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        اف اف اف اف     بيكبيكبيكبيك    الال دولتالال دولتالال دولتالال دولت
  روزگار و اشعار مال الچين

  

. ر ايام پيري به فعاليت هنري دست زده استمال الچين از زمرة شاعراني است كه فقط د
زبانان شاعر چند  از اشعار شغني» هاي فيلولوژي پامير مسئله«كرمشايف در كتاب . پروفسور د

نظر  يك نسخه از اشعار اين شاعر از طرف دكتر خوش). 224-223؛ 3(پاره آورده است 
مناجات «تدوينگر عنوان قابل ذكر است كه . پاميرزاد در شهر كراچي پاكستان چاپ گرديد

سخني در بارة  كوتاه«اي نيز تحت عنوان  را براي آن انتخاب كرده و مقدمه» و ديگر گفتارها
باشد  طبق نوشتة تدوينگر، مال الچين فرزند مال عبدالكريم مي. بدان افزوده است» اين كتاب

به .) اي در چين منطقه(كه طبق روايت مال عبدالكريم و برادرانش از سرزمين قَلْماقستان 
و بيدرد ) شغنان افغانستاني ولُسوالاز توابع (بدخشان آمدند و دو برادر ديگرش در منطقة شيو 

اند كه تاكنون در دو طرف اوالدهاي آنها با نام قَلْماق  بدخشان تاجيكستان سكونت پذيرفته
كريم در منطقة نويسد، مال عبدال مي» ...سخن كوتاه«چنان كه مؤلف ). ؛الف5(شهرت دارند 

زدواج استيهج يا ستوهج شغنان افغانستان با دختري كه صاحب ملك و مال بوده است، 
بيك و  شوند كه يكي از پسرانش خيال كند و از اين ازدواج دو پسر و يك دختر تولد مي مي

تاريخ تولد مال الچين را كسي در خاطر ندارد و در هيچ مأخذي . باشد ديگرش مال الچين مي
» در بيان ماجراي پيامبران«نيز ذكر نگرديده است، ولي شاعر در قسمت منثور كتابش كه 

كند كه از زمان حضرت رسول تا اين زمان يك هزار و سي صد و چهل  عنوان دارد، قيد مي
 1922- 23اگر سال ذكرشده را به سالشماري ميالدي گردانيم، به سال . سال گذشته است

  .كند مطابقت مي
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گردد كه شاعر دوران طفوليت و نورسي را در دامن خانواده  معلوم مي» ...سخن هكوتا«از 
خانوادة عبدالكريم از بزرگان علم و دين و مذهب در مناطق محسوب شده، . گذرانيده است

كرد و از دور و نزديك طلبكاران علم براي حصول  تدريس علوم متداول و قرآني را ترغيب مي
او پس .  يافت در چنين محيطي مال الچين از علم پدرش فيض. آمدند دانش نزد اين خانواده مي

از مرگ پدر اين سنت خانوادگي را ادامه داد و از هر دو طرف مناطق دوردست ساحل درياي 
پنج بدخشان، همچنين از مناطق چتْرال و كَنْجوت شاگردان زيادي را تربيت كرده و تا سالهاي 

  .ا ادا نموده استاخير خانوادة شاعر اين وظيفه ر
مال الچين ازدواج نموده، صاحب چهار پسر و دو دختر » ...سخن كوتاه«طبق نوشتة مؤلف 

از آثار تذكره نويسان تاجيك معلوم . گردد، ولي دوران بعدي روزگارش روشن نيست مي
 براي مردم هردو ساحل درياي پنج بدخشان ايام 19شود كه ابتداي سالهاي هشتاد سدة  مي

و اشعار مال الچين » ...سخن كوتاه«، اما در اين خصوص در ]2,3[شود  بار محسوب مي فاجعه
ترينش  بزرگ: چنان كه قيد شد، شاعر صاحب چهار پسر بوده است. اي به نظر نرسيد اشاره

بيك نام  ليعبيك و پسر چهارمش گَنج بيك، سومي يوسف محمد، پسر دومش عجايب قُل
گام جواني با يكي بيك هن ليعاآرام اين منطقه باشد، كه گنجشايد از سبب وضع ن. داشته است

شد، سفر كرده آنجا وفات  لمرو روسية پادشاهي محسوب مياز دوستانش به خوقند در ق
» حسرت خوردن«شاعر در ارتباط با اين واقعه در سوگ همين پسرش شعري با عنوان . كند مي

  :باشد آورده است كه اشارتي به روزگارش مي
  و آموختمـــداغ جگر از تو ن    روختمـــ غم داغ تو افجان به

  ختم و سوختمسوختم و سو    ررت دوختمـجان به فراق ش
  

  زين سبب اين داغ تو بسيار شد    دار شدـــــردن دلــمردن تو م
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  )73؛5(... مـسوختم و سوختم و سوخت    ار شدـــم بر دل افگــــآتش غ       
ر اساس روايت برخي از كهنساالن منطقه، مال الچين ب«: آمده است» ...سخن كوتاه«در 

عمر بيش از صد سال را سپري نموده، در پيري ريش كوتاهي گذاشته، با عصا رفت و آمد 
نوشته و بنا به گفتة  هايش، در نود و دو سالگي كتابش را مي به شهادت نوشته. كرده است مي

مال الچين در سال )  سال عمر دارديكي از كهنساالن منطقه كه خود نود و هشت(بيك  قدرت
 هجري شمسي چشم از جهان فرو بسته كه به اين حساب او هفت سال پس از نوشتن آن 1316

 هجري 1316اگر سال ]. ؛ب5[»  سالگي اين دنيا را ترك گفته است109بخش كتابش به عمر 
ورت نوشتة در آن ص. شود  مطابق مي1938شمسي را به سالشماري ميالدي گردانيم، به سال 

زنده بود، ، » ...او هفت سال ديگر پس از نوشتن آن بخش كتابش«كه » ...سخن كوتاه«مؤلف 
هاي  طوري كه قبالً ذكر گرديد، مال الچين كتابش را سال. كند ها را تحريف مي حقيقت دليل

 ميالدي 1938 هجري شمسي مطابق 1316 نوشته است و اگر سال وفاتش 1922- 1920
  .اعر تقريباً شانزده سال ديگر بعد تأليف كتابش زندگي كرده استحقيقت باشد، ش

نظر پاميرزاد چاپ نموده است، تنها تأليفي است كه در زمينة مال الچين  كتابي كه خوش
ها و اشعار تشكيل  كتاب از دو فصل عبارت بوده، فصل اول آن را منظومه. باقي مانده است

شاعر در اشعار .  بيت به زبان شغناني عبارتند120  بيت به زبان فارسي و1397اند كه  داده
فصل دوم اين كتاب از . را تخلص گرفته است» عاصي«و هم » الچين«اش هم  فارسي تاجيكي

هاي نثري عبارت است كه محتواي آن را دعاها، تفسير آيات و احاديث و توضيحاتي  پاره
  .اند پيرامون مفاهيم و اصطالحات فلسفي و ديني تشكيل داده

ضمناً بايد . اند در فصل اول كتاب اشعار در قالبهاي مختلف شعري به دو زبان تأليف شده
اي  قيد نمايم كه مال الچين بار اول زبان شغناني را در قالب خط فارسي در آورده، چند صفحه

زبانِ را  محتواي اشعار شاعران شغني. زبانان اختصاص داده است از اين كتابش را به شعر شغني
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بخش عمدة كتاب در قالب شعر به زبان تاجيكي بوده، موضوع . دهد اجات تشكيل ميمن
توجهي به ماديات، افسوس از گذشت جواني و امثال  مندرجة آنها را توال و زاري به خدا، بي

همچنين . اند  شدهستزاد پرداختهمبند،  دهد كه در شكل قصيده و مثنوي، ترجيع اينها تشكيل مي
  .باشد مل كتاب ميرياعياتي نيز شا

شايد عدم وجود قالبهاي ديگر شعري در تأليفات اين شاعر، علل عقيدتي و مذهبي داشته 
هاي مذهبي و اخالقي و فلسفي شاعر  هاي شعري ذكرشده براي بيان عقيده باشد، زيرا قالب

  ].63؛4[باشند و اين سنت ديرينه از دورة ناصر خسرو ادامه داشت  سازگارتر مي
هاي  بندي به گونة قصيده  اين شاعر از لحاظ مقدار ابيات و ساخت استخوانهاي قصيده

 آمرزش گناهان محدود يا مقتضب منسوبند كه محتواي آنها را راز و نياز و توال و زاري براي
، نَعت پيامبر اسالم و مدح اهل بيت او، مدح امام چهل و هشتم اسماعيليان جهان موالنا 

  :اي از يك قصيدة شاعر اينك نمونه. دهند م تشكيل ميسلطان محمدشاه آقاخان سو
  اهاـــان عالم را پنــــه شاهــــهم  اهاـــا، پادشـــدا، كريمــــخداون

  ...م الهيـــبه صد زاري تو را خواني  دي بگوييمــــــبحمداهللا همه حم
  راهاــــع ماجــــانم ز جمـــپشيم  فراهللاـــون استغــــمانم كنـــپشي
  اهاــردم خطـــاداني بسي كــــبه ن  رـــــه عمـــتم همــاني ندانسز ناد

  ]1؛5[تو سلطاني، تو را گوييم ثناها   ت حجتـتو سلطاني، تو را بس گش
د و از باش هاي محدود ناصر خسرو مي صيدهها شبيه ق حجم و مقدار ابيات اين گونه قصيده

درست قيد » حكيم سخنور«تاب مؤلفان ك. به طلبات نوع قصيده جوابگو نيستاين جهت 
دهندة پيروان اين  چون حجت اسماعيليه و رهنما و تعليم) ناصر خسرو(شاعر ...«اند كه  نموده

هاي اخالقي و مذهبي ميان  ها و دعوت مذهب، شايد از چنين شعرهاي خويش به حيث خطابه
د كامل و محدود كرده و چنين شعرها نوعي از مختصر قصاي سامعان و پيروان خود استفاده مي
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شايان ذكر است كه مال الچين نيز اصول ]. 75؛4[» اش باشند شده در اوزان و قوافي ديگر گفته
هاي ديگر شعري كه در  از قالب. ايجاد را مانند بسياري از شاعران بدخشان ادامه داده است

» گفتارهامناجات و ديگر «در كتاب . باشد بند مي رسد، ترجيع اشعار مال الچين به نظر مي
 24بند از  مثالً اگر سه ترجيع. اند كه مقدار ابيات آنها گوناگون است بند درج يافته شش ترجيع

در .  بيت عبارت است105 و 48، 39بند ديگر از  بيت عبارت باشند، مقدار ابيات سه ترجيع
و بندهاي حماسي  بند اول خصوصيت حماسي دارد كه محتواي ترجيع اشعار مال الچين ترجيع

حكايت «بند اول  ترجيع. هاي مقدس اسالم و عموماً مسايل ديني است نيز غنايي شخصيت
 بند عبارت بوده، هر 35نام دارد كه از » مسلمان شدن قيصر روم از محبت دين سرور كاينات

بند به صورت ذيل آغاز  حكايت يا داستان در قالب ترجيع. بند آن عبارت از دو بيت است
  :شود مي

  رياـاين رمز كس نداند جز ذات كب  راـــــردگار خداوند دو ساز امر ك
  ماـبشنو ز من حكايت آن شاه رهن  از ظلم كفر شاه رسول گشت بينوا

، ولي بندهاي اين ]182؛6[» بندها اين است كه مثل غزل قافيه دارند قاعدة عمومي ترجيع«
ند عيان است كه شاعر سوژة ب از دو بند اول اين ترجيع. بند قافية خاص خود را دارند ترجيع

هاي يكسان بيان نمايد و شايد به اين طريق اداي مطلب براي شاعر  ساده را در هر بند با قافيه
  . امكان بيشتري داده است

هاي خاص مردم محلي بيان گرديده است و   مكالمة قهرمانان حكايت با زبان ساده و افاده
  .كي آن قدر موافق نيستاز اين جهت قسماً به طلبات نحوي زبان تاجي

شود كه مضمون حكايت در بين مردم به  گيري شاعر در قسمت آخر معلوم مي از نتيجه
. به نظم گردانده است» طبع نارسا«طريق نثر رايج بوده است و شاعر آن را به قول خود او با 
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 در كرد و چنان كه قبالً اشاره شد شاعر با دو تخلص هم الچين و هم عاصي شعر انشا مي
  :قسمت نهايي حكايت تخلص دوم را استفاده كرده است

  با طبع نارســـــا و ز عصيــــان رنگ زرد    اين قصــــه نثر بود ولي عاصي نظــــم كرد
  ]11؛5[زنهار اي عزيز تو با گرد اين مگرد     جز دهر نيســـت غير پشيــــماني آه سرد
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