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  ∗ در عهِد شاهجهانيوجه تمورِدسعيد قريشي، شاعِر 

 بخوبيکالم وسايل زينت و آرايش ) م ۱۶۲۸-۱۶۵۸/ه ۱۰۳۷-۱۰۶۸(در عهِد شاهجهاني 
 عالوه بر درباِر دولت، شعراي .داشت يفراوانشهرت مهيا بود و شعر و سخن هم 

ن آنان در  شعر و سخمحافلهاي  چراغمتعدد در خدمت شاهزادگان و امرا بودند و 
  .دآم حساب مي بهيکي از آنان ملتاني  و سعيد قريشي ندکشور منور بودهاي  گوشه

 عنفواندر ) م ۱۶۷۶/ه ۱۰۸۷ :م(» سعيد«شيخ محمد سعيد قريشي ملتاني متخلّص به
مرادبخش محمد هزادة اشدرباِر رسيد و تقرب ) گجرات(احمدآباد   بهشجواني از وطن

 يک روز شاهزاده در. پذيرفتپسر شاهجهان را  )م ۱۶۱۴-۱۶۶۲/ ه ۱۰۲۳-١٠٧٢(
 ايننداد و سعيد قريشي محلّ داخل شدن  به بوده و دربان او سعيد را اجازه ١خانه غسل

  : فرستادهخدمت شاهزاد  و بهنوشتهرباعي 
  ست هر حکم تو چون حکم کتاب اهللا        ســت اي شــاه جنــاب تــو جنــاب اهللا

ــن  ــچاي ــاب اهللا اب  اع درت منّــز ديــو مغــ ةيل ــانع ب ــيس صــفت م   ســت ل
را جز دِر فرمان داد که سعيد را مذاِق سخنش خوش آمد و بر آن واقعه، شاهزاده 

جاي  به» حسيني تذکرة«در  .مرا ببيندکه تواند بيايد  مي، هر جا زنانه مانع نشود حرِم

                                                   
مرتّبة دکتر سيد اطهر شير، ادارة (» عابدي مقاالِت«مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي اين   ∗

 آقاي و زبان اردو چاپ شده  به،)م ١٩٩١/ه ١٤١١، )الهند(هار تحقيقاِت عربي و فارسي، پتنا، ب
پژوهندة مرکز تحقيقاِت فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، ( قريشين عبدالرحٰم
  .فارسي برگردانده است بهآن را ) نو دهلي

ي مکان در قلعة دهل) م ١٥٤٢-١٥٤٥/ه ٩٤٨- ٩٥٢ (»شيرشاه«فريد بن حسن سوري ملقّب بهگويند   .1
اکبر رسيد آن را ديواِن …… چون نوبت به… نشست کرده بود که بعد از فراغ از غسل در آن مي

. ند، هرچند رسم غسل نيز برطرف شدهگفت  مي»خانه غسل«و آن مکان را … خاص نام گذاشت
 )٨٢٩ ، ص٢ راج، ج فرهنگ آنند(

 



  سعيد قرشي، شاعِر مورِد توجه در عهِد شاهجهاني  ٥٣١

  .١شاهزاده مرادبخش اسم شاهجهان آمده که درست نيست
ه مردم عامشعرش براي امرا و  به بوده که گو هسعيد قريشي حاضر جواب و بديه

کردِن گوسفند  ذبح شاهزاده بهي اضٰح ِديروز عشود که وقتي  گفته مي. بود مورِد پسند
  :ساخته اين بيت گفت  بازمانده بود که سعيد بي گوسفند چشِمومشغول بود 

  خواهم که قربانـت شـوم       عيِد قربان است و مي    
  انــت شــومهمچــو چــشم گوســفند کــشته حير

سعيد  همين طرز، يک مرتبه روِز عيدفطر، شاهزاده مرادبخش در راِه عيدگاه به به
پس سعيد در دست . يدخوان، باند هقعه چيزي گفتا اين وتمناسب شما بهگفت که اگر 

  :خواندن کرد هکاغذ داشت و اين غزل را شروع ب
  لبـان زود کنيـد    چارة کار خود اي تشنه        آلـود کنيـد   روِز عيد است لب خشک مي  

  کف جام زر انـدود کنيـد       هزود باشيد و ب     يمشدست که از دير مغان دور         رگاهييد
  گوش بر زمزمة چنگ و ني و عود کنيـد     گوش هصرفة واعظ نتوان کرد ب      حرف بي 

وقتي که شاهزاده کاغذ را طلب داشت، ديد کاغذ ساده بود و سعيد اين غزل را 
تبه در شکارگاِه احمدآباد مرادبخش هم اين مصرعه يک مر. البديهه گفته بود في
  :البديهه گفته بود في

  آيـد   مـي ردگر امشب نسيم صبح عنبر با   
  :گفت راغزل  ، اينادامةن وقت او سعيد هم

  آيـد   مشام خاطرم را نکهت دلدار مـي        آيد   مي ردگر امشب نسيم زلف عنبر با     
  :ه گفته بوداهالبد هم سعيد فيرا  ها اين غزل
  دم او ز اختالط ايـن و آن تنهـا بـس اسـت         هم

  خـاطر شـيدا بـس اسـت        عاشقان را همدمي با   
* 

ـ ما که      ٢هـا   بـدنامي   کام و ناکـام بـسازيم بـه         هـا  دنام جهـانيم ز خودکـامي  ب

                                                   
  .١٥٦ ، صحسيني تذکرة: حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست  .1
2.  د حسين خدائي اين غزل در پاسخ غزِل سعيد مگفته بودرا لتاني، دوستش مرزا محم:  

  هـا   ناکـامي   کامياب دو جهانيم بـه      هـا   ما که ره يافتگانيم ز گمنـامي      
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درباِر  ، علي نقي را بهيافت غفلت و مدهوشي مرادبخش پادشاه شاهجهان خبِرچون 
 داد توضيحشاهزاده  سعيد نفرتي داشته، او به به چونکه علي نقي .او براي اصالحش فرستاد

سعيد رسيد،  وقتي اين ماجرا به.  برداريدم کنيد يا مرا از اين منصبمرخّصسعيد را يا که 
سعيد را اين قضيه آگاه شد، از  شاهزاده چونکه. او خودش از احمدآباد فرار کرد

  :فرستادرا غزل زير پوزش   باسعيد برنگشت وولي . مراجعت طلب داشت بهتشويشانه 
   مـا  پيچيده است زلف تو بهـر شکـستِ         مشکل بود بکوي تو ديگـر نشـست مـا         
  اي سرو من بگو که چه خيزد ز دسِت ما     چون سـبزه در رِه تـو بجـز پـا فتـادگي         
ــاز و بــت خودپرســتِ   فارغ ز دين و کفر شده بعد ازيـن سـعيد      ــا و ســر ني ــام    م

  بازگشتتشويق خواستار بااي نوشت و   نامهسعيد اين غزل شاهزاده هم بهدر پاسخ 
  :شود  چند جمله از آن نامه نقل ميشد کهوي 
عرض داشتي که از اجمير فرستاده بودي … محمد سعيد… شجاعت شعار”
بايد آن ندامت … سزاي خود رسيد حرام به آن نمک… درآمده… نظر به

  .“رکاب سعادت برساند زودي خود را به به… سرشت
متخلّص داراشکوه محمد درباِر شاهزاده  ز احمدآباد سعيد مدتي بهدر برگشتن ا

  ولي وقتي عالمگير،مانده بودپسر شاهجهان ) م ۱۶۱۵-۱۶۵۹/ه ۱۰۲۴-۱۰۶۹(» قادري«به
نشين شد، او منشي و مقرِب وي شده و  تخت )م ۱۶۵۸-۱۷۰۷/ه ۱۱۱۸-۱۰۶۸(
کند آن زمان  يان ميب» الغرايب مخزن«مؤلِّف . منصب چهارصدي هم رسيده بود به
  .رده بودندبرشک او ي بر  و ديواِن اعٰل١خان اسد

 روز پنجشنبه در )م ۱۶۷۶نوامبر  (ه ۱۰۸۷المبارک  ماه رمضاناواخِر  در هخرباال
تدفين يافتاي که خود بناکرده بود،  درود حيات گفت و در مقبرهبلتان وطن خود م.  
  :داشت فخر ميخود ي يگو خصوص غزل شاعري به بهسعيد 

  هرکه غواصـي نمايـد بحـر ديـوان مـرا          کنـد پـر در ز شـعر آبـدار           جلد سينه مي  
  شود چو از پان سرخ      زبان ز خواندِن آن مي      که رنگين است    سعيد شعر غريب تو بس    

                                                   
در دورة مغول جنگ  و ذوالفقار خان بهادر نصرت» اسد خان«الملک اميرالدوله مخاطب بهةنواب عمد  .1

بر والدِت فرزنِد ارشد او تاريِخ » بيخود«ملّا حاجي الهوري متخلّص به. بودندي بزرگ هاي تشخصي
  .والدت گفته است



  سعيد قرشي، شاعِر مورِد توجه در عهِد شاهجهاني  ٥٣٣

/ ه ۶۸۸: م(همداني و عراقي  )م ۱۳۸۹/ه ۷۹۱ :م(حافظ شيرازي از او  فندر اين 
  :سخن گفته استپيروي آنان  به و ههم خيلي استفاده کرد) م ۱۲۸۹

  ز آن باقليم سـمن خاقـاني        پيـرو شــيخ عراقــي شــداي 
  :سرود مي ،همداني غزِل معروِف عراقي پاسِخدر 

  ميــان بــدنام کردنــد   اجــل را در  ميان خـود بـسته بهـر قتـل مـردم          
  وز آن پس خال و زلفش نام کردنـد         بهــــم چيدنــــد اول دانــــه و دام

  :گفته است در جواِب غزل حافظ شيرازي
  رود جانــب بنگالــه مــي   در ظــاهراً بــه   در باطن است از دل و جان پيش تو سعيد    

 مثالً .استسالست و رواني داراي  بيت است که ۱،۳۰۳ديواِن غزلياِت سعيد 
  :گويد مي

  سازند طفالن رازهاي خانه را      فاش مي   کنـد اشـکم غـم جانانـه را          آشکارا مي 
* 

ــوٰ   ــة تق ــد جام ــاک ش ــوزچ ــاري  ي و هن ــد رفوکـ ــل در بنـ   هاســـت عقـ
*  

  کفر انتخاب نسخة سحر نگاه اوسـت        فتـادة چـشم سـياه اوسـت        اسالم بر 
*  

  هـاي دوسـت     جوفروشي ديده از گنـدم نمـايي      
ــدم  ــمن گن ــده   دش ــم دي ــا ه ــروش جونم   ام ف

*  
  ام  وفـا شـرمنده     پيِش يار بي    وجــود ايــن وفــا  بــااهللا اهللا

*  
  ستينقـل و سـاقي و صـهبا سـعيدا از سرمـ      بـه 

  تـوان کـردن   رغِم صوفياِن خود را قلنـدر مـي     به
خوبي اين هم بايد گفته شود که ابيات سعيد قريشي پر از حسِن غزل و نمونة ليکن 

  :ستاز شعر روزگاِر او
ــي دارد   ــال روبه ــالوس خي ــگ ز س ــِب س   رقي

  ي شـيري و سـرکرده شـغالي را        گذشت از دعوٰ  
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  :نويسد  ميلالخياةمرأيک غزل سعيد، مؤلّف  بهراجع 
  .١“اين غزل عجيب بر اين طرز غريب از واردات خاطر اوست”

  :آن غزل اين است
  هـوس  نفس نفس مکن اي بوالهوس هوس بـه       

  قفـس   مرو چو مـرغ اسـير از قفـس قفـس بـه            
ــاِد خــدا هــر نفــس کــه مــي  بــه ــر ي   گــذرد غي

  نفــس ســت مــرا ز آن نفــس نفــس بــه نــدامتي
» غازي شاه«زاده معروف به الدين حسين مخدوم خواجه معين هاي زير به سعيد غزل

  : نوشته بود٢رزا احمد بيگ حقيقييمو 
  تا ابد از خود همان چشم وفا داريم ما          در ازل دلها چو باهم آشـنا داريـم مـا         

* 
  هاسـت  بـاري سـرگرم گهر شمع    هاست  کاري کار فسون  چشم در 

* 
  يم همـه  يين شفا از پي خسته دالن ع       بيمار و لبت گفت دوائيم همـه      ٣چشم

  :فرستادند سعيد  گفتند و بهييها ها، غزل شاه غازي و حقيقي در جواب اين غزل
  چشم ياري دايم از لطف شما داريـم مـا         آباد اگـر صـد آشـنا داريـم مـا            در جهان 

ــا     تا مگر در گلشن وصل تو ره پيدا کنـيم          ــم م ــبا داري ــاِد ص ــي ب ــت همراه ني  
* 

                                                   
  .١٧٤ ص   .1
  : نوشته استالخيالةمرأمؤلِّف . » حقيقي«ميرزا محمد بيگ متخلّص به  .2

سرپنجة شاهين اجل گرفتار  هجواني خوش طلعت پاکيزه روزگار بود، در عين شباب مرغ روحش ب”  
 از زبان شيخ شنيده که در احمدآباد چند …مؤلّف. وي نظر داشت  باشيخ محمد سعيد… گرديد

يکي از . گفتند در اين يکي از جنبان گذر دارد ها مي روز در حويلي اقامت اتّفاق افتاد که همسايه
شراب ارغواني همراه   باميرزا محمد بيگ جام صبوحي زده وارد گرديد، و شيشة سبزرنگ… روزها
… چه رنگ است اين چه رنگ است اين چه رنگ است: بخواند… جانِب آن نگاه کرد به. تداش

ميناي زمرد گون مي لعل، چه  به. ناگاه از گوشه حجرة ايوان که در آن هيچ کس نمودار نبود آواز آمد
 )٧-٨ص . (“رنگ است اين چه رنگ است اين چه است

  .البديهه گفته بود سعيد اين غزل را في  .3



  سعيد قرشي، شاعِر مورِد توجه در عهِد شاهجهاني  ٥٣٥

  هاســت  گرفتـار دل افگـاري  دل  هاسـت   ديده سرشـار گهربـاري    
* 

  ليکن از گردش يک نقطه جدائيم همـه         در حقيقت دگري نيـست خـدائيم همـه        
سعيد   به وهسرودهاي زير را  غزل ٢ و محمد فاروق١آبادي  شاهميرزا روشن ضمير

  :اند فرستاده
  هـاي مـا     ييوي ز ما بيگانـه يـاد از آشـنا           هِاي مـا  ييوصل ديگران شاد از جدا   هاي ب 
  هـاي مـا   ييمحتسب فريـاد و داد از آشـنا     پرستي خودپرستي شيوه شـد      خر از يزدان  آ

* 
  اي خوش آن ساعت که باهم آشـنا بـوديم مـا           

  خوشنما در چشم هم همچـون حيـا بـوديم مـا          
* 

  همـه يم يايـ بحر بر قطـره بخنديـد کـه م        يم همـه  يقطره بگريست که از بحـر جـدا       
  :اند گفتهسعيد غزلهايي ها  در پاسخ آن غزلو 

  هاي ما   ييتو چون خورشيد روشن آشنا     رب  هـاي مـا   يياي ضميرت آگـه از درد جـدا       
  همـانيم و همـان بـستيم مـا         شکر هللا بر    باهم آن عهدي که از روز ازل بـستيم مـا      

* 

                                                   
در سال . منصبهايي داشت هب ي و عالمگيريشاهجهاندر عهِد » ضمير«رزا روشن ضمير متخلّص بهمي  .1

 بود و در فارسي مسلّطزبانهاي عربي، فارسي و هندي  او به .درود حيات گفتبم  ١٦٦٦- ٧/ه ١٠٧٧
فارسي  را از زبان سانسکريت به» پارچاتک«کتاب معروف موسيقي . سرود و هندي شعر مي

ضمير در موسيقي . اند هاي خطّي آن فارسي در عليگره و رامپور وجود داشته نسخه. بودبرگردانده 
  :نويسد  ميالخيالةمرأمؤلِّف . قدرت کامل داشت

گويند . نمودند ميشاگرديش مباهات  جايي رسيد که اوستادان ماهر به موسيقي به… در علم”  
 )۱۵۰ص . (“ه بودنواز اهل صحبت گرديد اين سامعهبتچهارده هزار نواي م به

در مقابل مطلع مشهور حقيقي، او هم .  سعيد بودنددوستاِنحقيقي ميرزا احمد بيگ   ومحمد فاروق  .2
  :مطلع گفت

  يم همـه  يليکن از گردش يک نقطه جدا       يم همـه  يدر حقيقت دگري نيـست خـدا        :حقيقي
* 

  يم همـه  يبحر بر قطره بخنديـد کـه مـا          قطره بگريست که از بحر جـدائيم همـه      :فاروق
  .ملتاني گفته است را او الشّعرا مقاالتممکن است اين همان فاروق باشد که مؤلِّف   
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  يم همهيچون توان گفت که از خويش جدا  يم همـه  يروز خورشيد صـفت عـين ضـيا       
 ۸۸۰ مثنوي، ۳(ها  ، مثنوي) بيت۱،۳۹۷صيده،  ق۳۶(عالوه بر غزل، سعيد قصايد 

در قصايد .  گفته استنيز)  بيت۱۹۰ قطعه، ۲۰(و قطعات )  رباعي۲۹(، رباعيات )بيت
مدايح شيخ عبدالقادر جيالني، بيت و خلفاي راشدين،  ، مناقباِت اهِل)ص(مناجاِت رسول

اه مرادبخش، شالدين حسن سجزي و  شيخ بهاءالدين زکرياي ملتاني، خواجه معين
شجاع، مرزا نوراهللا، مير امير، مرزا احمد بيگ حقيقي، رستم راي دکني، لطف اهللا خان 

: اند بعضي قصايد عنوان هم داده بهسعيد . اند بيان کردهو زيبا خوب را مازندراني 
، »الصدق مصداق«، »المعاني شمس«، »الصفاةمرا«، »العقايدصةخال«، »يالوثٰقةعرو«
، »العشق مسالک«، »االعتقاد رسوخ«، »سوز عدو«، »اعتذارالفصحا «،»العشق صفات«
  .»الفتوح مفتاح«، »الوضاحت عين«

طور شروع  است که اين» رسالة شوق«عنوان  هاي سعيد، يک مثنوي به در مثنوي
  :شود مي

ــ   آن ذات که واجـب اسـت و مطلـق          ــد ب ــن نرس ــق هممک ــنهش الح   ک
  :موده استن بيان  را چنينسبِب سرودِن اين مثنوي

ــه ــودم ب ــاد  ب ــاطر ش ــضور خ ــه آزاد   ح ــشمکش زمانـــ   از کـــ
ــد ز درم گـــروه يـــاران   ــاران    کآمـ ــسيم نوبه ــوي ن ــون ب   چ
ــود نــشاني      گفتنـــد ز عـــشق داســـتاني   ــو بجــا ب ــا از ت   ت
ــتم کــه کجــا دمــاغ دارم      کافـــسانة ديگـــران نگـــارم    گف

  فـــارغ نـــيم از ترانـــة ِعـــشق  ام فـسانة ِعـشق      من چون شده  
ــدم زار    شــوق آن يــار زيگــويم ســخن ــين ش ــز دوري او چن   ک
عالوه بر . ه استنيز آمد ،اند هاي سعيد که در شکل مثنوي نوشته در اين مثنوي، نامه

  .اند ، ذکر شدههصورت گرفتسعيد طور عرضداشت و نامة  که بهديگر اين، دو مثنوي 
شدين، منقبِت خلفاي را، )ص(در رباعياِت سعيد، عالوه بر مناجات و نعت رسول

، ١حضرت شاه عالمهاي حضرت شيخ احمد گنج بخش گجراتي، شيخ احمد،  مديحه
                                                   

 نوة مخدوم جهانيان سيد  که او)م ١٤٥٣/ه ٨٥٧ :م(» عالم قطب«الدين معروف به  برهانسيد پسِر  .1
 .اند مدفوندر احمدآباد اينها است و  جالل بخاري
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رباعياتي که براي بقية . آمده استو ستايش مرادبخش  غيره  و١خواجه بهاءالدين نقشبند
، ٣، آنند راي هندو، مخلص خان٢ديانت خانمير مظفّر حسن اصلحي، : مصنّفين مانند
  .آنها فرستاده بودند نوشته و بهغيره   و٥ و ميان محمد صالح٤اسالم خان

 سلطان فتح بلخ بدخشان، فرار نذر محمد، والدِتهاي  در ديوان ،سعيدقطعات در 
تواريخ و نيز مرزا احمد باقي و علي احمد  ٦»مراد گلشن«، بناي  رساايزدبخشميرزا 

هم غيره   و خواجه محمد رضا حاجي و٧ميرزا ذوالفقار موبد. گفتة سعيد وجود دارند
                                                   

ه  ۷۹۱تولّد يافت و در سال ) م ۱۳۱۹(ه  ۷۱۸و در سال اي است که نام وي محمد بن محمد بخار  .1
  .رحلت نمود) م ۱۳۸۹(

هايي ممتاز  ر عهدهي ب و عالمگيريشاهجهاندر دورة » ديانت خان«حکيم جمالي کاشي مخاطب به  .2
در عهِد شاهجهاني ديواني بر چهار صوبه و در . منصِب دوهزاري و هفتصد سواري داشت.  بودفايز
 .م وفات يافت ١٦٨٣/ه ١٠٨٣در آخر معزول شد و در سال . قرر بودم عالمگير ديواِن بيوتات زماِن

 شاهجهاني يکهزار و پانصد و دويست سوار در عهد» مخلص خان«هردوي مخاطب بهقاضي نظام کر  .3
در جنِگ اول داراشکوه، در ارتش شاهي بود و وقتي در جنگ دوم داراشکوه . منصبي داشته بود

 در عهِد عالمگيري . کردنامزدجاي او ناظم اکبرآباد  سته خان را همراه داشت، مخلص خان را بهيشا
  .منصِب دوهزاري و سيصد سوار رسيده بود به

فوت ) م ١٦٦٣(ه  ١٠٧٤در سال » اسالم خان«مخاطب به] بدخشي[مير ضياءالدين حسين بخشي   .4
  :نويسد  ميمأثراالمراِف مؤلّ. ت او گفته استا تاريِخ وفيغني کشمير. کرد

اين دو بيت از . بارش تراوش کرد اسالم خان خالي از کمال نبود و اشعار آبدار از جويبار طبع نکته”  
  :او مشهور است

  زدنـد   تو شاِم غم بـروز مـا شـبيخون مـي            بي
  “کند   ز گريه غوطه در خون مي      ممردم چشم 

  )۲۲۰، ص ۱ج (
 جايي که صالح عملمؤلِّف .  آمده استالشّعرا مقاالترش در اين ممکن است که همان باشد که ذک  .5

  :استهمان   متعلّق بهشايدکند  براي خوشنويسان ذکر مي
و در » کشفي«مير محمد صالح و مير محمد مؤمن پسران عبداهللا مشکين قلم مير صالح در فارسي ”  

 )۴۴۴ ، ص۳ ج. (“نغمة هندي گوشة خاطري است  باکند، هردو را تخلّص مي» سبحان«هندي 

 . گجرات بنا کرده بود،احمدآباددر باغ اين مرادبخش   .6

براي اي  نسخهکه منشي غالم محمد تتّوي . منسوب شده استفرد چندين  به» مذاهب دبستاِن«  .7
در اين موبد که نقل کرده است ه  ١٢٠٩شدة استنساخ  از نسخة (Lieutenant Rugby) دستيار رگبي

است و » موبد شاه مير ذوالفقار علي الحسيني المتخلّص به« و ناِم کامل او ده استرا مصنِّف آن نامي
 .ده استمنسوب شهمين نام  کتاب بهدر نسخ دبستان ملّا فيروز 
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نيز  .نوشته بوددر قطعات اند و سعيد هم پاسخ آنان  سعيد قريشي قطعات فرستاده بوده به
  .فرستاده شده بودنوشته،  ١سيد نعمت اهللانام  اي که به قطعه

 داراي سه ديباچه ۷۷۱شمارة  به مضبوط در انجمن آسيايي سعيد ديواِننسخة خطّي 
  :نويسد مي)  صفحه۴۳(ديباچة اول . است
در اوايل … شد… سعيد خان… وجة احسن نصيب از روز ازل سخن به”

الرأس اين  ملتان که مسقط…  مشايخةاکثر اوقات از طواف مزارت متبرک… حال
آستان بوسي  احقرالنّاس است، اکتساب انواع سعادت نموده، خصوصاً به

… بوالفتحالدين ا حضرت شيخ بهاءالدين زکريا و حضرت شيخ رکن… روضه
حضرت … ياي صادقه مشاهده نمود کهؤدر ر… تا آنکه. بود… سعادت اندوز

کلبة احزان … نشين آن سلسلة عاليه بود الصدق سجاده  والدين که خلفمللّةبهارا
داعي از آن . شود مي… رک استحکام سلسلة سخنحم… اين حزين رسيده

شب قدري آن «الغيب که  لسان… گويا آن مصرعة… کشاد… چشم… خواب
… کبار بي… آن شب بوده… مصداِق حال. »که گويند اهِل خلوت امشب است

چند بيت در   بااين مطلع… فرداي آن… گشت… ايجاد و کالم منظوم مايل به
  :سلک نظم آورد

  هرچند گشته گرد جهان يکسر آفتاب       اي همچو تو نديده دگر دلبـر آفتـاب        
در محفل آن … ه روزيبعد از چند گا… محو حيرت گشتند… سامعان… 

از آنچه … آن واالدرجات… سالسلة صدرنشينان انجمن عرفان رسيد و توجه
بود که  گاهي مي… العين ديد رأي به… صد درجه زياده در خواب ديده بود به

… ملتان… در…  روزي…شد ً گفته ميهةغزل و پنج غزل بدا… روزي چهار
بعد از … کرده آغاز… خواندِن اشعار جانسوز… رسيده آمد و… فقيري

                                                   
راج محلّ  اي در اکبر نَگر معروف به رفتن بنگال عرصه  به.اهللا اهِل نارنول بود حضرت شاه نعمت  .1

/ ه ١٠٢٥-١٠٧٠(شجاع محمد شاه . کرد سيد و همانجا سکونت اختيارفيروز ر بهسربرده بود، بعداً  به
حاکم  بعد از شکست خوردن شاه شجاع، فرمان عالمگير به. غيره مريد او بودند و) م ۱۶۱۶-١٦٦٠
او رفتِن دربار نرسيد و  دربار فرستاده شود ولي نوبت به به اهللا معظّم خان رسيد که سيد نعمتبنگال 
  .م مرد ۱۶۶۶/ه ۱۰۷۷سال  در
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… االرشاد حسب… بخوان… داعي خطاب کرد که تو هم شعري ساعتي به
بيت تخلّص نرسيده بود که آل ملهم تعليم  شروع در خواندِن غزل کرده هنوز به

  )۴۳ و ۳۲ص . (“فرموده که تخلِّص شما خواهد بود… حضرت معبود
  :نويسد مي)  صفحه۱۱(ديباچة دوم 

بر زبان آوردند که از قيام اين امر … د المتخلّص بخاريالدين محم مير معين”
جو ساختن دور  بزرگ متقاعد گشته ابواب معذرت طلبي را دست آويز طبع بهانه

الجرم غرة رجب سال هزار و هفتاد و يک … از آيين مروت و اخالص است
  )۱۰ص . (“مرقوم گرديد… هجري اين چند کلمه

  :نوشته استنقطه  بي)  صفحه۱۹(و ديباچة سوم 
که در سال … الحمدهللا… کرده دال در همه دلها ورود. اسم اهللا المحمودالودود”

در عرصه مالء و محوط اهللا . ده صد و سه ده مکرر و سه وداع مرحله سرکرد
  )۲ ص. (“آمد

  غيره  و١سعيد در آخِر ديواِن خود استغنا
  :نويسد در آخر کاتب اين نسخه علي امجد مي

ناصر خان را … دهلي رسيده برادر تاد و يک هجري از بنگاله بهسنة هزار و هف”
… جواِر رحمت پيوست به. که از شش برادر يکي مانده بود صاحِب فراش يافت

… سعيد خان که مدتها… از اتّفاق… کجا رسيد از کجا به… حاِل من
خوش و … را… روزگار… غير آن قندهار و بلخ و… خدمت ايشان در به

بسا … گفتم… رسيدند…  چندي از گردِش فلک جدا مانده بودخرم گذرانيده
قيد ترتيب درآورده مجلّد  اگر به… منصة ظهور آمده به… اشعار رنگين

فرمودند که … آيد گذاشته مي… منّت جسيم بر جان و دل دوستان… سازند
بعد از آن اشعاري که جمع شده بود، در سنة … آري مسودات اکثر ضايع شد

                                                   
  :نويسد الشّعرا مي دربارة استغنا صاحِب کلمات  .1

  .“خاطر است طرِز قديم بسيار گفته، يک دو بيت ازو به شعر به”  
  چرخ کجرو را اگر دانيم از ياران کيـست          اي  ن آورد اسـتغنا سـفارش نامـه       تـوا   مي

 )۹ص (
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ديباچة  درآورده و به… قيد تحرير مرادبخش به… امر  سه بههزار و شصت و
در اين … فعل نيامد به… نقطه مزين ساخته اراده داشتيم که مدون شود بي
در اواخِر … اند باعث شد که آن مسودات حال جمع کرده… ميرزا اسير… ايام

ن خطِّ شکستة م اين ديوان به… قعده سنة هزار و هفتاد و يک هجري شهر ذي
  .“صورت اتمام گرفت
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