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 ميرزا محمد رفيع سودا ةهاي نعتيه و منقبتي بررسي قصيده

  *علي بيات

  چكيده
زبان را چه در شكل و چـه در   مرتبة فارسي زبان كه آثار شاعران بلند شاعران اردو

هاي شعري اردو سرمشق خود قرار دادند، پـس از گذشـت     محتواي اغلب قالب
هاي قابل تأمل و پر مغز و نغزي را از خود   هاي زياد و كسب مهارت، نمونه  سال

مان آغاز عدة زيادي از اين شاعران سرايي هم از ه  در قصيده. به يادگار گذاشتند
در ايـن بـين، ميـرزا محمـد رفيـع سـودا، عـالوه بـر ديگـر          . آزمايي كردنـد   طبع

هـاي بهاريـه و     تشـبيب در موضوعات اين قالب شعري چون مـدح، ذم، هجـو،   
و منقبـت ائمــة   ،)ص(عاشـقانه، موضـوع نعـت رسـول خـدا، حضـرت محمـد       

هـاي    ر خـود قـرار داده و قصـيده   لوحـة كـا   به طـور ويـژه سـر   را هم  )ع(اطهار
جا با محتواي بسيار خوب و جـذاب   هاي ادبي مناسب و به  مندي با آرايه ارزش

در ايـن مقالـه، بـا روش توصـيفي و تحليلـي،      . از خود به يادگار گذاشته است
اجزاي چند قصيدة نعتيه و منقبتية او و مهارتش در پرداختن به اجزاي گوناگون 

مطلع، تشبيب، تخلص، تجديد مطلـع و مقطـع توصـيف و    يك قصيده، از قبيل 
شده كه او در مـدح ممـدوحِ مقـدس و دينـي بـه       تحليل شده است و مشخص

گرفتن همين قداسـت و   نظر جايگاه و اهميت او وقوف كامل داشته و اغلب با در
انكسار و خضوع او . خوبي از عهدة ستايش و تعريف او برآمده است اهميت، به

بزرگواران و انتظار كرم و بخشش و شـفاعت از  ها در مقابل اين   هدر تمام قصيد
كه عموماً از يك ممـدوح غيـر دينـي متصـور      داشت مادي،  ها به جاي چشم آن

  .رود  شمار مي است، از ويژگي مهم شعر سودا به
  .يب، تخلصنعت، منقبت، قصيده، زبان اردو، تشب :ها كليدواژه

                                                                                                 

  bayatali@ut.ac.ir استاديار دانشگاه تهران *
  22/4/1393: ، تاريخ پذيرش12/2/1393: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
در شكل و تا حدودي  ،عربي به ادبيات فارسي راه يافت، به مرور زمانقصيده كه از ادبيات 

شك اين ادبيات فارسي بود  يبتوان گفت كه   قالب و محتوا با اصل خود فاصله گرفت و مي
و ادبي در دوران نخست ارتبـاط بـا ادبيـات عـرب، در      ،كه تحت شرايط سياسي، اجتماعي

اي چـون عنصـري، انـوري،      مرتبه و شاعران بلند اعتال و غناي ادبي آن نقش مهمي ايفا كرد
كه به  قبل از آن. بهترين شاهكارهاي اين نوع ادبي را خلق كردند ديگرانو  ،خاقاني، سعدي

 و زبـان  به رويكرد شـاعران فارسـي  اختصار  بهالزم است موضوع اصلي مقاله پرداخته شود، 
قصيده به معنـي قصـد كـرده شـده و     . قصيده پرداخته شوددربارة  ،زبان ويژه شاعران اردو  به

كه در آن شاعر با قصد خـاصِ مـدح، بـه ممـدوح روي     است مقصود خاص، يعني شعري 
  :و به عبارتي قصيده عبارت است از .)289: 1381 شميسا،( آورد

موضـوع و   رةدربـا اشعاري كه بر يك وزن و قافيه با مطلع مصـرّع و مربـوط بـه يكـديگر     
جنگ يا شكر و شكايت و  ةنام  فتحمعين، از قبيل مدح پادشاه و تهنيت جشن عيد و مقصود 

ل اخالقي و اجتماعي و عرفـاني و امثـال آن   ئسرايي و مرثيه و تعزيت و مسا  فخر و حماسه
هشتاد بيت باشـد و  ـ ابياتش حد متوسط معمول بين بيست تا هفتاد   ةشمارساخته باشند و 

  .)76: 1389 ،همايي( ... اند  تر نيز گفته  بيت و افزون 150بيشتر از آن تا حدود 

جا كه قصيده به عنوان يك قالب شعري در زبان اردو، نه از طريق زبان عربـي بـه    از آن
) 142: 1985صـديقي،  (زبان فارسي به اين زبان راه يافتـه اسـت    وسيلة بهطور مستقيم، كه 

 ةشـد    شناخته ةديرينتوان گفت در نزد اديبان و شاعران و منتقدان اردو هم، همان ديدگاه   مي
  .شود  زبانان ديده مي فارسي

متصور  ياجزا وها   يك قصيده هم بايد گفت كه همان بخش گوناگونهاي   بخش دربارة
در ايـن   ،شـده  مـوارد گفتـه  با توجه به . فارسي براي قصيده در اردو هم رايج استزبان در 

ز ها از اين قالب و اجزاي آن چيـزي جـداي ا   توان گفت كه بالطبع برداشت آن  هم مي رابطه
ديـوان   ةمقدمـ تقي مـدرس رضـوي در    محمد. تواند باشد  نميزبان  برداشت شاعران فارسي

  :گفته استقصيده  دربارة انوري
سرايي چيزي كه مهم است و شاعر مفلق كامالً بدان بايد متوجـه باشـد، ايـراد مطلـع      در قصيده

حسـن  ... نيكو و لطف تخلص كه آن را گريز هم خوانند و ادب طلب و حسـن مقطـع اسـت   
كه مقصد اصلي شـاعر اسـت، بايـد    است تخلص كه گريز از تشبيب و نسيب به مدح ممدوح 

  .)108: 1376، انوري( روي قصد و اراده مدح كرده طوري باشد كه معلوم نگردد ممدوح را از
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 ،بينيم كه از ديـد اديبـان و نقـادان ايرانـي      مي ،حال اگر به اين تعريف قصيده دقت كنيم
و حسـن مقطـع    ،مطلع، تشبيب، تخلص يا گريز، مدح، ادب طلب ي چونهاي  قصيده بخش

) 356 :1997، عابد( و دعا ،مدح ،تشبيب، گريزدر ادبيات اردو هم اجزاي مهم قصيده، . دارد
بدان اشـاره شـد، عمومـاً بـه طـور خالصـه       قبالً كه   ن  چنا ،با توجه به اجزاي قصيده. است
و دعـاي   ،تشبيب، تخلص، مدحهاي   هاي مدحي همان چهار بخش را تحت عنوان  قصيده

 قصـيده را هاي   بتواند اين بخشاگر گو   شاعر قصيده .)247: 1388، ميرصادقي( يد دارندبتأ
خوبي به سرانجام برساند و خواننده و شنونده به صـورت روان از آغـاز تـا پايـان آن را      به

از  بسـياري با آشنايي شاعر با  ،اين كاميابي. گوي موفقي تلقي خواهد شد  دنبال كند، قصيده
هـاي    تسلط بـر تمـام آرايـه   و ، آوردن تشبيهات و استعارات جديد، گوناگونعلوم و فنون 

تواند تأثيري ماندگار بر خواننـده و    شود و او مي  ها در شعر حاصل مي از آناستفاده و  ادبي
  .شنونده بگذارد

  
  اردو ةقصيد ةتاريخچنگاهي مختصر به . 2

زيادي از شـاعران ايرانـي در دربارهـاي شـمال و      عدةحضور  چونبه داليلي  ،ادبيات اردو
تـرين آثـار ادبـي در      بيشتر اين دربارها، از قديمبودن زبان اداري  جنوب هندوستان و فارسي

ادبي منظوم و منثور، هميشه پا جـاي پـاي شـاعران     ةشد اين زبان گرفته تا بهترين آثار خلق
هاي   به عنوان يكي از انواع ادبي شعري اردو، تمام ويژگي ،قصيده. زبان گذاشته است فارسي
ط فرهنگي و اجتماعي هندوستان نيـز بـر آن   هاي فارسي را به ارث برده و البته شراي  قصيده

هايي كه   يكي قصيده: اردو از دو منظر قابل بررسي استزبان قصيده در . تأثير گذاشته است
و  )1097 -  895( شـاهيان   عـادل در دربارهـاي   بيجاپور و گولكنـده در جنوب هندوستان در 

) 932 -  748( دكـن بهمنيـان  كـه پـس از فروپاشـي سـلطنت      ،)1098 -  916( شـاهيان   قطب
افـول شـعر فارسـي و رشـد      ةدورهايي كه از   اند و ديگر قصيده  سروده شده ،وجود آمدند به

  .اند  زبان اردو در شمال هند از اوايل قرن هجدهم در دهلي و لكنئو سروده شده
شـاعران  به دليل استيالي زبـان فارسـي در دربارهـا،    زماني  كه به اين نكته توجه كردبايد 

 زمانياما ها اردو بود مجبور به سرودن شعر به زبان فارسي بودند،  كه زبان مادري آن زبان اردو
سرودن شعر  نداشترا الزم سياسي ثبات حكومت بابريان، سلطة تحت  ،كشور هندوستان كه

كـه توانسـته   ) 1707  -  1658( گير اورنگزيب عالم. به زبان اردو را سرلوحة كار خود قرار دادند
تـري از    فرمانروايي خود سـرزمين وسـيع   ةمحدودبود با تصرف دكن و افزودن آن خطه به 
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آنان اقتدار خـود  . آورد، جانشينان مناسب و پرقدرتي نداشت هندوستان را به فرمان خود در
 ،قريحـه و مـداح   سرپرسـتي شـاعران خـوش    به همين سبب برايرا از دست داده بودند و 

جانشـينان   هاي مسلمان پيش از بابر و  پيش از اين در ايران و حتي برخي سلسله كه  چنان آن
در  ،شـك  بي اين مسئله،. را نداشتندالزم و اقتدار خورد، توان مالي   او در تاريخ به چشم مي

بـا وجـود    .هاي مدحيه تأثير منفي داشـت   جلب توجه شاعران به مداحي و در نتيجه قصيده
ي يـ هـاي عالمانـه و قرّا    قصيده ،هاي متأخر  از اوايل قرن هجدهم تا دوره ،بيشتر شاعراناين، 

هاي قوي و نغـز فارسـي برنيـاييم، در حـد       با قصيده ها ة آنمقايس صدددراند كه اگر   سروده
 ، شـاه حـاتم  )1732 -  1683( مبـارك آبـرو   شـاه  ،در اين ميان. ندا خود قابل توجه و بررسي

، شـيخ  )1810 -  1723( ، ميرتقـي ميـر  )1781 -  1713( رفيع سـودا ، ميرزا محمد )1783 -  1700(
 ، مؤمن خان مؤمن)1854 -  1789( ابراهيم ذوق ، شيخ محمد)1824 -  1750( علي مصحفي  غالم

سرايان   ترين قصيده  از مهمديگران و  ،)1869 -  1797( غالب ، ميرزا اسداهللا خان)1852 -  1800(
هاي ميـرزا محمـد رفيـع سـودا       قصيدهها،  از ميان آن. روند  شمار مي كالسيك بهدورة اردو در 

  .شود و بررسي مينقد او هاي   در اين مقاله برخي از قصيده ،بنابراين ؛اهميت داردبسيار 
  

  هاي سودا  هاي عمومي قصيده  ويژگي. 3
 انـد نيـز    هايي كه از او نقـل شـده    ، تعداد قصيدهكليات سودا گوناگونهاي   در بررسي چاپ
 سهها را در   ، قصيدهكليات سودادر جلد دوم از  ،الدين صديقي  محمد شمس. متفاوت است

و در بخـش سـوم    ،قصيده يكقصيده، در بخش دوم  41در بخش اول  :بخش آورده است
ـ گويي خود،   كه سودا در قصيده نظرندمحققان بر اين  .قصيده چهار پيشـرفته و قابـل    ةنمون

بـا ايـن   . هاي خود را بنا كنـد   هاي قصيده  پايه  با توجه به آن ه تانداشتاردو زبان استنادي در 
از شـاعران   بسـياري پـيش از او، در جنـوب هندوسـتان در دكـن،      ،گفته شد كه چنان حال،
بـراي  ها معيـار مناسـبي     آن قصيده ،اما به داليلي كه گفته شد ،هايي هم سروده بودند  قصيده
هــاي فارســي توجــه او را جلـب كــرد و او بــا معيــار و    قصـيده  ،بنــابراين نبودنــد و سـودا 
هـاي    قصـيده زبان اردو كـرد و   بهدر سرودن قصيده  گيري چشمها تالش  دادن آن قرار  الگو

 ةقصـيد چند    به مطلع ،نمونه براي. هاي معروف فارسي سرود  قصيده ةبر وزن و قافيخود را 
يكي . شود مياشاره  ها سروده شده پيروي از آنكه در استقبال و  سودا هاي  فارسي و قصيده

امـام ناصـرالدين    ةمرثيـ در تحقيـق و موعظـه و حكمـت و    «هاي مشهور خاقاني   از قصيده
  :شود  مطلع شروع مياين با ، »ابراهيم
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 و پيشاني كه همت را زناشويي است از زانو   ريز است پنهانينثار اشك من هر شب شكر
  )410: 1382خاقاني، (

را بـر وزن و   »)ص( در نعت حضرت سيدالمرسلين محمـد مصـطفي  « ةسودا نيز قصيد
  :سروده استچنين  اينخاقاني  ةقصيداين  ةقافي

ر   ا ð    وہ          ز
  )3: 2006سودا، (

اسـت و زنـار تسـبيح    زماني كه كفر ثابت شـد، بـراي مسـلماني نشـان افتخـار      : يعني
اين قصيده در بخـش اصـلي مقالـه     دربارةتوضيح مناسب ( شود  سليماني از شيخ جدا نمي

در موعظـه و  «اي از خاقاني به نـام    اي ديگر با توجه به قصيده  در قصيده .)ارائه خواهد شد
  :با مطلع »گيري گوشه

خانـة جهـان   ميـان اي دل كرانه كـن ز    هين كز جهان عالمت انصاف شد نهان
  )312: 1382خاقاني، (

 در و )عـج (در منقبت مهدي آخرالزمـان «اي با عنوان   آن را در قصيده ةسودا وزن و قافي
  :مطلع مورد تتبع قرار داده استاين با  ،»تعريض به يكي از معاصرين

ں ں   ز ð  ں ال   ں    ر  ال اس  َ ے   ے   ُ  ð 
  )146: 2006سودا، (

قدر   در حالي كه از شهرت من اين ،چرا زبان حكيمان و فلسفيان منكر خأل نباشد: يعني
هـاي    عـالوه بـر خاقـاني، سـودا قصـيده      .)آن خأل را پر نموده است( ؟دنيا مملو شده است

اي   بيت مطلع قصيدهاين . را نيز مورد تتبع قرار داده است ديگرانو  ،عرفي ،انوري، عنصري
  :از انوري است

ــم شــب را ارجــل   آيد به حملجرم خورشيد چو از حوت در ــد اده اشــهب روز كن
  )294/ 1: 1376انوري، (

 :مورد تتبع قرار داده است) ع(اي در منقبت حضرت علي  آن را در قصيده ةسودا وزن و قافي

Ù  ں ð  اں   ا   و دے    Š اردى ò ٔ 
  )55: 2006سودا، (
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هاي خـزان    تأثير بهمن و دي به عنوان ماه )به عنوان ماه بهاري(تيغ ماه ارديبهشت : يعني
  .ها را مستأصل كرد و زمستان را از بين برد و آن

خواننده يا شـنونده را بـا قـدرت     ،آن است تا در مطلع، ممدوح ها بر  او در تمام قصيده
شاعر به مدح و تعريف از شخصيت مورد نظـر   ،بعد از گريز. تمام به سوي خود جلب كند

شـود كـه در آن از اغـراق و تعريـف       خواننده واقع مي مقبولمسلماً مدحي . پردازد  خود مي
به دو بخش توان   يمهاي سودا را   قصيده ،از اين نظر. جا و دور از ذهن اجتناب شده باشد  بي

را هـاي نعتيـه و منقبتيـه      قصيده ،صيده استق 18بخش نخست كه بالغ بر . كلي تقسيم كرد
هايي است كه در   شامل قصيدهگيرد  را در بر مي ها  بخش دوم كه اكثر قصيده. شود شامل مي

  .اند  دهلي و لكنئو سروده شده بزرگانمدح امرا و 
بـه   ،بنـابراين . شود سودا فرق مراتب را لحـاظ كـرده اسـت     جا كه مربوط به مدح مي تا آن

تعريف از نيكي و بزرگي، عفو و كرم، شرافت و نجابت، علم و حيا، عدل و انصاف، همت 
 )ع(اطهـار  ةائم كرامات بزرگان دين و ، خداترسي، فيوضات و بركات و كشف وتئجرو 

و دليري، سخاوت و  پرداخته است و به توصيف تدبر و سياست، هيبت و جالل، شجاعت
  .)113/ 6: 1971، قريشي( فياضي، عدل و انصاف امرا و سالطين دست زده است

گاهي مدح آن قدر طوالني . هاست بودن اغلب آن هاي سودا طوالني  در قصيده مهم ةنكت
بخـش   ةمطالعـ بخواهـد بـه   ها  آنادبي  ةهاي خالقان  زيبايي توجه به بيشود كه اگر كسي   مي

ـ سودا بپردازد،  ةهاي غير نعتيه و منقبتي  قصيدهمدح در  در . شـود   مـي  مـالل شـك دچـار     يب
، ايـن  114شود تـا بيـت     كه شاعر مستقيماً وارد مدح مي 64از بيت  ،  شده ياد ةقصيد آخرين

پنجاه بيت در مدح كه كردن  دنبال ،بدون حس و ذوق ادبي ،بنابراين. كند  بخش ادامه پيدا مي
از كـردن   تعريـف  و سلط شاعر بر اين فن و تبحر او در سرودن شعر داردخود حكايت از ت

  .يك خواننده ممكن نيست يك شخصيت، براي
  

  سودا ةهاي نعتيه و منقبتي  بررسي قصيده. 4
، يك قصيده به طـور مسـتقل در   كليات سودااز هجده قصيده با موضوع نعت و منقبت در 
بـه طـور   در دو قصيده هـم سـودا   . است) ص(نعت حضرت سيدالمرسلين محمد مصطفي

سودا، . پرداخته است) ع(و منقبت حضرت علي) ص(مشترك به مدح حضرت رسول اكرم
 سروده و در منـاقبي جداگانـه بـه مـدح و    ) ع(مستقل در منقبت حضرت علي ةقصيدچهار 

، )ع(بـاقر  محمد ، امام)ع(العابدين  ، امام زين)ع(، امام حسين)س(زهرا  منقبت حضرت فاطمه
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دو قصيده در منقبـت   ،همچنين. پرداخته است) ع(امام موسي كاظمو ، )ع(مام جعفر صادقا
و دو قصـيده هـم در منقبـت     ،)ع(، يك قصيده در منقبت امام حسن عسـگري )ع(امام رضا

پراكنـده   كليـات هاي يادشده در   ترتيب قصيده ،البته. سروده است) عج(حضرت امام مهدي
رسول    اي كه نبايد فراموش شود اين است كه در نعت  نكته. را نداردشده ذكربوده و ترتيب 

مقام شامخ آن بزرگـواران اسـت    ةچنان كه شايست آنبايد ) ع(اطهار ةائم   و مناقب) ص(اكرم
هـا   از سخني كه خداي ناكرده موجب گستاخي در مقام شامخ و الهي آنبايد سخن گفت و 

 بـراي . ها ناديده گرفته شود، اجتناب كرد اصلي آنشود يا با غلو در مدح آنان مرز و جايگاه 
نبايـد   ؛الشأن اسالم حفظ شـود   در نعت بايد مرز حمد باري تعالي و نعت پيامبر عظيم ،مثال

متعال است كـه در ايـن صـورت     اوندخدصفتي را بر پيامبر قائل شد كه فقط مناسب شأن 
بايد اين مرزهـا در توصـيف و   در منقبت هم ن ،همچنين. آيد  احتمال ارتكاب شرك پيش مي

اطهار ناديده گرفته شود، بلكه بايد طوري باشد كه با شأن خداوند تبارك و تعالي  ةمدح ائم
آميخته نشود كه گستاخي در مقـام الهـي و رسـول خـدا خواهـد بـود        )ص(يا رسول خدا

خاص خـود را  اهميت تعريف و تمجيد اين بزرگواران  ،بنابراين .)27 -  26: 2003 هاشمي،(
  .در آن گام بردارد شاعر بايد با دقت و هوشياري و دارد

 ةشده، در اين مقالـه فقـط سـه قصـيد     ها با موضوعات ياد  با توجه به گستردگي قصيده
كارشناسـي و  دورة كه در كتب درسي  ،)ع(منقبتيه در منقبت امام علي ةنعتيه و چهار قصيد

شـوند،    هاي هند و پاكسـتان تـدريس مـي     دانشگاهادبيات اردو در  كارشناسي ارشد زبان و
  .شود بررسي مي

در نعــت حضــرت سيدالمرســلين محمــد «عنــوان بــا اســت اي   قصــيده اولــين قصــيده
  :مطلعاين با  »)ص(مصطفي

ر     ا ð    وہ        ز
 )3: 2006سودا، (

ن توجـه  ان و محققـ اهاي سوداست كه بيشتر منتقـد   ترين قصيده  از معروفاين قصيده 
 ،به معني فرمان سلطاني، نشان، مهر، سند، نشان افتخار »تمغا«. اند  اي بدان مبذول كرده  ويژه

عملكرد خـوب بـه كسـي اعطـا     سبب اي كه از طرف دولت به   آويز طاليي يا نقره و گردن
اعر همانند نشاني بر گردن مسلمانان باعث افتخـار  شنظر به  ،)991/ 1: 1989، نير(شود   مي
سـليمان و زنـار، نشـاني بـر گـردن      كلمـة  هاست و تسبيح زنار سليماني كه با توجه به  آن

توانـد آن را از خـود جـدا      اي است كه حتي شيخ هم نمي  مسلمان است، رشته  غيرشخص 
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ماني در ذهـن شـنونده   شيخ و تركيب زنّار تسـبيح سـلي  واژة شاعر با تضادي كه بين . كند
در اين بيـت علـم   . )688 -  682 /2: 2009، جالبي(كند سعي در جلب توجه دارد   ايجاد مي
ظـاهر متضـاد و    كه به ،ها  ايجاد ارتباط بين اين واژه. نمود بسيار داردشاعر  تخيلِ و قدرت

پيـامبر  قصـيده در نعـت   . ، نشـان از آگـاهي شـاعر از بسـياري علـوم دارد     نـد ا غير مربوط
پيامبري كه با بعثت مبارك خود، تمام اديـان الهـي گذشـته را تكميـل و     ؛ الشأن است  عظيم
خوانندة اينك سودا با طرح اين مطلع ذهن شنونده و . كردهاي كفر و شرك را متزلزل   پايه

شـروع   بـاال آور   تشبيب اين قصيده كه با مطلع حيـرت . كشد  مند را به دنبال خود مي  عالقه
كنـد   ميمصرع اول هر بيت نصيحتي  در ،شاعر ،در ادامه. شود اخالقي و حكيمانه است  مي

اخالقـي  نكتـة  مثال يا تشـبيهي  ارائة گويد و سپس در مصرع دوم با   اي حكيمانه مي  و نكته
  :گويد  در بيت ششم ميمثالً . كند  خود را تكميل مي

ا     غ   ر   اذ وò  دو  الں        
  )4: 2006سودا، (

صـل در  فزمـان  در مصراع اول شاعر مدعي است كه در زمان وصل عاشق بـيش از  
كه بلبل در فصل گل  گويد كه چنان  اذيت است و براي توضيح بيشتر، در مصراع دوم مي

او . دهـد   ناله سر مـي  آيد و  وجد مي  كند، عاشق نيز در عين وصل بيشتر به  بيشتر ناله مي
ايـن قصـيده در بيـت    . كنـد   مـي  اشـاره قبيـل  هايي از اين   نكتهبه هاي بعدي هم   در بيت

شود و از بيت هفدهم، تشبيب از موضـوع    پانزدهم طي تجديد مطلع وارد مطلع ثاني مي
هاي عاشقانه   جا كه سودا در سرودن غزل از آن. كند مياخالقي به موضوع عاشقانه تغيير 

نغـزي  عاشـقانة  پـردازد، مضـامين     به تغزل مي چون، استروزگار خود مدان آسرهم از 
  :دهد  دست مي به

ں ہ ا  م  ں       ð     ö  ہ ز   ا د
  )6: همان(

فرسـايش  است كه چندان از فرط جنـون   نظرآميز شاعر بر اين   بسيار اغراق بيتاين در 
اينـك   انـد و  جنون و ديوانگي به زنجير كشيده شده سبببه ش يافته و الغر شده كه اعضاي

ترديد،  بي. اند  چشم شده ةهاي زنجير مانند حلق  و حلقه   مانند مژه شده هاي زنجير  داخل حلقه
. اند هكرد  هاي فارسي استفاده   از واژهزبان بسيار شعراي اردو اغلبسودا و  ،كالسيك ةدر دور

قـدم، كاهيـده،    تا جنون، سر آخر،در بيت . اين قصيده مملو از واژگان فارسي و عربي است
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 ة، مرحلـ 27در بيـت  . هسـتند  واژگان كليـدي و اصـلي بيـت   و مژگاني  ،زنجير ةاعضا، ديد
  :شود  تخلص يا گريز آغاز مي

      ö ò     ل اس   دل   اب وہ و آ 
و)ص(ز د دمحم را    وى  اس    ش  Ù ð  م  ان ك    ر 

  )7: همان(

اينك اين كفر را از دل خود بيرون كن كه وقت آن رسيده است كه بت، برهمن را : يعني
چشـم عـرش از    كه هر كه پيـرو آن شـد  ) ص(زهي دين محمد. بدهدشدن  دستور مسلمان

. شود  پس از اين ابيات شاعر وارد مدح و نعت رسول خدا مي. شود  نوراني مي اوك قدم خا
 ، بـه در هـر بيـت  . در اشعار نعت، شيفتگي و ايمان راسخ شاعر به پيامبر اسالم آشكار است

  :دهد  توضيح ميبراي خواننده و آن را د كن  ميهاي ايشان اشاره   يكي از اوصاف واال و معجزه
ُ وےِل  ان  õ ا     اس    دى و  ؛  ّ   ر    

  )همان(

شـاعر بـر ايـن    . اشاره دارد) ص(آميز پيامبر  بيت به اخالق كريمانه و خُلق شفاعتاين 
و اگـر   شـود  اين خُلق حضرت رسول كه باعث شفاعت حتي براي كفار مي كه عقيده است
كه يك مرحله از كفار جلوتر هستند در برابر پيامبر اسـالم سـر منّـت فـرو     هم اهل كتاب 

در جايي به شـمايل زيبـاي ايشـان اشـاره     . شوند ميمند   از اين شفاعت فراگير بهره ،آورند  
امـا در   ،گويد كه كسي را كه چنين جمال زيبايي دارد، بايد يوسف ثاني گفت  كند و مي مي

سـخن  كـه چنـين   معـاذاهللا   گويـد   كنـد و مـي    ابراز ندامت ميخود  ةبيت بعد از اين مقايس
ايـن فهـم   ؛ زد كه اگر آن را تكرار كنم، در مسلماني مردود خواهم شـد  جايي از من سر  بي

 )ص(مهر الوهيت و حضرت يوسـف ) ص(ناقص مرا كجا برد كه نفهميدم حضرت رسول
ني ايشـان هـم   ايزدي و مع ةشك چهر بي) ص(صورت حضرت محمد ؟مهر كنعاني است
هـر كـه روي    :»من رآني قد راي الحق«با توجه به مفهوم حديث  ،سودا. معني رباني است

كنـد كـه     را ديد شكل يزداني را مشاهده كرده است، سخن خود را تكميل مـي ) ص(پيامبر
متواضعانه و خاشـعانه،   ،پس از اين سخنان. اي زيباتر است  زيباي ايشان از هر چهرهچهرة 

گويـد كـه     كند و مـي   در بيت آخر عجز خود را در ثنا و تمجيد و نعت رسول خدا بيان مي
از اين سـخنان   ،مقدار است، بنابراين  اي شاعر ثناخواني تو در مقابل عظمت رسول خدا بي

  :خود در برابر بزرگي و عظمت ايشان استغفار كن
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Š  ا ö ت رت و    ðوے      ا  ا اب       
زد ا      ̄ دود     ذاهللا   ؤں  ں      اس   

؛    ہ      اب       ؛       وہ  ا¯ 
د رت ا رت اس   الر  وہ       ّ     اس     و  ر
دا      رآ دال  اس  او    د Š ð اس  ان Š د  

  ãےاے آ ا    دا  د    ر اب اس   و   ا ö  
  )10 -  9: همان(

 و منقبـت حضـرت  ) ص(نعـت رسـول مقبـول   در « است كوتـاه،  اي  دوم قصيده ةقصيد
  :مطلعبا . مند است ارزشاين قصيده با توجه به عنوانش بسيار مهم و از قصايد  .»)ع(علي

؛   õم دو وش  ا م دو   ہ  ؛   ا  ن  دور   ðُ  
  )10: همان(

جا كه  از آن. قابل توجه است ،دويعني عدد  ،آناي، رديف   بيش از هر نكته ،در بيت باال
هـيچ      بـي ، سـروده شـده  ) ع(و منقبت موال علـي ) ص(اسالم قصيده در نعت رسول گرامي

به را توجه خواننده دارد با آوردن اين عدد در رديف، سعي كه شاعر توان گفت   مي ،يديدتر
شـاعر بـر ايـن عقيـده      .استدو بزرگوار هر در نعت و منقبت جلب كند كه عنوان قصيده 

خواهد بگويد كـه ايـن دو     گويا مي. تاست فام دو مهوش يكي و سنبل مشك ةچهراست كه 
زيباي شاعرانه را نيز نبايد ناديده گرفت كه  خيلالبته ت. هستند بدنبزرگوار يك روح در دو 

 ةاز مطالعـ . روشن محبوب را به سحر و دو زلف سياه او را به شب تشبيه كرده است ةچهر
توان به اين اعتقاد شاعر پي برد كه آن دو وجود نازنين بسـيار    راحت مي تشبيب اين قصيده 

نمايـد، ذهـن     سودا در تشبيب خود كه در چند بيت نخست عاشـقانه مـي  . ندا به هم نزديك
  :گويد  در بيت سوم چنين مي. كند  خواننده را براي بيان اين قرابت آماده مي

 ð  ے  ر جى  ن  و  م دو     ے   ؛  ا       وا٠ 
  )همان(

تـو مثـل    رتبـاط مـن و  اگويد   و مي كند اشاره ميظاهر به ارتباط خود با معشوق  سودا به
تاسـت و در اصـل    ارتباط بحر و موج است و اين دو جدا از هم نيستند و فقط نامشـان دو 

را ) ع(و حضـرت علـي  ) ص(جا هم حضرت رسـول اكـرم   در اين واقع،اما در. يكي هستند
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در ذيـل مطلـع ثـاني در بيـت     خره بـاأل كـه   تا اين. ترتيب به بحر و موج تشبيه كرده است به
  :سرايد  صراحت چنين مي چهاردهم، پس از تشبيبي كوتاه، به

م دو ن     وا م دو    ز     ان  ا     
  )13: همان(

در معنـا يكـي    ،ظـاهر دو تـن    چـه بـه   اگر) ع(و امام) ص(نوك قلم، نبي ةتكبه سان دو 
قرابـت آن دو بزرگـوار    دربارة. گويند يك حرف است  نويسند و مي  چه مي چون آن ،هستند

  :گويد  مي يبه طرز جالب 24شاعر در بيت 
دات  ل   د   ں     اس   ¯ م دوا   ح ا آوے  

  )15: همان(

و ) ص(بيننـد، كسـاني كـه نبـي كـريم       تـا مـي   هـا يـك چيـز را دو     احوله ك چنان :يعني
گويد كـه طمـع     شاعر مي ،در ابيات پاياني قصيده. ندا بينند هم احول  تا مي را دو) ع(علي  امام
دستور فرمودند ) ع(به امام علي )ص(كه اين مدح را ادامه بدهم كه پيامبر در پي آن بودمن 
اين شاعر را تمام و كمال پرداخت كن و به اين ترتيب اين اميد را دارم كـه ايشـان    ةصلكه 

دهند كه جام ديگران را يكي يكي و جام مرا دو بدهند و اين صله هم كم نيست كه بدستور 
  :محشر اين دو بزرگوار از من به احترام ياد كنند ةعرصدر 

ل    ں   الم ےدى  م دو)ع(؛ )ص(    اس   ò  ں اس    
ں  ؛ )ص(  ا  ح)ع( د م دو   اس  ؛ اس   م ا ا د   اوروں  

ð ò  ا Ù ؛ ö   ö ò     ام دو ð؛ ا  ا     ö د  
  )16 -  15: همان(

و منقبـت حضـرت   ) ص(در نعـت رسـول مقبـول   «دوم،  ةهم مانند قصـيد  سوم ةقصيد
هـاي ديگـر     مطلع اين قصيده همانند مطلع قصيده. است از آن تر  طوالني كمياما  ،»)ع(علي

  :داردخاصي  بيني  نكتهو    ظرافت
ا ں   ا اور   َ اں    ز  ؛     ا  

  )16: همان(

در اين مطلع كه در آغاز تشبيبي عاشقانه آمده، شاعر سـعي دارد خواننـده و شـنونده را بـه     
از نسـبتي كـه در رنـگ گـل و گلسـتان و زخـم و        ،نخست. دنبال خود تا پايان قصيده بكشاند
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ابـر  دارد استفاده كرده و گفته است كه منِ زخمي تو و گلسـتان بر وجود زخمي در رنگ سرخ 
شدگان عشق برابـر دانسـته    گل را با گنجي از شهيدان و كشته در مصرع دوم هم خرمن. هستيم
جا هم نسبت سرخي رنگ خون شهيدان و گـل را در نظـر گرفتـه و خـود را در      در اين. است

 رديـف، كلمـة  بعدي در اين مطلـع   ةنكت. است قرار دادهشدگان معشوق  جمع شهيدان و كشته
اي كـه در    خواهد از كلمه  ، باز هم ميقصيدة قبلرسد شاعر همانند   نظر مي به. است ،يعني برابر

. رديف آورده است، در نعت و منقبت و نسبت نزديكي و قرابت ممدوحان خود استفاده كنـد 
ـ  ،عموماً سه معني مساوي، هميشـه  ،دقت كنيم ة برابراگر در معني واژ رو در اردو از آن  هو روب

امـا   ،شـود   اغلب همان معني اول در ذهن ايجـاد مـي   ،البته .)572/ 1: 1989، نير(شود   اخذ مي
  :به فراخور مفهوم، يكي از اين سه معني را در نظر گرفته است ،متفاوتدر ابيات شاعر 

  ð ے ں   ى   ں    ں ر ا ؛  ا   ں  
ى اور دل  وت  ں   ا   ے رðآ اں        ا  

ے   د!  ا   ا ؛      ں     رِ 
  )18 -  17: 2006سودا، (

در بيـت   :شـده اسـتفاده شـده اسـت     در سه معني يادترتيب  بهبرابر  ةواژ،   ها  در اين بيت
ريزي با تركـان برابـر اسـت و خنجـر       قتل و خونگويد كه چشمان تو در   نخست شاعر مي

قسمت بد من، مـروت از   سببگويد كه به   در بيت بعد مي. تركان و مژگان تو با هم برابرند
 ةدر بيت سوم گفته است كه به اطراف خان. اند هميشه گريزان بوده تو رحم از دل تچشمان

 ،بيت شاعر در هر ،در ادامه. يدمتو كه نگريستم، هر سمت در برابرم قبر عاشقان غريب را د
بيند   اي مي  گاهي خود را آزاده. كند را توصيف ميشدت سوز آتش هجر و دوري از معشوق 

كه مرغ دلش اسير شده و گاهي آه سحرگاهي و شمع شبستانش را از آتش غم شب و روز 
گويـا از اول  كنـد كـه     نهايت طوري ابيات تشبيب را به مدح متصل مـي  داند و در  برابر مي

و حضـرت  ) ص(همان وجود مقدس رسول اكـرم او معشوق و محبوب  ،تشبيب عاشقانه
  :ندا بوده) ع(علي

ے وں ö   رودارى   ö د õ   ا ن         و
ف  ں    وں اب واں   ö    ا ں     ر و  و د و 

؛  ð   وہ  ا   ر داں     اور      
  )19: همان(
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تشبيب و مـدح را پـر    ةفاصلكه  ،جالب در ابيات باال اين است كه تخلص يا گريز ةنكت
ي است كه سودا را از ديگـر شـاعران   ا  كامالً نامحسوس طي شده و اين همان نقطه ،كند  مي

 ،در بيـت نخسـت  . كنـد   در زبان اردو جدا مياز خود هاي بعد   و دوره عصر  هم گويِ  قصيده
كند، در مقابل وجاهت   كه گويا از يك محبوب زيباروي صحبت مي ،اي  هيچ نشانه يبشاعر 

 .ندا گويد كه گبر و مسلمان همه به زيبايي روي تو معترف  آورد و مي  مي و زيبايي او فرياد بر
در بيت دوم نيز با استفاده از صنعت تلميح و اشاره به ديـوان حضـرت سـليمان و عـدل او     

از مور و ملخ و ديـو و حتـي    ،شكايت به سليمان برم كه همهچگونه گويد كه من اينك   مي
كند   گويا شاعر به زيبايي كساني اشاره مي اند؟ از اين زيبايي در ناله و فغان ،خود سليمان هم

اي جـز تكـريم     هـا چـاره   همه خدم و حشم و قدرت در مقابل آن يمان هم با آنكه خود سل
شـده در ابيـات پيشـين در مـورد خـاتم       دارد كه اوصاف گفتـه   اذعان مي ،براي همين. ندارد

ي متصور شد، آن شخص يندارد و اگر هم بتوان بر ايشان همتاي يهمتاكه هيچ است رسالت 
نعت رسول خدا چند بيـت سـروده و قصـد سـفر از      در ،سپس. است ،)ع(علي ،شاه مردان

  :گويد  دهد، بسيار استادانه سخن مي  كند و زماني كه به قلم دستور سفر مي  مدينه به نجف مي
ا    اب     !اے  ں واں   دت      ر 

  )20: همان(

جـا   جا كه مراد كسب سعادت است، اين كه اي قلم اينك از مدينه به نجف برو كه از آن
گويا او فقط به برابري دو ظرف مكان اشاره ندارد، بلكه مظروف مدينـه  . جا هم برابرند و آن

پايـه و برابـر     را نيز هـم  ،)ع(علي ،خدا و شير ،)ص(رسول اكرم ،و نجف، يعني حبيب خدا
كنـد و    الت ايشان اذعان مـي ، به عد)ع(گويي و تعريف از امام علي  در ضمن منقبت. داند  مي
عدالت تو گرگ و شير و چوپان در نگهباني از گلّه يكي هستند و حتي  ةبيشگويد كه در   مي

جا هـم   اگر دشمن هم با شمشير تو به دو نيم شود، آن دو قسمت هم با هم برابرند و تو آن
پيمـاي تـو     تو همانند خورشيدي هستي كه در برابر رخش فلـك . كني  عدالت را رعايت مي

سودا در سـه بيـت پايـاني ضـمن اقـرار بـه        .)22: همان(هند و عربستان و اصفهان برابرند 
  :گويد  بودن مداحي خود، در دعا چنين مي مايه كم

ش زد ا     ا  ا   رب   داں   م  و ّ ں     دل دو
را ہ و      د       اآ زاں      

  )23 -  22: همان(
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خرّم و شاد است و هميشه اين سخن هميشه به گوش ما برسد كه دل دوستان ما ! يارب
  !است ها برابر سوزان آن ةسيندشمن دائم چنين بگويد كه از سوز غم ما، آتشكده و 

 ةقصـيد  انـد و  )ع(ديگر به طور مستقل در منقبت امام علـي  ةقصيدو سه  چهارم ةقصيد
  :دارد گيري چشمچهارم مطلع 

ہ ر  ہ؛ ا  ہ   ن دا رو ار  ى  ے؛  م       
  )23: همان(

شده باز شده  يدهيرودانة گره  ،ظاهر طي فرايند رويش شاعر بر اين عقيده است كه به
هـاي جديـد آن     آوردن، هزاران گره بـه شـكل دانـه    بر سر يدن وياما در اصل با رو ،است

گشـوده شـده، امـا    او ظـاهر مشـكلي از    كه بهاست همانند همان دانه او و  .افزوده شده
رسـد شـاعر بـه دنبـال       نظر مـي  به. ايجاد شده استبرايش هزاران مشكل جديد واقع در

و نيـك   .كسي كه بتوانـد مشـكالت او را حـل كنـد     ؛زندگي خويش استگره گشايندة 
كه در اشعار فارسي  چنان. بودن ايشان است گشا مشكل) ع(موال عليدانيم كه از القاب   مي

جالب ديگر اين است كه برخي از شـاعران فارسـي هـم    نكتة . هم نظاير آن بسيار است
در غزلي از كمال خجنـدي  . اند  گره به عنوان رديف استفاده كردهكلمة از پيش از سودا، 

  :خوانيم  مي
 بگشاي برقع از رخ و از زلف گـره    اي از حديث زلف توام بر زبان گره

  )700غزل : ، كمال4درج (

  :و جامي در غزلي چنين گفته است
 در دل ما صد گره از هـر گـره   اي سر زلف تـو گـره در گـره

  )878غزل : ، جامي4درج (

هـايي كـه در     كند و شاعر از گره  يه از زمانه ادامه پيدا ميياين قصيده با تشبيبي شكوا
اي كـه بايـد بـدان      اما نكتـه  ؛ها سر داده است  شكايتگشايش نيافته اش افتاده و   زندگي
  :بيان اين مشكالت استبراي ، اصرار شاعر بر آوردن تشبيهات نادر و كمياب كردتوجه 

الل       ہ   ح  ر وار  رے   ر  د  ö  
ان ۔۔۔ ى   ہ   الج   وا  اب  ار       دم  ا

  )25 -  24: 2006سودا، (
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بيند، امـا    شاعر ناخن تدبير را در حالت عادي همانند هالل تيز و برنده مي ،در بيت اول
در بيـت بعـد هـم    . كنـد  توصـيف مـي  در گشايش كار خود آن را همانند بدر وسيع و كُند 

اي جز اين   گويد كه چاره  كند و مي  تشبيه ميگشودني و محكم ان هيگرگرفتاري خود را به 
 شعـالج كـار  خره بـاأل طـور كـه    همان ،استوار با تيغ و خنجر بريده شود ةگركه اين  ندارد
در قصيده چهار قطعه گنجانده شده و در هر قطعه سخن رنگ تـازگي بـه   . شدن است كشته

در اين زمانه فكر كني از گويد كه اين اشتباه است كه   در بيت تخلص، مي. خود گرفته است
چيز ديگري گـره   غير از ناخن شير خدا، با هيچه شود، بلكه ب ميياران گره گشوده  ةكار بست

  :از كار كسي گشوده نخواهد شد
دا     Š ہ       ز ر  روں    ر       

ں   ا         öہ ر    م    ز
  )26 -  25: همان(

 ،، شجاعت، جنگندگي، عـدالت )ع(هاي بعدي به تعريف و تمجيد از امام علي  و در بيت
  :بخشندگي ايشان پرداخته شده است و

؛  õ  اس  آ ز  ب  ہ     ر  ں و        
ل     ہ   ج  آ اس   ر        و   

 )26: همان(

خ ے؛    زر   Š ہ   ا در ر  ل  دا  ا    د  
ے  ا  ؛   ہ       ار  م  ا    ö  

 )28: همان(

ے ا  ے   ہ    اب   اس ا ر  ö   ö  ö  ö الوے  
ى ذات       ہ   وہ  ر  م    و     ں  

  )29: همان(
اي بـا گـرز بـر      در روز جنگ ضربهاگر  :بدين شرح استمذكور هاي   مفهوم كلي بيت
اگر خسي  تو در عدالت. خورد  جا همانند مار گره مي ، كهكشان همانيپشت فلك وارد كن

تـو هـم   خانـة  گداي در . شود  كرانه تبديل مي بيگرهي به  وبر دهان موج بيايد، دريا جمع 
اما تو كسي هستي كـه   ،براي ابراز محبت و بخشش، چندين بار گره از دامن گشوده است

 .اگر هزار گره هم گشوده شود، باز هم تقدير كسي گشـوده نخواهـد شـد    ،رضايت توبي 



 هاي نعتيه و منقبتية ميرزا محمد رفيع سودا بررسي قصيده   42

  

ايـن خاكسـار و   گـره  اينك ديگر بس كن و بگو در اين گرفتـاري، چـه كسـي و چگونـه     
گشاي توست كه شب و روز از كـار جهـان و    بدبخت را خواهد گشود؟ آن وجود مشكل

  .گشايد  جهانيان گره مي
مطلـع  اين اي بلند با پنج قطعه و يك غزل و چهار مطلع است با   كه قصيده پنجم ةقصيد
  :شود  شروع مي

ن ں     ا  ö   آ د     الوے آر  Ù روے 
  )30: همان(

هاي   دل. شود  دهد كه مثل آب نرم مي  قدر سنگ را تحت فشار قرار مي   آسمان آن: يعني
كند و سپس از آن براي نماياندن عيب مردم، بـه    سخت و سنگي را مثل آب، زالل و نرم مي

آينه قابـل  و هاي سنگ، آب، آسمان،   بين واژه ةدر اين بيت، رابط. كند  استفاده مي عنوان آينه
معنـي   اگرچه. توجه است و شاعر از همين ارتباط براي بيان مقصد خود استفاده كرده است

شده، اين پيچيدگي رفـع   ذكر ة، با اندكي توجه به ارتباط چند واژرسد نظر مي به شعر پيچيده
ظاهر سخت و دقيق خواننـده را   سودا در اين مطلع هم، با طرح بيتي به ،حالبه هر . شود  مي

رسـد    آسمان و گزندي كه از آن بـه آدميـان مـي    ،هاي بعدي  اما در بيت ؛كند  متوجه خود مي
در بيت دوم همان آسمان به افعي تشبيه شـده و در بيـت سـوم بـا     . استشاعر مورد توجه 

حسـاب   آن روسياه، نُقل به ةسفرها را بر   كند كه ستاره  اعالم ميتشبيه آن به خواني گسترده، 
هاي بعدي هم   در بيت ،به همين ترتيب. ندخاكستر ةتودهاي جهيده از   ها جرقه  كه اين نياور

  :دهد  به بدگويي از آسمان ادامه مي
ں    ا   ا    ل  د    د    اس  

روں   ں   ان  اس رو     ر ð   ö دے     ð  
  )34: همان(

بايد ذكـر و نـام   رسد كه   دهد، به اين نتيجه ميبكه فضا را تغيير  براي اين 27اما در بيت 
خـواني آشـنا     آيد از اوست، ترك كرد و زبان را با غزل  چه بر سر انسان مي كه هر ،راآسمان 

  :آورد  سپس در دل همان قصيده، غزلي با مطلع ذيل مي. كرد
ں    ð ے الں     ز¯   غ  ں  د      

  )همان(
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دماغ بلبالن از بوي خوش گـل   شود، مغز و آشكاراگر شميم زلف تو در گلستان  :يعني
از گله و شكايت از آسمان و ذكر عشق و شـيفتگي بـه   اين تغيير لحن، . شود  دچار تحير مي

نمايد تا توجه خواننده يـا شـنونده از درشـتي گلـه و شـكايت بـه         جا مي همحبوب، خيلي ب
شـده   مقطـع غـزل يـاد    واقعكه در 36سودا در بيت . موضوعي ماليم و لطيف معطوف شود

  :پردازد  خود مي ةقصيدبا ذكر تخلص شعري به گريز يا تخلص در  است
دا  آ  ن   اب    اے  ں   ا وا ہ اس آ  ð  

ð  ر ا   د ے    ð   ں ش   Ù ر ا   م ö د
  )35: همان(

اي سودا، در دنيا جز آن آستان كه موضع امن و امان اسـت مكـان امـن ديگـري      :يعني
كه اهالي عرش هم براي ديـدن   ستقدر و ارزشش آن قدر واال ةپايجايي كه  ندارد؛وجود 

به منقبت  ،ترتيب اينبه  ،سودا .دارند كه از سرشان نيفتد آن بايد دستار خود را با دست نگه
، اولـين  47در بيت  ،ها و تمجيدها  بعد از اين تعريف. پردازد  مي ،)ع(امام علي ،موالي متقيان

) ع(در اين قطعه هم با لحني خـاص بـه تعريـف و منقبـت امـام     . گنجانده شده استقطعه 
از او سؤاالتي  گو وو رسد دل شاعر با پير دانايي گفت  نظر مي در آغاز به. پرداخته شده است

  :گويد چنين ميپس از جواب پير دانا، دل و د كن  مي
ق õ  ö    Š ں            ُاس  واں   در 

ں      ال ز ں      ؛ دل Š  اس    ف  ð اس    
زوے  اهللا   و الر  اں   )ص(    ت    و   

  )38: همان(

به محض . داد  خانه تميز نمي كس كعبه را از بت اگر پاي تولد او در ميان نبود، هيچ: يعني
پـس يـداهللا   ! جاري شد، دل گفت كـه بلـه درسـت اسـت     داناكه اين سخن از زبان پير  اين
است و ايشان براي هر ضعيف و ناتوان، قوت و توان ) ع(شك و ترديد بازوي نبيهيچ   يب

در چند بيت به تعريف . يابد  اين تعريف و تمجيد تا آخر پنجمين قطعه هم ادامه مي. هستند
نظـر   بـه . دكنـ  مـي  حضرت، اشـاره ، اسب دلدل هاي  پردازد و سپس به ويژگي  مي از ذوالفقار

در اين بخش، تعريف از شمشير و اسـب امـام را هـم بـراي خـود سـعادتي        سودا رسد  مي
 و جايگـاه و ند ا البته چون هر دو متعلق به امام. كند  داند و در تعريف از آن دو اغراق مي  مي

فرد و واالست، اين اغراق نه تنها تأثير منفي بر ذهـن   هب ارزش ايشان در تمام كائنات منحصر
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، تحسين خواننـده و  )ع(گذارد، بلكه با القاي خضوع و خلوص قلبي شاعر به امام علي  نمي
ها هم سعي در  آنكردن از  تعريف باشود كه شاعر   و مشخص مي انگيزد برميشنونده را هم 

بـه چنـد بيـت در    . حتي از اغراق و غلو هم ابايي نـدارد  سببكسب ثواب دارد و به همين 
  :يدكنتوجه ذوالفقار تعريف 

ر ر   اس   دو  ں   اس  ö  اس   ا       ا
ان    م  ر ا    ڈال د رو  اس  ںُ   ö و    دن  

  )40: همان(

هـم در صـف    سر او آن قدر صولت و هيبت دارد كه اگـر وصـف آن   شمشير دو :يعني
 شـوند  ميتسليم و  اندازند ميهمان لحظه سپر خود را در تنان  ينيدشمنان بيان شود، تمام رو

تن كه وصـف   ينيرو. ديدتر خواهند   و تمام سركشان و نافرمانان گردن خود را از مو باريك
. است، در اين بيت نيز رقيب و دشمن تلقـي شـده اسـت    ،اسفنديار، رقيب و هماورد رستم

و از تلميحـات آن   داشـته عميقـي در ادبيـات فارسـي     ةمطالعـ سودا و تمامي شاعران اردو 
اينك به چند بيت در تعريف دلدل، اسـب متعلـق بـه    . دان جستهخوبي در شعر خود بهره  هب

  :دكنيدر اين قصيده توجه  ،)ع(علي  امام
ں ں     ð  و  آ ð   ں   غ    ð  ö ز
ب Ù ن  ð  ð  ں اج آ ں   د  ل و ُدم  ز¯ و ð  و   ج د 

؛     ö     اس     ð   اں؟   ہ؛ ö ز
  )42: همان(

تواند   آن را حتي سوسن با وجود داشتن زبان نمي ةآشفتهاي   زيبايي و لطف گوش: يعني
و نيز زلف و جعد خوبرويـان در   ،در برابر چشمان زيباي او چشمان زيباي عربي. بيان كند

او كـه شـبيه صـداي     ةشيهاهللا با شنيدن   خلق. دهند  خراج مي برابر يال و دم آن اسب، باج و
خـورد؟ بايـد     گويند كه آيا اين اسب به جاي كاه، زعفران مـي   كسي است، با خود مي هةقهق

توجه داشت كه سودا به اين مقوله و باور عاميانه كه مصرف زعفران باعث سـرور و خنـده   
 ،از سـويي  .اسـت شود و نيز خوردن آن در بضاعت مالي هركسي نبوده هم توجه داشته   مي
در ايـن  . ها را هم در اين بيت لحاظ كـرده اسـت    يگاه اين اسب در مقايسه با ديگر اسبجا

شـود و بـا ماليمـت همـراه و       لحن شاعر از صالبت الزم در قصيده اندكي دور مـي  ،بخش
اما شاعر در جايي لـب بـه اعتـراف     ؛كند  رسد كه شاعر وصف محبوبي را بيان مي  نظر مي به
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توصيفش اين است، پس راكبش را ميرزا محمد رفيع سودا كـه بـه    گشايد كه اگر مركبي  مي
منقبت، از عجز خود در  ةسودا در ادام .)همان(تواند مدح كند   كس ديگر هم نمي كنار، هيچ

 ةسـور  55 ةمباركـ  ةآيـ  وقتـي گويد و بر اين باور است كه   مي )ع(مدح و منقبت واقعي امام
) الزكاه و هم راكعـون  الذين آمنوا الذين يقيمونَ الصاله و يؤتونإنما وليكُم اهللا و رسوله و (مائده 

آسمان در مـدح او سـخن گفتـه     اين است كه خالق زمين و ةنشاننازل شده،  كسي شأندر 
در اصـل   اسـت؛  مشـغول كـه بـه مـدح     پندارد مي شخودفقط به زعم  او ،بنابراين و است

  »آيد؟  وصف سليمان از موري چگونه بر«
  ّ ا  ا   Š زل  ں   آ  ّالق ز و آ   ح  اس   

ح ں   ö   ا ّ ا   ں   ۔۔۔    ں   ت؛ ö و    ر  
  )45: همان(

گويـد كـه     رسـاند و مـي    شاعر طبق رسم سرودن قصيده، آن را با بخش دعا به اتمام مي
را هميشه اوج سعادت نصيب باشد و دشمنان تو هميشه با خاك ذلـت يكسـان   دوستان تو 

  .)49: همان( باشند
شـمار   هـاي مشـهور سـودا بـه      تر است، از قصيده  كوتاه پنجم ةقصيد ازكه  ششم ةقصيد

  :كنيدبه مطلع آن توجه . رود  مي
روں ا ب و  و   وا     ر و ں؛  و    روں ا؛ 

  )همان(

 من و كتان و بلبـل و پروانـه  تا يكي هستند و  هر چهار يار و مهتاب و گل و شمع: يعني
نشر مرتب دارد و چهـار مـورد مصـرع     اين بيت صنعت لف و. تا يكي هستيم چهارهر هم 

و  ،يار و عاشق، مهتاب و كتان، گل و بلبل ةرابطيعني  ،اول به تناسب چهار مورد مصرع دوم
با اين وصف، تشبيب قصيده عاشقانه است و شاعر در ضمن . اند شده سروده ،ع و پروانهشم

البته اين بخش از اين قصيده . آن به بيان مطالب عاشقانه و مسائل پيرامون آن پرداخته است
روں ا«با توجه به رديف  طلبد تا   ي بسياري از شاعر مييتا با هم، توانا يعني هر چهار ،» 
را با زبان شـعر  منظور خود  ،ها و يافتن يك حالت مشترك در آن متفاوتبا ذكر چهار چيز 

. اين كار برآمـده اسـت   ةعهدخوبي از  بايد اذعان داشت كه سودا در سيزده بيت به. بيان كند
و در چند بيـت از   دهد ، را ادامه مي)ع(علي ،منقبت شاه مردان ،بالفاصله ،در بيت چهاردهم

  :گويد ميمت و بزرگي ايشان عظ
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ب ح؛   س و  ؛  õ  ؛ روں ا   ہ  ے ر    ں   ðر ا  
ق   õ؛ آ ال و  روں ا   ۔۔۔آõ و  و ى   دم    ð     

  )52: همان(

زيـر بـار منـت تـو      ،تـا  و تير شـهاب، هـر چهـار    ،زحقُ ماه نو، پشت فلك، قوسِ: يعني
گـري و   بـا وجـود قـدرت ويـران    (تـا   هـر چهـار   ،و غضـب  ،آسيب، قهـر، بـال  . اند  خميده

پس از تعريف و منقبتي مختصر، شـاعر از راه  . كنند  دم تيغ تو را پرستش مي ،)نابودكنندگي
  :و گفته است شمردهو خاقاني  ،خود را در صف بزرگاني چون انوري، سعدي ،تعلّي

رى؛ ا۔۔۔ا اح  ّ روں ا   ى و  و    ر  و    
روں ا   ا ڈ   اب ا   ُان    ر  ز õ  و  

  )54 -  53: همان(

 شـعر و  ةرتبـ در هر چهار نفـر،   ،)اممداح توكه ( نِانوري و سعدي و خاقاني و م: يعني
در هر چهار نفر ها يك طبل نواخته شده و  اينك در اقليم سخن براي آن. سخن يكي هستيم

شود، سودا خـود را    كه مالحظه مي  چنان ،در دو بيت آخر. زير آسمان يك طبل و علَم دارند
در . دانسته است ندا و سعدي كه از بزرگان قصيده در ادبيات فارسي ،انوري، خاقاني ةپاي  هم
فهمد كه هـر چهـار     مي كس كه جوهري بازار سخن باشد كه هرهاي بعدي گفته است   بيت

ناگفته نماند كه بسياري از منتقدان بر استادي و توانـايي  . شاعر در قدر و قيمت يكي هستند
اين تعلي او در اين قصيده، در سطح ادبيات  ،بنابراين. ندا سودا در سرودن قصايد غرّا معترف

بيت دارد با يـك   35اين قصيده كه فقط . اي دارد ويژه جا نيست و او اهميت  اردو چندان بي
  :يابد ميبيت در دعا خاتمه 

وح ط و  ب و ð و  روں     ا  ق   ð  دم  õر آ  
  )54: همان(

  .اي خدا طرب و جشن و نشاط و ممدوح تا دم قيامت با هم قرين باشند: يعني
 ياجزا ها و  رود و بخش  شمار مي هاي سودا به  بهترين قصيدهترين و   از مهم هفتمقصيدة 

آن به دليل تناسب زيبا و بيان دلنشين و مناسب با قصيده و موضوع منقبت، در ادبيات اردو 
  :اي دارد  جايگاه ويژه

Ù  ں ð  ا   و دے   ò ٔ اں     Š اردى   
  )55: همان(
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هـاي    مـاه  از ،تأثير بهمن و دي )به عنوان ماه بهاري(تيغ و شمشير ماه ارديبهشت  :يعني
تشبيب اين قصيده كه تشبيبي بهاريه . ها را مستأصل كرد را از بين برد و آن ،خزان و زمستان

 ،شاعر ،در اين بخش. استبيت  33است، حكايت از قوت تخيل بسيار باالي شاعر دارد و 
ناميه در اين فصل اشاره كـرده اسـت و پـس از     ةقووني به قدرت بهار و هاي گوناگ  به بيان
/ دوم، طـي يـك گريـز    ةقطعـ هاي بهار، در ابتـداي    شگفتي ها و  نمايي در بيان زيبايي قدرت
اين : گويد  كه مي چنان ؛اين گريز بسيار زيباست. پردازد  چند بيتي به اصل منقبت مي ،تخلص

 شود  يابد و تمام مي  كه مدت آن در دو سه روز فيصله مي فصل چه نسبتي با سخن من دارد
. روز قيامت، به هر مجمع و ميدان سرسـبز خواهـد مانـد    تاسخن من در آفاق  در حالي كه

در برابر شعر مـن سرسـبز و تـازه    تواند  نميشاعري  غزلِ و رباعي و مخمسو  قصيده هيچ
فيض سخن من از مداحي كسي است كـه بـا وجـود او ذات خداونـد عزيـز و       زيرا ،بماند

النبيـين و      وصـي خـاتم   ،قدر علي عالي ،يعني شير يزدان، شاه مردان ؛شود  واالمقام آشكار مي
 سخن گفته) ع(  در مدح و منقبت امام عليگوناگون  هاي بيانبه شاعر پس از آن، . اولين امام

نظـر   به .)60 -  59: همان( كرده است آشكاريشان را براي خواننده و بزرگي مقام و جايگاه ا
 ،)ع(  هـاي پيشـين در منقبـت امـام علـي       قصيده در مقايسه با ،در اين قصيده ،سودارسد   مي

در سـطحي كـه بتـوان آن را    كردن  تر شعر گفته است و از تعريف و تمجيد  تر و عميق  پخته
  :حذر كرده است ، تا حد زياديكار برد بهكس  هر مورد

؛     ا  دو   ل   د    ا  دو  آ   ð ا
د õ  ں ى     ر       ں ö ز   اس    

ا   ؛   ö  ا     Ù   ا ا      Ù  و 
ى  اوا  ö   ا    را    Ù  ٔ ے  ö  

ے  ò و م   ö ں     د ا دو  دو Ù     
  )62 -  61: همان(

چـون بـراي    ،سـت ا نگاه جداگانه به تو و حق تعالي، نشان مشكل ديد و چشمان :يعني
رضاي الهـي و رضـاي تـو هماننـد يـك      . رسد  مينظر  تا به دو چشم احول يك شيء واحد

علم تو، همان . تواند خلل ايجاد كند  جوهر واحده است و گمان، در اين يقين من هرگز نمي
اگر . عمل تو هم خدايي و خداگونه است. علم خداوندي است و جدا و خارج از آن نيست

اش، بيمـار را    دهنـده  بخـش و شـفا   اي بنويسـد، دم روح   هم بدون توافق تو نسخه) ع(عيسي
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در بيت آخر هم با لحني توأم با دعا گفته شده است كه هر صبح و مساء در . كند  عالج نمي
كـه مشـاهده      چنـان . شـود  مياقل، از ثروت هر دو جهان غني  دست كريم تو، اين عبد ةساي
ده در شـأن  ش و احاديث وارد) ع(اي كه به القاب و اوصاف امام علي  شود، شاعر با احاطه  مي

  .پرداخته استايشان با بياني شيوا و رسا به منقبت  ،ايشان دارد، در كمال پختگي
پردازد و بـا مضـامين     مي) ع(شاعر در دو قطعه دوباره به منقبت امام ،بعد از اين بخش

بـديل ايشـان را     هاي نـادر و بـي    گوناگون به تعريف و تمجيد پرداخته و صفات و ويژگي
كند كه در ازل مالئك به امر حـق تعـالي     مياشاره در جايي به اين واقعه . كند  ميتوصيف 

هر دو در درگـاه خـدا بـه زبـان     اما بر اين شدند كه بار حلم تو را به كوه و فلك بسپارند، 
نهايت اين تو بودي كه توانايي تحمـل   درآمدند كه اين بار براي ما قابل تحمل نيست و در

 ،110بيـت   ازشـاعر   ،بلنـد قصيدة در اين  .)68 -  67: همان( داشتيبار حلم و بردباري را 
 يهاي ديگـر آمـده مضـمون     قصيدهدرون خالف غزلي كه در  غزلي را گنجانده است كه بر

هاي پيشين شـروع    از بيت) ع(همان منقبتي است كه در شأن امام ةعاشقانه ندارد، بلكه ادام
در بـدنش  گويـد كـه مايـل نيسـت       امام ميبه التجا و عرض خدمت  اب ،در ادامه. شده بود

 يسرزمين هندوستان به خاك مبدل شود و اگر در نجف مـرگ بـه سـراغش بيايـد، عمـر     
پـردازد، برگشـتي دوبـاره بـه اول       گاه كه به دعا مي آن ،در پايان قصيده. يافتابدي خواهد 

. ده احيـا كنـد  مضمون تشبيب بهاريه را دوباره در آخر قصـي تا قصيده كرده و بر آن است 
  :سرايد  چنين مي ،اين بنابر

وہ د  ے آ ö     الم اول ؛  ز  ح      
ں ن  روز         ð ج ف از    وے   ا 
ل غ   ا  ے   ö ا خ      گ        

  )73: همان(

تـا   ؛اي كه از آغاز بهتر باشـد   خواهم كه مدح تو را به دعا خاتمه بخشم خاتمه  مي: يعني
از برج حمـل شـرف    ،يعني خورشيد ،بستان جهان خلعت نوروزي دريافت كند و نير اعظم

نيـر اعظـم    ةاسـتعار رسد شاعر از بيان برج حمـل و نيـز اسـتفاده از      نظر مي به. حضور بيابد
) ع(اند كه امام علـي   برخي از مردم بر اين عقيده ، زيرادر نظر داشته استمقصود خاصي را 

اند و از سويي نوروز باستاني ايرانيان نيز در برج حمل واقـع شـده     در برج حمل متولد شده
يابد كه خـدا كنـد     در بيت سوم دعا چنين ادامه مي. همه و همه نشان شگوني نيك است كه
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درخـت غنچـه    ةشـاخ ناميه يا قدرت بالنـدگي در   ةقوبيابد و از هر نهالي در باغ برگ تازه 
ها كوتاه بود، در اين قصيده بسـيار   كه بخش دعا در آن ،هاي ديگر  بر خالف قصيده. بشكفد

  .كه آخرين بيت قصيده است ادامه دارد 151طوالني است و تا بيت 
  
  گيري نتيجه. 5

از  ،سـرايان اردو   سرآمد قصيده در جايگاه ،ميرزا محمد رفيع سودا ةهاي نعتيه و منقبتي  قصيده
با شناخت صـحيح از   ،ميرزا محمد رفيع سودا. بررسي شد ،حيث ساختار و كيفيت مضامين

و ) ص(رسـول اكـرم     در نعـت هـايي   اين قالب شعري و مهارت تام در سرودن آن، قصـيده 
رعايت را هاي قصيده   اجزا و بخش ها  قصيده در بيشتراو  .است سروده) ع(اطهار ةائم   منقبت

هاي بلند چندين بار تجديد مطلع كرده و گـاه بـا گنجانـدن غزلـي در       و همچنين در قصيده
هنرنمايي شاعرانه، به تغيير ذائقه در خواننده و شنونده هم كمك كرده  همراه باقصيده،  ةميان

زيبـا و دلنشـين و    ةچهـر جمال و  ، به تعريف و تمجيد از)ص(در نعت پيامبر اسالم. است
بشـر و مخلوقـات و    يايشان پرداخته و از برتري ايشان بر تمـام ابنـا   ةپسنديدخُلق نيكو و 

تنهـا   ،بـه نظـر او   ،همچنين. قرابت و نزديكي آن حضرت به خداوند يكتا سخن گفته است
) ع(لـي كسي كه شايستگي همنشيني و نزديكي به رسول خدا را دارد، وجود مبارك امـام ع 

و  ،كريمـي  ،بـه علـم، عـدالت، شـجاعت، كرامـت     بيشـتر   ،)ع(در منقبت موال علـي . است
شمشـير   ،شده، از ذوالفقـار  موارد ياد و عالوه بر توصيف اشاره كردهبودن ايشان  گشا مشكل

  .هم تعريف و تمجيد فراوان كرده است ،مركب ايشان ،و دلدلحضرت، سر  دو
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