
  ن خانگبياِض شيراف  ٤٨٩

  ∗ن خانگبياِض شيراف

  آماده كرده٢»بياض اشعار منتخبه«نام  به مجموعه  يك١نواب شيرافگن خان باسطي دهلوي
 ٤ نزد مير غالم علي آزاد بلگرامي٣الدين عباسي فقير دهلوي بود و آن را توسط مير شمس

 را خود اسم آزاد بلگرامي در هامش آن جنگ، اشعار خود را درج كرده و. فرستاده بود
  .است در هامش اين جنگ، اشعار ديگران نيز آمده. نوشته است» آزاد بلگرامي«

  :خط خود نوشته است بهآزاد بلگرامي در آن جنگ 
اين بياض تحفه كه تأليف نواب شيرافگن خان باسطي است، نواب موصوف ”
 دهلوي، بر سبيل هديه »فقير«بهص الدين عباسي، متخلّ را همراه مير شمس آن
. اهللا عنه راقمه آزاد بلگرامي، عفي. اهللا تعالي فقير آزاد بلگرامي فرستادند، سلمه به

  .“ه ١١٦٨آزاد  فقير
تي در نزد وي در آغاز اين جنگ، تحرير شخص ديگري است كه اين جنگ مد

  :نويسد او مي. بوده است
 ي حسينبندة گنهكار سيد مصطٰف به) بياض(تا حال كه تاريخ وصول اين بيض ”

 …بلگرامي را يكصد و بيست و هشت سال گذشته) آزاد(است، مير غالم علي 
                                                   

مؤسسة غالب، م،  ٢٠٠٤ ژانويه، ١ شمارة (نامه غالبزبان اردو در مجلّة  اين مقالة استاد عابدي به  ∗
 بخش فارسي دانشگاه هندوي رئيس(دکتر سيد حسن عباس چاپ رسيده است و آقاي ) نو دهلي

  .زبان فارسي برگردانده است به) بنارس، وارانسي
 :غيرت خان بهادر صالبت جنگ، وفات اللّهي، مخاطب به ير حبيب اهللا نعمتبنده علي خان بن م  .1

  .م ١٧٨٥/ه ١١٩٩
  .، يونيورسيتي كلكسيون، كتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالمي عليگره١٢٧شمارة   .2
  .م ١٧٦٩/ه ١١٨٣ :وفات  .3
  .م ١٧٨٦-١٧٠٤/ه ١٢٠٠-١١١٦  .4
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هجريه قدسيه،  ١٢٥٦قعده  تاريخ شش ماه ذي بهكتبه فقير سيد محمد حسين، 
  .“روز پنجشنبه وقت صبح تحرير شد

ديگران هم فرستاده باشد كه آنان اشعار  احتمال دارد كه شيرافگن اين جنگ را نزد
هايي كه در هامش  اغلب گزيده. اند در هامش اين جنگ درج نمودهخود را گزيده و 

  :ف از معاصرين خود اسامي شعراي زير را آورده استمؤلّ. است، از ديگران است
  ، سلمه اهللا تعالي٢ ميرزا محمد علي فروغ-  ، دام افضاله١ حزين-
  العالي ظلّهالعالي ـ فقير، مد  فقير، دام ظلّه-  ، سلمه اهللا٣ گلشن علي جونپوري-
  ، سلمه اهللا تعالي٤ واصلي-   فقير، دام افضاله-

مؤلّفه در مدح «عنوان آن  بهر را مدح گفته است و يالدين فق  سيد شمسمؤلّف
  .داده است» الدين فقير سلمه اهللا شمس مير

  شاعري تـرا نيـست نظيـر      بهكه  آن  اي  
٦فيضي» االلهام سواطع « را نقل كرده است و در آن ميان٥ات ظهوريهمچنين رباعي 
  .نقطه است، تعريف نموده است را كه تفسيري بي

”نقطه شيخ  ، يعني تفسير بيااللهام سواطعجهت  بهات ملّا ظهوري كه از رباعي
  .“دانايي ازين دفتر گل دانا شد: اهللا، گفته فيضي، رحمه

  : آورده است٧بيت زير را نيز حكيم ابوالفتح گيالني
  بخـشد  جرم هر چند گرانست خـدا مـي         اگر نيست سبك   سنگ ميزان پشيماني  

                                                   
  .م ١٧٦٦/ه ١١٨٠ :يجي، وفاتطالب حزين اله شيخ محمد علي محمد بن ابي  .1
  .م ١٦٣٠-٣١/ه ١٠٤٠ابن ميرزا محمد رضا، مالزم صفدر جنگ، متولّد   .2
  .م ١٧٨٦-١٧٠٥/ه ١٢٠٠-١١١٧  .3
آباد و شاگرد حزين و مريد شاه  از مردم مغول شاهجهان آبادي، ميرزا امام واصلي ـ واصلي شاهجهان  .4

. م ١٧٨٦/ه ١٢٠٠ :خوبي زندگاني كرد، وفات نواب شيرافگن خان باسطي در لكهنو به واصل، با
  )االفكار نتايج :رك(

  .م ١٦١٦/ه ١٠٢٥ :وفات  .5
  .م ١٥٨٩-٦/ه ١٠٠٤ :وفات  .6
  .م ١٥٨٩/ه ٩٩٧ :وفات  .7



  ن خانگبياِض شيراف  ٤٩١

در اين جنگ اشعاري از شعرا و امرايي آمده است كه احتمال دارد جاي ديگر 
  : حاكم سيستان١نشود، مانند بيت زير از ملّا ابوالفتح خان پيدا

  ام پيـشم بـرد   قدر كز كاروان پس مانده  آن  خواهم كه از خويشم بـرد       جذبة توفيق مي  
عنوان فصل، منقسم كرده و  به در اين جنگ بسياري از ابعاد شعر فارسي را فمؤلّ

 نخستين ٢ميان آن اشعار، كالم رودكي در. شواهد زيادي از شاعران و اميران آورده است
 كه ٣عالوه بر اين، اشعاري از عسجدي. شاعر صاحب ديوان فارسي نيز موجود است

ها ابياتي چند از اين شاعر  فقط در فرهنگ. حال پيدا نيست، آورده است بهديوانش تا 
  .چاپ رسيده است بهآوري آنها مجموعة مختصري  جمع آيد و با دست مي به

مؤلّف عنوانهاي بسيار آورده است كه ذيل آنها اشعاري از شعرا درج نموده كه ما 
كه در اينجا چند عنوان، مخصوصاً از شاعران معاصر مؤلّف، يا اشعار آن دسته از شعرا 

  :ها هم ذكري از آنها نيامده است، خواهيم آورد ديوان شعرشان پيدا نيست و در تذكره

  توحيد و حمد و مناجات
  :گلشن علي جونپوري

  تا چشم گـشاديم محـيط مـا بـود           آن گوهر ناياب كـه در اخفـا بـود          
  ديديم چو نيك قاف در عنقـا بـود          شنيديم كه هست    عنقا در قاف مي   
  :ي اهللا عنهلمؤلّفه باسطي، عف

  نـوازي يـارب     من بنده و تـو بنـده        سازي يـارب    من عاجزم و تو چاره    
  نيـازي يـارب     هر چند ز من تو بي       بر درگه تو ذوق نيازم هوس است      

  نعت و منقبت و مرثيه
  :لمؤلّفه باسطي

  گـويم  اين سر خفي را كه جلي مي        گـويم   با اهـل دلـي راز دلـي مـي         
  گـويم   ي علي مي  هر گاه كه مرتضٰ     آيـد   باهللا كـه خـدا بيـاد مـن مـي          

                                                   
  .ملّا ابوالفتح خان برادر ملك حمزه سيستاني  .1
  .م ٩٤٠-٤١/ه ٣٢٩ :وفات  .2
  .م ١٠٤٠- ٤١/ه ٤٣٢د مروزي، وفات در حدوعسجدي ابونظر عبدالعزيز بن منصور   .3
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  فصِل در مدح مرشدان طريقت
  :لمؤلّفه باسطي، احسن اهللا حاله

ــي   ــدا نكن ــشق پي ــا درد ع ــي     اي دل ت ــا نكن ــل او تمنّ ــه وص ــار ك   زنه
  بايد كه دگـر بـر دو جهـان وا نكنـي             خيال رخ دوست   بهچشمي كه ببندي    

  دجناب مرشدان معروض دارن بهفصِل مناسب مريدان كه 
  :١خانان خاِن خان بيرمنواب 

  وي روي تـو قبلــة عبـادت مــا را    اي كوي تو كعبـة سـعادت مـا را        
  وارسته ز قيد رسم و عادت مـا را          سـازي   جذبه عبادت  بهخوش آنكه   

  صِل در تأسف و ندامت و ضعف پيريف
  :حكيم ابوالفتح گيالني

  بخـشد   مـي جرم هر چند گرانست خـدا       سنگ ميزان پشيماني اگر نيست سبك     

  فصِل در وصف حسن و جمال
  :استاد رودكي

  رنگ از پي رخ ربوده بـود از پـي مـوي             اي از گل و مشك رنگ بربوده و بـوي          
  مسكين گردد چو موفشاني همـه كـوي         گلرنگ شود چو چرخ سوي همه جـوي       

  :٢ي حيدرمير مرتٰض
  قدر بـادامي   بهبس است جام شرابم       ز هوش برد مرا نرگس مي آشـامي        

  :گلشن علي جونپوري
ــو دارد خــدا نگــاه   در چشم فتنه ساز تو باشد بال نگاه          از آفــت نگــاه ت

  فصل در بيان ناز معشوق
  :ميرزا محمد علي فروغ، سلمه اهللا

  آنقدر جا كه كس از خويش تو اندر رفتن          بزم لبريز شد از ناز تو چنـدان كـه نبـود            

                                                   
  .م ١٥٦١/ه ٩٦٨ :وفات  .1
  .آبادي، از سدة دوازدهم هجري حيدر دهلوي، شاگرد مير محمد افضل ثابت الهي مير مرتٰض  .2



  ن خانگبياِض شيراف  ٤٩٣

  :ميرزا جاني عزّتي شيرازي
ـ    بـه آخر جهـان      خط در حجاب شد   رخسارت از دميدن        آفتـاب شـد    مكـام دل

  فصل در بيان ادا و جلوه و خرام و نگاه و عشوه
  :نواب وحيد

  از خانه برون آمدنش مست ببينيـد        ما مست نداديم دل از دست ببينيد      
  :١فخري هندي
  سـت  هتوان گفت كه كارش بخدا افتاد       مي  دلي را كه چو من كار افتاد        با تو هر خسته   
  :٢ملّا علي عالي

  آن گل آتش طبيعت با تغافـل آشناسـت          بلبل آشناسـت   بهشمع با پروانه يار و گل       
  :٣ظاهر بيگ اردستاني

  بــار برنجــد يــک بــهترســم کــنم اظهــار   سـت  ت نشنيدهکس نام محب   طفل است وز  
  آن طـرف   من اين طرف و    چند گريزي ز    تلـف عزيـزم   شد ز پيت اي غـزل عمـر         

  :٤ ثباتمير محمد عظيم
  چون بيندم ز دور گره بـر جبـين زنـد          ديگر چگونه خاطر من واشود که يـار       

  :٥حسن بيگ شکراغلي
  خـدا دارد   تـرس از   ت چيـست بـي    داند مرو  نمي

  گويـد  او زبان مـن بـه   از خواهم اين را کسي مي 
٦ضا متينشيخ عبدالر  

  ال اســت و جــوابؤهمــه را روز جــزا تــاب ســ
  يامـت ايـن اسـت   نتوان بـا تـو سـخن گفـت ق         

                                                   
  .فخري بنارسي، معاصر جهانگير  .1
  .الدين بنّا ملّا علي عالي اصفهاني بن زين  .2
 يا ١٥٧٠/ه ٩٨٩ يا ٩٨٥ :عيل صفوي، وفاتٰمجاهي، سلطان ابراهيم ميرزا ولد بهرام ميرزا بن شاه اس  .3

  .م ١٥٨١
  . م١٧٤٩/ه ١١٦٢ :ثبات بن مير محمد افضل ثابت، وفات  .4
  .نظر نيامده هذکرش هيچ جا ب  .5
  .م ۱۷۶۱-۶۲/ه ۱۱۷۵ :الملک و صفدر جنگ، وفات مالزم برهان  .6



  ٤٩٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

اب عبدالرغفره اهللا،١خانان  حيم خاننو :  
  دل تــو طاقــت ايــن گفتگــو کجــا دارد   غمت مباد چه مي پرسي از حکايت من        

  :٢طوفي
  آيـد  دگر ز دست تو بيدادگر چه مـي         غير ازين که ز تيغ تغافلم بکـشي        به

   در بيان رسوائي و بيباکي عاشق و شرم و حجاب معشوقفصِل
  :رکشزماناي ز

  آستيني است که بر چشم تر خود دارم         ي من مانده بجاي   يآنچه از دامن رسوا   

  اشر و صفت نقّمثلي صورتش و عجز مصو  در وصف شبيه معشوق و بيفصِل
  :٣سيفي

ــ   کشا چهره که صورتگر چـين را     از چهره  ــشود داعي ــر ن ــشا ةديگ ــره ک   يي چه

   در ذکر آئينهفصِل
  :٤ميرزا عرب ناصح

ــرا     دل از کف ببرد يـار مـرا  کيست ديگر که   ــار م ــد ک ــورت نده ــه ص ــر آين   آه اگ
  :٥ميرزا نظير بيگ خادم

ــ ــي  هب ــه ب ــد   روي آين ــه زن ــار بوس   حسن خود آن شوخ خودپسندکند     سير چو  اختي
  :٦فقير

  چو اختر از شفق در شام تابـان         مسي و پان زيب دنـدان     فزوده  
                                                   

  .م ۱۶۲۷-۱۵۵۶/ه ۹۶۴-۱۰۳۶  .1
، ۳ الغرائب، ج مخزن. بدل است واقع شده در غزل بياشعارش نهايت لطيف و شيرين : طوفي تبريزي  .2

  .۲۴ ص
اهللا شاه  د سيفشايد منظور آن، سي. سيفي بخاري عروضي، احتمال دارد کسي ديگر هم باشد  .3

بخاريان باشدةد امير شاه گجراتي از خانوادگجراتي فرزند سي .  
  :ناصح تبريزي، صائب شعر او را تضمين کرده  .4

  دهـد  خـون مـن گـواهي مـي         تا لب سـاغر بـه       ائب که ناصح گفته است    اين جواب آن غزل ص    
  

  .م ۱۷۴۷/ه ۱۱۶۰ :آبادي، وفات خادم شاگرد مير محمد افضل ثابت اله  .5
  . ه ۱۱۸۳ :فقير دهلوي، وفاتعباّسي الدين  مير شمس  .6
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  :١واله
ــدان    ــر دن ــسي ب ــن م ــار م ــده نگ   ست رشـک يـاقوت ز پـان        لبهاش شده   مالي

ــالوده    ــست بي ــاتم لعل ــن خ ــهاي ــي ب   وان يک شبه است گشته الماس نـشان         م
  :٢محمد قلي سليم

  چکد مي روغن شمع چون مويشان هر سر کز  سـت  وييبتـان هنـد   آب بر آتش زدن کار   
  :٣خان عالم اکبري

   ببر کرده شـوخ مهـوش مـن        بلباس آ 
  :خانان بيرم خان خاِن

  نازکي بدن از پيرهنش معلـوم اسـت         تر ز وي بدنش نازک   ا پيرهن نازک و  
سي٤ين خان حشمتد عمادالد:  

  مزن از بهر خدا الله بدسـتار چنـين          داغ عشاق جگر سوخته را تازه مکن      
  :مه اهللا تعالي سلّ،٥امام واصلي به معروف ،ميرزا امام وردي

  نثـار قـدمت مـال جهـان ايـن همـه نيـست            به
  ايـن همـه نيـست      جان که آريم چه تو رونماي

٦اس ثانيشاه عب:  
ــده  که دهان يار تنـگ اسـت   از بس  ــانع ش ــهام  ق ــنام  ب ــيم دش   ن

   در بيان آمدن معشوق باالي بام و چهره نمودن از غرفهفصِل
  :٧مير والهي

  تا ماه جهان گرد مـن از بـام برآيـد            روزم همه در فکر که کي شام برآيد      

                                                   
  .هجري ١١٢٤-۱۱۷۰ داغستاني، ةعلي قلي خان وال  .1
  .م ۱۶۴۷/ه ۱۰۵۷ :سليم، وفات هص بميرزا محمد قلي طرشتي متخلّ  .2
  .طايفاللّ خان عالم برخوردار بيگ از امراي جهانگير، منتخب  .3
و برادر خورد ميرزا جعفر » عمادالدين خان«حشمت اصفهاني، مخاطب به) امام علي(ميرزا امام قلي   .4

  .االفکار جينتابرد،  خوبي بسرمي هم با نواب شيرافگن باسطي در لکهنو ب ۱۷۸۶/ه ۱۲۰۰ :وفاتراهب 
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  شق در بيان حال دل و ديده عافصِل
  :مها اهللا تعاليحکيم صاحب محمد شفيع سلّ ابن ١هذر بهص  متخلّ،ميرزا محمد سميع

  دل من هر چه ديد ديد از چـشم        جان من هر چه ديـد ديـد از دل     

  فصل در ذکر گل و بلبل و شمع و پروانه و سرو و قمري
  :٢همايون
  فاختـه اسـت    وشمع سبزيست که پروانه ا      است ختهاسرافر درباغ که است سرو نه آن

  :را در جنت آشياني همايون پادشاه ٣ميرزا عسکري
ــاش   اي عسکري ار مست مدامي خوش باش       ــامي خــوش ب ــاده و ج ــد ب   ور معتق

  يـن مقـامي خـوش بـاش        ا يار اگر در   بي  يــار  خرابــات نباشــم بــي   بــه گفتــي 

   اشعار متفرقهفصِل
 غفراهللا و واال ،جنگ بتصال غيرت خان بهادر به مخاطب ،هياهللا نعمت اللّ مير حبيب

 و يک نقلش در آني شد چون ديوان آن مرحوم در هنگامه نادر شاه تلف  ـمؤلّف
  .شود طريق يادگار نوشته مي به  اين چند شعر که در بياض برآمد.غارت برد به

ــاي تـــــو رو نگردانـــــد   ــاده اســت   ز جفـــ   غيــرت مــن هالکــش افت
  گيرم که روم جاي دگر کو دل ديگـر          جز خاک درت نيست مرا منزل ديگـر     

   در ذکر وداعفصِل
  :٤فاطمه قواله
  مانند شب رفـتن فـرداي تـو باشـد           مسکين تو در روز قيامـت      به …اي

                                                   
1.  ه اکبرآبادي تلميذ فقير دهلويذر.  
  .م ۱۵۵۶-۱۵۵۵+۱۵۳۸-۱۵۳۰/ه ۹۳۷-۹۴۴+۹۶۲-۹۶۳  .2
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  :او منسوب است بهاين دو بيت   .4

  در گوش خلق حرف نـصيحت هـزار پاسـت      ين زمان رواج خوشـامد ز بـس رواسـت          ا در
  کوچک ولي ز وضع بزرگان چه خوشنماست        چشمه دهد جـاي اشـک را       بحر از صدف به   

  .۲۹۳، ص ٤ج  ش، ه ١٣٧١چاپ مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، ، الغرايب مخزن: رک به



  ن خانگبياِض شيراف  ٤٩٧

  مقيم به از مسافر فصِل
  : اعلي اهللا مقامه،لمؤلّفه باسطي

  رود آرام کـــوي يـــار ز يـــادم نمـــي     روم سو که مـي    هر نشينم و  جا که مي  هر

   فراغ در بيانفصِل
  :مه اهللا تعالي سلّ،١ميرزا مظهر

  دانـد؟  مرگ نزديک اسـت مـي      …پس از دوري او   
  دوراســت مــي دانــم ولــي نزديــک مــن بــودن ازو

   در ذکر عطيات و تحسين و آفرينفصِل
  :)حاشيه( آزاد بلگرامي

  دانـم  چو عندليب يکي را هزار مي       دانـم  شمار مـي   ازو عنايت کم بي   

  همديگر نويسند و تعريف بعضي اشيا بهتقريب تحايف  به فصِل
  :ه نوشتهئ دام بقا، خواجه محمد باسط،جناب پير و مرشد بهتقريب عنايت قلمتراش  بهف مؤلّ

  در وادي شوق و عشق شايق سازد        آن را که عنايـت تـو اليـق سـازد          
  کز خاطر من قطـع عاليـق سـازد           تراشـي ز کـرم     کردي تو عطا قلـم    

  ال و ذکر طبيب و بيماريفصل در عبادت و تقريب فض
  :اند يکي از احباب نوشته بهاين رباعي  جناب مير

   راحـت باشـد    ةديدار تـو سـرماي      ت عبادت باشـد   تاي آن که عياد   
ـ آ  ست مرنج  هگر بهر عبادت نرسيد      ين فقيــر تـرک عــادت باشــد ي

د جامهسيباف فکري د محم:  
ـ  از لعل خموش باده     لب از لعل خموش تو رسـيد       بهجانم     وش تـو رسـيد   ن

  درد دل من مگر بگـوش تـو رسـيد           ام کـه دردي دارد     گوش تـو شـنيده    
*  

                                                   
  . هجري١١٩٥ :نان مظهر دهلوي بن ميرزا جان، وفاتجا ميرزا جاِن  .1
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  در مصر وفـا يوسـف کنعـاني تـو           قدم جـاني تـو     بهاي آنکه ز سر تا      
  چون مردم چـشم دردمنـداني تـو         قدر درديست منـال  بهگر چشم ترا   

  :نويسد ف بياض ميدر آخر مؤلّ
چون بعضي از .  را تأليف نموده استاحقرالعباد بنده علي باسطي اين بياض”

 تقريباً نام احقر …نويسان معاصر در ذکر احوال بندگان شيخ محمد حزين تذکره
اند، بنابراين ضرور شد که براي رفع گمان ناظرين آنچه  ميان آورده بهرا عبث 
پشت  ارش نمايد؛ شيرافگن مريد ثابت است، مخصوص برزاالمر است، گ نفس

ه ل نسخهورق اود ثابت د مغفور مير افضلاي ديوان سيين محمالد… 
 چون مراد …ر بود قريب دوازده سال ادراک صحبت شيخ ميس…نمود مي

سعادت بيعت طريقت در جناب پير و مرشد خود حضرت خواجه محمد 
 حاال آنچه …شد ، اکثر رباعي وارد مي…دست داد) هجري( ۱۱۶۳ در …باسط

کتبه محمد . گذارم العالي مي هظلّالدين فقير مد شود از نظر مير شمس وارد مي
  . ولد حسن عسکري،باقر

هامش جنگ  شود که او در در آخر اشعار مير غالم علي آزاد بلگرامي آورده مي
  :قلم خود نوشته است به

  :آزاد بلگرامي بهص  متخلّ،غالم علي لراقمه فقير
  ا گرديـد  بردوش شريف جلـوه پيـر       آن شاه که با رسول يکتـا گرديـد        

  نخل قد احمـدي دو بـاال گرديـد          د بهار ي جوش درگلشن دين ز بسکه   
*  

ــصا   دوشينه بخواب حـشر ديـدم بـر پـا          ــان ِارم ســتاده در دســت ع   درب
  بيـا : ام گفـت    گفتم که غـالم علـي       رفتم که اجازت طلبم گفت کـه اي        

*  
  نظيــر جــا کــرد نگــين در خــاتم بــي  حيدر که فشرد پا بـدوش شـه ديـن         

ــد   آن و ــدا در دادن ــان ن ــت جهاني   اهللا ز هي مکان و چه مکين       سبحان  ق
  :آزاد بلگرامي

  دانم است مي  ينه در کار  يگرفتاري خود آ    دانم است مي  دشوار دلم را باز دادن برتو    



  ن خانگبياِض شيراف  ٤٩٩

  :وله
  اين دل قابل سـرکار سـالمت باشـد          گر شکست آينه آزرده مکن خـاطر را       

  :وله
  ار ميخوش او بيش کرد رغبت مـا  ان  شهيد خنده برآميخت ترشي دشنام    

  :وله
  خدا که مصلحت نيست گله درازکـردن       به  کـنم وا   صلح مـي   شب وصل يار کوته در    

  :وله
  اند اين شهر را براي تو آباد کرده        اند تو ايجاد کرده  ياد  دل را براي    

  :وله
  دست کافري افتاد قرآني که مـن دارم        به  غارت آفت جاني که من دارم     کرد  دلم را   

*  
  با خـود سـرت گـردم       کني دل را ببر    وداعم مي 

  گذاري نـزد مـن خواهـد طپيـد اينجـا           وامي اگر
  :وله

   من زر گل ده که ثناخوان توام       ةصل  باغبـان بلبـل نـو وارد بـستان تــوام    
  :وله

  انـد  شايد غبار تو پـس صـياد ديـده          اين آهوان که تهنيت يکـدگر کننـد       
  :وله

  اي واي کافتاب قيامـت بلنـد شـد           شد آن طفل روز جمعه سوار سمند     
  :في الحديث االتقوم الساعت اال في طرح الجمعه

  هـاي طفـالن هوشـياران را        کند پامال شـوخي   
ــي  ــو ايــن ب ــاز باشــد در جل   ســواران را ســپاه ن

*  
ط  توس١)هعليگر( علوم اسالميه ةاي از مجلّ کردن اين مقاله، شماره پس از تکميل

 ، همين بياضة دربارهل مفصّةآمد که در آن مقال دستم بهحمد ين افسور مختارالدوپر
                                                   

  ).هند(م، دانشگاه اسالمي عليگر  ۱۹۶۰ علوم اسالميه، دسامبر ةبياض باسطي، مجلّ  .1
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 ١ خدابخشةاين بياض در کتابخان. چاپ رسيده بود بهد حسن فسور سيو مرحوم پرةنوشت
  .پتنا موجود است
ديگري از همين ةنقل از قاضي عبدالودود نوشته است که نسخ بهد حسن آقاي سي 

اي از همين بياض که در   نسخهةا او دربار ام،بياض نزد دکتر عندليب شاداني بوده
ميان  بهشود، هيچ ذکري   نگهداري ميهکتابخانه موالنا آزاد در دانشگاه اسالمي عليگر

 اشي بسيارو حايترين ويژگي اين نسخه اين است که نسخه دار يکي از مهم. نياورده است
  .ه استقابل توجها آمده،  هامش لگرامي دربقلم آزاد  بهمخصوصاً اشعاري که است، 
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