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Abstract 

Bishr and Hind is the name of an old story of Arab lovers, which was 

set in Medina at the time of Prophet of Islam. Ibn al-Nadim has narrated 

the names of both of them along with the names of other famous Arab 

lovers. The story is about Hind, a married woman, falling in love with 

Beshr, a religious person or a poet who always went to the Prophet’s 

Mosque. But in the end, they could not be together, and they both died 

and were buried next to each other. This story has close narratives in 

Arab literature, and for the first time, Ibn al-Sarraj al-Qari, a famous 

spokesman and litterateur of the 5th century A.H., has narrated it in the 

Masare' el-'Oshshaq in verse and prose. In Persian literature, given few 

references made by poets, such as Fakhr ad-Din Iraqi, Awhadi 

Maraghai and Khwajou Kermani, it is revealed that this story was 

known at least until the Ilkhani period. Hamd-Allah Mostowfi has 

attributed the Masnavi Bishr and Hind to Najib ad-Din Jorbazaqani and 

Amin Ahmad Razi in his tadhkirah Haft Iqlim, has narrated eleven 

verses of it in the name of this poet of the 7th century A.H. Currently, 

there is no manuscript of this book in hand.  

Key words: The story of Bishr and Hind, Arab lovers, Persian 

poetry, Masnavi, Najib ad-Din Jorbazaqani. 
  

 

 

 

 

                                                 
1- Emeritus Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar 

University of Kerman: modaberi2001@yahoo.com 

Date Received:   23. 05. 2018                     Date accepted: 07. 07. 2918 

mailto:modaberi2001@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 ادبیّات و علوم انسانی دانشکدة

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

 و بازتاب آن در شعر فارسی« بِشر و هند»قصّۀ 
  پژوهشی(-)علمی

 
 1محمود مدبّری

 چکیده 
و  هنام قصّة قدیمی از عشّاق عرب است که در مدینه و در عهد پیامبر )ص( اتّفاق افتاد ،بِشر و هند 

 شدنعاشق، است. موضوع آندیگر عشّاق معروف عرب آورده در کنار نامنام آن دو را  ،ابن النّدیم

. در ردکه همیشه به مسجد النّبی تردّد می، عابد یا شاعری کبِشر زنی شوهردار به نام هند است بر

 دند . شد و در کنار یکدیگر به خاک سپردهوصال این دو عاشق دست نداد و هردو جان باختن ،نهایت

دبا و ، از ا، ابن سَرّاج قاریر ادبیّات عرب دارد و نخستین بارهای نزدیک به هم داین داستان روایت 

در . استکردهنثر نقل  ،  به نظم وآن را در کتاب مصارع العشّاق ،محدّثان مشهور قرن پنجم هجری

ای و تاه شاعرانی چون فخرالدّین عراقی، اوحدی مراغهادبیّات فارسی با توجّه به اشارات کو

. تاسلخانی شهرت داشتهصر ایدست کم تا عاین داستان، خواجوی کرمانی ، معلوم می شود که 

ی در ه و امین احمد رازدادالدّین جُرباذقانی نسبت مثنوی بشر و هند را به نجیب ،الّله مستوفیحمد

 ، هیچ. در حال حاضراستنام این شاعر قرن هفتم نقل کرده ، یازده بیت از آن را بهتذکرة خود

 .ای از این کتاب در دست نیستنسخه

الدّین مثنوی، نجیب، قصّة بشر و هند، عشّاق عرب، شعر فارسی :کلیدی هایواژه 

 .نیجُرباذقا
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 مقدّمه -1

 ،مربوط به آنها را در مقالة ثامنههای های عاشقان عرب و کتابنام زوج ،«الفهرست»صاحب 

 «کتاب بِشر و هند»است که در میان آنها  و اسالم آورده جاهلیّهفنّ اوّل و ذیل اسماءالعشّاق 

، «عَزّه کُثَیّر و»، کتاب  «عُروه و عَفرا»، کتاب «عمرو بن عَجالن»در ردیف آثاری چون  کتاب 

رد. خوبه چشم می« ذی الرّمّه و مَی»و کتاب  «سعد و اسماء»، کتاب «مجنون و لیلی»کتاب 

 (543: 1350)ر.ک: ابن ندیم، 

بو ا «مصارع العشّاق»،  استآمده ترین اثری که قصّة بِشر و هند در آن، قدیمپس از آن

، شعرا و محدّثان دورة از ادبا ،(500-417محمّد جعفر بن احمد السّرّاج القارئ البغدادی )

های او شهرت بیشتری یافته و خود منبع مهمّ و این اثر از دیگر کتاب 1.است ،دوّم عبّاسی

ب ن کتاای« بیالحُبّ فی التُّراث العر»های عرب است . نویسندة دربارة عاشق و معشوقموثّقی 

اخبار و قصص العشّاق دانسته و در فصل هشتم کتاب خود ، با عنوان   را معتبر و مهمّ در

ین کتاب اختصاص به ا «السّرّاج و الموت عشقاً»، بخشی را در ذیل عنوان   «قصص الحُبّ»

بندی قصصِ مصارع العشّاق ، به انواع قصّه های عجیب و غریب عاشقانه داده که ضمن طبقه

 (253 -238:  1980محمّد حسین عبداللّه،) .استشود پرداختهبه مرگ ختم میکه غالباً 

 قصّۀ بِشر و هند  -2

صاحب »نویسد : است و میاشارة کوتاهی کرده «بِشر االسدی» ابن حَجَر در میان نام صحابه به 

رها ذک»: گویددهد و میبیشر توضیح می« هند الجُهنیّه»و در ذیل نام  2«هند الّذی ماتَ من حبّها

ابی عبداللّه بن محفوظ ، عن الحسن بن محمّد بن المستغفری، عن «فی الذّیل»موسی ابو

ص و حف، عن ابی العبّاس مسروق، عن عمر بن الحَکَم السمرقندی، عن ابی بکر الشّافعیّ

یقال  شابّ : کان فی بدء االسالم رجل، قالالورّاق و القاسم بن الحسن، عن ابی سعد، عن ابیه

ه و آله ی، و کان اذا توجّه الی رسول اللّه صلّی اللّه علعبدالعُزّی، و کان من بنی اسد بن شرله بِ

فکانت  ،ة و لها زوج یقال له سعد بن سعید، فعلّقته، فنظرت الیه فتاة جمیلو سلّم اخذ علی جُهنیّه

جمة بشر مت االشارة الیها فی ترو قد تقدّ الیها ... فذکر القصّة المطوّلة. تقعد له کلّ غداة لینظر

شود که این داستان در زمان پیامبر میگفته  3«حرف الباء الموحّدة من الرّجال.االسدی من 

 است .در مدینه و مکّه اتّفاق افتاده ،(اکرم )ص
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ر و مأساة بش»، تحت عنوان ه را به نظم و نثر، این قصّابن سرّاج قاری در مصارع العشّاق

است . بعضی از قصّه را نقل کرده ،م راویان و سپسبه عادت خود، ابتدا ناآورده و « هند

ار زگار از این داستان انتشتری که در این روات روایت او با روایت مشهورتر و مفصّلجزییّ

ور طروایت اخیر به ،ت ابن سرّاج و سپسنخست روای ،، تفاوت دارد . در اینجااستیافته

 شود .میخالصه آورده

 روایت ابن سرّاج -2-1 
خبر نقل است از ابوبکر محمّد بن عبدالملک بن بشر از ابوالحسن محمّد بن احمد بن رزیق 

از ابوبکر محمّد بن عبداللّه بن ابراهیم شافعی از ابوالعبّاس احمد بن محمّد بن مسروق از عمر 

ت : از پدرش که گف ،بن عبدالحکم و جعفر بن عبداللّه ورّاق و قاسم بن حسن از ابی سعد

سیر او . مرفت اللّه میهر روز نزد محمّد رسول از بنی اُسید بن عبدالعُزّی ، ،جوانی به نام بِشر

وهر که شدرحالی؛ )هند( از جُهَینه بر او دل باخت وگذشت و زنی زیبارمی «جُهَینه»از قبیلة 

یند  بِشر می نشست تا او را بببود . زن هر روز صبح در انتظار  «د بن سعیدسع»داشت و نام او 

را با ابیاتی  سخ ابیاتوشت و نزد او فرستاد . او نیز پاامّا دیگر طاقت نیاورد و برایش ابیاتی ن

شد  بِشر عصبانی ،های منظوم  متواتر شد . در نهایتو پرهیز از گناه داد و این نامه در تقوی

 های او را ندهد .جواب نامهبور نکند و و سوگند خورد که دیگر از کنار منزل او ع

خواست که برای او طبیب بیاورد امّا هند میهمسرش  .)هند( پس از آن، بیمار شد آن زن

اند و ادّعا کرد که جنّ در حمّام، موجب آن بیماری دکه علّت بیماری خود را می گفت

ست ادیدهو اضافه کرد که در خواب است و راه عالج ، نقل مکان به جای دیگری است شده

که  ای برگزیدند . همسر هند پذیرفت و هند خانها)مکّه( ساکن شده ها در زمین بطحاءکه آن

 . بهبود یافت ،کم کم بیماری اوکاربا این  باشد تا هر روز صبح او را ببیند و در مسیر عبور بِشر 

 و را حلد و قول داد که مشکل اپیرزنی در خانه همراه هند بود که از موضوع او آگاه ش

ه انة اینک، به بهعبور بِشر نشست و چون او را دید ، روزی در محلّاین کاربرای . کندمی

، نظر بِشر را برای کمک به او جلب ای برای او بنویسدخواهد نامهپسرش در عراق است و می

هند از پشت در ، نوشت و در همان زمانکرد و بِشر می. پیرزن، مطالب نامه را امال میدکر

حر پندارد که او سِگفت که می، پیرزن به بِشر . پس از اتمام نامهشنیدسخنان آن دو را می
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از  ه را گفت و اینکهر هم موضوع آن زن از قبیلة جُهنیبش. است و علّت آن را سؤال کردشده

ند و ادعویذ و دعای مخصوص آن سِحر را می. پیرزن گفت که تاش در امان نیستاو و قبیله

 چارة کارش را خواهدکرد. روز بعد

به هند گفت که خود را خوب بیاراید و آماده شود و اطاّلع یابد که  ،از سوی دیگر

، وقت مالقات را با شود. هند نیز پس از کسب خبرشوهرش در چه وقتی از شهر خارج می

 ، بِشر در آن روز به دنبال پیرزن به خانة او که دریرزن در میان گذاشت و بدین ترتیبپ

در خانه  خود را با هند ،. پیرزن فوراً در را از پشت قفل کرد و بشررفت ،د بودحقیقت خانة هن

 .تنها یافت

، زن خود را با مردی بود ، ناگهان برگشت و در خانههمسر هند که به مزرعة خود رفته

ست شر گری. بکشان نزد رسول اللّه)ص( بردبشر را کشاناو را طالق گفت و  ،. پستنها یافت

 .تان را برای پیامبر)ص( بازگو کرداست و تمام داسکه فعل بدی از او سرنزدهو قسم خورد 

 .آن دو در برابرِ او اقرار دادند پیامبر)ص( کس فرستاد و پیرزن و هند را احضار کرد و

 .، کسی نظیر یوسف صدّیق)ع( استپیامبر)ص( فرمود که خدا را شکر که در میان امّت من

   .ت کرد و او را رأس آن فتنه خوانده از گناه خود توبه کند و پیرزن را مالمبه هند گفت ک

ه محبّت هند در بشر بِشر به منزل خود بازگشت و هند هم نزد خانوادة خود رفت  امّا تاز

روزها منتظر شد تا عِدّة هند به سر رسید . آنگاه کسی را به خواستگاری  ،این. بنابربوداثر کرده

مبر)ص( بر پیارا در برا او فرستاد . حال نوبت هند بود که پاسخ منفی به بشر بدهد و از اینکه او

اندند و او هند رس کم مریض شد و خبر بیماری او را بهش کند . بشر کممالمت ،همفتضح کرد

سید و ر به نهایت خود ،بودند . شدّت بیماریو همه نگران وضع بشر شدهکرد التفاتی نمی

واهر . خرد و نالة سختی زد و از دنیا رفت، اشعاری به زبان آوبشر در آخرین لحظات حیات

هند خبردار شد و  نزد خواهر بشر آمد  ،آغاز کرد. پس ، ندبه و زاریاو بود بشر که باالی سر

ا بردند ر جسد هند .د فریادی کشید و او نیز جان باختشدّت درکه از آنقدر  و ماتم گرفت؛

 ، آن پیرزن نزد پیامبر)ص( رفت و گفتو همراه بشر دفن کردند. پس از گذشت ایّامی

از  هک خدا توبة اورا نپذیرد . پیامبر)ص( فرموداست، ار بودهمسبّب این کچون  ترسد کهمی

  4 د.، توبة نَصوح را می پذیرخداوندغفار و توبه کند که همانا گناه خود است
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 روایت جدیدتر -2-2

تان یّات بیشتری دارد و به داس، طول و تفصیل و جزیاستروایت دیگری که شهرت یافته

ن حفظ ، در آاست شربِامّا همچنان مایة اصلی داستان که عشق پاک تر است عاشقانه نزدیک

م است و البتّه برخالف روایت ، منظوو بشرهای هند نامه نگاری، است. در این روایت همشده

در  ،پسسافتد و، ابتدا در مدینه اتّفاق می، پیامبر)ص( در آن نقشی ندارد. این داستانکهن

ه و همسر هند از قبیلة جُهنیّ ،عنوان بشر عابد یا بشر شاعربه . در اینجا از بشرمی یابدمکّه ادامه 

ا روایت ب ،هاات و بعضی نامست. این روایت در جزییّاشده، نام بردهقیس یا سعد بن سعید ،او

 اوّل اختالفاتی دارد و خالصة آن چنین است : 

 کرد و جوان زیبارو ولی زاهد و عابدیزندگی میدر مدینة منوّره  ،بِشر عابد یا بِشر شاعر 

ند بنت ه»کرد به نام ، زنی زندگی میراه او. در مسیر رفتبود که هر روز به مسجدالنّبی می

یا  ی به نام قیس، از زیباترین زنان عرب و همسر او مرد ثروتمند و مؤمن«ههندالجُهنیّ»یا  «فهد

یی ، ناگهان بِشر را دید و زیباز باالخانه مردم را تماشا می کرد. روزی که اسعد بن سعید بود

 یقاً جا گرفت، عممر تکرار شد و عشق بشر در دل هند. روزها این ااش در او اثر کردجادویی

نیز ای نوشت و به ک. نامهکرد که آن را کتمان کند. تا اینکه صبرش سرآمدولی تالش می

داد  ام. کنیز نیز دستور او را انجثانیاً آن را به دست بشر برساندخود داد که اوّالً رازدار باشد و 

ه آیا آن زن مجرّد این بود ک ،بشر از او کرد. اوّلین سؤالی که و نامه را به آن جوان رساند

بسیار ناراحت شد و در جواب نامه،  ،است؟ و وقتی شنید که او ازدواج کردهاست یا متأهّل

ها مدّت ،رند و بشها بین ه. این نامه نگاریادن از گناه برایش نوشتداشعاری در تنبیه و پرهیز

گر، پرهیز و آه و شوق وصال بود و از سوی دینیاز و اشک و  ،از سویی ؛ادامه پیدا کرد

 . تذکّرات دینی و برحذربودن از گناه و غیره

 ،کرد. بشر امتناعبه بیماری افتاد و از خوردن و آشامیدن  ،تا اینکه هند از شدّت دلباختگی

. دار نشودتا کسی خبر از این فضیحت ترسید و شبانه به مکّه سفر کرد و در واقع گریخت

 .وی خود رفت و ماجرا را تعریف کرد، به منزل بانکه کنیز آمد و خبری از او نیافت روز بعد

فر تجاری همسر او از س دّت بخشید و به بدترین حال افتاد. در این اثنا،، بیماری اورا شاین خبر

هرچه سعی کرد بر او طبیب  .باری دیدشت و زن خود را در چنان وضع رقّتبازگ ،که داشت
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الش تغییر به سفر برود تا ح که او بهتر استنپذیرفت و به شوهر خود گفت برای  ، اوبیاورد

 ،ای که همسر هند برای اقامت برگزید، خانه. از قضاا به مکّه مسافرت کردندکند و آنه

وانست او تشر از منزل بیرون می رفت، هند میهرگاه ب طوری که؛ بهنزدیک به منزل بشر بود

 . را ببیند

از  که «جنوب». پیرزنی به نام کردمیاوضاع بدِ روحی را تحمّل  ، هنددر این میان

ن شدعاشق. هند هم تمام ماجرای ن هند رفت و از احوال او جویا شدبه دیدیگان او بود، همسا

قول داد که چارة کار او را . پیرزن به او ز تا پایان برای پیرزن تعریف کردخود را از آغا

ا نشست و منتظر شد تا او ر بشر، در مسیر راه و به محض اینکه از خانه خارج شد کردخواهد

بارة سِحری در ، بشر از کنار او عبور کرد و پیرزن با او به سخن آمد و از اوببیند. پس از مدّتی

به   ه. بشر گفت در مدینه زنی بودشد و علّت اقامت در مکّه پرسیدمیاش دیدهکه در چهره

ته و مّا از وی گریخا گاه او را ندیدهه و هیچنگاری بودند که تنها ارتباطشان شعر و نامهنام ه

ز او در ا، او را به خانة خود می برد تا فرداصبح اگر بیاید است. پیرزن گفت کهبه مکّه آمده

مژدگانی  اوبه منزل هند رفت و از تشکّر کرد و آن زن فوراً  ،. بشربرابر سِحر محافظت کند

رة هند درخشید و این را ق در چه. برخواست و گفت که فردا صبح، بشر نزد او خواهدبود

 گردد . مینبر زوداست و ش برای یک سفر تجاری به شام رفتهکرد و گفت همسرباور نمی

او  بشر از حیلة که؛ درحالید بشر رفت و او را همراه خود کردنز ،پیرزن صبح روز بعد

رش بود شد و بشر پشت س . پیرزن وارد خانهدو رفتند تا به منزل هند رسیدند . هرخبر بودبی

ن ز ،پیرزن در را قفل کرد و ناگهان ،ن. بعد از آاین خانه، خانة اوستکرد که و خیال می

 هرسید خره به وصالشا به آغوش او رساند و گفت که باألزیبایی در برابرش ایستاد و خود ر

ود زمان ب . آناستکند که در عشق او چقدر نحیف شده و از او خواست که به اندامش نگاه

مال و گفت ک هم او را سرزنش کرد و آنجا خانة اوست. این بار، او هند است که بشر دانست

 در آن است که از حرام دور باشد . ،عشق و زیبایی

با  داشتند با عصبانیّت، همسر هند ناگهان از سفر برگشت و هر دو را دید که در این حال

، زنی با فریبکه پیر؛ بشر گفت دو را بکُشد است شمشیر بکشد و هر. خوگفتندهم سخن می

میان آنها هیچ  که و گفت دانسته که این زن، شوهر داردنمی و او هاو را به این خانه آورد
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ز ارة او از مردم شهر سؤال کند تا است و از همسر هند خواست که دربارابطة حرامی نبوده

که پیرزن حاجتی دارد و هرگز گمان  هکردشود. نیز گفت که گمان میوضعیّت او آگاه 

ز ، جههم که از این موضوع آگاه شدرانی می خواند و وقتی را به هوسکه او کرده نمی

 . استنصیحت و تحذیر کار دیگری نکرده

ه هند گفت ک، به همسر ة اتّفاقات را شاهد بودکرد و همکودکی که در آن خانه کار می

، او به  ههرچه هند او را به سوی خود می خواند د وهرچه این مرد می گوید، حقیقت دار

ر . پس همساستهگفتاب و عقاب و موت و حساب برایش میو از ثو کردهشدّت پرهیز می

وجود دارد و نظیر یوسف صدّیق )ع( هم  ،)ص( خدا را شکر که در امّت محمّد :هند گفت

ه از ک به هند گفت نزد خانواده اش برگردد گذرد و به او شکّی ندارد وگفت که از بشر می

 شود.، از او جدا میاین پس

میل عجیبی در خود احساس  بود که جمال هند در نظرش آمد وبه منزلش نرسیده بشر

ان دورة عِدّة هند پایها ادامه داشت تا مدّت ،کرد و قلبش به هوای او تپیدن گرفت و این حال

دوری  ، هند بود کهاین بار ستاد که با او ازدواج کند امّارایش فرپیامی ب ،. پس از آنیافت

 عتناییر بشر اصرار و خواهش و تمنّا بود، در هند بی هرچه دخواست و و او را نمیکرد می

 بود.آن همه زجر و عذاب که دیدهبود و یادآوری 

الش تا قیامت به وص بعد از مدّتی ، بشر به سختی بیمار شد و هند هم به او پیام داد که

و از خوردن  در بستر بیماری افتادبشر ، نتیجههای بیتا اینکه پس از آن همه پیام نخواهد رسید.

 .او آمد و حال نزار برادر را دید خواهری داشت که به بالینبشر،  و آشامیدن امتناع کرد.

ند رفت و با انة ه. پس به خیازمند نیست و به حبیب محتاج استبرادر به طبیب ن که دانست

 ، به مالقات اواز او خواست که در این زمان که آخرین رمق در بِشر است ،تضرّع و التماس

فس ، دانست که به سختی ن، نگران شد و با او همراه گردید و همین که بشر را دید. هندبیاید

رگ که مگفت زمانی پیشِ او آمده و لبخندی زد و سالم کرد  ،امّا بشر در آن حال می کشد

، دوباره عواطفِ گذشته ست و وصل سودی ندارد. وقتی هند سخن او را شنیدمیان آن دودر 

ند و با ، نوحه کگریست. بشر گفت چون جنازه اش را ببینددر او به حرکت درآمد و بسیار 
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از تن  شَهقه ای زد و روحش ،بعد از آن ستد و نگاه به او اشاره کند و به کُشتة عشق سالم بفر

 . شد جدا

و را امّا چون ا کرد و خود را برجنازة بشر افکندچنین دید، گریست و نوحه هند که این

. ردندهر دو را غسل دادند و در یک قبر دفن کاست. حرکت دادند، دیدند که او هم مرده

ق آن را درخت عاشق و معشو نام دو درخت از قبر رویید که، بعد از گذشت  روزگاری

 5. گذاشتند

  بِشر و هند در شعر فارسی -2-3
هرت ش ،های عاشقانة عربدیگر داستان در شعر فارسی، نسبت به، این قصّة عشق پاک

م و قرون هفتم و هشت در عصر ایلخانی دهد که الاقلامّا شواهد نشان میاست نیافتهچندانی 

وّفه میان متص در ،های عابد و زاهداند. نام بشرو اشاراتی بدان داشتهشده بود شناخته هجری 

، در «اربشر پرهیزگ». نظامی گنجوی هم یکی از بشرهای عابد را به نام و محدّثان کم نیست

صّة در حکایت روز دوشنبه در گنبد سبز، قاست که افسانة هفتگانة خود، هفت پیکر، آورده

 (214 -199: 1380ای،)ر.ک: نظامی گنجه .کنداو را نقل می
ای هنام زوج ،«نامهعشّاق»در مثنوی  ،شاعر و صوفی مشهور قرن هفتم ،فخرالدّین عراقی 

 است :را چنین آورده عاشق

شق پرس      شوق را ز عا صف مع  و

 ویگخسرو  به نزد شیرین  وصف  

ــوز  ــوق پروانـه  سـ  دانپروین شـ

ــت     همه عالم اگر پر از هوس اسـ

هاد  جان   ــیرین بود  فر چه شـ  اگر

 

 پرسوامق ز چشـــم عَذرا حُســـن  

لی     مهر    ی  جوی مجنون     ز طبع   ل

ــودای   دانرامین و ویس اصــل س

ــر  ــتیاق بِشـ ــتهند را اشـ  بس اسـ

برای      یرین    عــاقبــت هم  ــ  بود شـ

 (346: 1372)فخرالدین عراقی،     

 :ستای دیگر ضبط کرده که متفاوت ا، بیت مورد نظر را از نسخهعراقیمصحّح دیگر کلّیّات 

ــتهمه عالم اگرچه پُر     هوس اسـ

 

یاق هند بس       ــت یل را اشـ  اســـتپ

 (405: 1382)همان،                      

 . استتوجّه نداشته ،نام عشّاق و معاشیقشدن و معلوم می شود که به ردیف
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کمال الدّین محمود خواجوی کرمانی، شاعر معروف نیمة اوّل قرن هشتم، مانند فخرالدّین 

 :استآوردهبدین گونه « گل و نوروز»، نام عشّاق را در ابیاتی از مثنوی عراقی

ــحرگاه  ــبحی که از باد س  خنک ص

ــدی کز غایت مهر      خورآیین قاصـ

 یزانگآتشبشر خوش آن ساعت که 

 هــمــایــون وقــتــی و خــرّم زمــانــی

ــوان     لزار رضــ گ ــد آدم دم از   زن

ــوی    ــیر آید سـ  غمگینیعقوب بشـ

ــد  ــراب از جام  وامق کشـ  عَذرا شـ

ــتــانــهمجنون کنــد   گــذر زین آسـ

ــرو زند  ــر خسـ ــیرینعلم برقصـ  شـ

 

ــد    ــاب ــه بی ــاه  بوی زلف   وَرق  گلشــ

ــه  یغــام    اورنــ  ب پ  گلچهر     آورد 

ــد از   ــاب ــارت ی  دالویــزهــنــد بشــ

ــی  ــد ب ــاب ــی کــه ی ــی آرامِ جــان  دل

لیمــان             ــ ــد سـ ــاب  نگین مملکــت ی

ــه  ــف  ب ــامین      یوسـ ــاز بینــد ابن ی  ب

ــعـد  برآیـد فـال    ــمـا از نـام  سـ  اسـ

کوی     لی      نهــد در  ی ــهل ــان ــی  آشــ

ــام    یس  پی ــوی و ین   آیــد ســ م  را
 (571-570: 1370)خواجوی کرمانی،

و و تأثیر ا کند که همان زیبایینگیزبودنِ بشر اشاره میادر بیت مورد شاهد، به آتشخواجو 

 . جادوی آن است در هند

ام ج»، آنگاه که دربارة عشق در مثنوی اوحدی مراغه ای، شاعر معروف دیگر قرن هشتم

 :ای کوتاه داردگوید، به داستان بشر و هند اشارهسخن می« جم

 اســـت جدل و بحث ال و لن دگر  

ــق را از هــوس نــمــی دانــی   عشــ

 

 ناطقِ عشـــق را ســـخن دگر اســـت 

هنــد  الجرم   نی    بشــــر و  خوا  می 

 (628: 1340ای،)اوحدی مراغه     

عشق  ، نهداندف ماجرای آن، هوس میخالعشق بشر و هند را براستان د، اوحدی در اینجا

 .واقعی

انی برده الدّین جُرباذق، نامی از نجیب«تاریخ گزیده»، یک بار در کتاب حمداللّه مستوفی

جقه مدّاح امرای قلعة وشاق بود و در آخر عهد سال ،الدّین جرباذقانینجیب» :و گوید

)حمداهلل .« . کتاب  بشر و هند  از منظومات اوستدرگذشت. اشعار خوب دارد

 6(754 :1362مستوفی،
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 ،لدر اوّ .والیت نطنز، قلعه است در وشاق»: استنوشته« القلوب نزهه»و جای دیگر در کتاب 

لدّین اآن را کمرت گفتندی. چون وشاق بر آنجا حاکم شد، به وشاق معروف گشته. نجیب

 در حقّ او گفته:

 7«درآید از کمرت پای آفتاب به سن   چه سرکشی که به هر صبحدم به گاه طلوع

 (70: 1362)همان،                              

خستین ن ایدب بشر و هند را به این شاعر منتسب کرده و او، نظم کتاب ، مستوفیبنابراین

تی ر وقآن را د ،است و شاعرداستان مزبور را به نظم درآورده ،کسی باشد که در زبان فارسی

وان است. با اینکه از دی، سرودهاقامت داشته ،، نزدیک نطنزکه در قلعة وشاق یا قلعة کمره

د، تا کنون از مثنوی بشر و هن، و به چاپ هم رسیدهدی در دست است ، نسخ متعدالدّیننجیب

 . استشناخته نشدهای هیچ نسخه

به این  ،الدّیننویس قرن یازدهم هجری، در ذکر نام نجیب، تذکرهامین احمد رازی

. این ابیات در نعت حضرت رسول استه و یازده بیت از آن را نقل کردهی اشاره کردمثنو

است ثنوی انتخاب کردهی ظاهراً آنها را از مقدّمة آن مراز اکرم)ص( و صفت بُراق است و

. حاجی استن تا قرن یازدهم هجری موجود بودهای از آنسخه ،شود که حدّاقلّو معلوم می

. )حاجی ستات کردهجرباذقانی ثب الدّینفارسی بشر و هند را به نام نجیب خلیفه نیز منظومة

 (246: 1981خلیفه،

در بحر هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف  ،بر وزن لیلی و مجنون نظامی ،این منظومه

وی مین مثنکه در حال حاضر، سو ، سروده شدهر ، مفعولُ مفاعلن فعولن/ مفاعیلیا مقصو

       نظامی، است که « لیلی و مجنون»خاقانی و  «العراقین تحفه»ارسی در این وزن، پس از ف

القة و هفتم که ععران مکتب اصفهان در قرون ششم برخالف دیگر شا ،. شاعراسیمشنمی

موجود در اینجا یازده بیت  8.استاند ، بدین کار رغبت کردهنداشتهسرایی چندانی به مثنوی

 : گردداز مثنوی بشر و هند نقل می
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 فی النّعت

ــر   ــه ــر درگــه او ســــپ ــیب ــاق  ، ط

ــرش  ــظ ــر ن ــی در ه ــن ــع ــزار م  ، ه

ــانــش  ــدق در بــی  مــجــمــوعــة صــ

  صفت براق
کی     ت کم ز  بریــده   01در  جهــان   ، 

ــنــمــی بــتــی نــگــاری   مــاهــی صــ

مراز        ه ــه  ــازه گشــــت گس ت نر ــا   ب

ــورده    ــان شـــــراب خ ــی ــل ــاب ــا ب  ب

ــدگــانــی   در مــعــرض مــرگ و زن

ــم   ــان ه ــی ــه م ــودی ب ــان ب ــن  نشــــی

ــبر می      دوخت هر جامه که او ز صـ

گردون         یر  ــه ز ــّه ب لل بحــان ا ــ  ســ

 

ــکــّر او   ــاقــیاز شــ  9قــمــر ، وشــ

ــش  ــفســ ــقــویدر هــر ن  ، هــزار ت

ــروح امـــور در زبـــانـــش   مشـــ

   

ــه  ــوی ــده   در پ ــری ــان ب ــیِ زم  ، پ

ــاری    ــه ــل ب ــی گ ــن ــم  ســـــرو چ
ناز      مه و  ــ ــر کرشـ ــمش ز سـ  چشـ

ــه آب خــورده   ــن ــت  از چشــــمــة ف

ــان مــی ــی چــن  کــه دانــیزد نــفســ

 مـــانـــنـــد خـــیـــال دوربـــیـــنـــان

ــوخت    نه می سـ ــی  دود دل و آه سـ

 کس داشت دلی که آن نشد خون؟

 11(1053: 1378رازی،)امین احمد  

ظاهراً اوّلین و آخرین باری است که در ادبیات فارسی به نظم آمده و متأسّفانه  ،شر و هندبِ 

. می توان حدس زد که به رودشمارمیمفقود و شاید معدوم ادب فارسی بهجزو آثار  ،امروز

 . تاسبودهمثنوی کوتاهی « منظومة بشر و هند»، بب محتوای نه چندان مفصّل داستانس

 گیرینتیجه -3

بِشر و هند، نام قصّة قدیمی از عشّاق عرب است که در مدینه و در عهد پیامبر )ص( اتّفاق 

است. این دیگر عشّاق معروف عرب آورده افتاده و ابن النّدیم، نام آن دو را در کنار نام

از  ،ابن سَرّاج قاریر ادبیّات عرب دارد و نخستین بار، های نزدیک به هم دروایت ،داستان

ادبا و محدّثان مشهور قرن پنجم هجری، آن را در کتاب مصارع العشّاق،  به نظم و نثر نقل 

های عاشقانة عرب، شهرت است. این قصّه، در شعر فارسی، نسبت به دیگر داستانکرده

و  ایاست امّا اشارات کوتاه شاعرانی چون فخرالدّین عراقی، اوحدی مراغهچندانی نیافته

دهد که الاقلّ در عصر ایلخانی و قرون هفتم و هشتم خواجوی کرمانی شواهد نشان می
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ازی و و امین احمد ر های حمداللّه مستوفی. با استناد به گفتهاستهشده بودهجری شناخته

 الدین جرباذقانی تنها شاعر فارسی زبانی است که این داستان را در مثنویحاج خلیفه،  نجیب

مفقود و جزو آثار  امروز، است امّابه وزن لیلی و مجنون نظامی، به نظم درآورده کوتاهی

 . رودشمارمیشاید معدوم ادب فارسی به
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