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چکیده
ادبیات فارسی یکی از دورانهای مهم تحول و شکوفایی خود را در شبهقاره و سرزمین هند سپری
کرده است .میرجعفربیگ بینش کشمیری (وفااات واادود 1100ه.ق ).یکاای از نااا آورانِ ناشااناختۀ
دورۀ تیموریان هند است که دیوان وی تابهامروز تصحیح نشده است .اگرچه بینش متولااد کشاامیر
بوده و سرزمین ایران را هیچگاه به چشم ندیده است؛ اما برای درک صحیح ،فهم و شناخت وی و
آثارش باید محتوای فکری و اندیشگانی شعرش را واکاوی کرد؛ بااههمیندلیل بااه بررساای برخاای
زوایای پنهان در شعر بینش ،بهلحاظ اندیشههای نهفتۀ ایرانی پرداختااه میشااود؛ تااا از ایاان ریا
ت بهترِ شاعر و همچنین شناخت بیشتر فرهنگ و تاااریا ایراناای در دورۀ تیمااوری
موجبات شناخ ِ
فراهم آید .آنچه تبیین شد ،نشان از اشراف بینش ،بر زبان و فرهنگ ایاارانزمین دارد .ذکاار برخاای
شهرها و اماکن جغرافیایی سرزمین ایران و رسومی چون جشنهای نوروزی و باورهااای فرهنااگ
ایرانی و زبان و اصطالوات رایجِ عامیانه در اشعار بینش ،همااه نشااانگر شااناخت عمیا شاااعر از
ایران است که موجب به تصویر درآوردن غیرمستقیم گوشههایی از تاریا اجتماعی و فکری زمانااۀ
تیموریان هند شده است .پرسش اصلی این است شاعری که تما عمر خود را در منطقۀ کشمیر و
هند سپری کرده ،چرا و چگونااه اندیشااههای او تمامااا ایراناای اسااتژروش پا وهش ایاان مقالااه
بهصورت توصیفی-تحلیلی با استناد به ابزار کتابخانهای و همچنین براساس شیوۀ یادداشااتبرداری
از منابع و آثار بینش کشمیری است.
واژههای کلیدی :بینش کشمیری ،فرهنگ ،اندیشههای ایرانی ،دیوان بینش ،شبهقاره.
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 -1مقدمه
ادبیات فارسی یکی از دوران مهم تحول خود را در شبهقاره و سرزمین هند سپری کرده تااا جااایی
که هنوز تعداد کتابها و نسا خطی فارسی موجود در سرزمین هند ،نزدیک بااه تمااا نسااخههای
خطی موجود در ایران است .جایگاه زبان فارسی در شبهقارهای که قرنها زبان اصاالی و رساامی و
محمل تفکر و فرهنگ اسالمی -ایرانی بوده ،بسیار واال و ارزشمند اساات و تحقیا در خصااو
شاعران و نویسندگان فارسیزبانِ آن دوره که آثار گرانسنگی بااه ن اام و نزاار از خااود بااه یادگااار
ت امروزِ زبان فارسی در منطقااۀ شاابهقاره
گذاردهاند ،امری است واجب و اجتنابناپذیر؛ چراکه اُبه ِ
را ماادیون آنااانی هسااتیم کااه فراموششاادگان هسااتند و شاااید نااامی از آنااان ،وتاای در تاااریا
ادبیاتهایمان نیز ذکر نشده باشد .میرجعفربیگ بینش کشمیری (وفات ودود 1100ه.ق ).یکاای از
نا آورانی است که تحقی متقنی دربارۀ اندیشههای ایراناای و خودباااوری وی اراشااه نشااده اساات.
ضروری است برای شناخت بیشتر وی ،اندیشههای فکری شاعر بررسی شود؛ چراکه زبااان در هاار
دوره و در هر سطح ،تحتتأثیر همین اندیشهها و ایدشولوژیهاست.
ایدشولوژی عبارت است از« :ن امی از هنجارها ،ارزشها ،باورها و جهانبینیها که نگرشهای
اجتماعی -سیاسی و اعمال یک گروه ،یک بقۀ اجتماعی یا جامعه را در وکم یک کاال ،هاادایت
میکند» ( .)Noth,2004:148در واقع باورهای فردی است که با توجه به هاار دوره از زمااان ،آرا
و بهتدریج آموخته میشود و تفکر ،تکلم ،ادراک و استداللهای فردی را تحتالشعاع قرار میدهد
و دگرگون میسازد .بینش کشمیری ،شاعر کشمیری فارسیزبان ،همچون آینااهداری ،بازتابکنناادۀ
اندیشه ها و باورهای ایرانی است که در ناخودآگاه او نقش بسته است؛ بنااابراین بررساای محتااوای
فکری بینش کشمیری ،بر یافتههای تاریا ،فرهنگ و تماادن ایراناای در دورۀ تیمااوری میافزایااد و
شاید این نوع پ وهشها موجبات وصلِ ولقااههای گسسااتۀ تعااامالت و اشااتراکات بااین ایااران و
سرزمین شبهقاره را مهیا سازد.
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
بینش کشمیری ،اهل کشمیر بود و در آن جغرافیا میزیست .وی هیچگاه سرزمین ایران را به چشم
ندید؛ اما کامالا مختصات فکری و فرهنگی ایرانی در شعر او مشهود است .این پ وهش به بررساای
این موضوع میپردازد که چرا شاعری که تما عمر خود را در منطقۀ کشمیر و هنااد سااپری کاارده
است ،اندیشههای او تماماا ایرانی استژ
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 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
ریشه و تاروپود زبان اصلی سرزمین شبهقاره ،زبان باصالبت و شیوای فارسی بوده اساات .معرفاای
بینش کشمیری بهعنوان یکی از بزرگان فارسیزبانِ آن منطقه که وا و جایگاهشااان بهدرسااتی ادا
نشده ،امری است واجب و اجتنابناپذیر .ازآنجاییکه شاعران ،آینهدارانِ زمان و اندیشههای جامعۀ
خویش اند و شعر آنان منبعی است دست اول ،بنابراین تحقیا در زناادگی ،محتااوا و اندیشااههای
شعری بینش کشمیری ،از ویث فرهنگی و تاریخی نیز اهمیت بسزایی دارد.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
روش پ وهش در این مقاله بهصورت توصیفی -تحلیلی و با استفاده و استناد به ابزار کتابخانهای و
همچنین براساس شیوۀ یادداشتبرداری از منابع و آثار بینش کشمیری است .در این پ وهش پا
از دستیابی به نسا موجود اثر و یادداشتبرداری از نکات الز  ،همچنین مطالعه در کتب تااذکره
و تاریا ادبیات ،به معرفی شاعر و بررسی مضااامین شااعری وی پرداختااه شااده اساات .سااپ

بااا

مراجعه به منابع کتابخانهای و پایگاههای اینترنتی معتبر ،اندیشههای سیاسی ،فرهنگاای و هنااری در
دورۀ تیموری بررسی شد و بازتاب آن در شعر بیاانش مااورد واکاااوی قاارار گرفاات .ازآنجاییکااه
پ وهش واضر از دستنوشتههای خطی اثر انجا گرفته است؛ هر جا بیتی از بیاانش شاااهد آورده
می شود ،به جای شمارۀ صفحه ،شمارۀ برگ ذکر شده است .الز به ذکاار اساات نمونااه بیتهااا از
کلیات وی ،موجود در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا آورده شده است .نسخۀ خطایِ بریتانیااا قاادیمترین و
معتبرترین نسخۀ خطی از آثار بینش است .این نسخه کلیات یا کلیۀ آثااار بیاانش را درباار دارد .در
پایانِ مقاله به معرفی نسخهها پرداخته شده است.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
تاکنون در مورد اندیشهها و بهوی ه ایرانگرایی بینش کشمیری هیچگونه پ وهشی اراشه نشده است.
تذکرهها بهوی ه تذکرۀ شعرای کشمیر از اصلحبنسالم کشمیری ( )1346و دانشنامهها بهخصااو
دانشنامۀ ادب فارسی در شبهقاره زیرن ر وسن انوشه ( )1380و دایرۀالمعارف بززگرا اسززالمی
( )1383و تاریخ ادبیات در ایران از ذبیحاهلل صفا ( )5 /2 :1364در مااورد بیاانش بخااش کوتاااهی
دارند و به زندگینامۀ مختصری از شاعر بسنده کردهاند .نیز باار دیوان شااعرش (قصاااید ،غزلیااات
شاعر) هیچ تحقی و تصحیحی صورت نگرفته است .فقط یکی از پنج مزنوی بینش به نااا رشززتۀ
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گوهر در سال  1392به اهتما یوسف اسماعیلزاده تصحیح و در نشر رخسار صاابح منتشاار شااده
است .مقالهای در مورد زندگی ،ممدووان ،آثار و برخی نکات بدیعی در شعر بیاانش نوشااته شااده
است (اختیاری؛ مرادقلی)1 -20 :1397 ،؛ اما پرداختن به بازتاب اندیشههای ایرانی در شعر بیاانش
مسئلۀ جدیدی است که تاکنون به ور جدی مورد پ وهش قاارار نگرفتااه اساات .در ایاان جسااتار،
محتوای فکری و اندیشگانی بینش و بازتاب آن در شعرش تحلیل و بررسی شده است.
 -2زندگینامۀ بینش
میرجعفربیگ ،متخلص به بینش ،شاعری است ایرانی-هندی که در قرن یازدهم هجری میزیست.
اجداد او از ایران به کشمیر مهاجرت کردند و ادامۀ عمر خود را در آنجا سااپری کردنااد .بیاانش در
آن سرزمین متولد شد ( .)Routledage, 164-165: 1990سال تولد بینش در هیچ منبعاای یافاات
نشد .بینش تحصیالت خود را در کشمیر گذراند و در دورۀ محمد اهر صفشکن در ودود سال
 1074همراه او به شاهجهان آباد منتقل شد (شریفی .)339 :1387 ،آنچااه مسالسم اساات ،در اواخاار
دورۀ پادشاهی شاهجهان و مقارن با پادشاهی اورنگزیب عالمگیر بوده است.
بینش کشمیری پ

از تسلط بر علو مختلف ،شاعری و سرودن شعر را آغاااز کاارد .ازجملااه

کسانی که با بینش کشمیری همعصر بودند ،محمدافضل سرخوش است .سرخوش کسی است کااه
تذکرهنامۀ خود را ودود 1100ه.ق .نوشته است (صفا .)1321 :1364 ،5/2 ،با اینکه وی بااا بیاانش
در یک زمان زندگی میکرده ،اما زندگینامۀ مفصلی از شاعر نیاورده است .خوشگو شعر بیاانش را
به صفات «تازگی و نازکی» ستوده است (خوشگو .)136 :1389 ،بینش مجاادداا در پایااان عماار بااه
کشمیر بازگشت و در کشاامیر درگذشاات (مهااروش461 :1383 ،؛ تیکااو .)132 :1342 ،گوپاااموی
وفات بینش را در ودود سال  1100هجری نوشتهاست» (گوپاموی.)109 :1336 ،
 -1-2مذهب بینش
با آنکه در هیچ منبعی از شیعه یا سنسیبودن بینش ،سخنی نیامده ،اوتماالا وی به مذهب شیعه اعتقاد
داشته و در اشعارش بسیار از وضرت علی(ع) سخن گفته است .همچنین آنجا که اشعار مدوی در
وصف اما رضا(ع) سروده و در برخی ،محشر عاشورا را یاد کرده ،کامالا شیعهگراییِ شاعر مشااهود
است ،اما نه شیعۀ متعصب؛ چراکه عالوهبر قصاید ،در مزنویهای گلدسته ،فصل چهار از بیاات 5
تا  148و در مزنوی شور خیال ،از بیت  643تا  685خلفااای راشاادین را بااهترتیب سااتایش کاارده
است و هر یک را با صفتی که به آن مشهور هستند نا برده اساات .درنهایاات همااۀ صاافات را در
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وضرت علی(ع) جمع دیده و به وی اقتدا میکند .البته نبایااد از ن اار دور داشاات کااه در شاابهقاره
تعصبی در میان شاعران وجود نداشته است و اغلب شاعران اهل سنت نیز بااه سااتایش اهاال بیاات
پرداختهاند .با این تفاصیل اوتمال دارد با تساهل و تسامح در دربااار پادشاااه وقاات ،اورنگزیااب،
بهسر برده باشد .قصاید اول و دو بینش در مدح اما رضا(ع) سروده شده و قصاید سااو و پاانجم
وی ،در مدح وضرت علی(ع) است .از جمله:
نبززززودی گززززر نبززززوت خززززت ا مززززد

ألززززی بززززودی نبززززی بعززززد از محمززززد

بزززه ات مرتآزززی ون أزززگ و شززز ن اسززز

کزززه فخزززر خآزززر و پیزززر چ تنزززان اسز ز

(بینش ،بیتا-149[ :پ])
بززه دسززتش هززاللوار انگزززش

گززززشود قلعززززۀ خیبزززر چنززززان بهوسزززانی

که خز نگش

بزززه روز رز ز وشززززوب چززززی ابززززرویش

بززززه زیزنهار بروورده والزفزززقار انگزززززش

(بینش ،بیتا - 182[ :ر]) -2-2معرفی مختصر وثار شاأر
کلیات بینش یا همان مجموعه آثار وی شامل غزلیات و قصاید و مزنویهای شاااعر اساات .نسااخۀ
بریتانیا به شمارۀ  Egerton 705ودودِ  7000بیت است .این نسخه شامل کلیات بیاانش یااا کلیااۀ
آثار بینش از قصیده ،غزل ،مزنوی و جز آن است .بینش عالوهبر قصاایده و غاازل ،در مزنویساارایی
نیز تبحر داشته و پنج مزنوی به تقلید از خمسۀ ن امی از وی بهجای مانده است؛ به نا های بیززنش
ابصار ،گنج روان ،گلدسته ،شور خیال ،رشززتۀ گززوهر (رک .اختیاااری؛ مرادقلاای.)5-9 :1397 ،
مزنوی دیگری به نا جواهرنامه به بینش منسوب است ).)Routledage, 1990, 164-165
 -3-2فرهنگ و اندیشههای ایرانی در شعر بینش
یکی از پیامدهای مهم وکومت تیموریان هند ،گسترش پارهای از وجوه فرهنگ و تماادن ایااارانی
در شابهقاارۀ هند است .این امر بدان سبب واشز اهمیت بوده که تیمور ،جد اعاالی ایاان سلسااله،
توجه خاصی به وفظ موازین ترکی-مغولی و برتریدادن ترکان جغتایی بر اتباع ایرانی داشته است
(آژند .)825 :1383،بعد از مرگ تیمااور ،تعاادادی از فرزناادان و نوادگااانش از ماااشی سااایاسی و
فارهنگی او فاصله گرفتند و شیفتۀ فرهنگ ،هنر ،ادبیات و علو ایراناای شاادند (رازپااوش:1383 ،
 .)834بابر و شماری از شاهان بعدی سالسلۀ تایموریان هنااد ،ازجملااه شاااهجهان و اورنگزیااب،
شاهزادگانی بودند که به م اهر فرهنگ و تمدن ایرانی عالقهمند شدند .این بینش و رز تفکر ،هم
زمینۀ ورود ماهاجران ایارانی باه مشاغل مهم اداری و ن امی تیموریان هند را فااراهم کاارد و هاام
برخی از م اهر فرهنگ و تامدن ایارانی را در آن سرزمین رایج و گسترش داد.
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بینش کشمیری شاعر هندی -ایرانی است که با وجود آنکه سرزمین ایران را وتی یک بار هاام
به چشم ندیده؛ اما ایرانیسرایی و ایرانیگراییِ وی در اشعارش کامالا مشااهود اساات .به وریکااه
وتی یک واژۀ هندی در دیوانش یافت نشد.
بر اصطالوات ،ترکیبات و کنایاتی که در شعرش به کار باارده ،تمامااا ایرانیاات واااکم اساات و
بدونشک ،نشأتگرفته از افکار و اندیشههای یک ایراندوست به تما معنا است که تکلاام ،ادراک
و استداللهای فردی شاعر کشمیری را تحتالشعاع قرار داده اساات .چنااد مااوردِ آن بااه مصااداق
«مشت نمونۀ خروار» در این پ وهش مورد بررسی قرار گرفته است:
 -1-3-2أالقهمندی شاأر به سرزمی وبا و اجدادی
یکی از وی گیهای شعری بینش ،بهکارگیری جغرافیای ایرانی در توصیفات و تشبیهات وی است.
اینکه شاعر وتی یک سفر نیز به ایران نداشته و در اشعار خااود بارهااا از برخاای شااهرها و اماااکن
جغرافیایی سرزمین ایران یاد کرده است ،نشان از عالقهمندی و معطوفبااودن افکااار شاااعر باار آن
دیار و ساکنان سرزمین آبا و اجدادی خویش است .بینش همچون کسی است که زادۀ ایران بااوده،
سالیان زیاد در آن سرزمین زندگی کاارده و ساافرهای زیااادی بااه شااهرهای مخااتلفش داشااته و از
شهرهای ایران بهوفور در شعرش یاد کرده است؛ در صورتی کااه او ساارزمین ایااران را بااه چشاام
ندیده است« .در کلمات و اصااطالوات ،جملهبناادیها و تشاابیهات و اسااتعارات شااعر وی ،همااه
ایرانیت کارفرماست و در هیچ موقع هرگز معلو نمیشود که این اشعار از شاعر کشاامیری اساات؛
کشمیریای که سرزمین ایران را وتی از دور هم ندیده است» (یزدانی 320 :1372 ،و .)321
اگرچه «او هرگااز ایااران را ندیااده بااود» (انوشااه)568 :4 ،1380،؛ وی از شااهرهای مازناادران،
همچون ساری ،فرحآباد و رستمدار ،آمل ،بارفروش و صفیآباد یاااد کاارده اساات .عالوهباار آن ،از
شهرها و مکانهایی ن یرِ شیراز و شاهچراغ ،اصفهان ،تبریز ،همدان ،قم ،کاشان ،ساوه ،قزوین ،ری،
تهران ،اردبیل ،گنجه ،سبزوار ،نیشابور ،مشااهد ،قاااشن ،کرمااان ،سیسااتان ،هاارات ،قناادهار ،رشاات،
الهیجان ،استرآباد و فرحآباد نیز نا برده است.
مازندران:
مثزززززز مززازنززززدران دیززززار کازاسززز

کزززه بزززه هزززر موسزززمی بهشززز

نماسززز

(بینش :بیتا [  -206ر])
شهر ساری ،فرحوباد ،وم و صفیوباد:
شهززززززر سزززاری تمزززززا خززززاـ مززززراد

کزززززه بزززززود اشزززززرف از فرحوبزززززاد
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باشزززد از شزززش جهززز

صزززارش گززز

خوشنمززززا چززززون شززززفق ز ابززززر بهززززار

([بینش ،بیتا -207 [ :پ])
رود ارس:
بززر دیزدۀ دریادل مز پزززز نتزززوان بسزززز

چش ز و دل بیززنش بززود ایزز رود ارس نیسزز

(همان - 61[ :پ])
کوه الوند:
گرفتزززززه بزیکمززززر نازکززززی دلززز بینزززش

کززه بززاز دوری او هم ززو کززوه الونززد اسزز

(همان -53[ :پ])
شیراز و شاهچراغ:
ز بزس بینش به پززرواز نشززا از شززو شززیراز

پزززر پروانزززه و شزززاهچراغ میتزززوان گفزززت

(همان -215[ :پ])
کرمان:
خاـ کشمیر از دأاگویان کرمززان بززس کززه شززد

چززون لسززاناالرض دارد خززواهش مززد تگری

(همان196[ :ر])
 -2-3-2بهکارگیری لغات و اصهال ات أامۀ ایرانی
درک عمی  ،دقی و کاربرد سنجیدۀ مفاهیم و اصطالوات ایرانی در شعر بینش ،عالوهبر آنکااه باار
توان و غنای شعر وی افزوده ،نمایانگر تسلط و اشراف او باار فرهنااگ ،زبااان و دانااش ایراناای در
ب تأثیرگذارترشدنِ هرچه بیشتر سخنِ وی شده است.
کالمش است؛ همچنین موج ِ
به ن ر میرسد خانوداه و ا رافیان او که مقیم هند بودند و بهوی ه مادرش ،از تعااابیر رایااج در
ایران استفاده میکردند که این تعبیرها و اصطالحها ملکۀ ذهن شاعر شده و در شعر به شاایوایی از
ب آن در
آنها اسااتفاده کاارده اساات .بااهکارگیری ایاان لغااات و اصااطالوات و جااایگیری مناسا ِ
جایجای اشعار بینش ،عالوهبر قرارگرفتن در خانوادهای که به فرهنگ اصلی یا ایراناای خااود بهااا
می دادند ،نشان از خودباوری شاعر و اشراف و تسلط کامل شاعر باار زبااان و فرهنااگ ایاارانزمین
دارد .چنین تسلطی واصل نمیشود ،مگر با مطالعۀ فراوان و وجود انگیزهای وافر باارای فراگیااری
آن ،که قطعاا اشعار بینش ،گواهی بر این عالقهمندی است .وجود تعبیرها ،ترکیبها و اصااطالواتی
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زیبا در شعر بینش ن یر آنچه در پی میآید ،گواه میل و اعتماد او بااه فرهنااگ و ساارزمین مااادری
خویش ،ایران ،است:
کاری از وب خوردن وسانتر بودن( :امروزه نیز برای نشاندادن آسانی و راوتی کاری ،مااابین
اشخا

رد و بدل میشود).

بززود بززه پززیش مزز از وب خززوردن وسززانتر

بززه پززای تیززی تززو ایثززار نقززد جززان کززردن

(بینش ،بیتا -225[ :پ])
سیر دردِ دل کردن :یا دردِ دلی سیر میتوان کردن( :یعنی از اندوه و راز خود با دیگری گفاتن
تا ود بهدستآوردن رضایت خا ر).
بززه کززوی او ز گلش ز مززیبززر پیغززا بلب ز را

که پیش گ رخان دردِدلی سززیر مززیتززوان کززردن

(همان-228[ :ر])
جان به لب رسیدن( :از فرط اندوه و ناراوتی به جان آمدن).
جان به لززب مززیرسززد گززر هززوس خنززده کززن

صززبح و شززادی ایبززا بززه مزز دشوارسزز

(همان- 7[ :ر])
دل گرو گذاشت ( :این اصطالح به معنای ضمانت و امانتگذاشتن چیزی باارزش است).
کزززی بز زوهد خانزززهخرابزززان تزززو را سزززامانی

دل گذارنزززد گزززرو تزززا غززز دلبزززر گیرنزززد

(همان-89 [ :پ])
چیگی به کا کسی گردیدن( :یا به کا گردیدن فلک :یعنی همه چیااز موافا بااا خواساات و
آرزویِ کسی قرار گرفتن و پیش رفتن).
فلع گویززا بززه کززا چشز بیمززار تززو میگززردد

کززه از هززر گززردش او لقززۀ مززات شززود پیززدا

(بینش ،بیتا– 224[ :ر])
دس

و دلِ کسی از کار شدن( :بیمیل و رغبت شدن .دست و دل از کااار رفااتن یااا از کااار

شدن یعنی بیمیل شدن).
بر هر طززرف کززه هزززم و نسززی صززبا گذشز

چزون برا اللززه دسز

و دل از کززار شززد مززرا

(بینش ،بیتا -5 [ :پ])
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سر کسی بیکاله ماندن( :این تعبیر امروزه در معنای بینصیب و محرو ماناادن تااداول دارد.
البته در اینجا به بریدن سر شمع نیز ن ر دارد).
از بززس هززوای وادی شززو تززو بززود گززر

ماننززد شززمُِ کشززته سززر بززیکززاله مانززد

(همان-129 [ :پ])
از ذکر سایر مزالها خودداری و فقط به برخی دیگر از تعبیرها اشاره میشود:
هوای کسی را داشتن105 :؛ نیش زبون ،در عوض74 ،102 :؛ امروز فردا کردن ،وانمود کااردن:
148؛ کار دل تما شدن41 :؛ خا ر جمااع بااودن ،زمینگیاار شاادن185 :؛ زیاار ساار داشااتن134 :؛
نازکش236 :؛ دل و زبان یکی بودن215 :؛ گل کردن (شروع کردن)138 :؛ به گَرد چیزی نرساایدن:
74؛ دل مرده208 :؛ دلسرد شدن ،سادهلوح247 :؛ آه در بساط نداشتن ،آب سرد باار ساار ریخااتن:
133؛ آب از سر گذشتن ،جادادن30 :؛ لب تر کردن ،روسفید شدن15 :؛ کوتاهینکردن 243 :و. ...
 -3-3-2بازتاب فرهنگ أامیانۀ ایرانی در شعر بینش
در بررسی اشعار بینش ،عالوهبر اینکه وی محیط و فضای محلی و ایرانی را درن ر داشااته اساات،
ذکر بعضی از روشهای فرهنگی نیز دیده میشود؛ بهعنوان مزال با اشاره به یک شعر وی ،یکی از
این روشهایش یادآور میشود« .وقتی بود که بعضی از مرد دیااارِ ایاارانزمین ،اگاار میخواسااتند
کاری یا امری را در واف ۀ خود نگاه دارند ،یکدو وجب نا میگرفتند ،روی یکی از انگشتهای
خود میتابیدند یا دستمال یا گوشۀ لباس خود را گره میزدند .بینش از این سنت اسااتفاده کاارده و
معنی تازهای به وجود آورده است» (یزدانی 320 :1372 ،و  .)321امروزه نیز این فرهنگ در برخی
منا

روستایی ایران ،بهخصو

در بین کهنساالن مرسو است .بیت دو به این باور قدما اشاااره

دارد که پریدن پلک چشم را عالمت دیدن دوست و آشنا میدانستند و میگویااد :اگاار دریااا میاال
(هوای) دیدن تو را نمیداشت ،نمیپرید.
رشزززتۀ وه بزززه انگشززز

نفزززس میبنزززد

تزززا ز یزززاد نزززرود زلز ز

گرهگیزززر کسزززی

(بینش :بیتا)] -248[ ،
بیت دو به این باور قدما اشاره دارد که پریدن پلک چشم عالمت دیدن دوست و آشنا اساات
و میگوید :اگر دریا میل (هوای) دیدن تو را نمیداشت ،وبابش نمیپرید .سعدی گوید:
دیدها مززیجهسز

گفتنززد ببینززی روی دوسز

خود درفشان بود چشم کاندر او سیماب داشز

(سعدی ،غزل )130
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و این نمونه از بینش:
دریزززا اگزززر نداشزززته باشزززد هزززوای تزززو

چشززز ِ بزززاب یزززاد پریزززدن نمیکنزززد

(بینش ،بیتا-208[ :ر ])
همچنین به زبان آوردن نا خداوند برای دفع چشم زخم .این سنت رایج نیااز از قاادیم تااا بااه
امروز همواره بر زبان کوچک و بزرگ جاری است؛ یعنی برای دفع چشم زخم «بنامیزد» و یااا نااا
خدا را بر زبان میراندند :گفتها که چشم بد دور بماند از چنین قامت رعنایی.
گززر بززه سززیر قامزز

او گفتززها نززا ِ خززدا

هززر نفهززس از شززو در دل مززدب بسزز اهلل شززده

([بینش ،بیتا-230[ :ر])
یا این سنت قدیمی شمع گذاشتن بر سر مزار؛ چنان که اسیر شهرستانی گوید:
از فرنگززی نرگسززی تیززر نگززاهی خززوردهایزز

شززمُ سززبگی بززر سززر سززنگ مززگار مززا نهیززد

(قهرمان)285-284 :1370 ،
کزسزززی کزززه کزشزتزززۀ ابزززروی او مززرا دانززد

بزززهجزززای شزمزززُ زنزززد تزززیی بززر مززگار مززرا

(همان-14[ :ر])
این بیت شاید کمی متفاوتتر از بیتهای قبلی در این بخش باشااد ،امسااا ویااف اساات از ایاان
رسم زیبای نوروزی و ربطی که شاعر به زیبایی تما  ،روی و موی محبااوب را بااه بهااار و بنفشااه
تشبیه کرده است ،گذشت .در واقع شاعر به گلفروشانِ گلهای بنفشه و نسترن در فصل بهار نیااز
اشاره دارد که امروزه نیز شاهد این بساط بنفشهفروشان در گوشهوکنار خیابانها در نوروز هسااتیم
و با این بیت زیبا میتوان وال و هوا و رسم فصل بهار و نااوروز دورۀ تیموریااان را نیااز در ذهاان
ترسیم کرد:
ای شزززا از بنفشزززززهفروشززززانِ مززوی تزززو

فیززضِ بهززار نسززترنِ صبززززز ِ روی تزززززو

(همان - 92[ :ر])
 -4-3-2نوروز
نگاه وکمرانان تیموری هند باه جشن نوروز و اقادامات آنهااا باارای برگاازاری یااا عااد برگزاری
مراسم این جشن ،متأثر از رز تفکر و اندیشۀ شاهانِ نا بردۀ تیموری و اوضاع سیاسی و اجتماعی
روزگار آنها بوده است؛ چون جلوس بار تاخت سلطنت در هنگا تحویل ساال ،بار عاا دادن به
امرا و منصبداران برای تبریک عید و تقدیم پیشکش ،برگزاری جشن روز شرف ،افزایش منصب
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امرا و منصبداران در روزهای اول تا نوزده فروردین ،اعطای خطاب و جاگیر و علاام و نقاااره بااه
برخی از منصبداران را مورد توجه قرار میداد (الهوری .)186 :1867 ،بدینترتیب اشاااراتی نیااز
که بینش کشمیری در ارتباط با مراسم نوروز در جایجای اشعارش دارد ،با تأثیرپذیری از این نوع
فرهنگ رایج زمانهاش است که در اشعارش نمود پیدا کرده است:
روز نزوروز اسززز

از شزززو لززب میگزززون او

شیشززۀ دل هم ززو مینززا میکشززد در بززر شززراب

(بینش ،بیتا -43[ :پ])
نوبزهار ومززد کززه مسززتی گز کنزززد دیوانززه را

کوه و صحرا شد ز مززوال اللززه سرتاسززر شززراب

(همان -43[ :پ])
روز نوروزاسزززز باساقی بغ گیریخوشاسز ز

گرچه می را هم و مینززا میتززوان در بززر گرفز

(بینش ،بیتا -64[ :ر])
پیزش رویز

اشزززع را در دیززدها ورا نیسز

چون شود نوروز طف از خانززه بیززرون مززیشززود

(همان - 97[ :ر])
ای شزززا از بنفشزززززهفروشززززانِ مززوی تزززو

فیززضِ بهززار نسززترنِ صبززززز ِ روی تزززززو

(همان - 92[ :ر])
 -5-3-2أالقهمندی شاأر به اشعار شاأران پیشی ایرانی
خوانش اشعار بینش ،گویای این وقیقت است که وی بهدلیل دلبستگی به سرزمینِ آبااا و اجاادادی
خویش و شاعران نامدار آن دیار ،بهخصو

نگاه وی های که به شعر و ساابک و ساایاق ن ااامی و

بعد از آن ،وافظ ،سعدی و خیا داشته ،شعرش را بهنسبت شاعران دیگر در این ساابک ،آشااناتر و
دلنشین تر کرده است .خمسۀ بینش که خااود ،آن را خمسااه نامیااده ،کااامالا در همااان وزن خمسااۀ
ن امی سروده شده است .ذکر نا چند مزنوی در شعر بینش ،نشان از مطالعۀ شاعر در آثار پیشینیان
و آگاهی و تجربۀ موردنیازِ شاعر برای سرودن مزنوی است.
دیزززززده ز تززززو مهلززززُ انززززوار شزززد

سززززینه ز تززززو مخزززززگن االسزززرار شزززد

تحزفزززززۀ ا ززززرار بززززوهد کزززززر تزززو

مصزززززدر وثزززززار بزززود فکزززززر تززززززو

بیزززنش ابصزززززار کزززه نزززا وور اسزززز

مزززد تزززو را گزززنج پزززر از گزززوهر اسز ز

(همان - 42[ :ر])
پززززری دختززززی ،پززززری بگززززذار مززززاهی

بززززه زیززززر مقنعززززه صززززا ب کالهززززی

(ن امی)50 ،1382 :
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و بینش با الگو گرفتن از ن امی ،دختر هندو را اینگونه توصیف میکند.
پزززززری رو دختزززززری در پزززززردۀ نزززززاز

بزززه أاشزززق هم زززو فزززیض صزززبخ دمسزززاز

(بینش ،بیتا-842 [ :ر])
ضمن آنکه در بررسی اولیۀ نسخهها ،اشعاری دیده شد که گویا شاااعر بااه اسااتقبال از خواجااۀ
شیراز ،وافظ ،سروده است (رک .اختیاری؛ مرادقلی ،)14 :1397 ،چنانکه گفتهاند« :غزلهااایش کااه
قسمت عمدۀ دیوان او را تشکیل میدهد ،بیشتر در جواب غزلهای فارسی پا

از زمااان سااعدی

سروده شدهاند» (انوشه.)568 :4 ،1380 ،
نکتۀ جالب این است که مضامین مورد استفادۀ بینش ،تااا واادودی بااا فکاار و فلساافۀ خیااامی
اوا ه شده است و به تکرار ،مفاهیمی چااون :شرابنوشاای و غمزدایاای ،زودگااذر بااودن عماار و
بیاعتباری جهان و خوشباشی در شعر بینش مشهود است:
پهلزززززززوی بزززززا شزززززراب بنزشزیززززز

پزززززززرواز نشززززززا را هزززززوس کززززز

(بینش ،بیتا -216[ :ر])
سرخوش نشی که شادی أززال همززی د اسز

گوید مزززدا بززا لززززب پززززر خنززده صبحزززد

(همان - 59[ ،پ])
صرا ی با لب خنززدان بززه اهز ِ بززگ مززیگویززد

که أال گردش پیمانهای بودهسز

و مز غافز

(همان -180[ :ر])
و در برخی اشعار ،شاهد تعبیراتی از جن

شعر سعدی هستیم:

گرفتززه بی کمزززر نازکزززی دلززز بیززززنش

که بززار دوری او هم ززو کوه الززززوند اسز

(همان– 56[ :ر])
نیز
بزززاد اسزز

بززه گزززززوش مز نصیزززززح

انززززدوه فززززرا کززززززوه الززززونززززززد

(سعدی)326 ،1386 :
و این غزلِ بینش ،مطلع غزل معروف سعدی را به یاد میآورد:
به فلزززع میرسززد از صززززافدلی نززززاز مززرا

گززر دهزززد صیزق ابروی تززو پزززرداز مززرا

(بینش ،بیتا-18[ :ر])
به فلع میرسد از روی چززو خورشززید تززو نززور

قزز هززو اهلل ا ززد چشززز بززد از روی تززو دور

(سعدی)357 ،1385 :
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 -4-2معربفی اجمالی نسخ وثار بینش
 -1-4-2نسخۀ کتابخانۀ موزۀ بریتانیا به شمارۀ Egertoo 705

نسخۀ کتابخانۀ موزۀ بریتانیا به شمارۀ  ،Egertoo 705شامل کلیات بینش است و هاار صاافحۀ آن
 14بیت با فاصلۀ  2/5سانتیمتر دارد .نسخۀ بریتانیا برخی از بیتهای شاعر را ندارد؛ امااا بهنساابت
نسخههای م وجودِ دیگر ،از قدمت و اصالت بیشتری برخوردار است و در میان نسااا خطاای آثااار
بینش ،اقد  ،اصَحس و اکملِ همه است .تاریا کتابت و کاتب آن مشخص نیست ،اما قراین نشان می
دهد که این نسخه در قرن یازدهم و در زمان ویات شاعر کتابت شده است.
 -2-4-2نسخۀ شمارۀ 1571
نسخهای به شمارۀ ( ،1571براساس بیتشماریای که انجا شد) واوی  3698بیاات و متعلا بااه
گنجینۀ دستنوشتههای شرقی آکادمی علو تاجیکسااتان اساات .ایاان نسااخه دارای کاغااذ قاادیمی
وصالیشده است؛ صفحۀ اول سرلووه ،تصویر رنگی مذهب دارد و جلد ترنج آن نیز وصالیشااده
است .کتابت آن به سال 1268ه.ق است.
 -3-4-2نسخۀ شمارۀ 645
نسخهای به شمارۀ  ،645شااامل  2882بیاات و متعلا بااه دستنوشااتههای شاارقی آکااادمی علااو
تاجیکستان است .این نسخه دارای جلد چرمی قدیمی و دوختهشااده اساات و روی آن سااه تاارنج
دیده میشود .کتابت این نسخه 1268ه.ق است.
 -4-4-2نسخۀ کتابخانۀ موزۀ ساالر جنگ هند به شمارۀ 1409
نسخۀ کتابخانۀ موزۀ ساالر جنگ هند به شمارۀ  1409که با خط نسااتعیل واضااح نوشااته شااده و
عناوین آن به رنگ قرمز و دارای لکۀ ر وبت است و افتادگی دارد.
 -5-4-2نسخۀ کتابخانۀ بانکیپور به شمارۀ 339
نسخهای در کتابخانۀ بانکیپور به شمارۀ  ،339با خط نستعلی من م و عالی که تنها شامل قصاااید و
غزلیات شاعر است؛ تعداد برگهای آن  ،59دارای  15سطر و اندازۀ آن  6/5×9و  4×7است .ایاان
نسخه در  18ربیعاالول 1324ه.ق ،توسط کاتب کتابخانه ،فضلالباری ،به درخواساات شاابابالدین
خدابخش ،دستیار کتابدار وقت ،به رشتۀ تحریر درآمده است.
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 -6-4-2نسخۀ کتابخانۀ وکادمی سلیمانوف به شمارۀ 201/1
تعداد برگهای این نسخه  110و اندازۀ آن  20×12است .این نسخه با مرکب سیاه و خط نستعلی
ریز نوشته شده و دارای جلد سخت چرمی با نقشونگار است و پایان ندارد.
 -7-4-2نسخهای در تاشکند
نسخهای دیگر در تاشکند است کااه بااا خااط نسااتعلی واضااح روی کاغااذ ضااخیم نیمهابریشاامی
کرمی رنگ نگاشته شده است .متن در قالبی از خطوط رنگارنگ و الیی محصور شااده و نسااخۀ
پایان ندارد.
درضمن ،شمارههای  2 ،1و  ،3بهترتیب نسخههای برگزیدهشده برای انجا این پ وهش بود.
 -3نتیاه
بینش کشمیری در سرزمین کشمیر متولد شد و در هند زیسته و در همان کشمیر درگذشته اساات؛
بااینوجود فرهنگ و اندیشههای ایرانی در شعر او تأثیر فراوانی داشااته اساات .اشااعار وی گویااای
اوساس واال و عالقهای ژرف نسبتبه زبان و فرهنگ ایرانی است و بهعنوان پیشااگامی راسااتین و
وفادار به اصالت ،اندیشااههای ایراناای را در اشااعارش انعکاااس داده اساات .درک عمیا  ،دقیا و
سنجیدۀ بینش از مفاهیم و اصطالواتی که در شعرش به کار برده است ،نمایانگر تسلط و اشااراف
او بر فرهنگ ،زبان و دانش ایرانی است و شاهدی بر همان عالقهمندی است که پیشتر در مورد آن
گفته شد .وی در اشعار خود بارها از برخی شهرها و اماکن جغرافیایی ساارزمین ایااران یاااد کاارده
است؛ سرزمینی که وتی تا لح ۀ مرگ نیز به چشم ندیده است .همچنین یااادآوری برخاای رسااو
همچون جشنهای نوروزی ،باورهای عامیانهای که در فرهنگ ایرانی رایج بااود ،توجااه بساایار بااه
ت عمی شاعر از ایااران
شاعران پیشینِ سبک خراسانی و عراقی و غیر آن ،همهوهمه نشانگر شناخ ِ
و عالقه به مو ن نادیدۀ خویش است .اوتماالا اجداد بینش از آن دسته ایرانیان مهاجری باشند کااه
در زمان بابر در منطقۀ جنوب هند سکونت گزیدند؛ یعنی دکاان و آگااره و بیعتااا بااهعلت عالقااۀ
فراوانی که فرمانروایان این منطقه به ایران و مذهب شیعه داشتند ،رنگوبوی فرهنگ ایرانی کمکاام
همۀ آن سرزمین را فراگرفته است؛ تاآنجاییکه دربار آنان ممل سو از ادیبااان ،شاااعران ،دانشاامندان و
رجال ایرانی شده بود .درواقع دکن ،دهلی و آگره در زمان وکومت تیموریان هند ،یعنی از بااابر و
همایون و اکبر تا آخرین سال ین این سلسله ،مهمترین مراکز فرهنگ اسالمی ایراناای هنااد بودنااد.
پ

میتوان علت عجینبودن این همه اندیشه و فرهنگ ایرانی در وجود بینش را محیطاای کااه در
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آن زندگی کرده و ارتباط با ایرانیانی که ساااکن آنجااا بودنااد یااا بااهعنوان مسااافر بااه آن ساارزمین
میآمدند ،دانست که کنجکاوی و عالقهمندی بینش به فرهنگ و دیار آبااا و اجاادادیش ،وی را بااه
تفحااص در مااورد فرهنااگ گذشااتگانش وامیداشاات و بااه ایاان ترتیااب شااعرش موجااب
بهتصویردرآوردنِ غیرمستقیمِ گوشههایی از تاریا فرهنگی و فکری زمانۀ تیموریان هنااد نیااز شااده
است .شناخت اندیشههای بینش کشمیری موجب درک بهتاار ولقااههای مفقااودۀ شااعر و فرهنااگ
فارسی است.
 -4منابُ
 .1آژند ،یعقااوب ،تیمور گورکان ،دانشنامۀ جهان اسززال  ،جلااد  ،8تهااران :بنیااد دایرةالمعارف
اسال .1383 ،
 .2اختیاری ،زهرا؛ سهیال مرادقلی ،معرفی نسخهخهی بینش کشمیری و تحلی وثززار و اشززعار
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 .7خوشگو ،بندر ابن داس ،سفینۀ خوشگو ،جلد  ،2تصحیح سیسد کلیم اصااغر ،تهااران :کتابخانااۀ
موزه و مرکز اسناد مجل

شورای اسالمی.1389 ،

 .8رازپوش ،شهناز ،تاریخ تیموریان؛ دانشنامۀ جهان اسال  ،جلد  ،8تهران :بنیااد دایرةالمعارف
اسالمی.1383 ،
 .9سعدی ،مصلحالدین .غگلهای سعدی ،تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران :نشر سخن.1385 ،
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 .10شاهین ،مهدی؛ توسلی ،سینا ،بررسی روابززا ادبزی ،تززاریخی ایزران و شززبهقاره در دوران
وصفااهیان هند و تالپوران سند ،فصلنامۀ مطالعات شبهقاره ،شاامارۀ  ،33صااص ،157-136
دانشگاه سیستان و بلوچستان :زمستان .1396
 .11شریفی ،محمدرضا ،فرهنگ ادبیات فارسی ،تهران :فرهنگ نشرنو ،انتشارات معین.1387 ،
 .12صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،جلد  ،5/2چاااپ دهاام ،تهااران :انتشااارات فردوسای،
.1364
 .13قهرمان ،محمد ،ماموأۀ رنگی گ  ،تهران :نشر سخن.1387 ،
 .14گوپاموی ،محمسد قدرتاهلل ،تذکرۀ نتایجاالفکار ،چاپ پانزدهم ،بمبئی :نشر اردشایر بنشاااهی
فرزند خداروم مرزبان الهآبادی.1336 ،
 .15الهوری ،عبدالحمید ،بادشاهنامه ،تصحیح کبیرالدسین اومد ،کلکتااه :انجماان آسایایی بنگالااه،
.1867
 .16مهروش ،فرهنگ ،دائرۀالمعارف بگرا اسالمی ،جلد  ،13زیر ن ر کاظم موسااوی بجنااوردی،
تهران :مرکز دائرةالمعرف بزرگ اسالمی.1383 ،
 .17ن امی گنجوی ،خسرو و شززیری  ،تصاحیح وساان وویااد دسااتگردی ،بااه کوشااش سااعید
ومیدیان ،چاپ چهار  ،تهران :نشر قطره.1382 ،
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