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  ∗سيد حسن عباس

هاي خطّي فارسي  در كتابخانة مركزي دانشگاه هندوي بنارس ذخيرة خوبي از نسخه
  كوشش شادروان پروفسور امرت لعل عشرت شود و فهرستي از آن به نگهداري مي

 نسخة خطّي ٩٣٧در اين فهرست . انگليسي منتشر شده است به) م ١٩٣٠-١٩٨٩(
ها بيش از آن است، زيرا كه در بعضي موارد در  ه؛ البتّه تعداد واقعي نسخهمعرفي گرديد

اخيراً . يك مجلّد بيش از دو سه كتاب و رساله هم صحافي و معرفي شده است
 قصايد مجموعةعنوان  مطالعه درآمد كه در فهرست به اي از اين گنجينة پربها به نسخه

 اينچ ١٣*٥/٨ و قطع ٢٣٨ها  داد برگ و تع٤٩١شمارة اين جنگ . ناميده شده است
يك :  ميالدي و موضوع آن شعر است، و در توضيحات آمده است كه١٨٦٠مؤرخ 

خط نستعليق و خوانا، داراي گزيدة اشعار عارف سبزواري، شيخ  مجموعة خوب، به
  .غيره فراهم گرديده است علي حزين اصفهاني، شوكت بخارايي و حامد آذربايجاني و

  ١ام آلوده دهان خواهد بود دمبدم از مي   تا كه تـرم كام و زبان خواهد بوددهن به  :آغاز
همان خط كه اين جنگ  اي به وقتي اين مجموعه را ديدم، روي برگ اول در گوشه

  :در آن كتابت شده، چنين نوشته شده است
  قصايد عارف سبزواري خراساني

  قصايد شوكت بخارايي
  قصايد حامد آذربايجاني

                                                   
  .استاديار فارسي دانشگاه هندوي بنارس، واراناسي  ∗
  .٩٤ندوي بنارس، ص هاي خطّي فارسي دانشگاه ه فهرست نسخه  .1

 



  ١٨٠  قند پارسي

  

  )عربي(ولوي فضل حق خيرآبادي قصيدة م
  اي قصايد علي نقي كمره

البتّه اين جنگ . نسخه از لحاظ خط، خوب و خوانا و كيفيت آن نيز مطلوب است
. شود فقط قصيده دارد بلكه غزليات و مخمسات و تضمينات نيز در آن ديده مي نه

  :قرار زير است فهرست مطالب اين جنگ به
 كه بيشتر غزليات حافظ“ اللهي السبزواري الخراسانيعمةنِمن مخمسات جناب عارف ”

  .را تضمين كرده است
  مخمس، غزليات و تضمينات

 به دهن تا كه ترم كام و زبان خواهد بود مخمس  .١
  ام آواره دشت و صحرا را منم كه گشته  ”  .٢
  زمان رنج و مالل و الم نخواهد ماند  ”  .٣
  بينم نظر زير و زبر مي عالمي را به  ”  .٤
  عزم صبوحي من شراب زده  سحر به  تضمينات/غزليات  .٥
  ز پير باده فروشم نصيحتي ياد است  ”  .٦
  هر كسي را در درون خلوت دل راه نيست  ”  .٧
  لب فشارم دندان مدعا را تا كي به  ”  .٨
  هر طرف گسترده زاهد دام را  ”  .٩

  غزليات و مخمس
  جستيم در دل بوده است آنچه باش از ديده مي  غزليات  .١
  بيشة وحدت گزيدن بيشة شير است و من  ”  .٢
  بايد كشيد بازي درد مي اي دل اندر عشق  ”  .٣
  تر نيست هر چند كزو نهفته  ”  .٤
  دانم ات مشك ساست مي طره  ”  .٥
  وصف رخسارت به هر تقدير نتوانست كرد  ”  .٦
  گيرم كه وصل يار ميسر نشد، نشد  ”  .٧
  خون دل ما رنگ حنا شد، شده باشد  ”  .٨
  ازين نيست ن كه دوايي بهبا درد بسرك  ”  .٩
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  تاجداري كني چه خواهي كرد  ”  .١٠
  اگر عمري طرب كردي چه كردي  ”  .١١
  باشد كه يارب بينمت پيچان و چسپان در بغل  ”  .١٢
  در طريق عاشقي خواهي قدم برداشتن  ”  .١٣
  خواهي اندر كعبه خواهي ساكن بتخانه باش  ”  .١٤
  ددهن تا كه ترم كام و زبان خواهد بو  به  )مكرر(مخمس   .١٥
  يار ما از ما جدا شد آه آه  ”  .١٦
  جانب ما وا شود، نشد  گفتم لبش به  ”  .١٧
  ازين نيست در ميكده بنشين كه مقامي به  ”  .١٨
  خرمدلي كه بر دل پير مغان رسد  ”  .١٩
  درستست جامة ناموس دريديم عبث  ”  .٢٠
  حور و به غلمان چه احتياج عشاق را به  ”  .٢١
  هوايت رقاص در ره درِد ِزه عالم به  ”  .٢٢
  ز من شنو مشو اندر پي كمال آنجا  ”  .٢٣
  خواهي داري ازين بهتر چه مي ملك دل عمل  به  ”  .٢٤
  گيرم كه بخت يار تو شد، شد، نشد نشد  ”  .٢٥

  قصايد شيخ علي حزين
  همتاستي غير نفي غيرت يكتاي بي  .١
  دار پرتو روي ترا نيست جهان پرده  .٢
  پيوند بود با رگ جان خار ستم را  .٣
  برست جهان راجان تازه ز تردستي ا  .٤
  مرغ شب بيشتر از آنكه برآرد آواز  .٥
  از چاك سينه چون جرس آوا برآورم  .٦
  كشان صبا آمد سحر ز كوي تو دامن  .٧
  اي موي ترا غاليه سا عنبِر سارا  .٨
  يك پرده نشيد است صال گوش اصم را  .٩

  در زير لب آوازه شكستيم فغان را  .١٠
  با همه سيلي كي شُسته روي زمين را  .١١
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  لذت دردت ز دل تمني رابريده   .١٢
  شد جان و هوش و صبر و خرد را زكار دست  .١٣
  فشاني دهد گشاد زين ششدرم چو بال  .١٤
  زان پيش كز فراز در هفت خوان صبح  .١٥
  چون شست غمزة تو گشاد كمان دهد  .١٦
  آنجا كه خامه شكّر گفتار بشكند  .١٧
  غم چو در سينه لنگر اندازد  .١٨
  با همه دعوي اسالم چو اصحاب سعير  .١٩
  مشكينه طره به شب عنبرين لباس  .٢٠
  آن طاير قدسم كه چكد خون ز صفيرم  .٢١
  مژده ياران كه ازين منزل ويران رفتم  .٢٢
  دل فلك معنويست عقل رصددان او  .٢٣
  ام تا گلستان بيني نظر كن در سواد صفحه  .٢٤
  بازي صيد دل اي نگاهت به  .٢٥
  ام طبل عشق و رسوايي زده  .٢٦
   شودخوش آنكه دل به ياد تو رشك چمن  .٢٧
  قول و عمل زشت و نكو گرچه قضا كرد  .٢٨
  دل شاد را جمع ساغر نمايد  .٢٩
  كش در صبح عارض از خط مشكين نقاب  .٣٠
  تا در چمن اين سرو برازنده چمانست  .٣١
  نِي خامه دارد سِر خوشنوايي  .٣٢
  از يمن سرفرازي مدح خدايگان  .٣٣
  اي دل لباس عاريتي از جهان مخواه  .٣٤
  اباي پرتو جمال ترا مظهر آفت  .٣٥
  هر چند كه دنياست ره و ما همه راهي  .٣٦
  ام مسكنت سراي من است بنده  .٣٧
  چشمم گشوده است در فيض نو بهار  .٣٨
  نبندي دل اي ِبخْرِد هوشيار  .٣٩
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  طبع تو افتخار سخن  اي به  .٤٠
  دوش دلم چون كشيد خنجر آه از قراب  .٤١
  خمش ز خوي تو عاشق بود زبانش و لرزد  .٤٢
 ] بيت آمده٢فقط [ات صفدر صاحبقران  اي مژه و غمزه  .٤٣
  زده آهم اختران را آتش  .٤٤

ها در ديوان حزين الهيجي  بايد عرض كنم كه از رديف يك تا چهل تمامي قصيده
همچنين يك نسخة خطّي از .  نيامده٤٤ تا ٤١چاپ آقاي بيژن ترقّي آمده است، اما از 
 ١٠٢شمارة  ركزي دانشگاه هندوي بنارس بهديوان حزين الهيجي نيز در كتابخانة م

موجود است كه آن هم بيشترين قصايد حزين الهيجي را دربردارد و آقاي دكتر عمر 
  .الدين آن نسخة ديوان حزين را معرفي كرده است كمال

  :پس از دو صفحة ساده، در ترقيمه آمده است
سلني و علي آله االكرمني ايل السالم علي سيد املر احلمدهللا رب العاملني و الصلوة و”

المتقدمين و افصح المتأخّرين،  اتمام رسيد قصايد جناب ابلغ  كه بهيوم الدين
حاوي كماالت علمي و عملي، جامع فضايل و فواضل خفي و جلي، 

 از مردم ]كه[حزين  الشعراء االكملين، موالنا الشيخ محمد علي المتخلّص به ةزبد
الدين اردبيلي است  اوالد شيخ زاهد، مرشد شيخ صفيالهيجان گيالن است و از 

 ]و[كه صاحب سلسلة سالطين صفويه بود و والد ماجد او ابوطالب نام داشت 
 بوده است و خالي از لطفي )ع(طالب از اين جهت سجع نگينش علي بن ابي

شاه از ايران وارد هندوستان گشته، آخر در بلدة بنارس  نيست؛ و در زمان نادر
  .سامان امارت عمر شريف به سر برد قامت انداخته بهرحل ا

  .“ هجري نبوي در شهر محرم الحرام١٢٧٧تمت هذه القصايد در سنة 
عنوان قصايد  سپس به. ساده مانده است)  صفحه٤(پس از اين نيز دو برگ 

  :اي، يك قصيدة وي نقل گرديده است نقي كمره علي
  چو خفتگان لحد را صباح روز نشور

قصايد شوكت «عنوان  ساده گذاشته شده و به) صفحه ٦( برگ ٣ هم سپس باز
  :هاي زير از وي آمده است ، قصيده»بخارايي
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 وفا بس كه دارد ناتوانم دور چرخ بي  .١
  بس كه جوشد شعلة حل كرده از ميناي من  .٢
  صاحبا رنگ عيشت افزون باد  .٣
  ديدة مخمور بياض صبح كه آمد به  .٤
   كردخالت شرر ز شعلة گل آشكار  .٥
  شبنم تشنه لب ز تو سيراب  .٦
  آشيان را زدم آتش ز گلستان رفتم  .٧
  وجود كوه چنان نرم شد ز ابر مطير  .٨

قصايد و » قصايد ملّا حامد آذربايجاني«عنوان  باز هم يك صفحه ساده مانده و به
  :غزلياتش را آورده است

  زمانه از پي كينم كشيده تيغ ستم قصيده  .١
  )ع( است عليساقي حوض كوثر غزليات  .١
  اي نور دو ديده از من چه خطا ديده   .٢
  وفا را يا رب ترحمي ده آن يار بي   .٣
  اي مسلمانان چه شد ليالي دل   .٤
  طلبگار تو باشم ام اي جان به تا زنده   .٥
  يغماي تو  اي كه دلم رفته به   .٦
  آه از دمي كه يار ز عشقم خبر شود   .٧
  اي مروت از من مسكين چه ديده اي بي   .٨
  واعظان گر درك سوز آتش هجران كنند   .٩

  رسيدنم بر جانان چه مشكل افتاده است   .١٠
  زين سبب ديوانة ما با كسي مأنوس نيست   .١١
  تنا الله عذارا نازك بدنا سيم   .١٢
  آه صد آه كه گشتم ز بر يار جدا   .١٣
  ها ز خاك دميد رسيد موسم گل سبزه   .١٤
  جاي دل در خم آن زلف پريشان دادم   .١٥
  روي تو خور خوبي جمال گرفتز حسن    .١٦
  اي تيغ جفا را امروز دگر آخته   .١٧
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  بنماي رويت تا كنم يكدم تماشاي دگر   .١٨
 الدوله نواب  نواب سيد علي حسين خان بهادر معروف به]خود پدر[قصيده در مدح 

  :صاحب دام اقباله
  هر صبح رخ چو خسرِو خاور عيان كند

  :آباد انتقال كرده بود فرخدر مرثية ولد خود محمد نصير كه در 
  فغان كه سوخت فلك مغز استخوان من
عربي در  خيرآبادي به حق پس از كالم حامد آذربايجاني يك قصيدة مولوي فضل

مطلع زير آمده  به) الذكر باشد شايد همان عارف اول( و يك غزل عارف )ص(نعت رسول
  :است

  و هر انجمن اينستجانانة هر خلوت شمشاد قد و الله رخ و گلبدن اينست
بودن اشعار عارف سبزواري و حامد آذربايجاني،  سبب دارا اين مجموعة قصايد، به

حامد آذربايجاني از . ذكر هر دو شاعر در تذكره احتماالً نيامده است. حايز اهميت است
اي  خوشبختانه نسخة خطّي ديوان حامد مراغه. آيد شمار مي ايرانيان مقيم هند به

دست  شود كه اخيراً سعادت ديدن آن را به ي در همين كتابخانه نگهداري ميآذربايجان
خط  اين نسخه احتماالً به. ام فرصت بعدي موكول كرده آوردم و معرفي اين نسخه را به

باشد؛ البتّه تاريخ كتابت و نام كاتب و ترقيمه   شاعر است و داراي قصايد و غزليات مي
  .فتادگي نيز داردهم ندارد و از آخر چند برگ ا

 و در مدح نواب سيد علي حسين )ع(قصايد بيشتر در مدح امير مؤمنان حضرت علي
شان نيز قيدگرديده  دوله صاحب و چند نفر ديگر است كه اسامي خان بهادر معروف به

  .است
  


