مشتمل بر دو شعر و ده حکایت و یک رسالھ بود ،نخستین کتاب تورسون زاده

از این زمان . با پیشگفتار حسین زاده و ویرایش الغ زاده چاپ شد 1932/ش  1311این کتاب در

یتر دنبال کرد و ھم از حیث محتوا و ھم از حیث صورت بھ تورسون ز ّ اده شعر و شاعری را جد

ّتی: در آن زمان در محیط ادبی تاجیکستان دو دستھ شاعر وجود داشت . موفقیتھایی رسید  ،اکثریتِ سن



میرحیدر سرور و محمدجان رحیمی ؛ و اقلیتِ نوپرداز  ،احمدجان مخدوم حمدی ،مثل ذوفرخان جوھری

  .تورسون زاده بتدریج از دستة دوم پیروی کرد .و حبیب یوسفی* د پیرو سلیمانی مانن

و  1956/ ش 1335از ابتدا تا : راه دشوار شاعری تورسون زاده را بھ دو مرحلھ می توان تقسیم کرد

. سروده ھایش در دورة یکم بھ لحاظ معنا و مضمون اندکی سطحی و از نظر ھنری خام بودند .بعد از آن

شاعران و نویسندگان را بھ ستایش از حکومت شوروی وادار  ،کھ حکومت 1930/ ش  1310 ھدھدر 

می کرد، تورسون زاده نیز بھ ستایشھای مبالغھ آمیز روی آورد، ولی بھ جای تکرار سخنان معاصرانش 

 بھ بعد 1330/1950از دھة . کوشید تا نظرھای خود را با شرح زندگی مردم پیرامون خود مطرح کند

  .نیز بیشتر کوشید در خودشناسی مردمش سھیم باشد

سن و جمال زنان تا نقش آنان در تربیت  .از مضامین عمده اشعار تورسون زاده جایگاه زن است او از حُ

سرنوشت زنان تاجیک را با  ،وی در مثنوی جان شیرین .فرزندان و حیات سیاسی جامعھ سخن گفتھ است

ِ دیگر سرزمینھای است دیگر مضمون مھم اشعار او دوستی . عماری مقایسھ کرده استمردم مظلوم

! بھ برادران قزاق و دوستان را گم مکن  ،قانون برادری ،وی در آثاری ھمچون پسر وطن .خلقھاست

در این اشعار او انسانھا را بھ دو گروه زحمتکش و . فضیلتھای دوستی و برادری را برشمرده است

 .ز مردم زحمتکش دنیا را موضوع اصلی اشعار خود قرار داده استاستثمارگر تقسیم کرده و دفاع ا

او محدود بھ تاجیکستان نبود و با اینکھ تا پایان عمر نسبت بھ ھم میھنانش وفادار  ھتالشھای ظلم ستیزان

در مورد موضوعات و رویدادھای خارج از مرزھای تاجیکستان نیز بی اعتنا نبود و بھ  ،ماند

مسائل  ،موضوع اصلی اشعار تورسون زاده. ی و نیز ھندوستان توجھ داشتجمھوریھای دیگر شورو

  .آسیا و بویژه کشورھای شرق آن است

ّتی شعر  ،مانند غزل و رباعی و دوبیتی و مثنوی و قطعھ ،با اینکھ تورسون زاده در انواع قالبھای سن

د ھمواره از ویژگیھا و با این حال وی در اشعار نو خو. شاعری نوپرداز شمرده می شود ،سروده است

ّتی رمان  ،بھ عقیدة چنگیز آیتماتوف .نیز استفاده کرده است ،نظیر قافیھ و صنایع ادبی ،امکانات شعر سن

بھ ادبیات  ،نویس معاصر قرقیز، تورسون زاده با استفادة ماھرانھ از انواع قالبھا، بویژه رباعی و دوبیتی

او در شعر خود در ھمھ حال بھ شاعران بزرگی . استخلقھای دیگر و بھ شعر نو شوروی خدمت کرده 

 ،نشانھ ای از طبع شاعرانة تورسون زاده این است کھ بھ ھنگام ضرورت. چون حافظ اقتفا کرده است

خواھر مبارز «و » رود من «، »چوپان «قافیھ و ردیف را ناگھان تغییر می دھد، مثالً در اشعاری چون 

بھ  ،ا ماھرانھ استفاده کرده و ضمن بھره گیری از واژه ھای ناب دریتورسون زاده از واژه ھ .»افریقا

 ،کامل زبان زندة تاجیکی است تا جایی کھ یاردن میلیف ھشعر او نمون .زبان محاوره نیز توجھ کرده است



تورسون زاده بھ نقد ادبی  .زبان تاجیکی را فراگرفت ،شعر تورسون زاده ھبرای مطالع ،ابلغاری هنویسند

  .میرشکر و شکوھی را نقد کرده است ،رداختھ و آثار شاعران و نویسندگانی چون رحیم جلیلنیز پ

ِ تورسون زاده گرایش  1970ـ1950/ ش  1350ـ1330شاعران دھھ ھای  بیشتر بھ سبک و سخن

. مقاالت نقادانة او در بارة سخنوران قدیم و جدید در ادبیات معاصر تاجیکستان تأثیر مھمی داشت. داشتند

سرپرستی و راھنمایی دھھا شاعر و  ،و در طول سی سال ریاستش در کانون نویسندگان تاجیکستانا

کار مھم دیگر . را برعھده داشت ،از جملھ مؤمن قناعت و بازار صابر و الیق شیرعلی ،نویسندة تاجیک

. حفظ کرداو این بود کھ رھبری علمی ـ ادبی صدرالدین عینی را در محیط ادبی و فرھنگی تاجیکستان 

   .می زیست )جمھوری ازبکستان( گفتنی است کھ عینی در سمرقند

  یتشکالت ادب ک ویدانشمندان تاج

  

با تسخیر آن مناطق بدست . ھای طوالنی تنھا زبان ادبی و فرھنگی آسیای میانھ بود ارسی طی سدهپزبان 

تنھا در جمھوری  ١٩٢۴ل بسیار محدود شد و از سا )النھر ماوراء( ارسی در ورارودپھا زبان  روس

ٔ  تازه حاال با نام ( ارسیپ. بھ حیات ادبی خود ادامھ داد» زبان تاجیکی«بنیاد تاجیکستان و با نامگذاری تازه

ھای دیگر مانند ازبکستان از صحنھ دولتی و  در تاجیکستان زبان رسمی ماند ولی در جمھوری )تاجیکی

ھا فشار دولتی برای محدودیت  و استقالل آن جمھوریرسمی بیرون رانده شد و پس از فروپاشی شوروی 

زبان ساکنند بتازگی ھمھ  ارسیپمیلیون  ٧در ازبکستان کھ پیرامون . ارسی بیش از اندازه زیاد شدپ

زبان تعطیل و سرکوب  ارسیپھای ادبی  و ھمھ انجمن اند بھ آتش کشیده شده )»تاجیکی«( ارسیپھای  کتاب

  .اند شده

سال پیش در  ھفتادوپنجتاجیکستان در واقع مھمترین کانون ادیبان این کشور است کھ  اتحادیۀ نویسندگان

این تشکل ادبی، در شمار معتبرترین و قدیم ترین موسسھ ھای فرھنگی . تأسیس گردید .م 1934سال 

  .نخستین مسئول اتحادیۀ نویسندگان سعید ناصراف بود. کشور تاجیکستان بھ شمار می آید



ُغپس از آن، ریا  31در طول ( زاده زاده، میرزا تورسون ست این موسسھ را عبدالسالم دھاتی، ساتم ال

  .اند بر عھده داشتھ )سال 12در طول ( و عسکر حکیم )سال 14در طول ( مؤمن قناعت ،)سال

  : نشریات اتحادیۀ نویسندگان تاجیکستان - 

از ( »رھبر دانش«افت و با عنوان انتشار ی. م1927کھ در سال » دانش بینش«مجلۀ ادبی و فرھنگی  -1

میالدی بھ صورت ارگان اتحادیۀ  1934بھ طبع رسیده است، از سال  ).م1932شمارۀ دوم تا سال 

تا سال ( »برای ادبیات سوسیالیستی« ھای نویسندگان تاجیکستان درآمد و من بعد مجلۀ مذکور با عنوان

منتشر  )تا کنون. م 1966از ( »قصدای شر«و  ).م1966تا  1938از ( »شرق سرخ« ،).م1938

  .شده است

  .منتشر گردیده است. م1948بھ زبان روسی از سال » پامیر«مجلۀ ادبی و علمی  -2

معارف و «میالدی با عنوان  1959است کھ سال  -ادبیات و ھنر  - »ادبیات و صنعت«نامۀ  ھفتھ -3

. را داشتھ است» دنیت تاجیکستانم«میالدی، عنوان  1983تا  1980انتشار یافتھ و از سال » مدنیت

ھای مختلف معرفی و  رسانھ رسمی اھل قلم و ھنر تاجیکستان و حاوی بخش »ادبیات و صنعت«نشریۀ 

  .باشد نقد و بررسی آثار ادبی و ھنری در این کشور می

  :اف  یمحمد بخت - 

ل ناح یمیالدی در روستا 1940در سال  اف یمحمد بخت  یو. د شدمتول ،)یرشت كنون( ة غرمیشُ

. م1963دوشنبھ در سال  یدانشگاه آموزگار یكیتاج یات فارسیخ و زبان و ادبیل رشتة تاریالتحص فارغ

  .می باشد. م1975 مسكو در یگورك یل دانشكدة ادبیالتحص و فارغ

  :ادبی و اجرایی دولتی و غیر دولتی مسئولیت پذیرفت ،در حوزه ھای گوناگون فرھنگی اف یبخت

  . كستانیتاج یجمھور یمایدر صدا و س. م 1978تا  1963از سال  -

  .زاده رزا تورسونیبان میس خانة ادیرئ. م 1980تا  1978از سال  -

  .یھمکاری با تئآتر الھوت -

  ..م 1972؛ از سال  یسندگان شورویت كانون نویعضو -

   ..م 2000تا سال  1995از سال  كستان؛یتاج )مجلس( نماینده پارلمان -

  .ینمایش نامھ فردوس یبرا. م 1988در سال  یزة رودكیبرندة جا -

حاد» اتیب ادبیمركز ترغ«س یرئ - ّ   .2003كستان؛ تا مارسیسندگان تاجیة نویدر ات

  . تا کنون 2003كستان؛ از چھاردھم مارس یسندگان تاجیة نویس اتحادیرئ -



این آثار جوایز گوناگونی را از آثار متنوعی بھ نظم و نثر نشر یافتھ است، و پاره ای از  از مھمان بختی،

  . آن خود کرده است

ده یكستان بھ چاپ رسیمختلف تاج یھا ھا و مجلھ در روزنامھ 1960سروده ھای مھمان بختی از سال 

  .ز شعر و داستان نوشتھ استیكودكان ن یوی برا. است

بھ و دیگر شھرھا بھ دوشن یرئیس اتحادیھ نویسندگان تاجیکستان، در تئآترھا یھا شنامھیاز نما یشمار

گوناگون از جملھ زبان روسی ترجمھ و انتشار یافتھ  یز بھ زبانھایاز آثارش ن یصحنھ رفتھ و برخ یرو

  .است

  : از آثارنشر یافتھ اوست 

 نیریال شیخ ،).م 1979سال ( الھام ،).م1975سال ( پیغام بھار ،).م1968سال ( منظومة منقاركج

 ،).م1969سال ( داریتشنة د ،).م1967سال ( دیلحظة جاو ،).م1988سال ( روح توانا ،).م1985سال (

 خوبان ،).م1975سال ( گر ه راھزن و كوز ،).م1971سال ( آهِ سبك ،).م1970سال ( ی، جوانیآه جوان

  .) -تھران -. ش 1376سال( یفردوس ،).م 1982سال ( نمایش نامھ ھا ،).م1978سال (

ای  وی در دوره. گوی تاجیکستان بود از شاعران پارسی )١٩۶٢-١٩١١( عبدالسالم پیرمحمدزاده دھاتی

جواب بھ «عبدالسالم دھاتی با شعرھای . ریاست اتحادیھ نویسندگان تاجیکستان را بر عھده داشت

، شعارھای انقالبی سوسیالیستی را »مارش پایونیران«و » شویم شاگرد لنین می«، »دھندگان جنگ آتش

مرغک «، »چھ من بره«او از سویی، با نوشتن اشعاری چون . رد کردھای مردم تاجیک وا بھ سروده

، بھ توصیف »بھ تقلیدچھ میمون«و » حسن خورجین کیسھ«، »ھا ھوشش در کم کوچھ«، »شلھ پا شل

رانمایش شورش ١٩٣۶زاده درام منظوم خسرو شیرین در  میرزا تورسون. پردازد رفتار کودکان می م و اپُ

  .با ھمکاری عبدالسالم دھاتی بھ صحنھ برد میالدی، ١٩٣٩واسع را در 



  سرود تاجیکی صدا و در جشن نوروز

  
حکمت جشن نوروز آنچنان قوی است کھ از محدوده مردمان فارسی زبان فراتر رفتھ، بھ یک جشن 

این در حالی است کھ در طول تاریخ برخوردھا با این جشن کھن . فراملی در خاورزمین تبدیل شده است

اما واقعیت این است کھ تا . سان نبوده، حتا در برخی مقاطع آن مورد نامھربانی قرار گرفتھ استبنیاد یک

ستیزه با نوروز ستیزه با بھار و حکمت الھی است، زیرا . زمانی کھ بھار ھست، نوروز ھم خواھد بود

یچ کس نمی تواند نوروز عقیده نیست، بلکھ یک واقعیت است، بنا بر این ھ. این ھر دو از ھم جدا نیستند

  .راز ماندگاری نوروز نیز ھمین است. منکر آن باشد

بنا بر این، شعر و شعور ھمزاد ھم ھستند و نوروز، . نوروز جشن شعور است و زبان شعور شعر است

جشن نوروز در دوران . توجھ شاعران بھ بھار و نوروز ھم بھ ژرفای تاریخ برمی گردد. ھمزاد آن دو

لھ . و آواز عجین بوده کھن ھمواره با شعر در کتاب ھای تاریخی داستان ھای بسیار از بخشش و صِ

اعطای ھدایا بھ شاعران در جشن نوروز در . پادشاھان بھ شاعران در جشن نوروز فراوان آمده است

در این . واقع، نوعی دستمزد ساالنھ شاعران بود و آنھا را بھ سرودن اشعار و مدیحھ ھا تشویق می کرد

بھ  )سلطان مسعود( و روز پنج شنبھ، ھژدھم ماه جمادی اآلخر، امیر: "ز جملھ بیھقی می نویسدباره ا

کھ  -و شعر شنود ازشعرا. جشن نوروز نشست و ھدیھ ھای بسیار آورده بودند و تکلف بسیار رفت

لت فرمود... شادکام بود دراین روزگار و فارغ دل شاعر  )رازی( مسعود. و مطربان را نیز فرمود. و صِ

  ..." ھر ماھی )شھریھ( سیصد دینار فرمود بھ نقد و ھزار درم مشاھره. را شفاعت کردند

و اما در سده بیستم میالدی استاد صدرالدین عینی، پایھ گذار ادبیات معاصر تاجیک، در باره برگزاری 

 ستنی ھابھ سبب در اول بھار، در وقت بھ حرکت درآمدن ر: "جشن نوروز درمیان تاجیکان می نویسد

از این جاست کھ . این عید، طبیعت انسان ھم بھ حرکت می آید )مصادف شدن( راست آمدن )گیاه ھا(

در حقیقت، این عیدِ بھ حرکت آمدن کشت ھای . ھمھ چیز در عمل ،)فروردین( حمل: تاجیکان می گویند



و سبب بقای حیات غلھ، دانھ و آغاز کشت و کار و دیگر حاصالت زمینی است کھ انسان را سیر کرده 

حتا مالھا بھ . در بخارا نوروز عید ملی عموم فارسی زبانان بود، بسیار حرمت می کردند. او می شود

این عید کھ پیش از اسالم عادت ملی بوده، بعد از مسلمان شدن ھم مردم این عید را ترک نکرده بودند، 

  ."اسالمی داده، از آن فایده می بردند - رنگ دینی 

فولکلور مردم پارسیگوی آسیای میانھ . یک جشن نوروز را تحت ھر شرایطی گرامی داشتھ اندمردم تاج 

در این آثار شرایط روانی مردم در دوره ھای مختلف . دلیل آشکار دلبستگی آنان بھ این جشن است

و  مردم این خطھ با آغاز فصل بھار، بھ ویژه در ایام نوروز، صرف نظر از مسایل. بازتاب یافتھ است

مشکالت دست و پاگیر روزگار با سرودن شعر و ترانھ ھای دل آشوب بھ پیشواز آن رفتھ، بھ شادی می 

نوروز شد و اللھ خوشرنگ برآمد بلبل بھ  :پرداختند، آن گونھ کھ از این دو رباعی مردمی بر می آید

  رآمد تماشای دف و چنگ برآمد مرغان ھوا جملھ بھ پرواز شدند مرغ دل من از قفس تنگ ب

ه بھ شش قطار در فصل بھار : یا َ ه بھ شش قطار کی می بینم گلھار َ ه بھ نوبھار کی می بینم گلھار َ نوروز

ه بھ یک قرار کی می بینم مردم تاجیک آفرینندگی را از بھار می آموختند و علیرغم ھمھ سختی  َ دنیا ر

  .دھای روزگار ناسازگار، مقاومت می کردند و بھ آینده خویش خوشبین بودن

متاسفانھ، این جشن باشکوه در دوران شوروی در برابر دیگر ارزش ھای ملی و مذھبی تاجیکان ممنوع 

با وجود این، شاعران تاجیک با . اعالم شد و سال ھای دراز مردم از گرامی داشت آن محروم بودند

حتا . دادند روش ھا و بھانھ ھای گوناگون این شور و شوق فطری را حفظ کرده، بھ مردم انتقال می

کیستی، : میرزا تورسون زاده، از شاعران پیش کسوت نظام کمونیستی شوروی کھ زمانی گفتھ بود

  !ھر نفس، ھر قطره خون، ھر تار مویم کمونیست! کمونیست: شاعر؟ اگر پرسند، گویم

بھار آمد ز عمرم باز یک سال دگر بگذشت تمام زندگی آھستھ از پیش نظر : در جای دیگر می گوید

در این .بگذشت بھ مثل گوشت و ناخن من ھمیشھ با وطن بودم اگرچھ نصف عمر بھترینم در سفر بگذشت

پاره شعر استاد تورسون زاده تلویحا بھ جشن نوروز اشاره می کند، زیرا تاجیکان نوروز را بھ تعبیر 

زیابی دست گذشتھ از این، مروری بر زندگی گذشتھ خویش و ار. نیز می گویند" سر سال"دیگر جشن 

  .آورد و ضعف ھای انسان در طول سال جزء سنت ھای نوروزی است

ھم می گفتند کھ نمودی دیگر از آب و رنگ کمونیستی " جشن کار"در تاجیکستان شوروی بھ نوروز 

پس از انقالب : "در باره نوروز آمده است" انسکلوپدی شوروی تاجیک"در جلد پنجم . تحمیلی آن بود

 نوروز در زمان ما بھ عید آغاز نیک، محنت. اکتبر این جشن کھن مضمون نو پیدا کردکبیر سوسیالیستی 

در آن زمان دیگر تمام شئون و سنت ھای ." عید نظم، جوانی و دوستی خلق ھا تبدیل یافتھ است ،)کار(



دوره شاعران آن . یاد می کردند" عید کار"ارزشمند این جشن باستانی ممنوع شد و از آن تنھا بھ عنوان 

بھار شد، گل من، خیز، عزم سحرا کن ز کفش و : نیز تحت فشار ایدئولوژیک مجبور بودند چنین بسرایند

  .) کرتھ بھ معنی پیراھن است( !کرتھ کاری تو زیب و آرا کن

مَک جان تراکتورچی مرا ھمراه گیری چی:یا مَک بھ ( !بھار آمد، بھار آمد بھ دھقان وقت کار آمد عَ عَ

شاعران دوران شوروی کھ از جملھ مبلغان پیشگام نظام محسوب می شدند، در فصل .  )معنی عمو است

و جامعھ تشویق می  )مزرعھ اشتراکی( بھار مردم را با این گونھ شعرھا بھ مشارکت در کار کلخوز

دستھ کلخوزچیان جانب سحرا روان چشمھ برین جوش زن غیرت پیر و جوان اما بھ قول رستم : کردند

ری کھ در اواخر عمر نظام شوروی بھ جمع شاعران تاجیک پیوست، چھ گونھ می توان وھاب، شاع

  نوروز را نادیده گرفت و روز روشن را پنھان کرد؟

تو را کی می توان در ظلمت شب ھا فرو پیچید تو را کی می توان در پای دیو ناامیدی سر فرود آورد 

پس از محکوم ... خوان تو ھزاران داستان دارددرخت باور تو سر بھ عرش راستان دارد جھان از ھفت 

شدن کیش شخصیت استالین در اتحاد شوروی، و باز شدن روزنھ کوچکی برای آزادی عمل و اندیشھ در 

میالدی بود کھ شاعران تاجیک با جرات بیشتر بھ آرمان ھای ملی رو آوردند، و نوروز یکی  ١٩۶٠دھھ 

  .جدید بوداز عنصرھای بنیادین در نگرش این جریان 

گرچھ درآن زمان ھنوز تجلیل از نوروز ممنوع بود، اما با نرمش سیاست ھای رژیم، شاعران تاجیک بھ 

روان شاد الیق شیرعلی می . موضوع نوروز بھ عنوان عنصر نخست ھویت ملی خویش رو آوردند

، اما امروز نوروز رسید، یار دیروزی من یک روز بیا برای دلسوزی من غم ھای تو کھنھ اند: گوید

  خوشتر ز غم تو نیست نوروزی من

گلرخسار، بانوی شعر تاجیک، از دیگر چامھ سرایان این خطھ است کھ بھ موضوع بھار و نوروز توجھ 

چو زندانی آزادی خویشم : بیانگر ناسازگاری روزگار شاعر با نوروز است" نبض بھار"شعر . ویژه دارد

  خاک و باد و آب و آتش بھارا، زنده ام کن، زنده ام کن بھارا، بنده ام کن، بنده ام کن بھ مثل

گفتنی است کھ ارتقای مقام نوروز بھ عنوان جشن ملی و تجلیل باشکوه از آن، در کنار مسایل سیاسی و 

 ١٩٩٠و اوایل دھھ  ١٩٨٠اجتماعی دیگر، از درخواست ھای جنبش آزادی خواھی تاجیکان در دھھ 

ان کھ بیشتر ساکنان آن اسماعیلی اند، سنتی ھنوز رایج است کھ در در بدخشان تاجیکست. میالدی بود

دومین روز جشن ھای نوروز با رعایت شرایط خاص می توان از کسی چیزی را خواست و انتظار 

. یکی از این شرایط طرح درخواست در قالب شعر است. داشت کھ حتما آن خواستھ برآورده خواھد شد

ری از جوانان عاشق برای رسیدن بھ مراد خویش تالش می کنند با ھمین از این رو مرسوم است کھ بسیا



عطا میرخواجھ، شاعر خوش ذوق، این . شیوه از پدر و مادر محبوبشان اجازه وصلت با او را بخواھند

  :سنت بدخشی را در یک رباعی بھ زیبایی تصویر کرده است

خواھم کرد مردم ز خدا عمر دراز می  نوروز شد و بزم و طرب خواھم کرد بنگر کھ چھ سان کار عجب

  طلبند من از پدرت تو را طلب خواھم کرد

  :عطا در غزلی دیگر حال و ھوای نوروزی را این گونھ بھ تصویر کشیده است

می کند بازار معشوقان پر از سودا بھار سکھ گل می زند بر تنگھ سحرا بھار می زند باران و موی دلبرم 

تار موی او صدھا بھار آمد و برقی زد و خاکسترم را باد کرد ھمچو عشق تر می شود می دمد بر تار 

اولین بگذشت بی پروا بھار گرچھ تنھایی، مخور غم، تا شکفتن دور نیست در میان چار موسم بشکفد تنھا 

  بھار از ترازوی شب و روز حیاتم می زنی کی برابر می کند روز و شب ما را بھار

انوی شعر نو تاجیک، ھمچون دیگر شاعران، فصل عشق، رھایی از غم، و بھار برای فرزانھ خجندی، ب

  :او می گوید. فرصتی برای آغاز زندگی شاداب و سرشار از محبت است

بریز نور مبارک، ریز از آفتاب نوازنده کھ پر شود ز طلوع سیب فضای باغ شکرخنده چھ لذتی است ز 

با رھا شدن از زندان ایدئولوژی ... در آفتاب بپالیدن عطر گل نفس کشیدن و بالیدن وجود زه زده خود را

بھ قول . کمونیستی، تاجیک ھا بدون ھیچ مانعی بھ پیشواز جشن باشکوه ملی خویش، نوروز می روند

  ".آن چھ بایست و نبودست ھمان خواھد بود/ آن چھ بودست و نباید ز میان خواھد رفت "اقبال الھوری، 

  :باره مانایی و پایداری نوروز چنین می سرایدرستم وھاب، شاعر تاجیک، در 

بر این خاک کھن تا آسمان برپاست تا خورشید می تابد زر ناب دری جاری است چون دریا ز نور روی 

انسان آیینھ سرشار می گردد موذن با صدای بلبالن بیدار می گردد ھالل ماه در ھر چشمھ ای چون ماھی 

ست شکر ّ ال کر در شبگیر سحر خواب تو با بشکفتن گل می شود تعبیر در این نم می تراود از نسیم شُ -طِ

  .جا سرمھ شب روشنی دیده روز است بھ ھر آیین کھ خواھی تاجیکستان میھن جاوید نوروز است



  ستان کیتاج درات کودک یادب

  
ی نین عیصدرالد» انیب الصبیتذھ«کستان، با چاپ کتاب منثور یات کودک در تاجیھر چند توجھ بھ ادب

ن کار یواسطھ روی سخنش با کودکان است ـ کھ ا ن بار، بییاش برای نخست شود و وی در نوشتھ آغاز می

لی، یمانی، عبدالسالم دھاتی، سھیرو سلیسابقھ بود ـ ابوالقاسم الھوتی، پ ک بییات تاجیتا آن زمان در ادب

مانووا، یرزا، گلچھره سلیر مشکوھی، غفا جان  نیام  زاده، رزا تورسونیرشکار، مید میرسعیم  زی،یعز

  .کنند روی مییاز وی پ  فی با سرودن اشعار کودکان،یمان بقازاده و اکابر شرید رجب، نریعب

شی و یات فرمایکند از ادب ای می د کورکورانھیخود، تقل» زانییترانة پارت«با کتاب  ابوالقاسم الھوتی

  :ھای حزبی آن دوران شیگرا

  میما خلق قھرمان

  میمانما خلق قھر

  میگان ک بچھیتاج

  دان دشمن، بایدر م

  .میر جان ستانیشمش

  

  زدیھرکس با ما ست

  زدیآبروی خود را ر

  مشیخوابان در خون می

  .زدیم گریمان نمی

  

  ظفرمند هھم کاو



  بند ھم واصع دشمن

  ھنر کن،: ند بھ مایگو

  .مانند من، ای فرزند

  

  م،یکن ن را بود مییما ا

  .میکن دل را خشنود می

  ، ان را در ھرجاستیفاش

  .میکن زده نابود می

ش از دبستان، ی پ ِ   ن بار با شعر کودکانی، برای نخست»گانھ بچھ ھمنظوم«مانی، با نوشتن یرو سلیآتاجان پ

  :دارد ن راه برمییای در ا ھای تازه کند و قدم دست و پنجھ نرم می

  مرغکی بود سر درخت

  خرم و شاد بود

  ھاش نرد بود پنجھ

  وددرخت شمشاد ب

  کاش زرد بود پره

  در نولش شاتوت بود

  

  اقوت بودیچو  ھم

  رفت باالی بام گربھ

  دمش دراز بود

  چشمکش اال بود

  ناساز بود بام

  گوشش باال بود

  دیشار آب دھنش می

  

  دیخار چنگالش می

  :مرغک گفت



  :گربھ گفت

  گربھ دھن باز کرد

  !ـ کو ـ کو

  تو؟... نیَ ـ ک

  .جوجھ پرواز کرد

مارش «و » میشو ن مییشاگرد لن«، »دھندگان جنگ جواب بھ آتش«، با شعرھای عبدالسالم دھاتی

ی، با نوشتن یاو از سو. کند ک وارد مییستی را بھ نظم مردم تاجیالی، شعارھای انقالبی سوس»رانیونیپا

» سھین کیحسن خورج«، »ھا ھوشش در کم کوچھ«، »شلھ پا مرغک شل«، »چة من بره«اشعاری چون 

تر  ب، کمین ترتیدھد و بھ ا شان را نشان می ن بار، کودکان و اعمالی، برای نخست»مونیچة م دیبھ تقل«و 

  .پردازد م مییت مستقیبھ نصح

  سھین کیحسن خورج

  نیسھ مثل خورجیحسن دارد دو ک

  :زین ھست ھر چی خورج َھ ّلَ در آن دو پ

  ز ـیخ و تختچھ نیخ و سید و میکل

  ...نیزیبوجول، غلتک، کالوه، چرم، ر

  .ستیز در کاری در آن نیک چیولی 

  ست؟ید کھ آن چیکسی داند اگر، گو

  ن پرباریبھ فکر من، در آن خورج

  ن، بلکھ دو دوالب انبارینھ خورج

  »مال« آن ھمھ ِ ان رنگ بھ رنگیم

  .حسن با خود ندارد دست رومال

  نی ـیبُ ن، اگر وی را بیبنابرا

  ...نییب شینش پیشھ آستیھم

و » میا ر آمدهیما از پام«، »میشو قھرمان می«، »تر  ھا ھم زنده از زنده«با اشعار  ،رشکارید میر سعیم

  .گذارد ش را جا پای ابوالقاسم الھوتی مییکند و پا ل انقالب رجعت میی، بھ دوران اوا»اش رهیبابا و نب«

  شوم می  قھرمان

  شوم من کالن می



  ار خودم،یبر د

  .ر. س. وطنم س

  ن در چمنیگل بر

 ً   در دلمدائما

  .ر. س. س.وطنم س

  شوم قھرمان می

  .شوم پاسبان می

  .ر. س. گلشنم س

  گل کند بحت من،

  :سخن نیا است محکم

  .ر. س .س. س گلشنم

ھر . دارد ای برمی ھای تازه ، قدم ای تازه بھ روی نسل جوانیزاده، در گشودن درھای دن رزاتورسونیاما م

رو الھوتی و یوی در پس و پ» مشھور ھقص« و» اح ھندیس«،  »وادی حصار«چند مضمون اشعار 

ھای مطرح شده  رة موضوعیگر کودکان جھان، دایی دربارة دیھا رشکار است، با پرداختن بھ موضوعیم

  .دھد ک را گسترش مییدر شعر کودک تاج

  وادی حصار

  ی کھ من جوان بودمیھا سال

  خبر از گپ جھان بودم بی

  با دو چشم گشتاده در عالم

  .دمید و نمی دمید ھرچھ می

  مطلب گذشت بی روز و شب می

  .مکتب کتاب، بی قلم، بی بی

  ، قراری بود وقت من صرف بی

  خاکبازی و خرسواری بود

...  

  نیبھر خلق وطن پدر ـ لن

  نیکرد کار و تالش را تلق



  ن و آب گرفتیمرد دھقان زم

  .پسر و دخترش کتاب گرفت

کوشد  آورد و می می روی مییھای قد بھ مضمون» شب پرکچھ«شکوھی، در منظومة  ن جانیی امیاز سو

  :ھای نو مطرح کند ھا را در قالب تا آن

  دمیدم و دویدو

  .دمیبھ جوی آب رس

   و آبش نی، ُوَ جوی ن

  .تابش نی ھنھالچ

  ش دھقانیھ پ َم بیرفت

  ھ جوی قالن، َم بیگفت

  دییآب قالن کوشا

  .انیک بھ م َ مَ دھقان ع

  .تانییگفتا پگاه آ

  دم،یدوپگاه از نو 

  .دمیس َ ر ُوَ با جوی ن

  وو آبش پورَ جوی ن

  پور ک کفیخواھی اگر 

  ن آب جوی، حالل است،یا

  چون کھ صاف و زالل است

  د،یآ از کوھستان می

  .دیآ الن مییالن قیق

  

  دمیدم و دویدو

  .دمی رس ُو َ بھ جوی ن

   و آبش مول ُوَ جوی ن

  !ھای خوابش مول تنبل



د ین عبیچن و ھم» ک َ تَ داس«و » دوک َی َم ھک تحفی«، »ک َ و ُ آو د سنگ« رزابا اشعاریرفتھ رفتھ غفار م

و » نیروی زم«، مجموعة »خوانم من الفبا می«، »؟چھ نام دارد  نی نی«، »بھار نو شد مگر؟«با  رجب

عت یا بھ وصف طبیکنند و  ند، سؤال مطرح مییگو ھای روز می تر از موضوع شی، ب»نیشعر زم«

دی در شعر کودکانھ یھای جد ھای کودکان، قدم ژگییکوشند تا با در نظر گر فتن و پردازند و می می

  .بردارند

  رزایروزی شد؟ ـ غفارم چھ، بییچرا موس

  فصل بھار کھ آمد

  ا در جنب و جوش شدیدن

  چة تنبل ھمیموس

  س کاوی مشغول شدَ بھ خ

  روز دراز از ھر جا

  دیکاو س میَ چھ خیموس

  س را نول زند ھم، َ صد خ

  .دیابی س بھ زور می َ خ کی

  ،»ن کجی، ا ِ  ن«: زند نول می

  ».ن سختی، ا ِ ن«: زند نول می

  »نش قفسیا«، »کینش باریا«

  .»ار است وقتی بسِ راه، حال«

...  

  چھیمعلوم شد کھ موس

  روزی چة بییموس

  از تنبلی نادان شد

  .روزی از نادانی ـ بی

  

  د رجبیدم ـ عبیخودم کش

  ا،یدستی آید

  صورت جنگل،



  گل، ھای بی لت

  ، ھَ پل در لب چ

  ر، َ ره در لب ج

  النھ خرگوش،

  موش در لب جو،

  ا،یدستی آید

  گونھ صورت، نیا

  !چیران نشود ھیح

  ابییآن را ن

  نھ، خود منید

  گان جایتو در 

  جنگل پرتل،

  گل در تق پل،

  ه،َ چھ در سر ر

  ؟»در پس در«ر  َج

  چون موش، خرگوش

  جو در سر کوه؟

  گان جایتو در 

  ونھ صورت؟گ نیا

  !چیسرسان نشو ھ

  ایدر روی دن

  .دم آن رایکش

ره ینرو ت«و » دیامروز ع«  ھوی در منظوم. دارد مانوا، گامی تازه در شعر کودک برمییاما گلچھره سل

کوشد تا با استفاده از  او می. پردازد ھای انسانی می لتیف فضی، بھ احساسات درونی کودکان و توص»ماه

  .ردیاس قرار دادن آن، سمت و سوی خاصی را در نظم پی بگیعت و قیبف و استعاره از طیتوص

  گلپری

  .گلپری/ گلخن مگر / پوشتک در 



  .گلپری/ اللةتر / ا دستة ی

  .گلپری/ ان یشد نما/ ا کھ شفق ی

  .گلپری/ ان؟ یچی شد ع/ از پشت در 

  !گلپری/ بھ نزد ما / ا یاز جا ب

  گلپری؟/ ا یشمر و ح/ از کی داری 

  !گلپری؟/ داری بھ بر / ھا  چھ! ھی ھی

  !گلپری / از پشت در / ا یا بیب

  .گلپری/ کورتة نو، ! / باد مبارک

  .گلپری/ کورتة مانند آلو 

  !گلپری/ بھ نزد ما / ا یا بیب

  .گلپری/ تو را اطلس، / ده است یبیز

  .گلپری/ ،  ھوس کس/ د بھ آن یآ

  !گلپری/ گرش را، ید/ مپوش اصالً 

  گلپری/ مقبول بھ ما،  ن کورتھ است،؟یا

  .گلپری/ رنگ بھار، / تو  کورتة

  .گلپری/ گل انار، / کت یدورو

  خواھرکم

  .خواھرکم/ بوی بھار / نغمة تار / گل انار 

  .خواھرکم/ خانة گپ / خندة لب / آلة شب 

  .خواھرکم/ رنگ پسر / ر و شکر یش/ مرغ سحر 

  .خواھرکم/ اللھ بھ رو گونھ بھ بو / حلقھ بھ مو 

  .خواھرکم/ جانک من / گل سومن / چمن  نچم

  .خواھرکم/ شست  بھ جوی/ مست برة/ دست بھ دست

  .خواھرکم/ کان سؤال / دانة خال / نو پر و بال 

  .خواھرکم/ بوی بھار / نغمة تار / گل انار 

گنجشکک «اھان، در اشعاری چون یوانات و گیدن افسانھ و قصھ و آوردن حیز با آفرین مان بقازادهینر

  .شود تر می کی، بھ شعر کودک نزد»ل  َخم َ خرسک ب«و » توت شاه«، »چھ گپ شد؟«، »ک َ تَ وداس



  چھیلھ پا، بزینگیج

  لھ پا، بزبچھ،ینگیج

  ، چھیکاکلھ ال بز

  ، بکن گوش، معاس مزمن

  چھ،یگپ مرا، بز

  دھم، بر تو شکر می

  .دھم حلوای تر می

  مزه کنی خورده تو،

  .دھم گر مییبار د

  شوی، مین دھان یریش

  شوی، ن زبان مییریش

  است،  در سر آخورچھ

  .شوی ، کالن می خورده

  چھید بزیگو می! ـ مع

  چھید بزیگو می! ـ نع

  از شکرت، ھم علف

  .چھید بزیگو می! ـ بھ

  .مان کھ بھ صحرا روم«

  .ر شومیمن از علف س

  ام، ھمرھک آچھ

  !دمیھا دو سر ـ سر کوه

  .رود ش میی، ھمدوش بقازاده پ»رکیچوپان ز«و » ؟ر کردیچرا خرسک د«ز با شعرھا ین فییاکابر شر

  .باال چھ داشت/ چة شش گربھ/ شش بچھ داشت / » ماشان« ھگرب

  .ده استیگردک نام/ مش را اود ّی ُد/ ست  دهیزردک نام/ کتای آن را ی

  .ک مانده استیبال/ بھ چارومش نام / ک مانده است یاال/ ش نام ّ بھ سمی

  خاموش و تنھا/ گشت  کھ او می چون/ او پنجمش را / ست  دهیک نام َّ پ خ

  .افتھ استیگر نید/ نام موافق / ھر چند کافتھ است / برای ششم 



  ».ده چھ َ یَ نامت م/ افتم یتا نام «: / گفتھ است آجھ/ در آخر بھ او 

  .ھَ اکة آج/ شوخ و بالچھ / ده چھ  َیَ ست م شده/ ن نامش یبا ھم

  .ست گفتھ می» تھ ـ تھ«/ خواھد  زی مییھر چ/ ست  گفتھ می» ھِ ھ ـ ن ِن« /ل یَ ک زیده چھ  َی َم

  »!ریخورم ش نمی« :/ ست ده چھ گفتھیم/ ر یبھ گربة پ/ روزی بھ مادر ـ

  .آن طرف غار/ بھ آب کولِ / روم بھ شکار / خواھم  خودم، می

  .روی شکار می/ کالن کھ شوی، / ده چھ، یخردی ـ م/ ست آجھ ـ  ـ تو ـ گفتھ

  .کنی قطار می/ مان، نزدخانھ/ کنی، شکار می/ موش را  و ک ُ مچ ُچ

  !موی لبچھ دارم/ د ینیب ُ ھ، ب ِ کالنم، زورم، آن/ ھ، ِ ده چھ نیـ من م

شاه  ر، شاعران جوانی چون عبدالملک بھاری، بابا حاجی، محمدعلییھای اخ ن جاست کھ در سالیاز ھم

ھای وام  وهید با شین جدیختن مضامیبا درآم ،و نعمان رازق ن فرھتیالد باباجان، محی درشاه، علییح

  .آورند سم اجتماعی روی مییند و بھ سوی رئالیسرا ن میی، آھستھ آھستھ اشعار نو دهیرس

  :عبدالملک بھاری

  شب مھیماند شدت ناک، باران ن

  از ستاره آسمان شد، لب بھ لب

  ھ بنموده بھ کوھی بر ھوایتک

  اھ ان کوچھیباد شوخی در م

  .دیابر، خالی کرد، بارش را، دو

  .دیچھرة ماه منور شد، پد

  خوابد در دامان دشت شھر می

  .ر و گشتین لحظھ تنھا سینمود ا می

  :باباحاجی

  چارهیگنجشکک ب

  شده ھر سو آواره

  در فکر آب و دانھ

  ناگاه آمد بھ خانھ

  ر کرد آنیزه سیاز نان ر

  ک زمانیشکم را در 



  ست راست، قامتش را کرده

  .رون رفتن خواستین بسا

  کافت، اما ھر چند می

  .افتی چھ را نمییدر

  زد، بھ ھر سو پپر می

  .زد زه و در مییتر

  رونیکھ در ب نید اید می

  گنجشکان دارند قشون

  دارند شور و تالطم

  زد گم لک آن می ِد

  کسو مانده درسم رای

  اجرا کردم قرضم را

  زه را کوشادمیزتریت

  .گنجشکھ را، سر دارم

  رق گفت و رفتیجرق یج
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  زند توق ـ توق می

  ست او خرده خنک

  .کند ھر سو می

  !ھمھ انتظار

  .ن بھار؟یا  ا،یب

 .ران امروزیا ) .فییھ شریھد( مقالھ یاستفاده ازقسمتھا

  كین و شاعران تاجیفلسط

  
موضع  یست ھدفمند و دارا یغزل .ست یك غزل نو اجتماعی یعجم یاز محمد عل) سكوت سنگھا( غزل

از مبارزان  یكین كھ یاسیخ احمد یبھ نام ش ست ینیفلسط یتیو موضوع آن شخص یاجتماع یریگ

 یجھان و حت یاز كشورھا یاریدر بس. داشت یوطن و كشورش تالش جد یآزاد یست كھ برا ینیفلسط

ا جز یدن یبا تمام كشورھایصورت گرفت و تقر لیاسرائم یبھ رژ یجد یكا اعتراض ھایدر اروپا و امر

دار دل جھان یسندگان و شاعران بیاز نو یاریم كردند و بسن ترور را محكویا ایكا و استرالیدو كشور امر

خ یش. كرد و تمام بدنش جز گردن فلج بود اعتراض كردند یم یچرخ زندگ یكھ رو یبھ ترور مرد

ن غزل یا. توپدار ھدف قرار دادند یھلکوپترھاآمد  یرون میاز مسجد ب ین را در سحرگاه وقتیاسی

كان نسبت بھ ین كھ تاجیز دانست و ایكان نیار و عدالت خواه تاجدیوجدان ب ینھ ییتوان آ یرا م یعجم

ن گونھ یكستان از ایات معاصر تاجیاگر چھ در ادب. ستندیتفاوت ن یب و حقوق بشر یجھان یاتفاق ھا

 بھ نام یشتر از شاعریپ. ست یمتیز غنین اندك نیتوان سراغ گرفت اما ھم یھا كمتر م یریموضع گ

ز آن را چاپ ین )گمشده یدھایخورش( خوانده بودم كھ در كتاب )ینیفلسط( ا نامب یز شعرین) جمعھ قوت(

  :دینیرا بب یغزل عجم. كردم



Ƨƫ ƩƳƧַײ Ƨ ỹ ƣỸƙ ңқ ƟүƐ ỹ һƧỷ ỷң̣  қǜƫ   

  گنجد یحون نمیكنم ج یخود حس م یبھ ساحل ھا

  ن رایدم فلسطیدر آن طرف د رون شدمیز خود ب

  گنجد ین شھادت در حصار خون نمیفلسط

  طانیش یشود از خنده  یگھا پر مسكوت سن

  گنجد یام سروھا در قامت موزون نمیق

  ییدایبارد بھ ش ینھ میید آیبھ اذن ھر شھ

  گنجد یرت مجنون نمیرت حیدگر در حجم ح

  دیچرخ یدم بھ دور عشق میتمام عشق را د

  گنجد یست چرخ عشق در گردون نم یعجب چرخ

  وندیخورد پ یا میتو بھ در  یدم چشم ھایو د

  گنجد؟ یرا امشب غزل در قالب مضمون نمچ

 یباتیترك. شاعر است ین غزل ھایاز آخر یكیسروده شده است و  یالدیم 2004ن غزل در سال یا

كھ  یدارد و عجم یامروز ھمخوان یشعر اجتماع یبا فضا یبھ نوع )ام سرویق(  )ن شھادتیفلسط( چون

ن فضا بھ یر ایگمان تحت تاث یستھ است بیز یو اجتماع یو فرھنگ یادب یرا در فضا یخود چند سال

متفاوت  یین كھ در فضایھم برجستھ است ین غزل كاریم اییاگر نگو. ن اثر متفاوت پرداختھ استیخلق ا

بخصوص اگر . تواند باشد یل بر اعتبار آن میخاص سروده شده است دل یدید یھ یگران و با زاویبا د

ن یو از ا. لحاظ شده باشد یانسان یو اصالت ھا یادبو  ین متفاوت بودن منطق و اصول شعریدر ا

  .. بھ حساب آورد یو انسان ینیل و مشرق زمیشھ دار و اصیر ید كاریرا با یرھگذر كار عجم



  شاعر نامدار تركمن یفراغ یمختومقل

 
غرب مراوه تپھ »  ینگ جایگ«در  یشرق گنبد قابوس و بھ قول» قوشان یحاج«در  یفراغ یمختومقل

ف درگز تولد و یالت و طوایا در كتاب ایرنیم یدعلیس .ده بھ جھان گشودیم د 1146/1733سال بھ 

 یاستفاده م»  یم مختومقلیم اتك آدیوردی«د یگو یداند و بھ قول خود شاعر كھ م یاو را درگز م یماوا

» یمختومقل«ود بستھ ب» م مختوم یسل« بھ نام  یكھ با شخص یمان برادریل پیرا بھ دل یپدرش نام و .كند

  .گذاشت» غالم مختوم« یبھ معنا

 یم یارزان» اورازگل«و ھمسرش  یبود كھ از خداوند بھ دولت محمد آزاد ین از شش فرزندیسوم یو

پردازد و  یبھ سرودن شعر م یاز نھ سالگ یمختومقل .ش استین معلم فرزند خویپدرش نخست. دارد

بعد در  .ن معلم اوستیدوم» ازصالحین«. دیسرا یان میدر قالب مسمط مربع مناسب كاربرد بخش یاشعار

از خرمن  ینیبخارا خوشھ چ» گوكل تاش«مدرسھ » اقیل آیزیق« یروستا» س بابا یادر« مدارس 

شود و  یق میھ مأنوس و رفیاز تركمنان سور» كاظم بن ماھر  ینور«سپس با . دھد یمعرفت را ادامھ م

آن دو با . كند یاحت میر و سیھندوستان و ازبكستان س ،نستانبا او در شھرھا و بالد مختلف چون افغا

ن یدر ا یمختومقل. روند یوه میدر خ یرغازیبھ مدرسھ ش یسوین مدرسھ خواجھ احمد یسفارش مدرس

 یتخلص و. تسلط داشت یو عرب یفارس ،یپرداختھ و بھ سھ زبان ترك ینیل علوم دیمدرسھ بھ تحص

    .آورد یرا م»  یمختومقل« د آخر اشعارش نام خود ان بنیاست اما غالبا در پا یفراغ

در . را وارد نمود )یتیدوب( یقوشغ یدر شعر تركمن. ست بودین حال رئالیو در ع یصوف یاز شعرا یو

نمودند و با  ید مییرا تا یوه عبدهللا با مختومقلیاز صاحب نظران و عالمان ما از ازدواج ب یگذشتھ بعض

بوده است كھ با دعوت احمد شاه  یعبدهللا برادر بزرگ و. روا داشتند یارن كار اشتباه و سھل انگیا



ابت از طرف قوم یل دھد بھ نیتشك ینظام یك اتحاد و ھمبستگین تركمن و افغان یخواست ب یكھ م یدران

عبدهللا در راه . رھسپار افغانستان شد یریم گیران جھت گفتگو و تصمیگر سفیگوكالن ھمراه با د

 31-32ن یدر سن 1764-65در سال  یعنین واقعھ یسال از ا نوپس از . شود یفقوداالثر مافغانستان م

  :د یسرا یر را میھ زیاد برادر مرثیشاعر بھ  یمختومقل یسالگ

 یكجا مأو ،ا انسان رفتھ بازنخواھد گشتیآ ،برادرعبدهللا یده ایگز یكجا مأو ،ینھ سال است كھ رفتھ ا

د، چھ یگو یگنگ گشتھ است و رنج تو را نم ،خبر از تو گرفتم ،بھ كوهرو  ،برادر عبدهللا یده ایگز

   …برادر عبدهللا و  یده ایگز یكجا مأو ،در توست دور از پدر و مادر یتحمل

پس عبدهللا . كند یان میرا ب یوچشم بھ راه بودن و )عبدهللا( یشعر فوق گم شدن برادر بزرگتر مختومقل

كھ شوھرشان مفقوداالثر شده است  یچ كس حق ندارد با زنانیت اسالم ھعیمفقوداالثر شده بود و طبق شر

ھمسرشخص مفقوداالثر «: دارد  یان مین بین باره چنیھ در ایمختصر الوقا یكتاب فقھ. ندیازدواج نما

سال حكم برآنست كھ  نودشود تا  یماترك محسوب نم ید و اموال ویدرآ یگریتواند بھ نكاح د ینم

م ین وراث تقسیرا مرده انگاشت و اموالش را ب یتوان و یده است و پس از آن مشخص مفقود شده زن

  ».كرد

وعظ « ش و مولف كتاب یاز علما و دانشمندان زمان خو یكی )یدولت محمد آزاد( یفراغ یپدر مختومقل

. است ینید یتیشخص ین اوصاف وین مسجد گوكالن ھا بوده است و با این امام بزرگتریو ھمچن» آزاد 

ً در ا. ش بوده استیبزرگ وقت خو یاز علما و عرفا یكیز ین یفراغ یختومقلم ن باره كھ یعموما

 ،داشتھ اند یآگاھ ین فقھیبھ قوان یفراغ یمختومقل یو فرزند و یمانند دولت محمد آزاد ینید یتیشخص

ن یدارد و ان یھ و اساسیچگونھ پایھ یازدواج ھمسر عبدهللا با مختومقل ،و با توجھ بدان. ستین یشك

   .روا داشتھ است یسابق با زور و اجبار بھ مختومقل یتر شورویاست كھ نظام توتال یتھمت

از  ییكھ شاعر در جا یوقت. ز ازدواج كرده استیعاشق بوده است و با آن ن یبنام منگل یشاعر بھ دختر

ازدواج » .جداگشتم یار دوست داشتنیآه از آن  ،است از تبار گوكالن ینامش منگل« :د یگو یاشعارش م

ً با منگلیحق یمختومقل. رساند یبھ اثبات نم»  یمنگل«را با  ینكردن و بعد . ازدواج كرده است یقتا

چھ بسادر فرھنگ . نگونھ بوده استیشاعر بد یدردناك برا ییا چشم فروبستھ است، جداین دنیاز ا یمنگل

ن اسالم اعتقاد بھ یدر د! است  ینابخشودن یھگران گناینگاه گناه آلود بھ ناموس د ،عتین شرییتركمن و آ

ست كھ ین یچ شبھھ ایھ یما جا یو برا. ات امر استیھیاز بد یآسمان یكتاب ھا ،رسول خدا ،خدا

ن یا .ن اعتقاد آگاھانھ و عالمانھ بوده استیز معتقد بدان ھا بوده است وچھ بسا این یحضرت مختومقل



گاه یفكنده و جایگناه آلود بھ ناموس مردم ن یھرگز نگاھ یختومقلرساند كھ میجھ مین نتیاوصاف ما را بھ ا

  .تواند باشد یز نمین نیر از ایمنزه و ارجمند است و غ یت ویو شخص

در كنار رود  ،ده شدهیر كشیبھ تصو یینمایس یلم ھایبوده است و بدان گونھ كھ در ف یدختر یاگر منگل

دھشتناك آن روز آن دو را با مجازات مرگ  ین قومینقوا ،كرده است یمالقات م یسومبار با مختومقل

و ھرزه نبوده  یالابال یشخص یپست و شرم آور و بنا بھ شواھد متقن مختومقل یمرگ ،كرد یمحكوم م

  :د یفرما یچنانچھ م. بوده است یت و مردانگیاو صاحب حم. است

  !ما یس عاریدگن نام ،دانیتمز قاش الر میر گییم دیگیلگھ مردلی، مردمنم، اشكار ایرفراغیید

ازدواج نموده و اشعار  یقتا با منگلیحق یم كھ مختومقلیرس یجھ مین نتیبھ ا ،با توجھ بھ آنچھ گفتھ شد

. درآمده است یبدون شك بھ عقد مختومقل یمنگل .…مشترك سروده است یموردبحث را در دوران زندگ

  :ن سروده است یچن یفراغ

  … یم قالدیخان یآغالپ منگل

  یھجران خنجر یداورول

  !ظالم فلك قھبھ فلك 

  نگ ھالكیلدیچرخ جان الر ق

   ملك ،آسمان ،نیاللھ زم

  ! یم قالدیواخ ماه تابان

   نگیوزیقره  یمختومقل

  ن سوزونگینگھ مزلر زارید

  اشالسن گوزونگی ،دامیزب

  یم قالدیز دوكانید سیخر

نالد  یاز دست فلك م» نگ ھالكیلدیق یرچرخ جان ال/ ظالم فلك قھبھ فلك «ات باال با گفتن یشاعر در اب

ن ین جھان درگذشتھ است وبدیاز ا یمنگل ،یرا ھالك كرد یاریبس ید جان ھایگو یو خطاب بدان م

   .زدیاشك بر یطلبد كھ در سوگ منگل یش میجھت ازخواھر خو

 یسالگ 32 سالھ بود و نھ سال بعد در سن 23 یمفقوداالثر شد كھ مختومقل یعبدهللا برادر شاعر ھنگام

و بنا بھ فرھنگ آن زمان  .دیسرا یبرادر عبدهللا را م یده ایھ كجا مأوا گزیاد برادر مرثیشاعر بھ 

نخواھد  ین اجازه ایچن یمانده باشد و پدرش دولت محمد آزاد یتواند تا آن سن مجرد باق ینم یمختومقل



ادواج كرده و در  یسالگ 17ن در س یدھد و یم یوجود دارد كھ گواھ یفراغ یاز مختومقل یشعر. داد

  :ھمسرش را از دست داده است  یست سالگیب

  میردیونھ گینگ اویتمده عشقیھ یدیاون 

  لھ صفا سوردومیذوق ا ،ینیر نازنیم بیآلد

   گوردوم ینیتمده فلك جبریمھ یگریی

   .یفلك غمخانھ گلد ،یمیاری یاجل آلد

 ،ھا درآمدیرانیگر گوكالنھا دوبار بھ اسارت ایدبا  یمختومقل« : سد ینو یم یپرفسور دكتر محمت سارا

نادرشاه را  یرحمین بیبنابرا. كھ خودش ھم تركمن بود بھ كشورش شد ،رانگر نادرشاهیو شاھد تھاجم و

  :در شعر خود بنام فتاح محكوم كرد و موردانتقاد قرار داد

    ینز یضربھ بر چشمان ما م ،عدالت یبجا ین آوردین سرزمیتوقتل و غارت بھ ا

  !فتاح  ،یكنیالب خون میمارا غرق س یكنیگناھان را بھ چھل ضربھ شالق محكوم میب

   زند دره غمناك من از خون مردم سرخ فام شدهیر یمردم تركمن از جور تو اشك م

  !نخواھد ماند فتاح  یاز آن باق یاثر ؟اما تخت تو كو ،سرھا بلند خواھد شد

  :سد ینو ین باره میدر ا. ندیكپارچھ ببیمتحد و  ینھا را مردمبود كھ تركم یمختومقل یاھایاز جملھ رؤ

   .روند یش میك خط پیر و گوكالن در یازی ،تكھ ،موتیشكفد  یملت متحد بسان اللھ م

اوضاع [ تركمن]مختلف  ین خانھایجنگ ب…  ،بود یدوران پرآشوب ،دوران شاعر گرانقدر تركمن

ن جھت بود كھ در ید بر علت بود از ایز مزین یداخل یشان ساختھ بود جنگھایار پریرا بس یاجتماع

   .ان استیدر مقابل ظالمان نما یمردیشجاعت و پا ،یوحدت قوم یسراسر اشعار مختومقل

توانستند در  یبود كھ م ین تنھا راھیچون ا ،كپارچھ و متحد شوندیخواست كھ  یاو از تركمنھا مصرانھ م

  :سد ینو یو ما. برابر دشمنان تركمنستان مقاومت كنند

  كنند یل را خشك میقلزم و رود ن یایرند دریم قاطع بگیاگر تركمنھا تصم

  !ك خانواده شود ید یل باین پنج ایھمھ ا یل علیو ا ،گوكالن ،موتی ،تكھ

شود و  یگوكالن اگر متحد شوند و قشون بكشند، صحرا پر از آنان م ،موتی« :د یگو یگر مید یدر جا

در چشمھ  یمحل فوت مختومقل» .شود یدره ھا ھم پر م ید حتیایھم از شرق باگر تكھ ھا و سالورھا 

آق «بھ نام  یھ در شمال گنبد كاوس محلین شاعر گرانمایك مراوه تپھ است و مقبره اینزد یآباسار

    .قرار دارد» یتوقا



« :د یوگ یم یوامبر. نوشتھ اند یاریسندگان مطالب بسیاز نو یاریبس یفراغ یدرباره حضرت مختومقل

موت وگوكالن ین یب یخ جنگ داخلیدرآن تار .داشتھاست یبوده از اھل گوكالن كھ مقام قدوس یاوتركمن

باز  یوامبر» ند یبرادركش را بب یروح بافتوت آن شاعر نتوانستھ بود منظره آن جنگھا… كرد  یدادمیب

: كھ  ین معنیاست بد یجنبھ خاص یدارا یمجموعة اشعار مخدومقل« : سد ینو یم یدر مورد اشعار و

ً نمونھ كامل ً در نوشتھ ھایثان. دھدیرا بدست م یاز لھجھ خالص تركمن یاوال  یك قاعده و نظم محكمیش یا

راجع بھ پرورش  یشود مخصوصا وقت یده میشرق بندرت د یر محصوالت ادبیوجود دارد كھ در سا

  .»كند یصحبت م» االمان« یا فنون جنگیا طرز استعمال اسلحھ یاسب 

ن یاز محبوبتر یو .ن، محبوب بودیسیھنگام مرگ ھمچون قد یمخدومقل« : سد ینو یالكساندر شودزكو م

. ت آن ابرمردیست ازخالقینشانھ ا ،مانده یكھ از او بجا یلیاشعار قل .خراسان و تركمن است یشعرا

. عت داردیھ طبب یاست كھ مخدومقل یاشعارش اشاره كرد وآن عشق یھایژگیازو یكیست بھ ینجا بایدرا

   .نسبتا نادر است یائیآس ین شعرایدر ب ،نیچن یعشق

ران كھ مذھب و یچون ا یدر كشور. د متوجھ بودیز بایرا ن یوینعمات دن یدرپوچ یو یتأمالت فلسف

  ». بسزا كرده است یخدمت یمخدومقل ،تمدن مردم اند ین جنبھ ھایشعر مھمتر

ً تشبیرابھ جام جم تشب یمقل، پرفسور برتلس مخدویمورخ و مستشرق شورو« ھ یھ كرده است و حقا

نھ یھم منعكس كننده و آئ یشد، سخنان مخدومقل یرا اگر در جام جم نقش جھان نمودار میز .است یدرست

  ».ا و زبان و احساس و ادراك انسانھا از جھان استیدن یتمام نما

صفت شھامت و . عالقھ مند بود یاسیو س یاست كھ بھ مباحث اجتماع یشمندانیاز نوادر اند یمخدومقل

 یآگاھ ،یعشق بھ آزاد. برحذر داشتھ است ید نموده است و تركمنھا را از تفرقھ و خانخانیرا تاك یراست

ف یل و طواین قباین شاعر بزرگ تركمن در بیاشعار ا. است ین در اشعارش متجلیت محرومیو حاكم

 یوانیاشعار او برآمده و بصورت د یع آوركھ پس از مرگش درصدد جم. ده استیتركمن پراكنده گرد

ن رفتھ یز از بیف كرده بود نیپنج سال تالش تال یكھ ط یطبق گفتھ خود شاعر كتاب. دیطبع و نشر گرد

دشمن در غفلت بھ ما حملھ كردند و ھمساالن و دوستانمان را بھ « : د یگو ین باره میشاعر در ا .است

از  یر نوشتن آن تالش كرده بودم قزلباشھا از دستم گرفتند تعدادرا كھ پنج سال د یاسارت بردند و كتاب

 یوآنھا را بھ بازار برده فروش. ز در پشت آنھا بھ ماتم نشستندین یما را دست بستھ برده كردند و تعداد

دھد كھ تركمنھا خود ین مطلب نشان میكھ ا» .گذاشتند یمتیھر كدام ق یفروش روانھ ساختند وبرا یبرا

بردند و  یسربازان دولت قاجار بودند كھ تركمنھا را بھ اسارت م یعنیانة قزلباشھا یمالت وحشدر آماج ح

 . آوردند یبھ فروش درم



  نھیكم یول محمد

  
مامد « اسم شاعر  .چشم بھ جھان گشود یریھ سرخس در خانوادة فقیدر ناح یمامدول«  :سد ینو یم یگل

داند  یكم و شاعر خود را از ھمھ كس كوچكتر م ینھ بھ معنیكم. لقب اوست» نھیكم«و »  یول

ادامھ  یشان برایاران و خویرساند و سپس بھ كمك  یرا در محل تولد بھ اتمام م یالت ابتدائیتحص

در مدرسھ  ،تركمن تكھ ،نھ شاعریكم«  :سد ینو یم یمحمت سارا .»وه شدیبخارا و خ یل راھیتحص

آنگاه در  .ل خود را كامل كندینتوانست دوره تحص یالاما بھ علت فقر م ،ل پرداختیبخارا بھ تحص

مملو از  ،ھنانشیات اكثر ھم میھمانند ح ،ات اویدوره ح .دیكش یمناطق مختلف تركمنستان آوارگ

كند و از او  یازدواج م» قربان بخت « بھ نام  ین بار با دخترینھ اولیكم» ت و اندوه بود یمحروم

  .شود یم» ار یخدا« و » ار یهللا «  یصاحب دو پسر بھ نام ھا

د و یآ یناگوار م ین فقدان بھ شاعر بسیرود و ا یا میبا شاعر از دن یسال زندگ 29قربان بخت پس از  

ن شعر بھ یو ترجمھ ا. دارد یت اندوه و تألم خود را ابراز مینھا )ندایبار( بعنوان ین مناسبت درشعریبھم

   .م ارزش نداردیبرا ین جھان فانی، بدون تو است ونھ سال باتو بسر بردمیب: ن استینثر چن

نخواھد  یم شادیا براین دنیگر در ایتو د یب یستینگر یتو مثل طاووس بھر طرف م: د یگو ینھ میكم

ار یشاعر از فقر بس« سد ینو یم یگل .گذرانده است یزیچ یشاعر تمام عمر خود را در فقر و ب. بود

شود  یاو محسوب م یكھ شاھكار ادب )فقر( »بلق یغر«  ن سبب در شعر معروف خودیده بھ ھمینال

بھ نام  یداشتھ و در شعر یشاعر بھ زنان احترام خاص .ان كرده استیعصر خود را ب یاجتماع یدردھا

نھ یكم«: سدینو یبھ اوم یآنچنان سروده است كھ ھمكارش مالنپس درجواب تشكر» سو یگ/ قولپاق « 

. »میسو شعر بگوئیدربارة گ یگریم بھ زبان دیست حاال ما مجبوركامل ا یسو گفتیتوآنچھ راجع بھ گ



ً در ب ار او یاخت ینھ برده شود بیاز كم یمشھور است كھ ھروقت اسم ین شعرا آنچنان بھ بذلھ گوئیضمنا

نھ ینام كم. شود یان میگرتمسخر بھ اشراف نمایك چشمش اشك فقر ودر چشم دیم كھ در یكن یرا مجسم م

 یره روز بھ صورت ضرب المثلیر تین تركمن ھا و ھزاران افراد فقیاو در ب یلھ ان چھل وصیو پوست

مملو از  ،ھنانشیات اكثر ھم میھمانند ح ،ات اویدوره ح« : سد ینو یم یمحمت سارا» درآمده است 

گفت بلكھ  یاو بدون شك نھ تنھا از آالم خود سخن م ،نوشت یدرباره فقر م یوقت. ت و اندوه بودیمحروم

  :كرد  یر را ھم در نوشتھ اش منعكس میمردم فق یجھارن

  .در آغاز و سپس فقر بھ سراغم آمد یافت ناكامیم یرد پا ،غم طالبم بود

  !یمن یتو وحشتناكتر از ھمھ عذابھا ،فقر یكنم ا یتحمل م یكصدھزار بدبختیھر روز 

  !ك بگیبرو بھ نزد ،فقر یكوشم تو را رنج دھم مرا ترك كن ا یھوده با دعا میب

    .فقر یشوم ا یحس میآورم در بستر تو سست و ب یآب و غذا دوام نم یك روز ھم بی

  :د یگو یده میبدجنس زمانھ خود نال یھا ینھ از قاضیكم

  ینیاریب بولمار یدیآ ینیالر كاریسم قاضید

   میرسنگز پولھ قاضیسات ینینگ باریاالن سوزی

 یدروغ را بھ پول م یتمام حرفھا. ان كردیف آنھا رابتوان نص یم، نمیرا بگو یاگر اعمال قاض: ترجمھ

 یق سرانجام با تحمل مشقت و سخت. ھـ 1260ن شاعر گرانقدر تركمن در سال یا .ھا یقاض ید ایفروش

  .ده از جھان فرو بستیار دیبس

. ان آزاده بھ بردگان خطاستیلھ اش راخودراه برد اداره كوچید قبید بایش سفیك ری«: نھیح كمینصا

  .لھ استیبخت و قب ید قلعھ آن كس را كھ بیبھ چھ كار آ. ندید فرو بنشیبا یبھار یالب ھایس

 ،نژاد یست كھ چنان اسبیر را آن توان نیان پیماد .درست یست اصل و نسب باشد و مذھبیلخان را بایا

اس نتوان یقن تافتھ رابا تار مو یشمینخ ابر ،ز را خانم مخوانیكن ،برده را ارباب مخوان .ورتمھ رودی

بھ  ینگاھ یلغزند اما لجن و خزه را حت یاچھ میسرخوشانھ بردر ینائیسبزم یان با كلھ ھایمرغاب. كرد

توغان نام  یقا یگردند اما تنھا غزال درخوردشت است قرچ ین میبسا جانوران بر زم. افكنند ینظاره نم

شھ بلبل یپ ،گل سرخ را عاشق بودن. ردیگ یرا بھ چنگال نم یچ زغنیشاه عقابان است، سلطان شكارھا ھ

كبار یكھ  یم كسیگو یبھ تو م .ستیگل سرخ را درخور ن ،دیاما كالغ پر بلبل را بھ خود آرا ،است

اد فربھ یاالغ آنگاه كھ ز. كند یل شربت میم ،در دل نخواھد بود یده او را آرامشینبات را چش ینیریش

ن پنج روز عمرت را مستانھ یا ،نھیست كمیستھ نیكو باینغالم بد را رفتار  .زند یاربابش را لگد م ،شود



لھ ات را دوست بدار یقب ،آر یاربابت را بجا .دیآ یشود و زود بھ انجام م یم یترانھ بخوان زمان سپر

  .یانیش را بگریدت كھ غالم خوینبا

   یلیذل یقربان درد

  
ره گركز، بخش یفھ گوكالن تیز طاا یلیتركمن است ذل یزده ھجریك قرن سیاز شاعران كالس یكی یلیذل

نام داشت و خرما » خرما«و مادرش » مامت دولت «باشد نام پدر او یشاخھ كمرلر م ،ینظرقل

ا آمد و یدر اطراف رود گرگان بھ دن یقمر 1220در سال  یلیذل .باشدیم یفراغ یخواھرزاده مختومقل

ل یادامھ تحص یو سپس برا یدرسھ محلرا در م یالت ابتدائیتحص. عمر خود را گذراند» قال یقار«در 

داشتھ است  یكامالً آشنائ یفراغ یبا آثار مختومقل یلیذل. رود یوه میدر خ» خان یرغازیش«بھ مدرسھ 

از او توجھ  یبھ نمونھ شعر. باشدیانگر ظلم و ستم و فقر و درد و رنج اجتماعش میاو نما یو شعرھا

  :د ینمائ

  یتمدینا یكل مقصد مرادگون یتمدیق اوستمزدان گیبلیبوغر«

  »چندهیچ كونگل خوشنگ ایم ھیگزماد ینگ وقتم اوتمادیغمسز من یغیقا

 .»ست یبھ قلب ما ن یشود و خوش یآرزوھا برآورده نم ،شود یاز ما دور نم ین فقر لعنتیا« : ترجمھ 

تھاجمات بعد از 1817شود در سال  یوه آشنا میگر تركمن در خیشاعر د یدیبا س ،1273در سال  یلیذل

وه برده یگرگوكالنھا بھ اسارت درآمده بھ خیشاعرو د یلیوه، ذلیم، خان خیران كننده قشون محمدرحیو

  :نوشت  یدیوه بھ دوستش سیھنگام اسارت درخ یلیذل .شدند

  مردم بھ ھق ھق افتاد یدفاع را بسان گلھ راندند و كوھھا از نالھ ھایمردم ب

 !یدیا رنگ باخت سید، تمام دنیخورش ،ن، آسمانیستند زمیرھا گرشان بھ ارتعاش درآمد ابیچون نالھ ھا

  .راندیآب م یبھ سو یرمھ ا یگریسرگردان دستبند بھ دست د یكی



   !شاعر یدیس یھ سردھید گریز بایم و تو نیگریمن م ؟چھ بر سرت آمده!  ین فراوانیسرزم

  !بخش  یشادمجمع  یا ،آه ،قال یمراجعت خواھند كرد بھ قار یمردم از اورگنج ك

 یدیس ،ستیدركارن یگربردگانین حاصل كنم كھ دیقیشان رابشنوم ینم وصدایگر ھمھ آنھا را ببیتابارد

  سندهیمال نفس شاعر و نو

 
 1225د استاد مالنفس در سال یتوانا بھ نام مالنپس گرد یزدھم صاحب فرزندیات تركمن در قرن سیادب

 یالت ابتدائیپس از اتمام تحص یو. ود را در مرو گذراندا آمد بخش اعظم عمر خیق در سرخس بھ دن.ھـ

ات یمالنفس با ادب. ل در مدارس شھر بخارا ھمت گماشتیبھ ادامھ تحص ،یمحل یدر مكتب خانھ ھا

ات و یبرادب یز احاطھ كامل ویو ن یین آشنایا. كامل داشت ییآشنا یارسپو  یـ تركمن یترك یزبانھا

  .مشھود است یف و سرشار از احساس ویظر یرھادر تك تك شع ،فرھنگ عامھ تركمن

نھ تنھا طعم تلخ ھجران و فراق  ،نام» گلستان« یعشق ناكام شاعر نسبت بھ دختر یمردم یتیبرطبق روا

كھ  یاشعار .شد ییو غنا ین عشقیدر مضام یش اشعار پرسوز و گدازیبلكھ باعث سرا ،دیرا بھ او چشان

   .دبو یمبتن یواقع یبر الھام و تجربھ ا

د اشاره یآ یمالنپس بھ حساب م ید بھ داستان زھره و طاھر كھ از شاھكار ادبیاز آثار برجستھ مالنپس با

 یاست كھ شھرت یداستان یات تركمنیدر ادب» زھره و طاھر « :نوشتھ است  یشھروز آق آتابا. كرد

  »دارد  یات فارسیدر ادب» و مجنون یلیل«ھ یھمپا

 یمخمس وازھمھ مھمتر بھ مسائل اجتماع،غزل ،»طاھر –زھره «بر عالوه  یو« :نوشتھ است  یگل

ھا مبارزه كرده است  یعدالت یخود باشاھان و بگ ھا و ب یدر دوران سخت زندگ یو. زپرداختھ استین

در برابر « د كھ یگو یبھ انسانھا م )كن یمردانھ زندگ( یعنی» نیزكینرگ«بھ عنوان مثال در شعر 

  .»د یود را خم نكنظالمان و پولداران سر خ

در آغاز  .ممتاز است یت ھایاز شخص یكیتركمن  یات ادبیمالنفس در ح« : آورده است  یمحمت سارا

ھ مرو معلم مدرسھ بودو بعدھا بازرس مدارس شد در داستان شاعرانھ اش كھ یاز دھات ناح یكیاو در 



ن یھ و افكار محافظھ كارانھ والدبھ شرح حال دو دلداده جوان پرداخت ،مشھور است» زھره طاھر « بنام 

  .»رد یگ یآنھا را بباد انتقاد م

 یكن یم یاگر زندگ ،بكنم یحتیا نصیدل ب یا« : )نیزگیشعر نرگ( از ترجمھ شعر مالنفس ینمونھ ا

آماده  یبا مشت یجنگ یبشناس دوست و دشمنت را و از خانھ ات باخبر باش اگر با دشمن م ،سربلند باش

كردن بھتر است كھ چھل سال بھ خفت  یك سال مردانھ زندگی ،مقاوم باش یزندگ در ،كن یو پرزندگ

پس  یو .آنان قلم و سالح دردست گرفت یست و برایبود كھ با مردم ز یمالنفس شاعر » یكن یزندگ

  .افتیق وفات . ھـ 1277برداشت در سال  )ق. ھـ 1276( كھ در جنگ مرو یاز جراحت

  یچ ماتاجیآنا قل

 
ان مردم پخش یع در مین شاعر بھ صورت وسیآثار ا .باشدیم یھجر زدهیساز شاعران قرن  یكی یماتاج

ً در یتخم یماتاج. افتیرواج » یبخش یحال«بزرگ  یشده و با زبان بخش  یدر روستا یھجر 1240نا

شتر ین لقب بیباشد و ا یم یو یلقب ادب یماتاج ،چیآنا قل یاسم و ،اطراف عشق آباد متولد شد یكوش

 .باشد یم یو یبخاطر فقر و تنگدست



  نظر شاعر تركمن یدیس

 
ا آمد اما بھ علت نظر یدر چارچودرامارات بخارا بدن یدیس .است یلھ ارساریقب یاز تركمنھا یدیس

قاال  یمجبور بھ ترك وطن شد و بھ قار یارسار یر بخارا نسبت بھ تركمنھایدر امیرحینامساعد م

خود  یدیس. ھا شدیرانیھا و ایوه ایھ تجاوزات خیور بھ مبارزه برعلمھاجرت كرد كھ در آنجا ھم مجب

ان یرانیدر اسارت ا ،منابع یران شركت داشتھ و بنابر بعضیوه و شاه ایما در جنگ برضد خان خیمستق

: وست یقت پیھولناك بھ حق یخواب: ن نوشت یشاعر چن یلیك نامھ منظوم بھ دوستش ذلیاو در . درگذشت

 یلینمودم ذل یوه دوردست راه رنج و عذاب طیاز استراباد تا خ! یلیدشمن شدم ذل یر اردویمن اس

انسانھا در خاك جاده ھا  یردپا،اه از دود سر بھ آسمان زدیخوش و روشن آشفتھ شد ابرس یروزھا…

 ھ كودكان قلبم رایزانم، گریب جدامانده ام از عزیغر ینیدر سرزمیلیذل ،ید گشتیمحو شد و تودر غبار ناپد

 یآه ا. یلیذل ،بردم یم پیان سرگردانینخواھدداشت بھ پا یداریكھ ب یوه دوردست،خوابیدرخ. فشارد یم

در  یگردان شده و روشن یخدا كامال از ما روی؟شتاب ینم یاریزود ب…  یكروالل ؟چرا! بزدل  یدیس

 یوازتركمنھا م.برد یمل تركمن رنج ین قبایازنبود اتحادب،یمانندمختومقل یدیس!  یلیتوران رنگ باختھ ذل

چنانكھ نوشت  ،ل حكومت دھندیا تشكین استراباد و آمودریخودشان درمنطقھ ب یخواست كھ متحد شده برا

  .میمتحد شو یمان ھمگیبھمراه بگ ھا )یارسار( قارابكھ ودل ،قیسار ،تكھ، سالور: 



  چین قلیمسك

 
» آتا « فھ یق درطا. ھـ 1268ال نامدار تركمن است كھ در س یگر از شعراید یكیچ ین قلیمسك 

بھ اتمام رساند و سپس  یمحل یرا درمكتب خانھ ھا یالت ابتدائیتحص. ا گشودیندر چشم بدنیبا یدرروستا

شاعر . داشتھ است یآشنائ یو عرب یشاعر بھ زبان فارس .وه شدیبخارا و خ یل راھیادامھ تحص یبرا

وان ید. آشنا شد یر نوائیشیر علیو ام یگنجو یم نظامیحك ،یچون فردوس یدربخارا با آثار شاعران

 یھم م )یخوانندگ( »ق یل یباغش« یشاعر گاھ .است یونھ موضوع ادب یكصد و سی یچ داراین قلیمسك

: نالد  ین درد میاز ا ین جھت در شعریشتر عمر خود را در فقر گذراند بھ ھمیز بیكرده است او ن

ام فقر حرفم یدر ا: ترجمھ »الب دوست مانگا باقمزیش نظر اوقمز قاردایمھ یچ كیم ھیقده سوزیب لیغر«

زن  یاو حول و حوش وفادار ینھ فكریزم. زانندیست و دوست و برادر از من گرین یكس یمورد اعتنا

افت، محل یق وفات . ھـ 1325چ بھ سال ین قلیمسك. زد یدور م یھا بھ شوھرانشان و مسائل اجتماع

  .ش استیدرو یق آدرشر» كاظم خوجھ«دفن اواطراف 



  کھن یپارسنثر

  
پیچیده  این نثررامرسل نیزنامیده اند،چون فاقدآرایھ ھای لفظی ولغات واصطالحات: نثرساده 

ازلغات  خالی،ساده وروشن باجمالت کوتاه:ویژگیھای این نثرعبارت است از. ودشواراست

فاقدآرایھ ھای لفظی ،موربیرونیا توصیفات کلی وکوتاه ومربوط بھ،عدم استفاده ازمترادفات،مھجورعربی

  .ولغات واصطالحات پیچیده

 کتابی اخالقی( قابوس نامھ،ازابوعلی بلعمی) ترجمھ ی تاریخ طبری( تاریخ بلعمی: نمونھ ھای نثرمرسل

ّف، آن رابرای تربیت پسرش در کیکاوس بن  از عنصرالمعالی )باب تألیف کرده استچھل وچھارومؤل

ترجمھ تفسیرطبری ،توسی ازخواجھ نظام الملک )وک یاپنجاه فصل خواجھسیرالمل( اسکندر،سیاست نامھ

ّفی نامعلوم،ازمحمدبن جریرطبری   .تاریخ سیستان ازمؤل

پس .نیزخوانده می شود نثرخراسانی ونثردوره ی اول،این نوع نثربھ نام ھای نثربلعمی:نکتھ 

برتخت ،وکس راباردادی بنشستی واو،ابر چون.دیگرروزفلک راآگاه کرد،ملک بفرموداوراباردھید

ّب راپیش سپاه ھمیشھ برتخت  وملک نخواست کھ،وکس برتخت ننشستی جزوی،نشستی عبدالمطل

  ...بترسید کھ ایشان گویندکھ وی ازیشان،نشاندی

  تاریخ بلعمی

شرط نباشد،وچنانکھ تاخصم توبرتوشام  آنجاسستی ودرنگ،ای پسرچون درکارزارباشی

وبرجان خویش مبخشای کھ آن ،کارزارافتی ھیچ مکن درمیدانوچون ،خوردتوبروچاشت خورده باشی

  .بھ خانھ نتواندخفت،رابھ گوربایدخفت



کھ ازخواب دوشین :باخودگفتم .بود،برمن کارکرد چون ازخواب بیدارشدم آن حال تمام بریادم قابوس نامھ

عمال خودبدل نکنم فرج اندیشیدم کھ تاھمھ افعال وا.سالھ نیزبیدارشوم اکنون بایدکھ ازخواب چھل،بیدارشدم

   .نیابم

   سفرنامھ

وفھ بیش - الغزیز قدس هللا روحھ- آورده اندکھ روزی شیخ ما لھ ای فرومی شدوجمع متصّ درنیشابوربھ محّ

ناگاه زنی پاره ای خاکسترازبام بینداخت ؛نادانستھ کھ کسی می گذرد،ازآن .ازصدوپنجاتن بازوبھ ھم

جمع دراضطراب  .غ بودوھیچ متأثر نگشتشیخ فار.بھ جامھ ی شیخ رسید خاکستربعضی

آرام گیرید؛کسی کھ مستوجب «:وخواستندکھ حرکتی کنند،شیخ ما گفت »سرای بازکنیم  این«:آمدندوگفتند

 جملھ جمع راوقت خوش گشت وبسیار».بودبھ خاکستر بازو قناعت کنند، بسیار شکر واجب آید آتش

  .بگریستندونعره ھازدند

  اسرارالتوحید

ع  ـ ّی نثرمسجّ   : دارای ویژگی ھای زیراست: وفن

استعارات وتوصیفات شاعرانھ بھ طورطبیعی وبارعایت ،تشبیھات،ھا، مترادفات بھ کاربردن انواع سجع

  .اعتدال

  .نزدیک شدن بھ زبان شعر

  .ھاواشعار استفاده ازآیات واحادیث وضرب المثل

  .لستان سعدی ازاین نوع نثرھستندگ،منشی وکلیلھ ودمنھ نصرهللا،مناجات ھای خواجھ عبدهللا انصاری

 وای صمدی کھ ازادارک خلق،وای حکیمی کھ پوشنده ی خطایی،کریمی کھ بخشنده ی عطایی ای

خدایی راسزایی  وای قادری کھ،وای خالقی کھ راھنمایی،وای احدی کھ درذات وصفات بی ھمتایی،جدایی

کھ مارا آن ،وماراآن ده،هوچشم ماراضیای خودد،ودل ماراھوای خودده،جان ماراصفای خودده!

   .خواجھ عبد  انصاریازالھی نامھ .ومگذارمارابھ کھ ومھ،بھ

مردمان را وداع کردستی وافعال  می بینم کھ کارھای زمانھ میل بھ ادباردارد، و چنانستی کھ خیرات

م وعدل ناپیداوجودظاھر،عل،وطریق ضاللت گشاده،وراه راست بستھ،ستودواخالق پسندیده مدروس گشتھ

ودوستی ھا ضعیف وعداوت ھا ،وکرم ومروت منزوی ولوم ودنائت مستولی،متروک وجھل مطلوب

  .کیلھ ودمنھ ...فارغ و محترم نیک مردان رنجورومستدل وشریران،قوی



ّت خدای را  ل کھ طاعتش –من ّ ھرنفسی کھ  .موجب قربت است وبھ شکراندرش مزید نعمت عّز و ج

ّرح ذات فرومی رودممّدحیات است وچون برمی پس درھرنفسی دونعمت موجوداست وبرھرنعمت .آیدمف

  .گلستان .شکری واجب

مت اینان روامدارکھ خداوند ّ فایده چون ابرآذارندونمی  گفت غلط گفتی کھ بنده ی درمند؛چھ.مندیکر گفتم مذ

ر می سوارانندونمی رانند،قدمی بھرخدا ننھند و د بارندوچشمھ آفتابندوبرکس نمی تابند،برمرکب استطاعت

  ...بی مّن واذی ندھند

   ـ نثرمصنوع ومتکّلف

  :است از ویژگی ھای این نوع نثرعبارت

داعتدال ازسجع ھای متوالی   .واصطالحات دشوار وترکیبات،استفاده افراطی وخارج ازحّ

ّف   .سرشارازتکل

ھی بھ ھ بیشتربھ لفظ وبی توجّ   .معنی توجّ

  .فھم ودریافت معانی دشواراست

ّدین وراوینی ومقامات حمیدی ازقاضی،گشاازعطاملک جوینیجھان کتاب ھای تاریخ  مرزبان نامھ ازسعدال

ّدین بلخی نمونھ ھایی ازنثرمصنوع ومتکلف ھستند   .حمیدال

  دونمونھ ازنثرمصنوع ومتکلف

زند،وشکروسپاس کھ فوایح نشرآن  حمدوثنایی کھ روایح ذکرآن چون ثنایای صبح برنکھت دھان گل خنده

نطاق رانطاق ،ازاحاطت بھ لطایف کرمش ه سنبل شکند،ذات پاک کریمی راکھچوننسیم صبا،جعدوطر

بصیری کھ درمشکات زجاجی ،قدیمی فراپیش ننھاده،تنگ آمد؛قدیمی کھ عقل بھ بارگاه کبریا ی قدمش

  .) مرزبان نامھ( نتوان دید پرتوجمال حقیقتش،بصر،بھ چراغ ادراک

وصدای ادبارآستانھ ی دیگری را مالزمت  ھمای اقبال چون آشیانھ ی کسی رامأواخواھدساخت

آن یکی دراوج دولت ودیگری درحضیض ،نمود،اگرچھ میان ایشان درجات نیک متفاوت است

ّت ل ّ ّلیت آلت وضعف حالت ازادراک،مذ ھرآن کومھّیابوددولتی را  : بھ مقصودمانع نیست امامقبل راق

  .تاریخ جانگشا .دولت اگراونجوید،بجویدش

وآغاز نثرفنی بھ ) پنجقرن ( وجوددارد،این نثردرپایان دوره نثرمرسل ازنثرقدیم گونھ ی دیگری:نکتھ 

بھترین نمونھ ی این .معروف است»مرسل عالی «ویانثر»بینابین «شودکھ بھ نثر فاصلھ نیم قرن ظاھرمی

ّی.نثرتاریخ بیھقی است نوع   .رادارد این نثرویژگی ھای نثرساه وبرخی ازویژگی ھای نثرفن



این بودکھ گفتی ،رحمةهللا علیھ،حسنک وروزگارش وگفتارش این است: ازنثربیھقی  بھ نمونھ ای

واگرزمین وآب مسلمان بھ غصب بستد،نھ زمین ماندونھ .ونساخت»بسازد مرادعای نیشابوریان«

اورفت واین قوم کھ این مکرساختھ .وضیاع واسباب وزروسیم ونعمت ھیچ سودنداشت وچندان غالم،آب

منازعت و  واین ھمھ اسباب.واین افسانھ ای است بسیار با عبرت.بھ حمدهللا علیھم نیزبرفتند، بودند

بندد،کھ نعمتی بدھدوزشت  احمق مرداکھ دل دراین جھان ،ازبھرحطام دنیا،بھ یک سوی نھادند،مکاوحت

  ...بازستاند

  ارسیپ سبک شعر ادوار

  
ول شعرازجھت قالب مربوط می  نی ومفھوم بھ عملیازلحاظ کاربردلفظ وازنظرمع،بحث درباره ی تحّ

شاعرانھ  سبک عبارت است ازکیفیت تغییریاچگونگی بیان.شودکھ بدان سبک شناسی می گویند

ول آن درطول تاریخ،ومنظورازسبک شناسی   .است معرفت بھ چگونگی بیان شاعرانھ وتحّ

  : ارسی بدین ترتیب استپبھ طورکلی ادوارسبک شعر

رسی کھ پس ازورود اسالم بھ عنوان زبان رسمی شناختھ ازآن جاکھ زبان فا: خراسانی  سبک

ظھورکردندسبک  ارسی زبان درآغازدر آن ناحیھپشدازخراسان آغازشدوشعراونویسندگان معروف 

دراین دوره  .نامیدند سبک خراسانی )قرن سوم وقرن چھارم تااوخرقر پنجم( شاعران این دوره را

منوچھری وناصرخسرومی  ،فرخی سیستانی،فردوسی،دقیقی،شھیدبلخی،شاعران معروفی مانندرودکی

 .بودوازمیان انواع شعر،قصیده بردیگرانواع برتری داشت شعردراین سبک متنوع وگوناگون.زیستھ اند

کاربرداندک واژگان ،دوری ازترکیبات دورازذھن،سادگی وروانی کالم:این سبک  ازویژگی ھای



 آرایھ ھای ادبی بندرت.مدح بوده استمضامین شعربیشتروصف طبیعت یاوصف معشوق ویا،عربی

  :می شود نقل،بوی جوی مولیان،برای نمونھ ابیاتی ازقصیده رودکی.ودرحدساده بھ کارگرفتھ می شد

   بوی جوی مولیان آیدھمی یادیارمھربان آیدھمی

   آموی ودرشتی راه او زیرپایم پرنیان آیدھمی ریگ

   ماراتامیان آیدھمی آب جیحون ازنشاط روی دوست خنگ

   ازکھ جویم وصل اوکزھرسویی می نفیرعاشقان آیدھمی

   شادباش ودیرزی میرزی توشادمان آیدھمی!ای بخارا

   وبخاراآسمان ماه سوی آسمان آیدھمی میرماه است

   آیدھمی میرسرواست وبخاربوستان سرو سوی بوستان

  .آفرین ومدح سودآیدھمی گربھ گنج اندزیان آیدھمی

راقی درقرن پنجم شروع شدودرتمامی قرن ششم وھفتم وھشتم وقسمتی مقدمھ ی سبک ع : سبک عراقی

سبک  سبک این دوره راازآن جھت عراقی نامندکھ زبان فارسی دری باشروع این.نھم ادامھ یافت ازقرن

این سبک ازایران  درتمام نقاط ایران منتشرشدوزبان رسمی مردم ایران گردیدوچون اغلب پایھ گذاران

بھ سبک عراقی معروف  مرکزی ھم عراق عجم نامیده می شد،سبک شعراین دورهمرکزی بودندوایران 

ّدین عراقی،سعدی،سنایی،عطار،مولوی .شد خاقانی وجامی از معروفترین شاعران ،حافظ،نظامی،فخرال

  .این دوره اند

  : سبک خصوصیات این

یت جای قصیده راگرفت   غزل ازلحاظ کمّ

ھ بھ سرودن مثنوی  درمیان انواع   .زیادشدشعر،توجّ

عرفان درشعرفارسی راه یافت و اصطالحات عرفانی ازقبیل  غزل بیانگرعشق عرفانی شدوازاین راه 

  .درشعرفارسی راه یافت...زاھدو،خرقھ،مغ،خرابات،میخانھ:

 ،درشعرراه کمال پیمودوبرخالف دوره قیل انواع تشبیھات پیچیده) لفظی ومعنوی( کاربردصناعات ادبی

 غزلی،برای نمونھ.جناس وترصیع درشعراین دوره بھ کمال دیده می شود،یھاممجاز،ا استعاره،کنایھ

  .کھ شعراونقطھ اوج سبک عراقی است،ازحافظ

   وازگفتھ ی خوددلشادم بنده ی عشقم وازھردوجھان آزادم فاش می گویم

   شرح فراق کھ دراین دامگھ حادثھ چون افتادم طایرگلشن قدسم چھ دھم

   بود آدم آورد درین دیرخراب آبادم جایممن ملک بودم وفردوس برین 



   سرکوی توبرفت ازیادم سایھ طوبی ودلجویی حورولب حوض بھ ھوای

   دگریادنداداستادم نیست برلوح دلم جزالف قامت دوست چھ کنم حرف

م نشناخت یارب ازمادرگیتی بھ چھ طالع ّ    زادم کوکب بخت مراھیچ منج

   آیدغمی ازنوبھ مبارکبادمتاشدم حلقھ بھ گوش درمیخانھ ی عشق ھردم 

  می خوردخون دلم مردمک دیده سزاست کھ چرادل بھ جگرگوشھ مردم دادم

  .کن چھره ی حافظ بھ سرزلف زاشک ورنھ این سیل دمادم ببردبنیادم پاک

این دوره راازآن  سبک .قرن نھم ودھم ونیمی ازقرن یازدھم دوره ی سبک ھندی است: سبک ھندی 

کردندوعالقھ مھاجرت بھ ھندچنان  مارزیادی ازشاعران ایرانی بھ ھند مھاجرتجھت ھندی می گویندکھ ش

آرزوی این سفررادرشعرخوداظھارمی  ذھن شاعران رابھ خودمشغول کرده بودکھ اغلب آنان

باتمام این احوال .تبارنیزموجب این نامگذاری شد کردندوازسوی دیگروجودشاعران پارسی گوی ھندی

  .اعتقادبراین است کھ سبک شعراین دوره رابایداصفھانی نامید رسی راعده ای ازاستادان سخن پا

  : این سبک ویژگی ھای

  .واردشد بعضی ترکیبات جدیدوواژه ھای ترکی درشعراین دوره

  .بعضی ازلغات قدیمی وفصیح فارسی یاعربی ازمیان رفت

  .رسد سبک شعرغزل است قصیده ومثنوی نیز وجودداردامابھ پایھ ی غزل نمی نوع

  .وتمثیل است اسلوب معادلھ،ازمھمترین مشخصھ این دوره بھ کاربردن صنعت ارسال مثل

  .ھای این دوره است استعمال استعارات پیچیده ومعماولغزوترکیبات بدیع ازدیگرویژگی

وشعرابیشترسعی خودرا صرف سرودن  یکی ازمضامین شعری منقبت ومرثیھ ائمھ اطھاراست

کربالکردند کھ محتشم کاشانی بزرگترین ومعروفترین  ن بخصوص شھدایاشعاردرمنقبت ائمھ ومراثی آنا

شعرای این دوره گردتقلیدنمی گشتندوآنچھ سبک ھندی بدان معروف گشتھ  ازنظرمعنی .آنان است

محتشم ،کلیم کاشانی،ازشاعران معروف این دوره بایدصائب تبریزی .است ابتکارمضمون ومعنی

  :بھ عنوان نمونھ تک بیت ھایی ازصائب  .ردوحشی بافقی وبیدل رانام ب،کاشانی

  .دنیاپیررا ریشھ ی نخل کھنسال ازجوان افزونتراست بیشتردلبستگی باشدبھ

  .اندیشھ ی فرداخوش است فکرشنبھ تلخ داردجمعھ ی اطفال را عشرت امروزبی

  .اززاھدشب زنده داراندیشھ کن!خورد زینھار پشھ باشب زنده داری خون مردم می

  .سبودست آن کس کھ باری زدوش کسی برندارد نشودخشک ھمچو



درنیمھ قرن  سبک: دوره بازگشت ادبی  ً ّف وپیچیدگی رسید،تقریبا ھندی پس ازدوقرن کھ بھ نھایت تکل

 آن پایان یافت وشاعران بعدازاین دوره بھ تغییراین سبک دست زدندوبرآن شدند کھ سبک دوازدھم دوره

ادبی  ازگردانندوازاین روی سبک این دوره را بازگشتشعرفارسی رابھ دوره عراقی وخراسانی ب

ّف وپیچیدگی شعربود.یاتجدیدحیات ادبی نام نھادند ّت این تغییرتکل سبک ازپایان  دوره ی این.عل

  .داشت عھدصفوی شروع شدودرقرن ھای دوازدھم وسیزدھم تااوایل قرن چھاردھم ادامھ

  یات کھن پارسیادب ،اصطالحات ادبی کلمات و از یبرخ

  
 درلغت پراکندن وانتشاردادن است ودراصطالح ادب بھ سخنی کھ عاری ازوزن وقافیھ: نثر

  .گویند»نثر«باشد

ودراصطالح ادب بھ کالمی گفتھ می شود کھ مقیّدبھ  درلغت دانھ ھای مرواریدرابھ رشتھ کشیدن: نظم 

  .باشد وزن وقافیھ

  .گویند»منثور» بھ سخنی کھ بھ شکل نثرباشدکالم: منثور

  .گویند« منظوم«بھ سخنی کھ بھ شکل نظم باشدکالم : منظوم 

 یاست کھ نظم کالمی موزون و مقف سخنی است موزون وخیال انگیزوتفاوت میان شعرونظم دراین: شعر

یل است ّ اچون مفھوم،است ولی شعرکالمی موزون ومخ ّی است اغلب بھ جای نظم کلمھ ی  امّ شعرکل

  .شعربھ کاربرده می شود

از  ت بھ معنی خانھ و دراصطالح کم ترین مقدار شعر و بھ عبارت دیگر واحد شعر است کھدرلغ : بیت

می » فرد«بیت  اگر شاعرمقصود خودرا تنھا در یک بیت بیان کند، بھ آن .دو مصراع تشکیل شده است

بیشتردراثنای سخنرانی ھا،خطبھ »بیت  تک«از .از دیگر نام ھای آن است» مفرد« ،»تک بیت « .گویند

  .مشھوراست تک بیت ھای صائب.ھاونامھ ھااستفاده می شود

  . نکنی،مردی نھ بھ قوت است وشمشیرزنی آن است کھ جوری کھ توانی



   .صائب .تمثالھا پیشانی عفوتوراپرچین نسازدجرم ما آیینھ کی برھم خورداززشتی

یا مصراع .نام دارد»مصراع «ھا، ھریک ازاین قسمت.ھربیت شامل دوقسمت است: مصراع 

  .نیمی ازیک بیت است درلغت بھ معنی یک لنگھ ازدردوتختی ودراصطالح،مصرع

ع  ّ ع «باشد، بیتی کھ ھردومصراع آن قافیھ داشتھ: مصر ّ   .نام دارد»مصر

  .کند بشنوازنی چون حکایت می کند وزجدایی ھا شکایت می

  .سینھ خواھم شرحھ شرحھ ازفراق تابگویم شرح درداشتیاق

ی راحّس می کنیم کھ آن را در یک جملھ معمولیباشنیدن ھریک ا : وزن نمی  زمصراع ھا، آھنگ خاصّ

در ھریک  وزنی کھ. است» وزن شعر« ھمان ،این آھنگ کھ در تمام مصراع ھا یکسان است.یابیم

مصراع وجود  ازمصراع ھا احساس می شود، تابع نظمی است کھ در چگونگی قرارگرفتن کلمات آن

کلماتی تغییر کند، آن وزن  ر ھر مصراع کلمھ ای حذف شود یا جای کلمھ یادارد؛ بھ گونھ ای کھ اگر د

از این ھم وزنی است کھ تعداد . اند در ھر شعر تمام مصراع ھا ھم وزن. نخستین احساس نخواھد شد

درباره وزن شعر سخن می گویدعروض نامیده می  علمی کھ. وترتیب ھجاھا درھردومصراع یکی است

  .شود

ّتی است زویژگی ھایردیف ا: ردیف  ردیف درپایان ھربیت تکرارمی شودواین تکرار .شعرھای سن

تکراردرانسجام شعرموثراست ومانندقافیھ تداعی معانی راممکن می سازد .افزاید برتأثیرموسیقی شعرمی

  .تأکیدمی شود ونیزموجب

   ای ساربان آھستھ ران کھ آرام جانم می رود

  رود باخودداشتم بادلستانم می وان دل کھ

  ورنجورازاو من مانده ام مھجورازاو،بیچاره

  .سعدی. گویی کھ نیشی دورازاو،دراستخوانم می رود

صورت یک کلمھ ی مستقل  بھ»می رود«بھ پایان مصراع اول شعرومصراع ھای زوج بنگرید؛واژه ی 

  .نام دارد« ردیف«این واژه .وبھ یک معنی درپایان ھمھ آنھاتکرارشده است

  .باشد یاچندواژه یایک جملھ ردیف می تواندیک

  گوھرخودراھویداکن کمال این است وبس

   .حاج میرزاحبیب خراسانی .پیداکن کمال این است وبس خویش رادرخویش

  .خوانده می شود»مردّف «شعری کھ ردیف دارد : مردّف



لماتی گویند وک» قافیھ «درکلمات آخرقرینھ ھای سخن منظوم تکرارمی شود بھ حروف مشترک کھ: قافیھ 

  .نامیده می شوند»کلمات قافیھ «مشترک درآنھاآمده است  کھ این حروف

   آھستھ ران کارام جانم می رود ای ساربان

  رود وآن دل کھ باخودداشتم بادلستانم می

  من مانده ام مھجورازاو،بیچاره ورنجورازاو

  دورازاو،دراستخوانم می رود گویی کھ نیشی

   یش درونپنھان کنم ر،گفتم بھ نیرنگ وفسون

  .پنھان نمی ماندکھ خون برآستانم می رود

درپایان » انم «درپایان مصراع اول ومصراع زوج شعرفوق بنگرید؛حروف  بھ واژه ھا ی قبل ازدریف

نام دارد و کالماتی »قافیھ«ھاتکرارشده است واین حروف مشترک ھمھ این واژه

 نامیده می»کلمات قافیھ « ،ن ھاآمده استکھ این حروف مشترک درآ»...استخوانم و،دلستانم،جانم«نظیر

شعراستحکام می  بھ تنظیم فکرواحساس شاعر کمک می کند،بھ،قافیھ عالوه برتأتیرموسیقایی.شوند

درآفرینش مفاھیم نووتازه  بخشد،مصراع ھا وبیتھاراجدامی کندوبدان ھا تشخیص می دھدوباتداعی معانی

  .بھ شاعرکمک می کند

ّی: نکتھ     .اجباری وردیف کھ پس ازقافیھ می آیداختیاری است قافیھ درشعرسنت

  .درشعرنیمایی نظم مشخصی ندارد قافیھ: نکتھ 

درشعری کھ خواندیددقت کنید،درمی یابیدکھ قافیھ درپایان »انم » اگربھ نحوه ی تکرارقافیھ ی: قالب 

نام » لب قا«  ،شکلی کھ قافیھ بھ شعرمی بخشد.مصراع ھای زوج آمده است مصراع اول شعروھمھ

فردیازوج  زیراقافیھ می تواندتنھادرپایان مصراع.قالب ھا،تفاوت درچگونگی قافیھ آن ھاست تفاوت.دارد

 اگرنحوه ی تکرار قافیھ دردویاچندشعریکسان.یادرآخرھردومصراع یک بیت بیاید

  .محتواووزن نوع قالب رامشخص خواھند کرد،باشد،تعدادابیات

تی قالبھای متفاوت : نکتھ ّ   .شود دارداماقالب شعرنیمایی ازکوتاه وبلندشدن مصراع ھاحاصل می شعرسن

لص  ّ درغزل دربیت: تخ ً لص می گویندکھ معموال ّ پایانی شاعرنام خویش رامی  بھ نام شعری شاعرتخ

لص گاه دربیت ھای ماقبل آخرمی .سعدی،آوردھم چون حافظ ّ   .آید تخ

  الونداست وهفراق یارکھ پیش توکاه برگی نیست بیاوبردل من بین کھ ک

  . خرسنداست زدوست»سعدی«زضعف طاقت آھم نماندوترسم خلق گمان برندکھ 

   دربزم خواجھ پرده زکارت برافکنم بھ زیرخرقھ قدح تابھ کی کشی»حافظ « 



ّت   .مواھب اوطوق گردنم تورانشھ خجستھ کھ در من یزید فضل شدمن

ادب آوردن کالم مقتضای ؛دراصطالح  شیواسخنی ،زبان آوری،درلغت چیره زبانی: بالغت 

اگرمقتضای حال اطناب وتفصیل است.مقام رامفصّل آوردندواگربھ عکس مقتضای حال شنونده  کالم،مثالً

  .رامختصروموجزاداکنند ایجازواختصاراست کالم

وآن رادرفارسی گشاده زبانی وچرب زبانی  فصاحت درلغت بھ معنی ظھوردربیان است: فصاحت 

درسخن ازلغات وترکیبات خوش آھنگ ورایج استفاده  اصل نشودمگرآن کھمعنی کرده اندوح،وگویایی

  .شود

کھ بھ یاری آن حاالت گوناگون سخن بھ منظورھماھنگی باحال شنونده وخواننده  دانشی است: علم معانی 

یابیخبری  مخاطب مادربرابرسخن حاالت متفاوت ممکن است داشتھ باشدھم چون آگاھی .شود شناختھ می

   .ونادانی

مادراین جابھ سھ مبحث .شودبحث می کند دراین علم ازچندمبحث اساسی کھ ھریک بھ اقسامی تقسیم می

  :پردازیم ایجاز،اطناب ومساوات می

لفظ وکمترین عبارت مشروط برآن کھ  ایجازعبارت است ازبیان مقصودومعنی درکوتاه ترین: ایجاز 

  .رتوصیف رستم درشاھنامھ استد بھترین نمونھ ایجازکالم فردوسی.رساننده مقصودباشد

ل ومعنی ّ ل «باشدویابیان مقصودنکند،آن را چنانچھ ایجازبھ حدی باشدکھ مخ ّ   .گویند» ایجازمخ

مناجات کفرآمیزچوبان باخدا .الفاظی است زایدوبسیارکھ معنی آن کم واندک باشد آوردن: اطناب 

  .موسی درمثنوی موالنانمونھ ای ازطناب است ونکوھش

  .گویند»اطناب ممّل«مالل شنونده وخواننده گرددبھ آن  ازسخنی موجباگراطناب ودر

ّقت درمساوات لفظ ومعنی باعث روشنی معنی .اندازه معنی وبرعکس یعنی آوردن لفظ بھ: مساوات  البّتھ د

 ازاین جھت کالمی کھ باحفظ سادگی درآن مساوات ھم بھ کار رود ازباب رسانیدن می شود و

  .شود بھترین نمونھ مساوات درکالم سعدی دیده می.ب استمقصودگوینده بسیارمناس

کھ تصور شودنظیرآن  بھ سخنی اطالق می شودکھ درظاھرساده وآسان جلوه کند،چنان:سھل و ممتنع 

اشعارسعدی ازاین ویژگی .امادرعمل معلوم شودکھ دشواروممتنع است،رابھ آسانی توان گفت

  .برخورداراست

می گویند،کھ » مناظره «وشنودکھ دراصطالح ادبی بھ آن  اگفتشیوه ی پرسش وپاسخ ی: مناظره 

. اسدی توسی رامبتکرفن مناظره دانستھ اند،درشعرفارسی .دارد درادبیات فارسی سابقھ ای طوالنی

درمنظومھ ی خسرو وشیرین نظامی نشانگر استادی وتوانایی شاعر بزرگ  «فرھادباخسرو«مناظره ی 



 مناظرات زیباوآموزنده ی پروین اعتصامی،ترین نمونھ ھای مناظرهازمعاصرین استادانھ  .گنجھ است

  :بھ دونمونھ مناظره درزیرتوجھ کنید.است

  .بگفت ازدارملک آشنایی نخستین بارگفتش کزکجایی

  .فروشند بگفت آنجابھ صنعت درچھ کوشند بگفت انده خرندوجان

  .نظامی ...بگفتاجان فروشی درادب نیست بگفت ازعشق بازان این عجب بیست

   محتسب مستی بھ ره دیدوگریبانش گرفت

  »این پیراھن است افسارنیست،ای دوست«:مست گفت

  »افتان وخیزان می روی زان سبب،مستی«:گفت

  .پروین اعتصامی ...» ره ھموارنیست،جرم راه رفتن نیست«:گفت

  انواع سخن منظوم یاقالب ھای شعر

است  موضوع قصیده عبارت.بیت داردده ھفنوعی نظم یاکالم منظوم است کھ بیش از: قصیده 

 وصف مناظره قصرھا،شکایت ازروزگار،وصف مجالس بزم ورزم،ھجو،موعظھ،ازمدح

نخست  ساختمان قصیده چنان است کھ مصراع اول بیت.وھماننداینھاوگاھی نیزمسائل فلسفھ وحکمت

رامطلع  یدهبیت آغازین قص.بامصراع دوم ھمان بیت ومصراع دوم سایرابیات دارای قافیھ است

بعضی .نامند گویندودرقصیده ھای درازممکن است کھ شاعرمطلع دیگری بیاوردکھ آن راتجدیدمطلع

  :ازاجزای تشکیل دھنده ی قصیده عبارتنداز

ل یا تشبیب ّ مھ ی قصیده راگویند : ـ تغز ّ  بیشتر شاعران مدیحھ سرا در آغاز قصیده چندبیتی درباره.مقد

 یک شب پرستاره وغیراین،ع وغروب خورشید،وصف بھار،خزانطلو،موضوع ھای گوناگون ازجملھ

زل( ھامی سرایندوسپس بھ مدح می ّ شعرعاشقانھ ( ردازند این چندبیت نخستین راکھ ربطی بھ مدح نداردتغ

  .می نامند) یادروزگارجوانی کردن( ویاتشبیب) گفتن

ّص  ل واصل قصیده است رابط: ـ تخل ّ ّص یابیت گریزبعدازمقدم.میان تغز  ھ می آیدوبھ معنی رھاییتخل

  .ازمقدمھ وپرداختن بھ موضوع اصلی است

  ...رثا،پندواندرزوعرفان وحکمت و،بامحتوایی چون مدج مقصوداصلی شاعراست: تنھ ی اصلی 

 متوسط ابیات قصیده چھل تاپنجاه بیت است.درتعدادادبیات ودرون مایھ باھم تفاوت دارند قصیده وغزل

سرودن قصایداستوار وپرمعنی درحدشاعران بزرگ .بیت می رسد سھ صدودرازترین آنھابھ حدود

فرخی  .بیت بیشتر نیستده تعدادابیات غزل ھای نغزوزیباویکدست از.است

 خاقانی،جمال الدین اصفھانی،انوری،ناصرخسرو،مسعودسعد،سنایی،منوچھری،عنصری،سیستانی



قصیده  .ھستند ان معاصردرقصیدهبھارومھرداد اوستاازگویندگ.ازقصیده سرایان مشھوربھ شمارمی آیند

  .شود بدون مقدمھ راقصیده محدودیامقتضب نامند،بھ قصیده چکامھ وچامھ نیزگفتھ می

  :مداین ازخاقانی قصیده ی داغگاه ازفرخی سیستانی وقصیده ی دیوان

  پرنیان ھفت رنگ اندرسرآردکوھسار چون پرندنیلگون برروی پوشدمرغزار

  پّرطوطی برگ رویدبی شمار قیاس بیدراچونخاک راچون ناف آھومشک زایدبی 

  ساده دارداندرگوشوار بادگویی مشک سوده دارداندرآستین باغ گویی لعبتان

  دارداندرگوشوار ارغوان لعل بدحشی دارداندرمرسلھ نسترن لؤلؤی مکنون

  شھریار راست پنداری کھ خلت ھای رنگین یافتند باغ ھای پرنگارازداغگاه

م بود کاندروازنیکویی حیرانداغگاه شھریاراکنون چن ّ   بماندروزگار ان خر

  .فرخی سیستانی ...حصاراندرحصار سبزه اندرسبزه بینی چون سپھراندرسپھر خیمھ بینی چون

   ھان ایوان مداین راآینیھ ی عبرت دان،بین ازدیده عبرکن ھان،ای دل عبرت

   بھ مداین کن وزدیده دوم دجلھ برخاک مداین ران یک ره زلب دجلھ منزل

   گویی کزگرمی خونابش آتش چکدازمژگان،خون خوددجلھ چنان گریدصددجلھ ی

   خودآب شیندستی کاتش کندش بریان ازآتش حسرت بین بریان جگردجلھ

   چون سلسلھ شدپیچان،شددجلھ تاسلسلھ ی ایوان بگسست مداین را درسلسلھ

   گویی چھ رسدخذالن این رفت ستم برما برقصرستمکاران،مابارگھ دادیم

   کاینجانشودگریان ردیده ی من خندی کاینجازچھ می گرید گویندبرآن دیدهب

  .خاقانی...دراوبودی دیوارنگارستان این ھست ھمان ایوان کزنقش رخ مردم خاک

ست یباز بیت ودرمواردی تابیش شانزدهتاپنج یکی دیگرازانواع مھم شعرفارسی غزل است کھ بین : غزل 

معنی کھ مصراع  بدین.ساختمان غزل ھمانندقصیده است.وقافیھ اند بیت داردکھ تمام ابیات بریک وزن

موضوع غزل  .است اول بیت اول بامصراع دوم ھمان بیت ومصراع ھای دوم سایرابیات ھم قافیھ

وآرزووشکایت ازیاروامثال آن  برخالف قصیده درخدمت امیال وخواستھای خودشاعراست، ازعشق

  .ی واجتماعیوگاھی باورھای فلسفی وعرفانی واخالق

الت ّ تجلیات عاشقانھ  عشق صوری وزمینی ودرغزلیات عرفانی کھ عالی ترین،منظور از عشق در تغز

انی درشعرفارسی است غزل رامطلع وآخریین بیت آن راکھ  نخستین بیت .عشق الھی وآسمانی است،وربّ

لص شاعراست ّ لص.مقطع نامند،اغلب ھمراه باذکرتخ ّ لص درقصید تخ ّ ه عنوان شعری درغزل برخالف تخ

 .وازدوره ی مغول بھ بعدبیشترمعمول شد شاعراست ودرواقع امضای شاعر درپایان آن است



خواجوی ،صائب،مولوی،فخرالدین عراقی،سعدی وحافظ،کمال الدین اصفھانی،رودکی

ملک :غزل پردازان دوران معاصربسیارندوازآن میان باید .عطارراغزلیات زیباونغزاست،کرمانی

 دکترحمیدی شیرازی وبسیارکسان دیگررانام،ھوشنگ ابتھاج،استاد شھریار ،معیری رھیالشعرای بھار،

  .ازمخالفان غزل ناصرخسرومشھورتراست.برد

ترین بیت ازلحاظ لفظ ومعنی وقصیده رابیت الغزل وبیت القصیده ویاشاه بیت  زیباترین وبرجستھ: نکتھ 

  .گویند می

  :چندغزل

   عجب بین کھ چھ نوری زکجامی بینم درخرابات مغان نورخدامی بینم این

   می بینی ومن خانھ خدامی بینم جلوه برمن مفروش ای ملک الحاج کھ تو خانھ

   ھماناکھ خطامی بینم خواھم اززلف بتان نافھ گشایی کردن فکردوراست

   بینم سوزدل اشک روان آه سحرنالھ شب این ھمھ ازنظرلطف شمامی

   چھ من ھرسحرازبادصبامی بینمکس ندیده است زمشک ختن ونافھ چین آن

بان شمامی دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید    .حافظ .بینم کھ من اورازمحّ

  نگھ دارمرا!خواجھ ،غارتویی،یارتویی یارمرا،غارمرا،عشق جگرخوارمرا

  سینھ ی مشروح تویی بردراسرارمرا نوح تویی روح تویی فاتح مفتوح تویی

  خستھ بھ منقارمرا،طورتویی غ کھنورتویی سورتویی دولت منصورتویی مر

  زھرتویی،بیش میازارمرا،لطف تویی،قدرتویی قندتویی،بحرتویی،قطره تویی

  آب ده این بارمرا،کوزه تویی،حاصل در یوزه تویی آب تویی،روزه تویی،روزتویی

  خام بمگذارمرا،تویی خام،باده تویی،جام تویی پختھ تویی،دانھ تویی

   .مولوی .این ھمھ گفتارمرا تانبدی،زندی راه شدی راه دلم کم،این تن اگرکم تندی

   نھ جان مدھوش دلخواھی نھ برمژگان من اشکی،نھ برلبھای من آھی،نھ دل مفتون دلبندی

   نصیبم را،پیامی ازدالرامی نھ شام بی فروغم را،نشانی ازسحرگاھی نھ جان بی

   ی نھ باماھینھ بامھر،نھ ازشمعی نھ ازجمعی نداردخاطرم الفت،گرمی نیابدمحفلم

   دیداراجل باشد،اگرشادی کنم روزی بھ بخت واژگون باشد،اگرخندان شوم گاھی بھ

   نھ ھمراھی،نھ ھمدردی،ام من؟آرزوگم کرده ای تنھاوسرگردان نھ آرامی،نھ امیدی کی

   نظرگاھی چون نگاھی بھ،گھی افتان وخیزان،چون غباری دربیابانی گھی خاموش وحیران

  مثنوی.رھی معیری .داردعمرکوتاھی شبھاچوکوکبھا بھ اقبال شررنازم کھ رھی، تاچندسوزم دردل



وبنابراین درمثنوی  نوعی ازکالم منظوم است کھ ھردومصراع آن یک قافیھ دارد:  )مزودج،دوگانگی( 

ھرچندسرودن ،ظاھرآسانترین نوع شعراست ھربیت دارای قافیھ ای جداگانھ است وازاین رومثنوی بھ

بدان جھت ) مثنوی( تسمیھ وعلت نامگذاری این قالب شعری وجھ.ن کارآسانی ھم نیستمثنوی زیباودلنشی

چون در مثنوی محدودیت بیت .دوبھ دوھم قافیھ ھستند بوده است کھ ھربیت مصراع ھایش

 ،عاشقانھ ،حماسی ،می کنداشعاردراز ومنظومھ ھای داستانی وجودنداردونیزقافیھ درھربیت تفاوت

ازآن جاکھ موضوع .بھ صورت مثنوی ودراوزان مختلف سروده می شوند نیتاریخی وفلسفی و عرفا

  :است برخی آن رابھ چھارنوع تقسیم بندی کرده اند مثنوی متنوع ومتفاوت

   گرشاسب نامھ اسدی توسی،مانندشاھنامھ فردوسی : )حماسی( مثنوی رزمی

ّدی،مانندخسرووشیرین نظامی : )عاشقانھ( مثنوی بزمی    ن اسعدگرگانیویس ورامین فخرال

  مانندمثنوی موالنا،حدیقةالحقیقةسنایی ومنطق الطیرعطار:  )معنوی( مثنوی عرفانی

  .مانندبوستان سعدی:  )اجتماعی–اخالقی ( حکمی مثنوی

گلشن راز شیخ ،لیلی و مجنون نظامی ،مخزن االسرارنظامی، ھفت پیکر : نمونھ ھای دیگرمثنوی

ازشاعران معاصری  .یوسف وزلیخاجامی،حفةاالحرارجامیت،جم اوحدی مراغدرای جام،محمودشبستری

قابل  علی معلم واحمدعزیزی،حمیدی شیرازی،نام ھوشنگ ابتھاج:درسرودن مثنوی موفق بوده اند کھ

 .ذکراست

  : درزیربھ ذکرچندنمونھ می پردازیم

   قلم برگرفت حرف نخستین زسخن درگرفت جنبش اول کھ

  سخن ساختند بھپرده ی خلوت چوبرانداختند جلوت اول 

  تاسخن آوازه ی دل درنداد جان تن آزاده بھ گل درنداد

  . االسرار مخزن،نظامی ...قلم آمد،شدن آغازکرد چشم جھان رابھ سخن بازکرد چون

   شبی یاددارم کھ چشمم نخفت شنیدم کھ پروانھ باشمع گفت

   کھ من عاشقم گربسوزم رواست تراگریھ وسوزباری چراست

   ین من برفت انگبین یارشیرین منھوادارمسک بگفت ای

  فرھادم آتش بھ سرمی رود چوشیرینی ازمن بھ درمی رود چو

  .بوستان،سعدی ...ایست کھ ای مدّعی عشق کارتونیست کھ نھ صبرداری نھ یارای

   ھم ماچون دودریچھ روبھ روی ھم آگاه زھربگومگوی

   ھرروزسالم وپرسش وخنده ھرروزقرارروزآینده



اآه بیش ازشب وروزتیرودی کوتاها،عمرآینھ ی بھشت    مّ

   .مھدی اخوان ثالث .سفرکھ ھرچھ کرداوکرد نھ مھرفسون نھ ماه جادوکرد نفرین بھ

   مرا یاری ھست یاشب و روز بھ جز فکر توام کاری ھست مشنوای دوست کھ غیر از تو

   افتادم وبس کھ بھ ھرحلقھ موئیت گرفتاری ھست بھ کمند سرزلفت نھ من

   درودیوارگواھی بدھدکاری ھست مراباتوسروکاری نیستگربگویم کھ 

   ترا،برمنش انکاری ھست ھرکھ عیبم کندازعشق ومالمت گوید تاندیدست

   خاری ھست صبربر جوررقیبت چھ کنم گرنکنم ھمھ دانندکھ درصحبت گل

   ھست نھ من خام طمع عشق تومی ورزم وبس کھ چون من سوختھ درخیل توبسیاری

   م کھ پسند تو بود جان وسررانتوان گفت کھ مقداری ھستمن چھ درپای توریز

  .سعدی.عشق سعدی نھ حدیثی است کھ پنھان ماند داستانی ست کھ برھرسربازاری ھست

تنھاقالب .واقعھ عبارت است ازابیاتی متحددروزن وقافیھ دربیان یک اندیشھ وشرح یک حکایت و: قطعھ 

رع نداردوھم قافیھ بود دارای .درقطعھ الزامی نیست ن دومصراع بیت نخستشعری است کھ بیت مصّ

بین  شصتالی دو ابیاتش تعداد .موضوع آن پند و اندرز است.وحدت موضوع است می  دو- ست یبو معموالً

  .وازمعاصرین پروین اعتصای وایرج میرزا مشھور است سعدی،قطعات ناصرخسرو،ابن بمین .باشد

  :بھ چندقطعھ ی زیرتوجھ کنید

  وبرادرخواندگی ھ درنعمت زند الف یاریدوست مشمارآن ک

   .سعدی .دوست آن باشدکھ گیرددست دوست درپریشان حالی ودرماندگی

   گویندمراچوزادمادر پستان بھ دھن گرفتن آموخت

   شبھابرگاھواره ی من بیدارنشست وخفتن آموخت

   تاشیوه ی راه رفتن آموخت دستم بگرفت وپابھ پابرد

   ظ نھادوگفتن آموختیک حرف ودوحرف برزبانم الفا

   لبخندنھادبرلب من بھ غنچھ ی گل شکفتن آموخت

  . ایرج میرزا .تاھستم وھست دارمش دوست پس ھستی من زھستی اوست

   زمانھ راچونکوبنگری ھمھ پنداست پندی آزادواردادمرا،زمانھ

  . رودکی .بھ روزتوآرزومنداست غم مخورزنھار بساکساکھ:بھ روزنیک کسان گفت 

   برسرھرکوی وبام خاست پادشھی ازگذرگھی فریادشوق روزی گذشت

   برتاج پادشاست پرسیدزان میانھ یکی کودک یتیم کاین تابناک چیست کھ



   گرانبھاست آن یک جواب دادچھ دانیم ماکھ چیست پیدااست آنقدرکھ متاعی

   نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت وگفت این اشک دیده ی من وخون دل شماست

لھ آشناستمارابھ رخت چوب شب ّ    انی فریفتھ است این گرگ سالھاست کھ با گ

یت خورد،گداست،آن پارساکھ ده خردوملک    رھزن است آن پادشاکھ مال رعّ

   بھ قطره ی سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری کھ روشنی گوھرازکجاست

  .پروین اعتصامی .بھ کجروان سخن ارزاستی چھ سود کوآنچنان کسی کھ نرنجدزحرف راست،پروین

مصراع  دوم وچھارم آن ھم قافیھ ھستندوگاه،عبارت است ازچھارمصراع کھ مصراع ھای اول: رباعی 

ّ با  بنا .سوم بادیگرمصراع ھاھم قافیھ است موضوع رباعی . می شود رباعی بروزن ال حول و القوة اال

شکایت راز آفرینش وگاه  شکوه ازکوتاھی عمروگشوده نشدن،فلسفی،عبارت است ازمسائل حکمی

  .ازدوست وتنھایی وجدایی

 .ھستند یابوسعیدازمشھورترین رباعی سرایان تاریخ ادبیات پارس عطار، موالنا،بیدل وشیخ

  :چندنمونھ رباعی ازدیروزوامروز

ه کھ درخاک زمینی بوده ست پیش ّ    ازمن وتوتاج ونگینی بوده ست ھرذر

  . خیام .ه استنازنینی بود گرداز رخ نازنین بھ آزرم فشان کان ھم رخ خوب

   فتاده سرنگون بایدرفت گرمردرھی میان خون بایدرفت ازپای

  . عطار .بایدرفت توپای بھ راه درنھ وھیچ مپرس خودراه بگویدت کھ چون

   ندھم تاجان،من درد تورا زدست آسان ندھم دل برنکنم زدوست

   .مولوی .ازدوست بھ یادگار،دردی دارم کان دردبھ صدھزاردرمان ندھم

ھمانندرباعی است وتفاوت آن بارباعی دروزن آن ھا  دوبیتی یاترانھ ازجھت قافیھ: ی دوبیت

دوبیتی ھابروزن مفاعیلن.است ً موضوع دوبیتی بیان حال .مفاعیلن مفاعیل سروده می شوند معموال

. آرزوھای نخستین انسان وگاھی باورھای فلسفی ومطالب عرفانی است،وروزشاعرومشکالت روزانھ

دوبیتی باباطاھربھ فھلویات یاپھلویات .دوبیتی باباطاھروفایزدشتستانی ھستند ویندگانمشھورترین گ

  .است معروف

ورباعی  )ھجای کوتاه( بادوحرف تفاوت دوبیتی ورباعی دروزن آن ھاست بدین معنی ھجای اولش: نکتھ

ھجامی  دهزیس -دوازده ھجاودررباعی ازده ی ھرمصراع دوبیتی.شروع می شود) ھجای بلند( باسھ حرف

 .باشد

جھ کنید ّ    :بھ چندنمونھ دوبیتی تو



  زدست دیده و دل ھردوفریاد کھ ھرچھ دیده بینددل کندیاد

  .باباطاھر .گرددآزاد خنجری نیشش زفوالد زنم بردیده تادل بسازم

  بربالین دلدار سحرگاه زآرزوی شوق دیدار کشاندم خویش

  .فایز .خونبار بوسدش لب ھمی سودم بھ زلفش چشم) فایز( ادب نگذاشت

   پایان قابیل نھ دارم مھربانی ھای ھابیل نھ بغض وبخل بی

  . سلمان ھراتی .تمام حاصلم مشتی ترانھ است مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

   خوانی سحربر شاخساربوستانی چھ خوش می گفت مرغ نغمھ

  . الھوری اقبال .فغانی،آھی،نامھ ای،بیاورھرچھ اندرسینھ داری سرودی

بندھای  ھمھ.نوعی شعرکھ بابندھایاخانھ ھای چھارمصراعی سروده می شود:  )دوبیتی نو( چھارپاره

آزادترازدوبیتی  ھربنددارای دوبیت است وازدیدگاه قافیھ.چھارپاره ازنظرمعناباھم پیونددارند

مصراع ھای زوج ھم  ھم قافیھ باشند،کافی است کھچھار ودو وک یزیرانیازی نیست کھ درمصراع ،است

  .شود قافیھ

بابندھای  این نوع شعربھ چندبخش یابندتقسیم شده کھ ھرپاره ی آن درروزن: ترجیع بندوترکیب بند 

تکرامی شود کھ باآن  دیگرمشترک است اماازلحاظ قافیھ باآن ھایکی نیست درپایان ھربندبیتی ً عینا

ترجیع .گویند» العقدواسطة«یا » برگردان  بیت«بندھادروزن مساوی ولی درقافیھ متفاوت است کھ بھ آن 

دارای وحدت موضوع است ؛یعنی یک   .مطلب واحددرآن طرح وتوصیف می شود بندمعموالً

  : است سعدی ترجیع بندمشھوردارد،کھ بیت برگردان آن چنین

   بنشینم وصبرپیش گیرم دنبالھ ی کارخویش گیرم

  .محتشم کاشانی ازمشھورترین گویندگان ترکیب بنداست

ھ کنیدنمونھ ای ازترجیع بند   :وترکیب بندتوجّ

  چشم بندی،چشمت بھ کرشمھ ای زلف تو،ھرخمی کمندی

   رسدگزندی،مبادا کزچشم بدت،مخرام بدین صفت

  ایمنی کھ ناگاه درتورسدآه دردمندی،ای آینھ

   برروی چوآتشت سپندی یاچھره بپوش یابسوزان

   دیوانھ عشقت ای پری روی عاقل نشودبھ ھیچ پندی

  ...بیارقندی،صبر ای تنگ شکرتلخ است دھان عیش از



 گیرم بنشینم وصبرپیش

  دنبالھ ی کارخویش گیرم

  شدعنانم درداکھ بھ لب رسیدجانم آوخ کھ زدست

   کس دیدچومن ضعیف ھرگز کزھستی خویش درگمانم

  اوفتان وخیزان یکباره بسوزووارھانم پروانھ ام

   گرلطف کنی بجای اینم ورجورکنی سزای آنم

   رم جزنام تونیست برزبانمجزنقش تونیست درضمی

  ...چوشکرکنددھانم،عیش یادت گرتلخ کنی بھ دوری ام

  بنشینم وصبرپیش گیرم

  گیرم دنبالھ ی کارخویش

  :نمونھ ترکیب بندازجمال الدین عبدالرزاق 

   ای ازبرسدره شاھراھت وی قبّھ ی عرش تکیھ گاھت

   رواق باال بشکستھ زگوشھ ی کالھت ای طاق نھم

   ررکابت ھم شرع خزیده درپناھتھم عقل دویده د

ه ی پرچم سیاھت ّ   ...مھ طاسک گرد ن سمندت شب طر

  خردکرد ایزدکھ رقیب جان

  نام توردیف نام خودکرد

  حاشاک،ای مسندتو،ورای افالک صدرتووخاک توده

  محض مرھم بریادتو،زھرعین تریاک،درراه توزخم

  تولعمرک منشوروالیت تولوالک طغرای جالل

ّھ وھفت مھ    ...ره پیشت دست توودامن توزان پاکنھ حق

  قلبی خواب تووالبنام

  .خوان توابیت عندربّی

 دراصطالح ادب نوعی.بھ معنی بھ رشتھ کسیدن مرواریدگرفتھ شده است» مسمّط«از: مسمّط 

ھربندمصراعی  ازشعراست کھ دارای چندبندمی باشدھربندآن دارای چندمصراع ھم قافیھ است کھ درپایان

این قالب شعری .است داگانھ آورده می شودکھ قافیھ مصراع ھای آخرتمام بندھایکیباقافیھ ای ج

  .ابتکارمنوچھری دامغانی شاعرقرن پنجم است



  :درزیرنمونھ ای ازمسمّط منوچھری ذکرمی شود

   است بادخنک ازجانب خوارزم وزان است خیزید و خز آرید کھ ھنگام خزان

   گویی بھ مثل پیرھن رنگرزان است آن برگ رزان بین کھ برآن شاخ وزان است

  است دھقان بھ تعّجب سرانگشت گزان

  کاندرچمن وباغ نھ گل ماندونھ گلنار

  پرّش ببریدندوبھ کنجی بفکندند طاووس بھاری رادنبال بکندند

  نشینندونھ گویندونھ خندند بھ زاریش پسندند اونھ،خستھ بھ میان باغ

نگارنیش براوبازبنندند ّ   وین پر

  .رد،آیدسپس آذاربگذ تاآذرمھ

ودراصطالح ادب شعری است کھ درپایان ھرمصراع  است» زیاد ذکرشده « درلغت بھ معنی : مستزاد 

کھن ترین مستزاد .نیازی نیست امابامعنای مصراع ارتباط دارد پاره ای بھ آن می افزایندکھ دروزن بھ آن

  :کھ چنین آغازمی شودمولوی نیزغزلی زیبا درمستزاد دارد.اند رابھ قرن پنجم نسبت داده

  شکلی بت عیّاربرآمد دل بردونھان شد ھرلحظھ بھ

  شد ھردم بھ لباس دگرآن یاربرآمد گھ پیروجوان

ّص    :نمونھ دیگرازشاعرجالل الدین ھمایی متخل

  گرحاجت خودبری بھ درگاه خدا باصدق وصفا

  بی چون وچرا حاجات توراندخداوندروا

   زنھارمبرحاجت خوددربرخلق باجمھ دلق

  .وجودوعطا بی شرک وریا کزخلق نیایدکرم

  .آن مساوی نیستند تنھاقالب شعری سنتی است کھ مصراع ھای: نکتھ 

 ارسی وپاره دیگرآن بھ لفظ دیگری باشد،پ) یابیت مصراع( ملمّع شعری است کھ یک پاره آن: ملمّع 

بھ شکل غزل ملمّ .رافقط عربی گرفتھ اند»لفظ دیگر» البتھ درکتب سنتی بدیع.) ترکی،عربی( ع معموالً

  .است

ّمع درزیرتوجھ کنید بھ دونمونھ   :مل

تھیم فی الفلوات توقدرآب چھ دانی کھ ً    درکنارفراتی سل المصانع رکبا

   وغداتی شبم بھ روی توروزاست ودیده ام بھ توروشن وان ھجرت سواءعشیتی

ّک آت،اگرچھ دیربماندم مان وقلبی یقول ان ّ   . سعدی .امیدبرنگرفتم مضی الز



   دیگری محتسب تونیک وبدخودھم ازخودبپرس چرابایدت

  .حافظ .ومن یتق هللا یجعل لھ ویرزقھ من حیث الیحتسب

گیری  جھت،نگاه بھ طبیعت وجھان،ازجھت درون مایھ -  شکل وقالب - دومحتواودرون مایھ  : شعرنیمایی

ّیانعکاس فضاھای طبیعی ورنگ م،اجتماعی واستفاده ازنماددرطرح مسائل اجتماعی درشعرازویژگی  حل

مصراع ھاوجابھ جایی قافیھ  کوتاه وبلندشدن،ازنظرقالب وشکل .ھای محتوایی شعرنیمایی است

  .آید ھاازویژگی ھای شعرنیمایی بھ شمارمی

  : بعدازنیمادر سھ شکل ادامھ یافت) شعرنو( شعرمعاصر

برخی از سروده ھای نیست؛ مانند  کھ وزن دارد اما جا ی قافیھ درآن مشخص:  )نیمایی( شعرآزاد

   .یوواصف باخترپور اخوان ثالث وقیصرامین،سھراب سپھری

درآن مشخص نیست ؛مانندبرخی  آھنگ دارداماوزن عروضی نداردوجای قافیھ:  )شعرمنثور( شعرسپید

  . شاملو اخوان ثالث وموسوی گرمارودی واحمد،ازاشعارسھراب سپھری

یل شعری است روضی وفرق آنکھ نھ آھنگ داردنھ قافیھ ونھ وزن ع: موج نو  ّ مانندبرخی ،بانثردرتخ

  .ازاشعاراحمدرضااحمدی

  .شعرموج نوبھ دشواری وپیچیدگی مشھوراست: نکتھ

  : نمونھ ھایی ازشعرنیمایی

   شباھنگام .در راھم تورا من چشم

  سایھ ھارنگ سیاھی» تالجن«کھ می گیرند در شاخ 

  وزان دل خستگانت راست اندوھی فراھم

   م در راھم شباھنگامتورا من چش

ه ھا چون مرده ماران ّ  خفتگانند؛،درآن دم کھ برجاد

  بندددست نیلوفربرپای سروکوھی دام ؛ درآن نوبت کھ

   گرم یادآوری یانھ

  ،کاھم من ازیادت نمی

  . نیما .تورامن چشم درراھم

   من مسلمانم

   م یک گل سرخ قبلھ ا

  مھرم نور،جانمازم چشمھ



  دشت سجاده ی من

  .تپش پنجره ھا می گیرموضوبا من

  من نمازم راوقتی می خوانم

 راباد،گفتھ باشدسرگلدستھ ی سرو کھ اذانش

  ،علف می خوانم»تکبیره االحرام «من نمازم راپی 

   .سھراب سپھری .موج»قدقامت «پی 

  بایدپست گربدین سان زیست

   اگرفانوس عمرم رابھ رسوایی نیاویزم،من چھ بی شرم ام

   ھ ی بن بستبربلندکاج خشک کوچ

   گربدین زیست بایدپاک

  اگرننشانم ازایمان خود،چون کوه،ناپاکم من چھ

  .احمدشاملو : یادگاری جاودانھ برترازبی بقای خاک

 یمنشره اکادم –ان یدرعصر ساسان یدر یپارس ،آفتابگردان ،کیوبالگ شاعران تاج ،مجلھ بخارا ،فرزانگان،یس یفارم پ: ماخذ 

  .محقق ینبشتھ ھا ف ویآرش و آنالیند یجد ات ترکمن ویادب بارز یترکمن صحرا، چھره ھا ،اقاپری ،کستانیعلوم تاج
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