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        قاسميقاسميقاسميقاسميسعدي سعدي سعدي سعدي 
  زند بر زخم شمشير است زبان خامه تا دم مي

  

تاجيكي .  در شعرنويسي همچون سنتي بين مردم تاجيك استآزمايي نوشتن شعر يا قوه
اگر «: اي دارد زاده فرموده استاد تورسون.  استاردشورا كه شعر نداند و شعر نگويد يافتن 

  .»گوييم كه خلق تاجيك طبيعتاً شاعر است، هيچ سهوي نخواهيم كرد
: اند هاي گوناگون ادبي عرض وجود داشته معلوم است كه در قلمرو شعر ناب فارسي دايره

  .بخارا، سمرقند، هرات، بلخ، غزنه، اصفهان و امثال اينها
زيستند، از اين گونه  ي كه در گوشه و كنار خراسان و ماوراءالنهر ميولي بسيار شاعران

. توان به چنين كنارة ادبي داخل نمود  را ميشريفبخاراي . ماندند هاي ادبي بيرون مي دايره
اند، ولي  شاعران زيادي در حصار، درواز، رشت، ختالن، بدخشان زندگي و ايجاد نموده

  .يات معلوم نيستندبكز ادبي تا حال به عالم علم و ادا سبب دور بودن از مرهمتأسفانه ب
 اين گونه بررسي آثارمسئلة » شاعران كوهستان« استاد دهاتي در مقالة 1940سال 

ها را جستجو كرده، زنده  ها، تاريخ و تذكره محل«:  نوشته بود،شاعران را به ميان گذاشته
هاي مهم ما، خادمان  يكي از وظيفهگرداندن نام شاعران كوهستان تاجيك و ايجاديات آنها 

  ).1966، 30، ص 5كليات، جلد (» باشد ادبيات شوروي تاجيكستان مي
اف كه عمر خود را صرف جستجو و  اميربيك حبيبشادروان شناس معروف  ادبيات

 شاعر بلندذوق و واالطبع 30نمايد كه قريب بيش از  دريافت شاعران محلي كرده است، قيد مي
  .اند ها داخل نشده كرهذتكوهستان به 

البته ايجاديات آنها را از يك يا دو سه غزل عبارت «: نگارد دهاتي در مقالة ذكرشده مي
در ها  كره سبب اساسي نامشهور ماندن و به تذاما. است گفته، گمار كردن درست نيست
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ر بودن  گم شده رفتن ديگر اثرهاي اين شاعران از محيط ادبي و از مركزهاي علمي دونيامده و
  ).30همان جا، ص  (»آنها بايد باشد

 دورة خاموشي ادبيات فارسي 19- 16 هاي سدهها چنين عقيده دارند كه گويا  بعضي
 بيش از 20 سدة وايل تا ا18 سدة اواخرتوان گفت كه از  ولي به رغم آنها مي. ماوراءالنهر است

  .اند آزمايي كرده  شاعر در ميدان ادبيات قوه400
 شاعر دوازده 20 سدة و ابتداي 19 سدة اواخر ستان درهستان تاجيككوناحية در 
با، هناجي، گَرمي، هجري، : اند از قبيل كتاب زندگي و ايجاد كرده عنوان و صاحب صاحب

  .مولوي هجري، فطرت، ناصح و مانند اينها
 نفيري زده » درواز«لستان گ دروازي از زمرة آن شاعراني است كه بلبل طبعش در بحري

  . نامشهور ادبيات تاجيك استجمله شاعراناز . است
نمونة ادبيات « در تذكرة افضل مخدوم پيرمستي، عايد به زندگي و فعاليت بحري

  .توان معلوماتي گرفت مي» گنج پريشان«و » تاجيك
از جمله  ي، شاعران كوهستانذكردر ) 1940(» نمونة ادبيات تاجيك«استاد دهاتي در 

:  دروازي چنين نوشتهبحري دربارة ، حصاريارثيسرت عالمجان، پري حصاري، ميرزا ح
 يا از ها دربارة خود بحرين ها و بياض در تذكره.  دروازي، نامش معين كرده نشدبحرين«

 از – از مركز درواز نظر به گفت بعضي رفيقان دروازي بحرين. ايم هاي وي چيزي نديده نوشته
مردمي،  (از زبان حافظ خلقي.  وفات كرده است1916- 1915قلعة خمب بوده، تقريباً سالهاي 

  .»...اف يك شعر وي نوشته شد كه بد نيست  قلعة خمب شريف جوره)ملي
ن شاعران استعداد بود خوانيم، صاحب ن مييهايي كه در پاي از مثال«: تر آورده است نيپاي
  ).30دهاتي، ص  (»نمايان است) خصوصاً حسرت و بحرين(مذكور 
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 مخدوم لافض» التذكار لافض«رة  دروازي در تذكدر خصوص بحري معلومات ديگر
آغازي، حالوتبخش سخنان فارسي و  فارس ميدان طبيعت«: ين آمدهنپيرمستي است كه چ

الب دارالعلم طة خود ساخته، در سلك عريذتازي، مال عبدالحق دروازي است كه طلب علم 
از  در هر باب ماي بادة استفاده است،يپ هنوز قدح. بخاراي شريف به تحصيل علم پرداخته است

فوان ناش در ع سينه.  را مضامين رنگين در قيد استبحري. شريكان و همگنان خود زياده
 كند ويردتاگر فلك هرچند به كام او . ت خاطر احبابآشباب است و شعرش جالبخش مر

  .»درجات خواهد شد هم در ميدان درجات كمال عالي
 زبان عربي را خوب شود كه بحري  پيرمستي معلوم ميمخدومهاي افضل  از نوشته

نوشتة افضل پيرمستي به . وده استدانسته است و در جادة هنر از رفيقانش پيش گذشته ب مي
  .كرده است آن زمان در بخارا تحصيل علم ميدر  كه گردد برمي اوان جواني بحري

 در كليميچتسكي. ا.س عالم روس ،و درواز) شتر(در زمينة شاعران كوهستان قراتگين 
دستنويس نامعلوم شعرهاي شاعران «اوا  گليم.  و گ»)به زبان روسي(فهلويات درواز «مقالة 

 احوال و آثار بررسيمعلومات داده، ضرورت ) 9، شمارة 1957شرق سرخ، مجلة  (»كوهستان
ال و آثار ازي به احواند ها در روشني ولي اين مقاله. گذارند شاعران كوهستان را به ميان مي

  .توانند  داده نميكامل دروازي مواد بحري
اف  بيبح دروازي خدمت اميربيك ودن جريان زندگي و فعاليت ادبي بحريدر معين نم

 هاي زندگي بحري لوبه بعضي په) 1984دوشنبه، (» گنج پريشان«اف در  بيبح. بزرگ است
در كتابش جا داده را لي غزل هالپيروي  به ه، چند نمونة غزل و مخمس بحريروشني انداخت

  . دروازي استدر خصوص بحرياست كه فعالً بهترين و كاملترين معلومات 
» تذكرة اديبان بدخشان«دهد،   دروازي معلومات ميراجع به بحريديگري كه مأخذ 

 به زندگي بيدل راجع ،داد چراغاندل  ميرزاحسن و عليهجوب ه لعلتذكرمرتبان . باشد مي
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. شود ديده مي» گنج پريشان«اند كه در  يجاديات او دو غزل را نمونه آوردهمعلومات داده، از ا
  .اف است بيبحهاي اميربيك   تكرار گفتهراجع به بحريمعلومات دادة آنها 

  .شايستة تحسين است» ة اديبان بدخشانتذكر«به هر صورت كوشش مرتبان 
 هاي زندگي بحري ي لحظهتوان به بعض ي، م شد، از موادهايي كه در باال ذكربدين ترتيب
  .روشني انداخت

 هجري 1277 دروازي مال عبدالحق پسر عبدالحي بن موالنا عبدالقهار در سال بحري
جهان  ديده به اهل فرهنگ اي خانوادههة سنگيون درواز در ي ميالدي در د1860 سال امطابق ب
آموزي  علمي و دانشپدرش طلبات . سواد ابتدايي را در نزد پدرش آموخته است . استگشوده

خدوم اعلم به شاگردي هه ميپسرش را قانع كرده نتوانسته، او را به نزد عالم معروف د
 فلسفه و ادبيات را آموخته، معلومات ،ياضي، حكمت، منطقر  مو نزد او علبحري. گذارد مي

 كه دهد  را ديده، پدر او را مصلحت ميآموزي بحري  مخدوم اعلم قابليت دانش.رديگ كافي مي
  . كندهپسرش را براي تحصيل به بخارا روان

شهرت . پردازد ه تحصيل مي سالگي به بخارا آمده در مدرسة كوكلتاش ب21 در سن بحري
اين همان «گفتند كه  مدرسانش با افتخار مي.  تا آمدنش به بخارا رسيده بودشاعري بحري

  .»عبدالحق است كه قبل از رسيدنش در بخارا شهرت يافته بود
 خود درسان در مدرسه از همآيد، بحري هاي افضل پيرمستي برمي تهه از گفكانچن

  .ديگرد  گرديدن شهرت او در بخارا ميافزوناين باعث . پيشقدم بوده است
عضي از بدهد كه  گفتن افضل مخدوم از آن گواهي مي»  كند تدويرفلك هرچند به نام او«
  .برند  ميدها به او حس چهب و مالطالب

بعد از ختم مدرسه در آنجا وظيفة مدرسي . كند  در بخارا تحصيل مي1891 سال  تابحري
. گردد  عازم وطنش مي،ولي از بخل و حسد بعضي علماي بخارا به تنگ آمده. دهد را انجام مي
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اي را تعمير كرده، در  در درواز مدرسة كهنه. گيرد  صورت مي1891بازگشت او به درواز سال 
  .گيرد  عهده ميآن وظيفة مدرسي را به

 سال بحريوفات .  چندان معلوم نيستبحريبعد چگونه جريان گرفتن زندگي از اين به 
 يكي از شاعران درواز عايد به وفات بحري.  صورت گرفته است ميالدي1915 – هجري 1334

  :چنين گفته است
   آنكه بود استاد كلمرد نورالحق بحرين

  ال فوتĤـالي ســـاهللا تع بود حج رحمت
برابر است كه ) 1915 (1334سال با  به حساب ابجد »اهللا تعالي حج رحمت« تعبار

  .باشد  دروازي ميتاريخ وفات بحرين
يش از همه به شعرهاي او بولي شهرت او . علمان زمان خود بود  يكي از صاحببحري
  .تعلق دارد

رنگين و پاية شعر او بلند، .  بلندي طبع او گواهندبر شعرهاي به دست آمدة بحري،
آهنگي و بسيار   سبك خراساني با نهايت سادگي، خوشبه شعر را بحرين«. آويز است دل

  :»كند رنگ، عاشقانه و روان ايجاد مي و پرآب
  شادي نقـــاب در تـــگ آبگـــاگـــر ز چهـــره 

ــگ آب      ــر فتــاد اضــطراب در ت ــل بح ــه اه   ب
ــه ســيل اشــك ز غيــرت نمانــد آتــش دل        ب

  ست كه گشتم كبـاب در تـگ آب         ا  چه صنعتي 

  

 موضوع سنتي شاعران گذشته را بحري. هاي شاعر پيش از همه عشق است موضوع غزل
  :گويد بياني شعر مي  تازه و خوشيدهد و با طراوت دوام مي
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   كتـاب آورده اسـت      سـحرم  جادوي لعلت كـه بـر     
  خوان من اكنون چـه تـاب آورده اسـت     طفل حافظ 

ــس   ــش نفـ ــحا دركـ ــم ازناصـ ــوداي دلـ ــع سـ    منـ
  ب آورده اســتا ســيممع او بــه گوشــمســن كــه از

  

شكوه ضعف حال  چند بيت مناسب حال خود ديده شد كه شاعر از در يك غزل بحري
  :كند مي

  ضعيفي آن قـدر قـوت ربـود از جـسم و جـان مـن               
  كــه آب شــبنمي در راه مــن جوالنگــه قيــر اســت

  پرســي؟ محــيط فــضل را از مايــة شــيرت چــه مــي
  زنـد بـر زخـم شمـشير اسـت           زبان خامه تا دم مي    

  

شود كه زندگي او چندان به خوشي نگذشته  معلوم مي.  زندگي خود شكوه دارد ازبحري
  :گويد از اين رو در غزلي مي. است

  ها دارد ا ز چه ناساختنيـــــر با مـــده
  پس از اين غصه شرر بر دل چاالك كنم

دنيا و غم و شادي او گذران است و غم . بين است و به آيندة خود باوري دارد خوش بحري
  :داند دن را الزم نميخور

  فت ايام پراندوه مباشـــــري از كلحــب
  غم و شادي گذران است، چرا باك كنم

  :كند او سوز دل عاشق را ماهرانه تصوير مي.  شاعري عاشق است يا عاشقي شاعربحري
ــويم     ــه مـ ــو بـ ــده داغ مـ ــارا شـ ــتم نگـ   ز محبـ
ــه جــستجويم     كــه ز ســوز اشــتياقت همــه جــا ب
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  وش و هـاي و هـويش      برود ز جاي گـردون ز خـر       
ــه كــوه گــويم  « ــنم و ز عــشق دردي كــه اگــر ب   م

  »به خدا كـه نـرم گـردد دل سـخت سـنگ خـاره              

  

مثالً . در شاعران چنان بلند است كه شاعران ديگر را به تتبع از او وا داشت سليقة بحري
غزل » شادي نقاب در تگ آبگاگر ز چهره  «واجه محسن بخاري به غزل بحريخ عبداهللا

  :د كه بيتي از آن به طريق ذيل استجوابيه دار
  اگر شود مه من بي حجاب در تگ آب
  خورد همان ز حيا پيچتاب در تگ آب

البته .  داشته باشدي بايد ديوان اشعاراف تخمين كرده است كه بحري حبيباميربيك 
شاعري كه با چنين طبع بلند شعر نوشته است و شعرهاي به ما رسيده گواه اين دعوايند، بايد 

كه شايد زماني ديوان او به دست هواداران شعر واالي تاجيك است اميد . احب ديوان باشندص
  .برسد

* * *  
  :اي از اشعار بحري نمونه

ــنم    ــاك كـ ــستة غمنـ ــاد از آن خـ ــر يـ ــن اگـ   مـ
ــنم    ــاك ك ــن چ ــة ت ــم و جام ــحرا زن ــه ص ــر ب   س

  پيچـــد  ام از درد بـــه خـــود مـــي    دل شـــوريده
ــنم    ــاك ك ــه در خ ــت ك ــب اس ــده قري ــن كاهي   ت

ــا  ــيعمرهــ ــا  مــ ــده بيــ ــه تابنــ ــذرد اي مــ   گــ
ــنم      ــاك ك ــو نمن ــران ت ــه هج ــد ب ــا چن ــده ت   دي
ــت      ــدم روي ــار ندي ــك ب ــد و ي ــر ش ــارم آخ   ك
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  داغ بـــر ســـينه شـــدم نعـــره بـــر افـــالك كـــنم
  هــــا دارد دهــــر بــــر مــــا ز چــــه ناســــاختني

ــنم     ــاالك ك ــر دل چ ــرر ب ــصه ش ــن غ ــس از اي   پ
ــن    ــين كـ ــي رنگـ ــر ز مـ ــا پـ ــة مـ ــاقيا كاسـ   سـ
ــاك كــنم  ــا شــوم ســرخوش و هــر دم صــفت ت   ت

ــب ــاش حــ ــدوه مبــ ــام پرانــ ــت ايــ   ري از كلفــ
ــنم     ــاك ك ــرا ب ــت، چ ــذران اس ــادي گ ــم و ش   غ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


