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تاب زبان و ادبیات فارسی در شعر عاشورایی کشمیريازب

  لی صوفیعنصیر

  ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوي دکتري زبان و 

  سعید بزرگ بیگدلی

  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار گروه

چکیده 

شاید بتوان گفت نهاد تصوف  همین زمینه در. انددر کشمیر بر عهده داشتهایرانیان نقشی مهم در گسترش اسالم و فرهنگ اسالمی 

سهم بزرگ فرهنگ اسالمی ایرانی در تکوین شخصیت فرهنگی و دینی مردم . یکی از نقاط مشترك ایران و کشمیر بوده است

کردارها و گفتارهاي این این عارفان و عاشقان راه . ناپذیر استشر و گسترش اسالم در کشمیر انکارنکشمیر و نقش عارفان ایرانی در 

دم این بخش مهم آشنایی آنان با دین اسالم گردید، بلکه در  فرهنگ اخالقی مرطریقت باعث تحولی عمیق در مردم این منطقه و

از آنجا که عارفان ایرانی، آیین جدید را با زبانی . لقب ایران صغیر گرفت،ري ژرف گذاشت تا به حدي که کشمیرثیازشبه قاره نیز تأ

نیز همراه ادبیات پارسی، به کشمیریان عرضه کردند، درمیان توده مردم این نمودند ومیکه خود و شاگردان و یارانشان بدان تکلم 

ثر و متحول ساخت رعت زبان و گویش محلی را متأبه س دیار، زبان فارسی به صورت زبانی دینی، حرمت و جایگاهی بلند یافت و

ثیري گسترده بر ادبیات کشمیري رزمین وارد شد و در ادامه باعث تأکه بسیاري از کلمات فارسی به زبان مردم این سطوريهب

آثاري . را برگزیدهایی بوده که در حیات جدید با شکوه خود جامه فارسی سرایی از جمله ساحتمرثیه شعر عاشورا یا همان .گردید

ر این د. سرایی کشمیري استی و ادب و فرهنگ ایرانی بر مرثیهثیر زبان فارسده تأفراوان در این زمینه وجود دارد که نشان دهن

  .کشمیري  مورد بررسی قرار گیرد شعر عاشوراییثیردر هاي از این تأمقاله سعی شده است تا جلوه

.زبان کشمیري ادبیات فارسی،بان ویی کشمیري، زشعر عاشورا: هاکلیدواژه

  مقدمه

  بازاین چه شورش است که در خلق عالم است

  وچه ماتم  استچه عزا چه نوحه وباز این

گ و تحوالت اساسی و زیر آغاز هر دگرگونی و انقالبی در اجتماع یا در تاریخ و همچنین در ادبیات، همواره از کارهاي بزرآري، سر

.گیردبنایی سرچشمه می

باشد؟ حماسه که تر میتر و عظیمتاریخ بشریت مهم هجري، در طول 61چه کاري و چه تحولی از رویداد روز دهم عاشوراي سال 

تاریخ شاهد رویدادهاي خونین و فجیح دیگر نیز هست اما هیچ کدام  -امام حسین ع آفرید همتا و همانندي در تاریخ بشریت ندارد

  .مثل عاشوراي حسینی نشد

اي بشریت یک حماسه نجات دهنده. و فردي استفرامرزي و فراتر از تعلقات مسلکی  ،حماسه یک حماسه آفاقی است این

نیست بلکه مطلق به کل حماسه حسینی متعلق به یک فرقه یا گروه و یا یک کشور خاصی . را از فروپاشی و فرومایگی

قول هب. افزاید چه آفریقا باشد چه اروپا شود، عاشقان او را میرسد و درست قلمداد میعاشورا می هر جا پیام .بشریت است

  :یکی از شاعران هندي بنام جوش ملیح آبادي

  انسان  کو  بیدار  تو هو  لینی  دو

  هر قوم پکاري گی هماري هی حسین

  .)از آن ماست) ع(بگذارید انسان بیدار شود، هر ملت خواهد گفت که حسین : ترجمه(

اگر چنین بود کدام صاحب . هدف او پادشاهی و سلطنت نبود. ي حصول و کسب قدرت به میدان نرفتبرا) ع(امام حسین

امام حسین دنبال کسب قدرت نبود  .غ خویش را براي پادشاهی فدا کندیرد که امام حسین دلبند و چشم چراذعقل بپ

االر شهیدان از حلقوم شش ماهه تا براي نجات بشریت س. بلکه می خواست سعادت دنیوي و اخروي انسانیت حیات یابد
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  :گ شبه قاره هند چه خوب گفترالدین چستی عارف بزخواجه معین. شام گذشت بیت خود از کوفه تااسیري اهل

  شاه است حسین پادشاه است حسین

  دین است حسین دین پناه است حسین

  سر داد نداد دست در دست یزید                                                                    

  حقا که بناي ال اله است  حسین                                                                     

العبور و آب و هواي هاي صعبرا فتح کند راهاما نتوانست آن ؛محمد غزنوي با لشگر بسیار قوي چند بار به کشمیر حمله کرد

راحتی و بدون هیچ هنشینی کرد اما عارفان ایرانی بخود محمود غزنوي را مجبور به عقبشمیر از مهین سرد و دفاع مردم ک

اینک هشت قرن است . انداسر کشمیر عاشقان امام حسین گشتهمردم سر. سالحی و لشکر کشی کشمیر را فتح کردند

این فرصت کوتاه بنده تالش خواهد کرد در . گرددا یک شکوه و عضمت خاصی برگذار میعاشوراي حسینی در کشمیر ب

  .محضر تان ارایه نمایم از زبان و ادبیات فارسی آنیري پذتاثیروکشمیري )سراییمرثیه(را مطالبی را پیرامون شعر عاشو

  لهئبیان مس

گویی، رباعی قصیدهسرایی، ی در فنون و ادب مختلف مانند غزلاینک حدود پنج قرن است در کشمیر، اگرچه تاثیر و نفوذ زبان فارس

روزافزون بیشتر و  سرایی کشمیري، تاثیر ادبیات فارسی نه تنها افول نکرده بلکهد پیدا کرده است اما در فن مرثیهافول شدی... 

زیرا که مسلمانان کشمیر از طریق همین زبان دوم .گرددو ترویج این زبان شیرین دنیا می احیا گردد و این باعثعمیقتر نیز می

شعر به زبان دیگر از ارزش فصاحت و بالغت فارسی در کشمیر چنان شهرت یافته بود که سرودن . م به دین اسالم نایل آمدنداسال

درمیان .اي مقدس گونه نیز برخوردار بود شد، بلکه از وجهه یک زبان معمولی تلقی نمی براي مردم کشمیر، فارسی. کاستآن می

یگاهی بلند یافته بود و زبان و گویش محلی را متاثر و متحول ساخته و  بسیاري از کلمات توده مردم، زبان فارسی حرمت و جا

  .فارسی به زبان مردم این سرزمین وارد شده بود

زیرا . داننداین زبان براي خود یک افتخار می العاده به زبان فارسی دارند و صحبت کردن بهن نیز مسلمانان کشمیر احترام فوقاکنو

د غزنوي با لشگر بسیار ومحم .ند نه از روي اجبارشمیر به این زبان شیرین و فرهنگ غنی از روي اختیار دل بسته بودکه مردم ک

العبور و آب و هواي هاي صعبراه و  هن خودیدفاع مردم کشمیر از م ،اما نتوانست آنرا فتح کند ؛قوي چند بار به کشمیر حمله کرد

راحتی و بدون هیچ سالحی و لشکر کشی کشمیر را فتح ه اما عارفان ایرانی ب ،نشینی کردمحمود غزنوي را مجبور به عقب ،سرد

را با اخالق حسنه خود به وسیله همین زبان شرین یعنی فارسی به ) ص(زیرا که پیغام الهی و آفاقی و سنت ناب محمدي .کردند

و بعد از  داننددارند و آن را زبان دوم اسالم میالعاده به زبان فارسی میر احترام فوقلذا مردم کش. ودندمردم کشمیر تعلیم نم

  .دانندالقراء جهان اسالم میران را  امپیروزي انقالب اسالمی، جمهوري اسالمی ای

  :اهداف پژوهش

  :دارداین پژوهش اهداف زیررا در بر

هایی صورت گرفته است ولی بررسی تاثیر زبان و و ادبیات کشمیري پژوهشی بر زبان با اینکه درباره تاثیر زبان و ادبیات فارس

ادبیات فارسی بر مرثیه سرایی کشمیري و سیر تحوالت آن تا امروز تحقیقی است جدید که تا کنون انجام نگرفته است و در صورت 

  .اد گوناگون آن آشکار خواهد گردیدانجام این پژوهش ابع

  :پرسشهاي پژوهش 

  توان رد پایه تاثیر زبان و ادبیات فارسی را در شعر عاشورایی کشمیري دنبال کرد؟ضمونی چگونه میبه لحاظ م

  شعرعاشوراییتاریخ 

به دست  "هابیل"اند آدم ابوالبشر، پس از آن که گفته –ذاته همان قدر قدیم است که وجود ذات انسانییسرایی فتاریخ مرثیه

مرثیه همدوش تهذیب انسانی رفتار کرد و .  اي سرود و این رسم استمرار یافتعزاي فرزند مرثیهبه قتل رسید در "قابیل"برادرش 

سرایی از عربی به فارسی منتقل گردیده و از آنجا فن مرثیه. وناگون مرسوم بوده استهاي گروایات مرثیه به شکلدر تاریخ هر ملت،

  .ه استهاي دیگر سرایت پیدا کردبه زبان کشمیري و به زبان

  کشمیريشعرعاشورایی تاریخ 
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با ورود دین اسالم در کشمیر، زبان و ادبیات . غاز شد و تاکنون ادامه داردآشتمقرن هیل سرایش شعر عاشورا در کشمیر از آوا

گرفت، و فارسی زیرسایه دولت و حکومت، قبول عام یافت و زبان کشمیري روي به افول گذاشت و در نتیجه تحت نفوذ فارسی قرار 

ور کردند و در همه همدوش زبان فارسی به حیات خود ادامه داد که بر اثر آن، بسیاري از علما و فضال و شعرا و ادباي دو زبانه ظه

در .)31ص  سید محمد انیس کاظمی. (مرثیه هم با دیگر انواع شعري رواج پیدا کرد آزمایی نمودند، و در نتیجهاصناف سخن طبع

بر تخت پادشاهی  ه ق796از سالطین مقتدر دودمان شهمیري به نام سلطان سکندر شهمیري که درسالزمان حکومت یکی 

حکیم غالم . (سرایی را رونق بخشیدندي ایران وارد کشمیر شدند و مرثیه، فضال  و تعداد زیادي سادات از بالدهات، و علمانشس

  )42صفدر همدانی، ص 

مشهور، نخستین نویسنده  بنا به) ق ه(814ویسنده بزرگ آن عصر بود متوفی به سال حسن که یکی از علماي نامور و نمیرسید

  )همان (بان کشمیري و به صورت مرثیه سرودمعروفی بود که واقعه کربال را به ز

نقش کشمیر، از فرهنگ ایرانی بهرة زیادي برگرفته است، در گذشته اي نه چندان دور ایرانیان در این حقیقت تردیدي نیست که 

اند و به تعبیري تمدن و فرهنگ اسالمی در کشمیر جامۀ ایرانی در الم در این سرزمین به عهده داشتهمهمی در تعلیم و گسترش اس

شاگردان و یارانشان بدان از آنجا که عارفان ایرانی، آیین جدید را با زبانی که خود و . برکرده و فارسی، زبان دین و علم گردیده بود

ارسی، به کشمیریان عرضه نمودند، درمیان توده مردم این دیار، زبان فارسی به صورت زبان و فند ونیز همراه با ادبیات نمودتکلم می

گفتار دینی و مقدس، حرمت و جایگاهی بلند یافت و به سرعت زبان و گویش محلی را متاثر و متحول ساخت، بسیاري از کلمات 

و چنان زبان فارسی در زمانی کوتاه در کشمیر فراگیر شد که این خطه سرسبز و بهشت  فارسی در زبان مردم این سرزمین وارد شد

  .نام گرفت» ایران صغیر«گونه، 

در حدود اوایل قرن هشتم، سید شرف الدین که در تاریخ کشمیر نام وي سید بلبل شاه آمده است، از خراسان به همراه چند صد 

این اولین اسم از مبلغی . وارد کشمیر شد -)میالدي Sohadva) (1320-1301(سوهادوا در عصر سلطنت  -نفر از سادات ایرانی

خورد که براي ترویج دین اسالم و فرهنگ و زبان فارسی، کشمیر را به عنوان در کتب تاریخ کشمیر به چشم می ایرانی است که

بل شاه به دین اسالم گروید و به نام سلطان صدرالدین به دست بل) پادشاه وقت(رین چان . مرکز فعالیت تبلیغاتی خود انتخاب نمود

شود پس از مسلمان می گفته). 425الدین احمد، ص شمس. (ی کشمیر نشستبر تخت پادشاه) میالدي 1320(  725در سال 

د انقالب ترتیب کشمیر شاه به این. کرد، پیوستندکیش اسالم که  بلبل شاه تبلیغ می، بیش از ده هزار هندو به شدن پادشاه

  )41الطاف حسین، ص(.تقویت گردید ها در دوره سلطنت شهمیربا ورود گروهی از صوفی"د که بعداآمیز و نامحسوسی شمسالمت

  شهمیریانحکوتدوران در  شعر عاشورا  -1

رهنگ ایرانی در هجري آغاز گردیده بود عهد ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ف 742عهد سلطنت شهمیریان که در سال 

بیات و هجده تن از سالطین این خانواده بیش از دو قرن بر کشمیر حکومت کردند و در ترویج زبان و اد. رودکشمیر به شمار می

  )426ص احمد شمس،.  (اي انجام دادندفرهنگ ایرانی خدمت شایسته

د و براي ادامه حیات خود جامه فارسی را برگزید، و شد دگرگون گردیاز آن به زبان سنسکریت سروده می مرثیه سرایی نیز که پیش

سرایی در کشمیر قبل از ورود اسالم به دره کشمیر موجود بود و فرم ابتدایی آن به شکل مرثیه. ن و ادب فارسی متآثرگردیداز زبا

ه، وان در کشمیر هاي انجام شدطبق بررسی. در کشمیري بوده است) van("وان"در سنسکریت یا به صورت  vang("وانگ�

خانمی مخصوص براي چند روز در . رفتدنیا میسرودند که کسی از این دارد و وانگ یا وان را موقعی می تاریخی چهار هزار ساله

شد و مشهور است که مرثیه نامیده می "وان گوي"این خانم . دخواند و مردم را به گریه می آورخانه داغدیده و سوگوار اشعاري می

به هر حال، زبان کشمیري در فرم وانگ یا وان به  است، "وانگوي"ان شکل دوم این زن به اصطالح جدید ذاکر و روضه خو خوان یا

)361غالم رسول جان،ص . (شکل ترکیب بند امروز ارتقا یافت

یري روي به افول سایه دولت و حکومت، قبول عام یافت و زبان کشمبا ورود دین اسالم در کشمیر، زبان و ادبیات فارسی زیر

گذاشت و در نتیجه تحت نفوذ فارسی قرار گرفت، و همدوش زبان فارسی به حیات خود ادامه داد که بر اثر آن، بسیاري از علما و 

مرثیه هم با دیگر انواع شعري  ن طبع آزمایی نمودند، و در نتیجهفضال و شعرا و ادباي دو زبانه ظهور کردند و در همه اصناف سخ

  )79حکیم غالم صفدر همدانی، ص . (ا کردرواج پید
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ه ق بر تخت پادشاهی 796در زمان حکومت یکی از سالطین مقتدر دودمان شهمیري به نام سلطان سکندر شهمیري که در سال 

غالم صفدر حکیم . (سرایی را رونق بخشیدندي ایران وارد کشمیر شدند و مرثیهو تعداد زیادي سادات از بالدها نشست، و علما، فضال

  )42همدانی، ص 

مشهور، نخستین نویسنده  بنا به) ه ق(814به سال حسن که یکی از علماي نامور و نویسنده بزرگ آن عصر بود متوفی سیدمیر

  )همان. (یري و به صورت مرثیه سرودمعروفی بود که واقعه کربال را به زبان کشم

هاي وي از لحاظ ساختار شعري سه مصرعی هستند و از نظر زبانی نیز دهد که مرثیههاي میر سید حسن نشان میی مرثیهبررس

حسن به زبان کشمیري، مشتمل بر حمد، نعت، منقبت و هاي میرسیدآنها غالب است، یکی از مرثیه هنوز صبغه زبان سنسکریت بر

  )361غالم رسول جان، ص . (است هم موجود) ع(و غم روضۀ امام حسیندرد 

  :گرددترجمه تقدیم حضار محترم می مرثیه این دوره به همراهاي از نمونهاینک 

  

  کار نومرته رود ویگس دیشته    ژاریلیه بوندون کرشمی طیشته

  الرته گامژ زیوه آسکه تی

  شامه کس پاتهس یه نبا پاتهم     اژي بالک هیتی کییته پاتهی واتیم

  ووپر دیشن پردیشن تی

کجاوه سوار دختران امام حسین را بر شتران بیحضرت زین العابدین سر خود را زیر افکند  هنگامی که شمر خواهران و : ترجمه

  .شان از تشنگی خشک و تلخ شده بود با ژولیده مو وخاك آلوده اسیر شدندکه زبانکرد آنان در حالیمی

“  .سفر و اسیري را ندارد، با کودکان یتیم و صغیر کی توان سفر کرد بیمار زین العابدین تاب"زد در این هنگام بنت زهرا صدا می

  .خندیدندر هر میکردند و هرا تماشا می) ع(بیت پیامبرمردم اسیري اهل

ابتدا مرثیه را به دو زبانه ظهور کردند که  ر زبان کشمیري، بسیاري از شعرايطور که گفته شد، با نفوذ و رواج فارسی در کناهمان

حکیم غالم صفدر . (کردند تا مخاطبان بهره مندي از آن ببرندس آن را به زبان کشمیري تشریح میسرودند و سپفارسی میزبان 

  :گرددمیاین نوع مرثیه تقدیم اي از نمونهاینک ). 81-79همدانی، ص 

  ماه ماتم چون عیان شد وا حسین          چشم انجم خون فشان شد وا حسین

  از خیمه گاهچون حسین ابن علی 

  الوداع کنان روان شد وا حسین

  آو محرم ته کریو ماتم مومنو وا حسین         از مورکه کربالس منز شاه حسین

  درآو یله امام سالح گندته منز حربگاه

  درایه خیمه منز بیبه کران وا حسین

  چون سکینه در رکاب  آویخت دست         آسمان لرزان ازان شد وا حسین

  اوفتاد  بر  پاي  سمندزینب  

  از دو چشمش خون روان شد وا حسین

  کریس بیب سکینه پایرس تپ بوکرکیا   می مالی دوکه آسمان پیو وا حسین

  چوك لد گر دیشت بیب زینبن کود آه

  آیس گت کران رته وتهران وا حسین

  )ه ق 812نوشه شده در سال (

  

زبان فارسی در کشمیر زبان ) 872-820(سلسلۀ شاهان شاهمیري کشمیر در دوره حکومت سلطان زین العابدین، هشتمین شاه از 

.رسمی اعالم گردید و دیري نگذشت که زبان فارسی جاي سنسکریت را گرفت و در همه ابعاد زندگی مردم کشمیر نفوذ کرد

امام، ناله، موت، وداع، : اي همچونهواژه. شودتاثیر زبان فارسی درآن مشاهده میسروده که اي نام یوسف الدین شاه مرثیهه اعري بش
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ها از زبان فارسی به زبان کشمیري ورود پیدا این واژه. ماندد، چیزي باقی نمیجزا، دین، خدا و قوت اگر از این شعر ورداشته شو

  .  کردند و زبان کشمیري را پربار نمودند

  

  امامی ناله موت کریته کورنس وداع         عباس علیو جزا دینیه خدا

  چانه مرنه تهر پتمو قوت چه نر ژهنه مو     کانسه نو بایی سنز سته  سورنو

  ).53-54حکیم غالم صفدر همدانی، ص (

  "اي عباس ابن علی خدا ترا جزاي خیر دهد "امام حسین حضرت عباس را بغل گرفت و در حین وداع گفتگ :ترجمه

  "االن ان کسر ظهري، کمرم شکست  "امام حسین صدا زد وقتی دو بازوي عباس قط شد و علمدار لب دریا به زمین آمد 

چنان با فرهنگ اي کربال آنهآمیز بود و مرثیهتهاي اسالمی در کشمیر چنان مسالماست که در این دوره، زندگی فرقه گفتنی

  )43همان، ص.(سرودندها آمیخته بود که حتی شاعران اهلسنت نیز مرثیه میکشمیري

)گورکانیان( حکوت مغولدوران در  شعر عاشورا  -2

توجهی قرارگرفت، به کشمیر، زبان کشمیري مورد کم) هجري1234-995(ازسلسله بابروهمایون ) گورکانیان( با ورود حکوت مغول

 زیرا حکمرانان مغول که خود به زبان فارسی تکلم می کردند، زبان فارسی را بر زبان کشمیري ترجیح دادند، و این سبب شد که

یوسف شاه چک آخرین حکمران شیعه کشمیري که عالقه فراوانی به . سرایی  تنزل پیدا کندو شاعري کشمیري و حتی مرثیه شعر

. شعر و شاعري کشمیري داشت توسط حاکمان متعصب مغول به هند تبعید گردید و در زندان بیهار در کمال غربت از این دنیا رفت

ها به آتش دوره ممنوع اعالم گردید و حسینیهسرایی در ابتداي این خوانی و مرثیهروضه.ه قتل رسیدندفرزندان وي نیز یکی یکی ب

حتی مورخین نقل کردند که وقتی  .اما با این حال شاعران شیعه، مرثیه سرایی را به صورت غیر علنی ادامه دادند. کشیده شدند

اي کردند که هیچ در و پنجرهخوانی میمخصوص روضه هاير زمینیحسینیه ها توسط حکومت وقت پلمب شدند، شیعیان در زی

، مولوي )تبریزي(سید جعفر نجفی، آقا محمود اردبیلی: سرایان این دوره عبارتند ازمشهورترین مرثیه .نداشت تا صدا به بیرون نرود

  )92ص حکیم غالم صفدر همدانی، (...استاد محمد جعفرخواجه محمد تبریزي، قاضی احمد علی و عبدالحکیم،

  
  

  

وقتی همه یار و یاوران باوفاي امام حسین یکی یکی در دشت کربال شهید شدند و امام حسین دل بند  "گویدشاعر می: ترجمه

بسم اهللا کن وکمر همت ببند و آماده . در خیمه تنها ماند، با خود مخاطب شد و روضه خواند، گفت حسین منتظر کیستی) ع(علی

  "شهادت باش

اند که در این دوره المحمد رفیع نیز  از کسانی بودهطاهر عنی، مال مظهري، اوجی، مرزا داراب بیگ، ممستندات موجود، مالبنا به 

ها،  حسینیه هايزنیاند اما متاسفانه به علت مظالم و غارتگري حاکمان مغول و آتشی به زبان فارسی و کشمیري سرودههایمرثیه

  )92حکیم غالم صفدر همدانی، ص (.ها پیدا نشده است، اگرچه همچنان جستجوها ادامه داردمرثیهاي از این اکنون هیچ نمونهت

)مبارزه براي آزادي از استعمار انگلیس(ها حکومت سیکدوران در  شعر عاشورا  -3
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ر کمی از آزادي در کشمیر مستقر گردید و شیعیان کشمی) ق ه 1366-1234(ها حکومت سیک بعد از خاتمه حکومت گورکانیان،

خوانی به صورت علنی برپا گردید و باعث شد بغض شاعران شیعه یک باره و روضه) ع(و عزاداري امام حسین  بیان برخوردار شدند

هاي این دوره عالوه بر در مرثیه .)55- 54نشاط انصاري، ص. (گشوده شود و فن مرثیه سرایی با روش و اسلوب جدید رونق بیابد

  .هاي تصوف فارسی نیز هویدا استاي فارسی، نشانهو لغات محاوره یاستعارات ادب

  ورهددر این  هاي عرفانی در شعر عاشورا جلوه

هاي خود را با ارایۀ مطالب عرفانی علمـی و فلسـفی آثـار     با پیروي از علما آن، شاعران فارسی زبان، شاعران کشمیري زبان نیز مرثیه

از  -ها این است که سالکان راه حقیقـت را بـه سـیر الهـی الشـاهداي ت نماینـد       اهداف این مرثیه و یکی از -خویش را پربارتر نمودند

کشد، بـا اشـاره بـه برخـی از      به تصویر می) ع(اطهار و ائمه) ص(هاي کشمیري مملوع از عرفان عملی از زبان پیامبرم آنجایی که مرثیه

  .شویم هاي این شاعران و عرفان اوست آشنا می یري با افکار و اندیشههاي از آثار مرثیه سرایان کشم اصطالحات عرفانی و نمونه

آب  -و دوش ئه آب«ترین مرثیه کشمیري در قرن هشتم و یا نهم سروده شده است و شاعر آن معلوم نیست در کتاب ییکی از قدیم

  -سراید و رزاق این گونه میهاي همچون عادل، گدا، پادشاه، سائل  درج گردیده است ابتدا با تأکید بر آرایه» و اشک

  گدا بادشاه در گاهه چانی چهه       لو عدیل خالقه عاد چهک بی          

  رزاق العباد چهی چانی صفتاهژي بازل ته ساري چهی سایلو               

  شانو واته نه کنس چانس گمانو              بلند شانه   بی

  ترجمه

خداونـد  . کننـد  مثال است و در بارگاه او پادشاهان دنیا گدایی مـی  که خداوند خالق و عادل بی دارد شاعر خطاب به خداوند عرضه می

  .رسد بودن است، قیاس یا گمان به اصلیت او نمی» رزاق«اند و یکی از صفات خداوند  دانا است و همه مخلوق سائل

  سون موال چههدتیک دم شاه شند دو پک   فخر زون فقري درویس کاملو                  

  گی  آگاه ریقته  سی         دو تک الهه تس مورشدش سلسلو                                     

  مدح شاه سند پرانوآسی جالل الگستهه پهران                                                       

  )44حکیم غالم صفدر همدانی، ص (..

) ع(نازند و بر فقـر علـی   فرماید عرفا بر فقر می می) ع(مرشد و طریقت، شاعر اشاره به موال علی  -درویش -فقر هاي با استفاده از آرایه

وقتـی بـه مقامـات بلنـد      .گرفتنـد یـاد  ) ع(در این دنیا راه طریقت را از روحانیت علی .کنند و گویند که علی موالي ماستافتخار می

ستفاده نمـوده اسـت   هاي فارسی ایه از اشاره، کنایه و دیگر آرایهشاعر در این مرث. کندع میرسند، مدح سرایی علی را شروعرفانی می

  .ر گرددتتا اشعار عرفانی

منشی محمد یوسف، منشی مصطفی علی،حکیم مال محمد عظیم،، خواجه حسین میر: سرایان مشهور این دوره عبارتند ازمرثیه

  .میرزا ابوالقاسم،  خواجه دایم، منشی محمد علیصفدر علی، حبیب اهللا، منشی حکیم مال عبداهللا، منشی

  



  

  فارسیالمللی ترویج زبان و ادب هاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

٧

  
  

ها زینب ندیده، صبحگاه با پادشاه دین، چه مصیبت. شودجگرم کباب می) ع(صیبت حضرت زینب با بیان م "گویدشاعر می: ترجمه

هیهات وقت عصر، با کودکان و دیگر مخدرات عصمت اسیر  ن علی و دیگر انصار در خیمه بود،، علمدار کربال عباس اب)ع(امام حسین

. تداش حسین سکینه زنجیر بسته به همراه از یک سو بار حماسه حسینی بر دوش داشت و از سوي دیگر پاره تن) ع(زینب . گردید

را از این و ا است تا تامروز خیبر کشاء کج: زدندال خندان، وي را طعنه میدشمنان در ح. ریختاشک از چشمان او مثل باران می

  ؟پوشاندرهایی دهد و با عباي خود ترا می اسیري

حسین و روضه الشهدا، از مال) رحمۀ اهللا علیه(آیت اهللا جعفر شوشتري  مجالس المواعظ ازبا استفاده از منابع فارسی ایرنی همچون

  .واعظ کاشفی این مرثیه سروده شده

که بر زبان فارسی تسلط قوي کشمیرمعروفشاعر علیحسنحکیم این دوره را مالحظه فرمایید که توسط مرثیهازدیگر یکی

شده سرودهمعروف است بدون استفاده از نقطه "نقطهبی"که بناممرثیهاینکهاستاینجالبنکته. داشت سروده شده است

  .استکردهترشیرینراخودهايمرثیهفارسیینشیرهايواژهاستفاده از بادر سرودن مرثیه نیزوي.  است

  :"نقطهبی"از مرثیه   اينمونه

  
  

هاي زیبایی و هنري  ها و جنبه فنی است که رعایت آنها بر جلوه صناعات ادبییاهاي ادبی کار بردن آرایهه ب در زبان کشمیري،

کار برده است و ه را  ب "جناس لفظی ") دریا(و سدر ) سینه(هاي صدرشاعر با به کار بردن واژه در اولین مصرع فوق. افزاید سخن می

  .گرددمشاهده می فارسیپس از آن در هر مصرع واژه 

  ) 152مقبول ساجد، ص(  :"صبر"دیگر از مرثیه  اينمونه
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  .یابدمیخاتمه  "ع"شهداءال سیدصبربهوگرددمیآغاز"ع"ایوبحضرتصبرذکر ازمرثیهاین

د و یا به قول سی استگردیدهمزینفارسی)کلمات(مرواریدبامرثیهاینحاشیهومتنچگونهتوان فهمید کهاندکی دقت میبا 

سرایان کشمیري، دیگر به نوعی الزام بدل شده بود، زیرا فصاحت و بالغت هاي فارسی براي مرثیهمحمد انیس کاظمی بکارگیري واژه

  .کاستشعر به زبان دیگر از ارزش آن می فته بود که سرودنفارسی در کشمیر چنان شهرت یا

 عربیزبانبراینها. اندبودهفضالوعلمابرگزیدهطبقهازخودکشمیريمرثیهسرایندگانکهآیدمیبرکشمیريمرثیهمطالعهاز

استشهادنیز  تاریخیمآخذ دیگرونبوياحادیثقرآنی،اسنادبهوداشتندنیز احاط فارسیزبانداشتند و همچنین بر تسلط

منشیمحمدعظیم،حکیممحمدباقر،خواجهمحمد،شاهمنشیعلی،صفدرمنشیابوالقاسم،میرزاهماننددیگریشاعران.اندنموده

و از لحاظ معنی و محتوا نیز نشانگر نقش  فارسیهاي ترکیبوکلماتازلبریزکهاند فراوانی سروده هايمرثیهنیزغیرهومحمدعلی

شاعرانهايمرثیهبررسیبهوکردهخودداريآنانذکرازصفحات محدودیتبهتوجهبااما  .و تاثیر زبان و ادب فارسی هستند

  .پردازیممیمعاصر

  :دوره معاصرسرایی درمرثیه  -4

د بلکه در آثار خود، انسرایی را نه تنها حفظ کردهعاصر فن مرثیهسرایان ممرثیه) 1947(تان از سلطه انگلیس بعد از آزادي هندوس

ان نهاي خود را با سخدبیات فارسی، متن و  حاشیه مرثیهگیري از اآنان با بهره. اندبراي  فارسی همچنان جایگاه خاصی قایل شده

گیري از زبان و سرایان معاصر با بهرهمرثیه. فتدو بالغت نیتا اینکه کالم آنان از فصاحت ، اندتعابیر گوهربار فارسی مزین نمودهو 

گویان از آثار مرثیهآنها . گرددن و ادب فارسی به وضوح مشاهده میدر آثار آنان تاثیر زبا. ادب فارسی از قدما پیشی گرفتند

و  اندهها بردهرهوغیره بمشهور ایرانی مانند محتشم کاشانی، وحشی بافقی، صباحی بیدگلی، وصال شیرازي، اهل شیرازي 

  .محروم نماندنداز آثار سعدي، فردوسی، حافظ، موالنا، و دیگر بزرگان ادب فارسی همچنین 

  

مجتهدین، علما و اساتید برجسته ایران اسالمی ..... تحقیقی تاریخی،کارهاي علمی، فقهی،سرایان معاصر از شاهعالوه بر این، مرثیه

سرایی خوب دکترعلی شریعتی وغیره براي مرثیه،  عالمه طباطبایی، شهید مطهري، )ره(مام خمینیهمچون آیت اهللا بروجردي، ا

کشمیري را وادار به تحقیق و معاصر سرایاننوشته استاد شهید مطهري مرثیه "اتحریفات عاشور"کما اینکه کتاب .استفاده کردند

  .تجدید نظر در آثار خویش نموده است

سیدابوالحسن موسوي میربحري، سید محمد انیس کاظمی، مولوي محمد یوسف، : معاصر عبارتند از رهسرایان مشهور دومرثیه

  ....غالم رسول سانتوش و  سید اکبر هاشمی، سوي چهاترگامی، سید محمد مو

  )میالدي1942متولد ( سید محمد انیس کاظمی  .1

ي ارزنده وآثارداراي واستمعروفینویسندهومحققشاعر،نامبرده . کشمیر استمعاصرسرایانمرثیهترین موفقیکی از ایشان

اینکه چندین بار به بهتوجهباوي .زبان فارسی نیز تسلط کافی دارد ایشان عالوه بر زبان اردو، کشمیري و عربی بر. است برجسته

درايندهزارسهمایشان. هره بگیردبخوبیهب ، فرهنگیخییتارمختلف مذهبی، علمی، منابعایران سفر نموده، توانسته است از

: مختلف نظیر هايمرثیهاز توانمیایشانبرجستهآثارازعالوه بر تالیفات تاریخی . دنداراز طریق آثار خویش فارسیزباناحیاي 
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  )  9ص، کلیمقاسم .( .بردنام  غیرهو) نقطهشعر بدون(اکرام -عصمت–الیقینجرتش–باشبول–سفر–احرام–نمایش

  :"اکرام "مرثیهازاينمونه

  کورمس سرورس درگاه اکرامس دل حوالی  صدرکه سودر کهورم گوهر کوسم دلک ماللی

  اوسکه کالم اللله هر دم راس المالی

  دراو حرمل اوسس در دل مالک مالی

  دل دل سوار در کار آو هر حالی

  هوکه گلس گلو معصوم لوس اکم هاللی

  

  )115- 114ص ، انیس کاظمی(

که شاعر با  زیرا آنجاییدهنده تسلط نامبرده بر زبان فارسی و عربی است، ه یکی از بهترین نمونه خالقیت ایشان و نشانیاین مرث

  .واژه بدون نقطه از زبان دیگر استفاده نموده است که به مردم نیز آشنا باشد "دار مواجه شده فوراواژه نقطه

آورده است، انیس   "تحریفات کربال"یل که شهید استاد مطهري در کتابرسد که با توجه به دالنظر میه بیان این نقطه هم الزم ب

هاي هاي انیس کاظمی مملو از کلمات و ترکیبمرثیه اکثر. را حذف نموده است) نقطهبی(کاظمی چندین بندهاي مرثیه اکرام 

گزین کنیم معنی آن شعر م یک واژه را با واژه کشمیري جایچه بخواهیست که چنانسی است و فصاحت و بالغت به حدي افار

شمیري هماند یک پیکر بدون روح هاي فارسی از زبان کشمیري خارج شوند، زبان کود و یا به قول خود شاعر اگر واژهشدگرگون می

  .ماندمی

  )میالدي1932متولد ( سیدابوالحسن موسوي ضیغم میربحري. 2

هاي وي در کتاب تعدادي از مرثیه. یادي سروده استهاي زو تاکنون مرثیه کشمیر استمعاصرایانسرمرثیه ایشان نیز یکی از

–وطن–عشق–آرام–امتحان–اخالص–جلوس:ازعبارتندایشانهايمرثیهبرخی.به چاپ رسیده است"لسان الذاکرین"او

  وغیره)نیلوفر(گلهار

  

  )ع(ازهروژهاندان باي جانس منز میدانس آیس نور 

  یله وچهن تشنه کام  نمته کرنس سالم سروندي سرورو

  می گوم مالنس تمام کیاه کاه پیش آم کره کوتاه صبرو

  156، صضیغم میربحري

حضرت را تشنه لب افتاده دید بر او هنگامی که آن. کردخود را در میدان کربال جستجو می برادر) ع(حضرت زینب ": ترجمه

  ."م زینب فدایت شود، خانواده ام تاراج رفت، جگرم کباب شد، آه زینب چه قدر صبر داردبرادر"سالم کرد و گفت 

  )میالدي 1947متولد ( :مولوي محمد یوسف.  3

گیري از کلمات ساده و آسان  فارسی مطالب خود را ه کاروي موفق شده است با ب. کشمیراستمعاصرسرایانمرثیه ایشان نیز یکی از

آثار او داراي اسناد موثق و معتبر است و در خلق آثار خویش از عرفان ایران اسالمی استفاده شایانی کرده . نمایدبه نسل جدیدعرضه 

  :نمونه از مرثیه زهد. غیرهزهد و - جانبازي -شمس - سرافرازي -خمس:ازعبارتندایشانهايمرثیهبرخی .است

    )ع(منز زهده چه تره حرف فرما وي  علی شیر خدا

  زینت ه ترك هوسا د نشه مراد ترك دنیاه زانی ز،ترك  

    یس چه جنتک مشتاق کران مالس انفاق سه خارات چه کرانو

  کوژه یس دوزخس باز نشه شهوتس پاك نفسا چه بنانو  

    یمس روزه موت یاد لزتن کره خار باد سه بنه لطیف انسانو

  فرماورسول خدا قسم بخدا چه دنیا پست ترین از مرد بزغالو  

  

  )2مولوي محمد یوسف،  جلد (    

فرماید که در واژه زهد سه حرف است، ز یعنی ترك زینت، ه یعنی ترك هوس و د می) ع(حضرت علی ":گویدشاعر می: ترجمه

هر که مشتاق بهشت باشد، از مال خود انفاق کند و هر که از ذوزخ بترسد و از شهوت دوري کند نفس او پاك می . یعنی ترك دنیا
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ر از تکه این دنیا پست) ص(همانا فرموده رسول خدا  .یوي را ترك کند انسان لطیف گرددهر که مرگ را یاد کند و لذات دن. گردد

  .یک بزغاله مرده است

  . اندهاي دینی فارسی بهرمند بودهبااند و گواه بر این حقیقت است شاعران کشمیري از کتاشعار فوق عرفانی

یشان که از ا سنتوشرسولغالمهاشمی،اکبرسیدچهاترگامی،موسويمحمدسید:سرایان معاصر عبارتند ازبرخی دیگر از مرثیه

شاعران کشمیري در خلق .طلبدتر میت که پرداختن به آنها مجالی وسیعسرایی کشمیري موجود اسنیز اشعاري فراوان در مرثیه

مطالب خود را اثردار و غنی هاي فارسی یبات و مثل، ترکآوردن واژها اند و باهفاده کرداز منابع دینی فارسی است "آثار خود عمدتا

  :اندر به طور مستمر استفاده کردهزی هاي معتبر دینی فارسیاز کتاب"اکثرا. اندنموده

  )رحمۀ اهللا علیه(آیت اهللا جعفر شوشتري  مجالس المواعظ از.  1

  شهرابی اردستانی  محمد حسین از  )جلدي 2(انوار المجالس . 2

  از عالمه محمدباقر مجلسی جالء العیونو  القلوب تحیا، تعین الحیاهاي کتاب. 3

  "مقدس اردبیلی«الشیعۀ از احمد بن محمد اردبیلی، معروف به  حدیقۀ. 4

  ید قاضی نوراهللا شوشترياز  شه مجالس المؤمنین. 5

  .ه الشهدا، از مال حسین واعظ کاشفیروض. 6

  هاي شیخ طوسی، علم الهدي، شیخ مفید کتاب.  7

  هاي سرورالعارفین، سرورالمومنین، جامع االخبار، طریق البقاو مناقب مرتضويکتاب. 8

  .حماسه حسینی، تحریفات کربال  از شهید مطهري.. 9

  :طور مثالهاند، بان نام کتاب هم نقل کردهثیه سرایحتی بعضی از مر

  .

  ) 104منظور هاشمی،ص(

  

و در این . شعر عاشورا عالوه بر استحکام نمودن اصول و عقاید تشیع در کشمیر، در گسترش آن نقشه کلیدي را ایفا نموده است

  :و و ادبیات کشمیري را حفظ کرده است زبانهنگام این شعر عاشورا است که با توجه به دالیل زیر  

  رسم الخط کشمیري را که همان فارسی است، حفظ نموده است. 1

  .اجازه ورود و رخته واژه هاي بیگانه امثال انگلیسی، را در این زبان نداده است. 2

  .دستور، اصطالحات، فرم، قالب، ترکیبات، اسلوب، بحر، بالغت وغیره را همچنان احیا نمود. 3

  گیريیجهنت

این ها بعد از گذشت قرن. سرایی کشمیري استتاثیر زبان و ادب فارسی بر مرثیهآثار فراوانی درکشمیر وجود دارد که نشان دهنده 

در برسی نفوز زبان فارسی در فرهنگ و ادب دیگر . سرایی کشمیري روز افزون و عمیق تر گردیده استتأثیر و نفوذ در زمینۀ مرثیه

مورد برسی قرار و از ابعاد مختلفشود ییشناسايریکشمچهی فارسچه،کشمیري ییسراهیمرثسروده شده آثارمناطق الزم است 

ه استکردپیدانفوذفرهنگ مردم کشمیر و زندگیجاي جاي درزباناین.داردکشمیردرسالهپانصدتاریخفارسیزبانزیرا. گیرد

هاي اگرچه واژه. ده می شودبرر کابههمامروزهکهرا الفاظ فارسی تشکیل می دهد کشمیريزبان صدپنجاه در%)  50(تقریباًو

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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سرایی کشمیري است که حتی یک کرده است اما این تنها در مرثیه شعري کشمیري رسوخ اصنافگریددربیگانه امثال انگلیسی 

ها از نظر ادبی این در حالی است که زبان و ادب فارسی با تاثیري که در طی قرن.حرف و یا یک واژه انگلیسی در آن یافته نمی شود 

رایی کشمیري همچنان حفظ کرده است که سوزه تداوم تاثیر خود را در مرثیهو فرهنگی بر زبان و فرهنگ کشمیر داشته است امر

.تر در این عرصه انجام شودهایی جامعبراي کشف عمق آن الزم است پژوهش
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