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   نسخة برلنتذكرة خرابات
  •مختارالدين احمد

  ∗سيد حسن عباس :ترجمه

در زمان جنگ جهاني دوم، براي حفظ و حراست از كتابهاي خطي عربي، فارسي و 
  و توبنگنمناطق نسبتاً دوردست اما محفوظ ماربورگ ، به برلنانة شاهيتركي كتابخ

هاي خطي  نسخه در ميان. شود فرستاده شده بود و هنوز در همانجا نگهداري مي
، نسخة خطي تذكرة شعراي فارسي به عنوان  در دانشگاه ماربورگكتابخانة برلن

شود كه پيش از اين جاي ديگر ديده نشده و دربارة اين تذكره  ، ديده ميخرابات تذكرة
 يادداشتهايي نگارنده در زمان سكونت در ماربورگ. ست نبودهيچ اطالعي هم در د

 نسخة ، در كتابخانة پاريسمفصل دربارة اين تذكره نوشته و پس از رفتن به پاريس
اينجا . ودهجري نوشته شده است، مطالعه نم ١٢٧١ديگري از همين تذكره را كه در 

  .صحبت دربارة تذكره كتابخانة پاريس است

                                                
  .گاه اسالمي عليگره، عليگره استاد بازنشستة زبان عربي دانش- •
  .نسيا استاديار فارسي دانشگاه هندويي بنارس، وار-∗
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، ، است و شاعر ايراني بنام احمد مشهور به هالكو خرابمصطبةكه اسم ديگر آن، 
، اما او گاه هالكو. زيسته است، مؤلف آن است  ميه قاجار شاكه در زمان فتح علي

 آيد كه پدرش نواب حسن علي از احوالش بدست مي. كرد ، تخلص ميبيشتر خراب
اش  در خانه و خانواده.  ميرزا بود و عمش نواب حيدر قليالسلطنه ميرزا ملقب به شجاع

  . هميشه صحبت از شعر و سخن بوده است
عمش نيز شاعر بود و همينطور . كرد تخلص مي» شكسته«پدرش هم شاعر بوده و 

ميان زنان هم  در. تخلص داشت» اقبال«برادرش شاعر بود و . نمود ، تخلص مي»خاور«
، آمده است »شادي«در همين تذكره ذكِر . ذوق و قريحة شعري و ادبي كم نبود

  :بدينگونه
  .“نظير زادگان فقير است كه به لطافت طبع بي  از نسوان عميكي”

، نيز تأليف كرده بود و در »السياحه گنج«شود كه مؤلف، كتاب ديگر بنام،  معلوم مي
از ديباچه تذكره، احوال مؤلف و سبب . اش را آورده بود آن احوال خود و خانواده
عرفيت  ؤلف نوشته است كه نام وي احمد است اما بام. آيد تأليف تذكره بدست مي

تواند با نام احمد مرا  ميان آشنايان هيچ كس نمي ام كه در  چنان معروف گشتههالكو
  بشناسد كه اين شخص كيست؟

حرمين   ، نوشته است كه در موقع سفر بهخرابات تذكرةدربارة سبب تصنيف 
شريفين از آشنايان و هم زبانان و دوستان هيچ كس همراه من نبود بخاطر 
گذراندن اوقات، اشعاري را كه از متقدمين و معاصرين ياد داشتم، آغاز به نوشتن 

 و زيارت اهللا   پس از حج بيت.١كردم، كم كم دفتري از نظم و نثر گردآوري شد
 رفتم و آنجا در كارهاي سفارت به مدت يك سال بسر  به قسطنطنيهروضة نبوي

. بردم و وقتي كه فارغ از كشاكش روزگار شدم، بر مسودة تذكره مرور نظر كردم
                                                

تا به حال دربارة مجموعه نثر وي اطالعي در دست » تدريج از نظم و نثر دفتري مرتب شد به «-1
  .نيست
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ارج و تذكره را اشعار معاصرين خود را دوست داشتم لذا اشعار متقدمين را خ
پس از آن در زمان .  محدود ساختم شاه قاجارفقط در ذكر شعراي زمان فتح علي

 را جمع آوري نمودم و در آخر تذكره  اشعار شاعران تركيهسكونت در استانبول
  . را پيوست آن كردمهتراجم شعراي تركي
  محمد عليكاتب نسخة برلن. گردآوري شد. م ١٨٣٧-٨/. ه ١٢٥٣اين تذكره در 

صفحه   و هر٨٦تعداد برگها . كرده است  هجري آن را كتابت١٢٦٦ در بن محمد صادق
عبارت . تقطيع خورد و نسخه به خط نستعليق خوش است. باشد طر مي س١٥داراي 

  :ترقيمه چنين است
قد فرغت من تسويد هذا الكتاب المستطاب في العشر االول من شهر ”

 مأتين و ستته و ستين بعد االلف، و انا العبد ستة من شهور …المبارك رمضان
  الخ“ … محمد صادق بن محمد علي…الحقير

هاي نسخة  ، در حاشيهخراب.  است، نقل از نسخة برلنظاهر نسخة پاريس  به
  اشعار عربي خود را نوشته بود و كاتب نسخه نيز آن اشعار را در هامشبرلن

! اي با تيتر صاحبا ، مؤلف رقعه الف نسخة برلن٧٥روي برگ . نسخه آورده است
 نقل  مو به مو از نسخة برلنآن رقعه نيز در نسخة پاريس. امدگاها، درج كرده بود

  .شده است
 تراجم اشعاري آورده آوريم سپس با حذف بعضي عبارتها، ديباچة تذكره را مي

باشد كه  ترجمه يك شاعر نيز شامل اين تراجم مي.  ارتباط دارندهند شود كه با مي
ها از برخي جاها حذف و  عبارت ترجمه.  شهرت دارداش نوشته در هند مؤلف درباره

ابياتي كه در تذكره ثبت همچنين تعداد اشعار نيز كم كرده شد البته در پرانتز اشعار 
  .است، نشان داده شده است
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   الشعرا مسمي به خراباتةتذكر ديباچه
 اما بعد راقم …منت خلق روزيم فزايد درود نامحدود خداوند درودي را سزاوار كه بي

، ليكن و اسمم احمد الشهير به هالكو حروف كه من بندة مسكين، اصلم از طايفه قاجار
چنان مشهور كه اگر احياناً يكي از آشنايانم احمد خواند، احدي نداند كه كيست و مراد 

خود نيز چون نامم گمنام بودمي كه اگر كسي از ابناي روزگارم ! كاش اي. چيست
  .١خود را بيگانه ساختي)  ب٢برگ (دي ديدي، نشناختي، و اگر اتفاقاً آشنا بو

 حركت شد و به هيچ وجه از آشنايان و دوستان هم اهللا چون به عزم شرفيابي بيت
زبان كسي همراه نبود، به جهت دفع دل تنگي به اين خيال افتادم كه آنچه از اشعار 

.  كه مشغولياتي حاصل كردمتقدمين و معاصرين در خاطر ضبط دارم، در دفتر ثبت آرم،
و به تدريج از نظم و نثر دفتري مرتب شد تا آنكه بعد از مشرف شدن به حج بيت اهللا و 

 صلي اهللا عليه وسلم به جهت مهم امورات ظاهري خود وارد زيارت حضرت رسول
و . ي خلداهللا ملكه ميسر شد و ادراك شرفيابي آستانه اعلي حضرت قيصرمرز قسطنطين

سالي   آمد، حسب االمر قريب به كيوان جاهبعد از فضل خدا مورد نوازشات آن خسرو
 در دفتر مرتبه شد و معلوم شد كه ٢در نهايت فراغت در آن مرز منزه آسوده مرور ثاني

  .آنچه جمع شده، خالي از تازگي نيست
و چون اين فقير اگر گاهي مزخرفي گفته به جهت اينكه در حقيقت قابل ضبط 
نبود، در صدد جمع آوري آن به هيچ وجه برنيامده، ابداً چيزي بجز اين كه در خاطر 

خار و هيچ دل ستاني  لهذا به معاذ هيچ گلستاني بي. ميان نبود احباب باشد، در
ر در باغ هست و غوره هم هست، چند و به مضمون شك)  الف٣(شود   نمي…آزار بي

شعري كه در اين سفر گفته شده بود، در خاتمه اوراق ضبط رفت، و چون سعي در 

                                                
  . دو بيت حذف شده است-1
  .را دريافتتوان مطلب   به ظاهر اينجا چند عبارت ساقط شده است اما با حدس مي-2
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زيبد اگر ياران از معائب مزخرفاِت اين فقير چشم  ضبط اشعار دلكش بسيار شده، مي
و ديگر از مالحظة . پوشند، بلكه چون مستحق اصالح است، به اصالح آن كوشند

كه در هر حرفي متقدمين را مقدم و معاصرين را مؤخر داشته ديگري حروف تهجي 
 و مراد از معاصرين، معاصرين وقِت حضرت صاحبقران فتح علي. چيزي مالحظه نشد

» خراب« است و چون اين فقير اگر گاهي مزخرفي بگويد، تخلص خود شاه قاجار
  …، نمودخراباتنهد، لهذا به مناسبت تخلص، خراب، اين تذكره را مسمي به  مي

  ). ه ١٢٥٤(»  نامشخراب مصطبةشد «

  تذكره
از اهل . ، احوالش از تخلصش معلوم استاسمش ميرزا محمد علي: ١آزاد هندي

. شعر بسيار دارد. در علم رمل مهارتي داشت. گذرانيده ، اوقات به طبابت ميكشمير
  : آمدهچندي به ايران

  از سينه تو ز بس كه صاف است
 

  ٢ت نشان كينه ماپيداس
 ) بيت٧                          ( 

  

  يك قطره آب خوردم و دريا گريستم  چه چشمه بود محبت كه من ازان! يارب
  ) بيت٧                               (

  

                                                
از فضال و ارباب سياحت بود، در غزليات و مثنويات چندين هزار بيت منظوم داشته مدعي تمام  «-1

 الفضال مجمع: رك به رضا قلي خان هدايت»  صحبتش دست دادبود، در شيراز علوم خاصه طب مي
هدايت نيز يك بيت او . ت نيامدهساِل مرگ بدس) ١٣٣٩چاپخانة گيالن  (تحقيق مظاهر مصفا، ٤/١٤

  .را آورده است
  . بيت است٧ در تذكره، اين غزل داراي -2
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اآن ميرزا، اين فقير را برادر صُلبي و بطني است و ليكن  اسمش اكتاي ق: قاجاراقبال
نويسد و فراخوِر حال خود كسب كمالي كرده، گاهي  كهتر، خط شكسته را طوري مي

  :گويد شعري مي
الد ن ب ر  بدا ا حلقة آن زلف ت   چو بلبلي كه ز حسرت، بشاخسار بنالد دلم ز 

 ) بيت٣                                (
  :اين شعر ازوست.  استهندوستان) لكهنو(از اهل لكناهوي : ١انبرهان علي خ

 زبان فرسوده در كام و حكايت همچنان باقي به اظهار غِم دوري و شرح حاِل مشتاقي
 اوقاتي به مدرسي  است و در بندر معمورة بنگاله از اهل هندوستان :٢مولوي بوالمدين

  .گذراند مي
 روم با بخت خود سازم چو مسكيني به مسكيني چرا به چرخ بستيزيم چو پركُيني به پر كيني

                                                
 رهين خلف  بيت از برهان علي خان٤ ترجمة طوالني و سفينة هندي در  بهگوان داس هندي-1

 سفينة هندي رك به.  خان ذهين را آورده است خان بهادر و برادر بزرگ حسن عليمعزالدين
  . م١٩٥٧به كوشش عطا كاكوي، پتنا، ) ٨٢-٦٤ ص(

، اين قبالً بوالمدين، نوشته است كه الوفاق تذكرة رياض مولوي امين اهللا امين ـ اشپرنگر با استفاده از -2
 ميالدي رخ داد ١٨٢٠مرگش در حدود . از اهِل بهار و در مدرسة كلكته استاد بود. كرد تخلّص مي

تذكرة رياض فرد  نسخة منحصر به). ١٦٦اشپرنگر، ص : فهرست كتابخانة شاهاِن اوده رك به(
) مختارالدين احمد( است و نقلش نزد راقم اسطور  مؤلّفه ذوالفقار علي مست در آلمانالوفاق

  :در آنجا ترجمة وي چنين آمده است. موجود است
 كلكته است ةمدرس مدرسة سركار واقعة داراالمار... حاال.... اهللا ساكن ايالت بهار امين، مولوي امين«

گاهي  گاه. دارد قلوب طالبين علم و ادب را منور و درخشان ميو بيشتر انوار فيوضات كلكته 
 ،])عباس(در تبريز چاپ شده است [ الوفاق رياض: رك(» آرد  و گاهي امين تخلّص ميبوالمدين

  ). الف، نسخة برلن٤٠- ٣٩گ بر
اهللا   امين شايد اين همان مولوياهللا كرده است آبادي ذكر امين آبادي در ترجمة سالم عظيم عشقي عظيم
  ).الدين احمد، پتنا ، چاپ پرفسور كليم٤٤٠، ص عشقي تذكرة: رك(امين باشد 
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بهره،  از هر كمالي با. زوار خراسان بودزادگان سب  اسمش ميرزا احمد، از بزرگ:تسليم
 را گرفته  رفته دختر نواب عباس قلي خان هنديچندي به هندوستان. خاصه در طب

ز اشعارش بخاطر بود اين خوش طبع و شيرين كالم است و آنچه ا.  آوردخراسان به
  :است

  اي جان شيرين، هرگز نگفتي
  دردا كه در دام مرديم و كس نيست

 

   ما را]د[بر سر چه آمد فرها
  ه سازد صياد ما راآگا

 ) بيت٧                        (
  .، و ليكن متوطن در اصفهان بود هندوستان اصلش از لكهنو:محمد حسينميرزا 

 دانيم، چندست كه نرخ خود نمي درين بازار آن جنس كساديم
*  
  بسان برق گذشتند قاطعان طريق  نشان نقش قدم نيست هيچ در ره عشق

 ميرزا، از كبار ملك زادگان و ضبط مهام يدر قلياسم شريفش نواب ح:  قاجارخاور
  :اند صاحب ديوان. جردفادقان بيد تصرف ايشان نسبت عميت به اين فقير دارند

  با سر زلِف تواش كار افتاد
 

  كار دل بين كه چه دشوار افتاد
 ) بيت٢(                         

* 
  درين گلزار استمرغي كه واي بر حالِت ثمرش جور و بهارش ستم و برگ جفا

 سنت است و ظهورش بر ]اهل[ و يكي از فحول علماي از اهل سليمانيه: ١موالنا خالد
  .يم دارد شهرتي عظ و تركستانآن طايفه منت، در هندوستان

  

                                                
 نقشبندي، از خلفاي شيخ عبداهللا مغربي و از اهل ارشاد و  كُرد و هوالشيخ الكبير شيخ خالدخالد «-1

اند و جماعتي به او   بغداد و ساير بالد معروف بوده، جمعي از معاصرين وي را ديدهخانقاه، در
ازو مالحظه شد  ])عباس(چاپ رسيده است   در تهران بهخالد ديوان[ ديوان مختصري. اند  گرويده

  .چاپ قديم) ٢/١١١ الفضال مجمع(» اين دو سه بيت ازو بخاطر است. كه اكنون حاضر نيست
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  چشم بيمار ترا در هر اشارت صد شفاست
  بوعلي، مشكل، كه داند حكمت العين ترا

  ) بيت٣(
*  
 نااهل و اهل نزد كريمان برابر است نااهل و سزاي نوازش نيم، ولي

اسمش ميرزا جواد، با عدم سواد، جوان باخرد است و يكي از قدماي مجلِس راجا : خرد
  . است به عمال هنديست كه يكي از امراي با هوش وراي هندوستان]الل[ وچند

 ناله در خانة صياد كنم يا نكنم ام اي اسيراِن قفس، تازه بدام آمده
، اين السلطنه  ميرزا ملقب به شجاعاسم مباركشان نواب حسن علي:  قاجارشكسته

حقير فقير را والد ماجد، شرح احوالشان در تواريخ مذكور و مفصل، و اين فقير نيز در 
ام،  ح احوالشان را نگاشتهام، مجملي از شر كه در شرح احوال خود نوشته السياحه گنج

در استقامت و نازكي خيال چون كمال، و در بالغت و تازگي . فرمايند گاهي شعري مي
، حسن بر وجه احسن ، و در الفاظ و فصاحت و سوز و درد اشعار خسروشيخ سعدي

كند ولي  طبع مبارِك شان رايش مياگرچه بسيار كم . و لطائف در سخن ايشان مجتمع
  .از آنچه بخاطر بود به جهت تبرك و افتخار نگاشت. فرمايند، غايت امتياز دارد آنچه مي

  آنان كه شكستند بهم بال و پر ما
   ز ترحممبر اين پدر پير شكسته

 

  آه سحر ما انديشه نكردند ز
  يارب كه رساند خبر از پسر ما

 ) بيت٥(                           
  .نظير زادگان فقير است كه با لطافت طبع بي يكي از نسوان عم: شادي

  ساغري از كِف ساقي بگرفت آن بدمست
  وه كه نوشيد و باين مردم هشيار چه كرد



٩٩

  تذكرة خرابات نسخة برلن  

  

  و ايران است ليكن بيشتر اوقات را در سنداگرچه از اهل هندوستان: ١ هنديشرق
  .طبع خوش دارد. گذرانيده

  به مالمتش مترس و بكُش اي نگار ما را
  كه ز چون تو كس كه خواهد بحشر خون بها را

  نوائي تو و كبر و كبريائي، من و عجز و بي
  اين گدا راكه بجاست آن ز شاهان و رواست 

* 
 من چون كنم مرا كه نه زورست نه زري هر كس به وصِل يار به زور و به زر رسد

 رفته بين شعراي در آن هندوستان  است بهنامش شيخ ابوالحسن، از شيراز: ٢شهرت
  .شهرتي كرد) يت(وال

 دانم  از رهائي ياد خواهد كرد، ميولي بعد دانم دام آزاد خواهد كرد، مي مرا زلفت ز
  . ولي تولد شدة هندوستان استبه اسم تخلص كند، از اهل كاشان: ميرزا صفي

 كه عنقريب ز پي آفت خزان دارد ست، ليك افسوس بهار زندگي اي دل، خوش
* 
  برم امروز پنداشت كه جان از غم او مي  بگذشت و چنين گفت كه فردا ببرت آيم

                                                
عراق رفت، در آنجا چندي  وقتي براي زيارت به.  بود نام وي سيد محمد افضل و از لكهنو-1

الفضال  مجمع. (يافت سپس در متوسلين سپهدار عراق انسالك. خدمت نواب ملك آورا گذراند در
  .هدايت دو بيت از او آورده است). ٥/٥٢٦

اصلش عرب فارسي و نامش شيخ حسن و شغلش «: سطري درج كرده است هدايت، ترجمة يك -2
و همان بيت كه هدايت آورده است، در تذكرة ) ٥/٥٤٠ الفضال مجمع(»  رفتههندوستان طب و به

او درج كرده است اهللا گوپاموي ترجمة طوالني آورد و سه بيت از   نيز درج شده است قدرتخراب
 تولد يافت و اهللا نوشته است كه شهرت در ايران قدرت) . ه ١٣٣٦، چاپ بمبئي، االفكار نتايج(

 آمد و در سركار محمد اعظم شاه از حيث طبيب مالزمت هند  نمود سپس بههمانجا كسب كمال
 ، و محمد شاه»الممالك حكيم«سير خطاب  فرخ. شاه عالم نيز عزت افزايي وي شددر عهد . اختيار كرد

  . هجري اتفاق افتاد١١٤٩آباد در  مرگش در شاهجهان. كردند او اهدا پادشاه منصب چهارهزاري به
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  . ولي مجاور هندوستان استاسمش محمد امين اصلش از كرمان: ١فطرت
  به نگاهي نكني شادم باز
 بر نخيزد كسي از بستر عشق

  مگر از چشم تو افتادم باز
 رخواستم، افتادم بازمن كه ب

 رفته در  است، ليكن به هندوستانزادگاِن شيراز ، از بزرگآقا محمد صادق: ٢كوكب
  . جهان فاني نمودهآنجا اعتباري يافته، هم در آنجا وداع اين
  شنيدم حكيمي در ايوان جم
  كه گر آگهي از سر انجام كار
  كه فردا به داور كشد داوري
 چنان بايدت زيست با نيك و بد

  چه خوش گفت روزي به مير عجم
  بجز تخِم نيكي به گيتي مكار
  ندانم كه آنجا چه عذرآوري
 كه آسوده خفتن توان در لحد

* 
  نمايد هالِل عيد ز ابرو مي  داران را كه ساقي بشارت روزه

  . است و مجاور در هندوستاناسمش ميرزا محمد، از سادات اردستان: مظهر
  برگم از وصاِل تو چو شاخ در خزان بي

  اي خسروي كه تيغ جالدت چو بركشي
 شود عدوي تو مي) ؟(گر رستم نيست 

  گريانم از فراق تو چو ابر در بهار
  از بهر قتل خصم به هنگاِم كارزار

 شت زينهارتيغ كشيده در كفش انگ

                                                
پس از مدتي .  رفت تحصيل علوم كرد و به غرض سياحت به هند محمد امين بيگ در اصفهان-1

 بيت از يك ٥هدايت ) ٥/٨٠٤ الفضال مجمع(سرايي ميالن داشت  در قصيده.  بازگشتاصفهان به
  .قصيده نوينه را آورده است

بعضي از .  درگذشت]مدراس[ در مدرس  رفته بود، هندوستان شيرازكمال از مردماِن نجيب با «-2
ي كه از فرزندانش آقا حسين قلي بزرگ و ميرزا محمد عل.  رسيدايران جات اشعارش به مسوده

به وزن هفت پيكر حكايتي منظوم كرده بود . رفقاي دبستاِن مؤلّف بودند، بعضي از آنها را جمع كرده
» و از اشعارش چيزي درنظر نيست الّا اين دو بيت كه نوشته شد. كه اكنون مفقود است

  ).٥/٨٩٣ الفضال مجمع(
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 است و طاير فكرتش بلند پرواز، در جواني رخِت سفر شيراز…  ميرزا طاهر از:١نيري
الحق طبع .  پيوسته٢ بسته و در خطة دكن با ميرقدردان خواجه چندو اللهندوستان

  .وقادي دارند و از افكار ابكار ايشان آنچه بخاطر بود، در اين اوراق ثبت نمود
  خست آسمان به خنجر انده جگر مرا
  من خون كشايم از رگِ انديشه، اي عجب

 

  گيتي دگر مرا  يك دادگر نماند به
  تيغ زباِن غير بود نيشتر مرا

 ) بيت٢٠(                              
چندي . ، از همه جا و اكثر علوم آگاه استميرزا ابراهيم، اصلش از شيراز: ٣نادري

كتابي در بحر مثنوي مسمي . رفته، مراجعت كرده، صاحب ديوان است هندوستان به
  .بجز اين يك شعر ازو بخاطر نبود. ، داردخليل گلستان به

 دل از آزادي نبرد آن لذتي كز دام برد داِم زلِف آن دل آرام از دلم آرام برد
  .س قلي خان ساكن هندوستان استعبا: ٤ نصرت

  بيِم آن كه دوران شايدش از من جدا سازد ز
 

  ٥به رويش هر نگاِه من نگاه واپسين باشد
                                                

 هجري ١٢٩٥ ، چاپ ايران٢/٥٠٣ الفضال مجمعي شيرازي در  ترجمة ميرزا طاهر بن قديم خان نير-1
 در در هند.  ديوان بودصاحِب.  و هدايت از كالم وي انتخاب طوالني آورده استموجود است

  . هجري وفات يافت١٢٥٦
  .٥٣٥- ٥٤ مؤلفه عبدالجبار خان، ص تذكرة شعراي دكّن رك به -2
هدايت » ي فاضل، حكيم، صوفي مشرب، شيعي مذهب، خليق، شفيق بود گازروني، مردنادري «-3

  الفضال مجمعچندي پيش از تكميل . ذكر مثنويهاي متعددي كرده است خليل گلستانعالوه بر 
  ).٢/٤١٨ الفضال مجمع(چشم از جهان پوشيد ) . ه ١٢٨٨(

 از دكن در دولِت اصلش«.  آمده است٢/٥٢٧ الفضال مجمع ترجمة مختصر وي و دو بيت او در -4
نسخ را، طبعش متوسط و » نوشته خاصه زيارت رفته، خطوط را بد نمي  آمده بهايران خاقان به

ميان آن دو بيت كه هدايت نقل كرده است، يك بيت همان است كه  در. بهترين شعرش اينست
، مطبع رحماني، ١١٢٤ ص، تذكرة شعراي دكّن :الزمن نيز رك به محبوب. آورده است» خراب«

  . هجري١٣٢٩حيدرآباد، 
، »واپسين نگاه«جاي  ، و به»وي از«، »من از«جاي  و به» شادم«، »شايدش«جاي   بهالفضال مجمع در -5

  .آمده است» نگاه آخرين«
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  .د بودآبا  ولي ساكن عظيم هندوستانعلي نقي خان از الهور: نقي
 در زلف و بناگوِش تو شام و سحر ما از غره و سلخ خبري نيست كه گم گشت

* 
 ام بخيه و شد چاك دگر بگريبان زده انفعالم بود از ديدن سوزن كه كسي

  . اوقات گذرانيدهمدتها در ايران ولي  از اهل هندوستانميرزا محمد علي: وحدت
 خياالت پريشان دارم امشب گهي كاكل، گهي زلف آمدم باد

* 
  به خداوندي ارباب جمال

  
  حسن پيغمبر و عشقم دين است

  ) بيت٢(                             
 به جهت زيارت آمده بود،  است وقتي كه در كربالي معلياز اهل هندوستان: ١وجدي

  .ديده شد
 زنند همراه شان برقص سازي كه مي وجدي چو از معاشرت خلق چاره نيست

  .٢دريغ از چند برگ كاغذ. كنم  از مزخرفاِت خود سياه مي…اين جزو اخير را: خراب قاجار
  ريفان ز مي دل دن راتهي كنيد ح  كنون كه گشت سراپاي مفتي از مي غرق

ا  شوخي خوارزميان گرفت، خراب دلم ز ِن لندن ر ئيا حكايت ترسا   بگو 
* 
  هست تا همه خلق بدانند كه فردوسي  بگشا لب به شكر خنده و جنت بنما

*  
  ِل لبت هواي قدح نوشي آوردلع  هوشي آورد با دل خيال چشم تو بي

  دل را مدام مايل سرگوشي آورد  از بس لطيف هست بناگوش آن نگار
  جز نقش دوست هرچه فراموشي آورد  عمريست اي فقيه كه لوح دِل خراب

* 

                                                
را در  بيت از او ٦او .  و از معاصرين هدايت بودالعابدين و از اهل لكهنو  نامش ميرزا زين-1

  . چاپ قديم نقل كرده است٢/٥٢٨ الفضال مجمع
 بيت از ٥ ب، ٨٠و بر روي برگ .  بيت از كالم خود، انتخاب نموده و درج كرده است٤٥٥ مؤلّف -2

  .اشعار عربي مؤلّف شايد به خط وي آمده
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  نماز و روزة سي روزه را خلق
  شمار سبحه را از كف نهادند
 بحمداهللا كه ميناها به ساغر

  بجامي رهن در ميخانه كردند
  نه كردندحديث از طرة جانا

 شادي خندة مستانه كردند  ز
  ، آخر چسان اطفال روميخراب

  به بام و بر زنت افسانه كردند  
  *  

  چو از زلفش مرا زنار بربست
  مژه در شام هجرت گرد چشمم

  هر سو فريِب نرگِس مستت ز
 فغاِن من ز هجرانست و بلبل

  متاع زندگي را بار بربست
  ره سيل روان از خار بربست
  رِه ميخانه بر خمار بربست

 گل تا شد جدا منقار بربست  ز
  ، افتاد آن روزچو در زلفت، خراب

بربست   بار    متاع زندگي را 
  *  

  وصِل تو نصيب هيچ كس نيست
   مرديم ز بيوفايي تو
  حاِل دِل زار ما مپرسيد
كاروان دل ماست بهرة   چون 

   هيچ دسترسي نيستست كه عيش
  مهري هنوز بس نيست اين بي

  خون گشته و زهرة نفس نيست
ست ي ن جرس  ة  ل ا ن ب ج  ا ت ح  م

نديشه  ولعل ا هالكوا  ،  
   مگس نيستشهديست كه درخور  
  *  

  خياِل شربِت كوثر چراكند آن كس
  به پير ميكده گفتم بگير دست مرا
 كه ناگه از دل خم اين ندا برون آمد

  كه بوسه از لب لعِل تو كامياب گرفت
  خيال طاعت و تقوا ره ثواب گرفت

 ، رِه خراب گرفتكه آوخ آوخ، هالكو
 الف ذكر شعراي ٧٦از برگ .  است سيد مهدي يموتخرابات تذكرةآخرين شاعر 

در ذكر بعضي معاصرين ادباي عرب و ادباي عجم كه «شود بدين عنوان  عربي آغاز مي
  .اسامي آنان بدينقرار است» اند به لسان عربي سخن گفته
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، ، عبدالباقي آفندي، شيخ عبدالحسين عراقي چلپي، شيخ امين الجنديحمد عليم
، حاجي ، داود پاشا، شيخ اسحاقيل، مال عبدالجل، حاج محمد عليآقاي سيد حيدر
  .اسماعيل بغدادي

 آفندي كه ترجمة كمال.  و اشعارشان آمده الف ترجمة شاعران تركيه١٧٨از برگ 
  .مؤلف بود، چنين استاز دوستان 

اي از   است كه در حرف كاف شمهآفندي، از نجباي طايفة عثمانلو كمال”
جهت  وقتي اين غزل را به. احوالشان ذكر شده، از خواجگاِن ديوان قيصريست

  .“حقير گفته بود، ثبت افتاد
  : را بدينگونه ثبت كرده استگو ترجمة كمال در رديف شاعران فارسي

وجود   با…آفندي، يكي از اهالي خواجگان دفترنامة اعالحضرت قيصري كمال”
اين كه ترك زبانند از اكثر علوم و كتب عربيه و فارسيه آگاه، دو دفعه از جانب 

الحال عالوه بر منصِب   رفته وايران سفارت به  بهاعالحضرت قيصِر روم
 خواجگي ديواِن اعال مترجم لسان فارسي نيز هستند و در هنگامي كه در ايران

 تخلص در حق ايشان دو اند، جناب استاد گرامي ميرزا محمد تقي صاحب بوده
  .١“بيت را گفته

اند و در فارسي شيرين  ، در تركي صاحب ديواننيست مجموعة كمالالحق جوا”
  .٢“زبان

برخي ويژگيها بايد چاپ  توجه به حال چاپ نشده است و با ، تا بهخرابات تذكرة
  .بشود

* * *  
  

                                                
  .» بودكه خالق المعاني ز اصفهان«:  مصرع آخر رباعي چنين است-1
  . را درج كرده استبيت فارسي كمال ١١ -2


