
  يک بياِض ارزشمنِد فارسي، ي جامجنِگ  ٦٣٥

  ي فارسارزشمنِد اِضيک بي، يجام جنِگ
  ∗موزة ملّي کراچيمحفود در 

مطالعة آنها . جنگ گويندز ينه و ني آن را سفها هست و شمار بياض بي يدر زبان فارس
کند و  ن ما خيلي کمک ميي و تاريخ و تمد فارسادبياتزبان و   بابراي آشنايي

د که يبا. باشد  ميدهي حاال از چشم ما پوشنماياند چراکه ما مي  بهناشناخته را يها گوشه
 ي فارسادبياتخ زبان و يچون در تار ، مطالعه شودها بخانها کتهاي مهم در همة اضيب

 موجود ي کراچي در موزه ملّدست است يک بياض مهم کهن ي از ا. بسيار دارداهميت
 ٢ين جامحٰمالرن موالنا عبدياگر مراد از ا. اند ه گفتينگ جاماض را جين بيا. ١است
 هستند که يکسان مطالب از ن سبب که مطالب و انتخابيا  به.ستي درست ن،است
ممکن است مراد  .اند ها آمديدن  بهبلکه بعد از صد سال. اند  جامي بعد از فوت شدنيليخ
  .باشدجامي ديگري   جامي،نيا از

اق آن  ناقص است و اوريخط شکسته نوشته شده و گاه  بهبدبختانه اين بياض
چون در . شود  ميآن حاصل د ازيمفو  مهم يار آگاهين بسي و عالوه بر اتيب نداردتر
 منسوب است و اگرچه نبايد ٣خيامعمر   بهياض يک غزل نادر آمده است و آنن بيا
  :هوش گفتگو کرده است  بادر آن شاعر.  نيشابوري مرتبط باشدخيام به
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  ٦٣٦  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

ــا ــودم   دوش ب ــخن ب ــل در س ــم   عق ــد در دل ــشف ش ــدک ــالي چن    مث
ــش   ــه دانـ ــه همـ ــتم اي مايـ ــو   گفـ ــؤالدارم الحـــق زتـ ــدسـ   ي چنـ
ــدگاني دنيــــا   ــست آن زنــ   سـت يـا خيـالي چنـد        گفت خـوابي    چيــ

ــر و     او را چه حاصـل اسـت بگـو         ١گفتم ــت دردسـ ــد وگفـ ــالي چنـ   بـ
ــد گفــتم اهــل ســتم چــه طايفــه    گفت گرگ و سـگ و شـغالي چنـد          ان

  صه سـالي چنـد    ساعتي عيش و غـ      گفــتمش چيــست کدخــدايي گفــت
ــد     ا مثــال دنيــا چيـــست  رگفــتم او   ــالي چن ــاده خ ــي نه ــت زال   گف

  ٢گفت پيداست حـسب حـالي چنـد         خيـــامگفــتمش چيــست گفتـــة   
 ٥يخ شبلي، ش٤يخ معروف کرخي، ش٣يد بغداديخ جنينام ش ه بين اشعاريعالوه بر ا
  .اند ه آمد٦اجو منصور حلّ

  :يد بغداديخ جنيش
  سـت  يش کو صـفدر   يندي ب يمور ز  سـت  يز کـو خنجـر    يـ  بپره يمار ز

  :يخ معروف کرخيش
ــ  بــهمگــس را   ســت يگــه مهتــرکــه او نيــز در بار  نيچــشم حقــارت مب

  :يشبل
ــشه را  ــسته پـــ ــان دل خـــ   سـت  ي حضرت در  ي سو يکه از هر در     مرنجـــ

  :منصور حالج
ــر ــز غــ ــات را نيــ ــدارخرابــ   ست يز در ملک حق کشور    يکه او ن    ا بــ

گر ي ديشود که کس  مي از آن معلوم ونديکسان وزن  در رديف وبيت شعراين چهار 
  . کرده استيآور االت آنها را جمعيخ
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  يک بياِض ارزشمنِد فارسي، ي جامجنِگ  ٦٣٧

  :نقل شده است )نويس مشهور شکسته( ١ سلطاني قليک غزل مرتٰضين ي االوه برع
ــحبت دل ز ــگلم ديهــم ص ــتي   ر اسـت يـ زلـف تـو در زنج      يش ب يع  ر اس

ــوق ــي   آن چنـــان منتظـــرم در ره شـ ــر آي ــر زودت ــه اگ ــ دک ــتي   ر اس
ــش خ  ــن از نق ــشم م ــه چ ــخان ــتدر   الي ــمحب ــصوان چون ــتي ت   ر اس

ــٰض ــةمرتـ ــن ي نالـ ــان چمـ   ر اســـتيـــبـــرآرد د ز منقـــار تـــا   مرغـ
اض ياهل ب :ل آمده استين جنگ انتخاب اشعار شعرا حسب ذين در ايعالوه بر ا

شود که مراد از  ي معلوم نمي نقل کرده است ول رااد کرده و کالم آني را استاد يز کسين
  : چه استآن

دل، و چند استاد، يرزا بي، صائب، ميل، جامي، کمال اسماعيابير فاري ظه،ر خسرويام
، ي، طالب آملي همداني، ذکي، ناظم هروي، ظهوري نقيخ عليگ، شي ارسالن ب،مجذوب
ر اکبر ي، مير معصوم، سحابي، مي، دانش مهديدا، کاتبي، شيگ قبول، تجلّي بيعبدالغن

الن بيگ شاعر پايتخت پا شاه، عظيم، ميرزا قخان، ملّ حکيم مسيحافصح سلمه، مير صيدي، 
افالطونو ين جهانگير بادشاه حکيم، اسير، انيس شاملو، فيض، ميرزا ابراهيم ادهم نورالد.  

 ارن بيل چون او. موجودانديمهم ادب يها  و فرمانيخي تاريها ار نامهيدر نثر بس
نجا ي ادر ها ن نامهيا. باشد  ميسان معلوميوب نثرنيالسآيند و نيز ا  ميشکل مقاله به
  .شود  مييآور  جمعيخيب تارياز لحاظ ترت المقدور يحتّ

نوشته  خوداِندوستاز  يکي به آن را ٢ر خسرويت که حضرت امسالين نامه آن او 
ها فرستاده دوست خود چندين در  بهست که قبالًر خسرو نوشته ايامنامه ن يدر ا. بود

  .فرستد  مييت کفش زردوزيک جفاو بود و حاال 
  : از دوستان خود نوشتهيکي بهر خسرو يام
ن يکدام صبح سعادت باشد که ا. امت بگذشتي شب هجران از روز قيدرازا”

ه يک من سيو آن آفتاب روشن در کلبه تار( دي بسرايشب ظللم مظلوم نما زود
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  ٦٣٨  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

ده شب ي ديهايستد و خواب که از سيده از ستاره شمردن باز ايد و ديروز درآ
  .دهيده ساکن گرديدر سواد اعظم د …انيم در
ن که ماه يد، چون خوشه پرويک کف مرواري ي ن…ن بدست زهرهيش ازيپ

 ن رايد که زهره آن پرويچنان روشن گرد. ابد فرستاده شديفلک بدان شرف 
رفع   بهش آن کف اغصبيد پياگرچه در سلک مروار .دهيبرج خاص رسان به

د يا منظور آن بود که مگر خورشش آفتاب داشتن امين پيروکردن چنانست که پ
  آن بعبارتي در سلک منسلک گردد آبداريد که اگر آن آللياد آينها يارا از 
  .ت خواهد کردي احوال روايمحار  با بنده…حال
 ي بر خاک هند و پائي رو… فرستاده شديک جفت کفش زر دوزين وقت يدر

 نو ي مبارک جانيخواست آن که چون از پادر. دي در آغوش گر…دنيبنده بوس
  .١“ديادگار فرستاده آيه  افراز توجيد خاک هم از ته پايدر پوست آن کفش درآ

اء حضرت ي اولالدين ک مهم واقعه حضرت نظامياض ين بين خط در ايعالوه بر ا
اء حضرت ي اولالدين ک روز حضرت نظامي.  آمده استير خسرو و حسن سجزيام
ضرت رسند ح  مي حوضنزِد  بهچون. ر باغ رفتنديس  بهشهاين درويچند با خسرو ريام

 ي حسن سجز.دنديد, دينوش  ميبود و شراب آن وقت خراباتي را کهحسن سجزي 
  :ن قطعه خوانديدست کاسک شراب گرفت و ا در

   کجاسـت  يصحبتها اثـر بـود     ز گر  ميصــحبت هـم  سـالها باشـد کـه مـا    
  تر از زهـد شماسـت      فسق ما محکم    زهدتان فسق از دل مـا کـم نکـرد         

  :حسن در شعر جواب داد
ــر   ر صحبت منکـر اسـت     يثأهر که از ت    ــا مق ــر م ــل او ب ــيرجه ــود  م   ش

  شـود   مـي  هم سخندان هم سـخنور       انــدر صــحبت مــردم چــرايطــوط
گرفت و را دستش  ر و مرشدي پيول. ر خسرو خواستند که دوباره پاسخ بدهديام

  :منع کرد و خود گفت
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  يک بياِض ارزشمنِد فارسي، ي جامجنِگ  ٦٣٩

هوش آمد   باحضرت گفته بود چون حسن .است اثرهاست اثرهاستاثره”
  . داخل شدي افتاد و از همه خرافات توبه کرد و در جماعت وليبرپا
ن ياز ا . نوشته بود٢رزاين ميسلطان حس  به١ي شيرنوايير عليگر آن است که مي دةنام
 خاطر و رمکد  پادشاه از وزراء خودياسيک واقعه سيچ عهد از يشود که در ه  ميمعلوم

راز هر ي شين است که والين نامه ايص ايتلخ .وار نبودندصوربدظن شد در اصل آنها ق
 يزد يک دهقان را براي اهِلبار  کي. کند  يزد را نيست و نابود ميط مرداِنوست هسال ب

 سؤالرزا ين ميسلطان حس  بهچ سراغ حاصل نکرد چون او خودياو ه. ادندفرستآگاهي 
لبخند   بهپادشاه ؟ديادزد مردمان را نفرستي ي غارت گريشما امسال براچرا  کرد که

 بعد از اين علي شيرنوايي.  سر گرفتمالين خياز سبب شما من از ا يگفت اراده بود ول
ن معلوم يطور خاص نادم هستم ا هن وقت بيکنم و ا ميقبول را نوشت که من گناه خود 

  .ارت شما محروم شدمي از زست که از من چه حرکت نامناسب سرزد کهين
  :رزا نوشتهين مير در استفسار بخش سلطان حسي شير عليم

حضرت  ا ماثر آنينه آنست که بر صفحه خاطر درين کمي اچند روز شد که مظنة
  :اند هازين بنده غباري نشسته و در فيض که مبدا الطاف نامتناهي است بر روي اين فقير بست

   کـاش بـردارد غبـار مـن        يد تنـدباد  آيدر  ر سر کويش  غباري نيست غير از من نوائي ب      
 آن که در کنج خمول يارايد و نه ي مبادرت جوين بکسي آن که در اظهار اينه رو

فرستاد که   ميزديدارالعباد  ه را بيراز هر سال جمعي شيوال. دين واقعه مصابرت نمايدر
س جهت تجس  بهان رايي از روستايکيزد ي يک نوبت اهالي.  را غارت کنندينواح

قمر پرتو شعور بر  چيص بود از هحفدر آن متدو ماه آن شخص . استفسار فرستادند
د که من مرد يون رسانيعرض هما هاالمر زانو زده ب عاقبت. فتادي ادراک او نةنييآ

ن سال ي تا معلوم کنم که شما دراند ه فرستاديجاسوس ه شد که مرا بيتم و مدا ييروستا
 .چ کس معلوم نتوانستم کردياز ه. ا نهيد فرستاد يغارت خواه ه بزد کسي ينواح هب
  :کنان فرمود مپادشاه تبس .داند ي بهتر از شما نمين امر را کسيخاطر گذشت که ا به
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  ٦٤٠  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  ا بخاطر تو برطرف کـردم   ه داشتم ام  يداع”
 ر عموماًيفق. ا نهي اند هديداند از بنده رنج ي بهتر از شما نمين امر را کنيالحال ا

ست موجب حرمان يداند چه ناشا ي نما خصوصاًگناهان خود معترف است ام هب
  ١“؟دهيمواصلت گرد

ه يدر جواب تعمرا ه يک تعمي سلطان حسين  بهچون موالنا جامي سوم آن است ةنام
  :ن استينوشته بود ا

  گرچه فرسايد زبان يک شمه نتوان گفت باز         الف شوق تست و رسم نيک در عمر دراز  
 اهايلسان تعميه و الهام معروض آنکه چون نامه مشتمل بر معم  بهاز تبليغ سالمبعد 

نه را سرور يده را نور و سيد. انکسار شده بود ه فقر وين گمنام زاوينامدار که نامزد ا
بع خندان شود ط افت که از شگفتن آن باغي در بهار رونق غنچه يکيالحق هر . ديبخش

  . دماغ خرد عطرافشان گرددفتن آنانافه دانشت که از شک
  مـــت افـــزونياز درج گهـــر بق  ف و مـوزون   يـ دش لط ي د يجدر

ــون در ــسفتهي دريو مکنـ ــسته کل   نـ ــدر بـ ــهيـ   د آن نهفتـ
ــ  تسـ ويفکـر پ   دلها شده خون ز    ــه برگـ ــتيشادنايافتـ   ش دسـ

لي صدفي ليکن و در مقابل آن آل مل گوهر آبدار شا جواهر، امايقر آن خيازآ هب
بر موقوف .  انتظام باديق و بستگ و رشته تعلّيوار در سلک شکستگ شاهحامل لؤلؤ

  :ن استيحضور فرستاد آن ا
  گـر  کرده زلفت سرکشي باروي خوب اي عشوه      

ــه   ــو ب ــر س ــوه ده ه ــابي جل ــر  آفت ــانوني دگ   ق
* 

ــ زيا ــت  ري ــرزلفت کج ــام  س ــاه تم    کـرده مقـام    خـور قوس قزحت بـر اوج        م
ــ  مي تو سرگشته مقيسويدل در غم گ ــيگــل پ    تــو آشــفته مــداميه روش ِم

ن خلداهللا ملکهي سلطان حسيامعم:  
 .آيدمال را درالک  عين…را نشايد اميدواري چنان است که اگر زيور حسن و جمال”

مشکل .  شاهوار بودرن بس که مقر دهرچند صدف شکسته و خوار بود و اي
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  يک بياِض ارزشمنِد فارسي، ي جامجنِگ  ٦٤١

اهتمام خاطر  ه هر مشکل بياف شامل حال باد و معميتفات طبع لطلا ها بمعم هر
  ١“نيالع ف مفتوحيالشر ن کاسمهيح داريت مصابي رويشان منحل، الزال ف فيشر

 يموريدر عهد ت) ي نهم هجرةسد (يالديشود که در سده پانزدهم م  ميمعلوم
 ين را دوست نداشت و برايسنقر ايچون شهزاده با.  بوديش جاريدن ريات تراشيروا

  : کرده بوديفرمان جارن يضابطه ا با شيدن ريبازآمدن تراش
  :شيدن ريسنقر در منع تراشيرزا بايفرمان سلطان م

ب عذار روزگار دولت ما گشته و زلف يبز اء سلطنتين احيچون سروه مشک”
 رشيد انور فطرت ما آمده مهماوتو بر توي غاير موي از آن بدعت زيب رخسار خ

. سلم نموده وله آه و يلاهللا ع ين صلّيد ثقليت سن مالحظه مو بمو از امور ملّاامک
م و يفرمائ يک سر مو فروگذاشت نميعت ي احکام شريک سلسله اجرايدر تحر

 و يخطان خط ماله ضاللت از چهره اوضاع و احوال نوغبار خط بدعت و
ن ما، ين وقت که باغ عارض فردوس آئيالجمله در يم و فيگردان  مي زدودهيمناه

وس سنبل وگاه طا  است، جلوهسن تقوميولقد خلقنا االنسان يف احم يکه مهب نس
نه بر يه زي شعراللحيحان و انبتها نباتا حسنا گشته نقوش محاسن اال ان فيو ر

ه رفع بدعت يو داع افتي ما شرف ارتسام يفه جمال جهان آرايصفحه صح
 تراشي که بر روي روزگار استمرار يافته سر از خاطر انور برده اين حکم ساطع ريش

 رجال که حرام يوست که چون ستردن مويقاطع است بنفاذ پکه بمنزله نص 
شا و ي و ري مخويمقتضا  به آسا برسر آمدهيمتفق است و از حلقه منکرات مو

ن ي رفين تمام امت رويالع ن که وجهمحرومه بهشت آيي در ممالک يالتقٰو لباس
 سص و تجس خوان آن که در تفحيل قاضيسب. ن فساد برکنده شوديد اياست با

 نموده ستردن محاسن که سپردن يم اعظم شانه صفت موشگافين شغل عظيا
ند ضبط نفوذ اسالم و حفظ حدود جمهور يب  به هرکهيق مقابح است بر رويطر

چ وجه يت و جماعت بهسنّ ان اهليم غ بدعت دريانام مسلوک دارد که من بعد ت
مغرور  ن و صفا زنايوجود درجه التجا سادگ  باده نشود و طائفه جوانان کهيکش
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کم بحسن الخط در خط شوند و گوش و گردن ي داللت عليتضاقبم. اند هبود
همه را سرزنش کرده از .  باشندي عاطل و عاريه بپاکيه حليور االحيشان از زيا

  … شوديه رويس تا. ر و منزجر گرداندثّأوم تلفح وجوههم النار متيگوشمال 
ک بار چهار ضرب يان که بي و پاسر يهرکس دروغش باشد و زمره قلندران و ب

ر اوباش يالعمر چون سا ت و مداند هد کرديت تجربدعت خود را از محاسن سنّ
است ي همه را گلبانگ ساند هق تراش استره شان سر بسنگ بطالت داشتياز طر

 يتا سر بخط فرمان نهاده سرکش ديب نمايد زجر و تاديکه برآ زده بهر وجه
 دست ي و ال براسيتيداران بحکم التاخذ بلح نهيآئجماعت سرتراشان و . نکنند

ا نکشد و سر دن بدرازيش تراشيه رند که قصّي عمل نمايده داشته نوعيکوتاه کش
ع اشرف ي و چون بتوق.ديايده نريچ آفيه هيثات ناخوش در دن محدي ازمويي
  .١“ندي گردد اعتبار نماين و مجلي مزياعل
 در اين . نوشته بودالدين نظام  به آن رايضيالشعرا ف  چهارم آنست چون ملکةنام

 و مسرت ياد خوشيهند ز  بهراني از ايرازي شيلخصوص در مورد آمدن عرفخط او با
ن نقل ي از اشعار او در ايز بعضين. را اظهار کرد و کماالت و اخالق آن را اعتراف نمود

  .د آمدهن به نوروز موقع ه بيشود که عرف  مين معلوميز از نامه اين. کرد
  : نوشتهي بخشالدين نظام  بهيضيخ في شمکتوبي که
د که از شرع ي چه گويسد که روزافزونست و از رابطه معنوير چه نوياز شوق ضم

د در جنب مصالح قضا و ينما  ميلمأ چه دم زند که چون تيرون است و از آرزومنديب
چه  ن تاياردد و بعد از گ  ميوقتش ظاهر هرفته ب ير ازليآن چه تقد. قدر هبا و هدر است

 در تگ و يد؟ چشم تماشا باز است و سرسودائيرون آيد و کدام لعبت از پرده بيرو نما
 ت منوال بر منهج مقصود برده و غبار تفرقه خاطرينکه احوال عافياز ا. تاز است

  .شه بماناديگنجد هم يگردد و از شوق در خود نم يرامون نميپ به
ب يشعر که چون صور اوهام و اضغاث و احالم خاطر قر ه بامين اير دريارتباط فق

راز که دل از اران دمساز و غمخواران هميد و از يده بوديش از آن است که دياست ب
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 است که در نوروز بقدوم خود بر يرازي شي موالنا عرف،خورد  ميصحبت او آب
داند که بر  يمم تر سوگند نين عظي که ازيبحق دوست. ت نهادار منّين دينان اينش خاک
ت نظر  الفاظ و سرعت فکر و دقّي و پاشنيجاد معاني فطرت و وفور قدرت و ايبلند
. د که در خاکيب اخالق چه گويو از تهذ. دهيده و نشني را همچو او ندير کسيفق

ن يه ايشان بالفعل حاضر بود در حاشيت ايچند ب. يباشد نه کس ي ميراز ذاتينهادان ش
  .ديفه نوشته آيصح

  شيبت زدگان برسر خـو يکه فشانند مص     خــاکم مـردن ببــر اي بـاد بجـايي   بعـد 
*  

ــي   اي زلف عروس شب شادماني شـب تـو    ــزم ب ــش ب ــو  آرائ ــشرب ت ــي م   غم
ــ  اشـــته هجـــران ز نمـــک دان الـــمانب ــو ام ــه از ان نمــک کــه دارد لــب ت   ا ن

*  
ــد تزو    بـازار  عشق آمد و رفت خون چکـان در        ــرد نق ــد و ک ــد آم ــزه ــاري   ر نث

ــه داغ جــست و اآن پن ــب ــاغي ــه ب ــ  ن پنب ــيزان حبــل مت   ١ارن تافتــه شــد زان زنّ
 ٢ي نوراهللا شوشتريشودا چون قاض  مي نقلها ل آن نامهين حسب ذيعالوه بر ا

 صاحب يقاض  بهقه شکارين طريابوالفضل چند .ابوالفضل بوقت شکار نوشته بود به
 ر کردهرد ابوالفضل را تشکّن موي خود در اة صاحب در ناميقاض. تا ارسال کرده بوديهد

 قاتاو نرفته بود و در ضمن مال  باه آنفاو موقّن ذکر کرد که يز در مورد اياست و ن
ال کرده او ارس  بهدهيک قصيست بلکه ين نيفقط ا. ر کردابوالفضل نياز و خواهش ام به
  .ودز شاعر بيشود که او ن  مي معلوميامده است ولين خط نآچنانچه آن قصيده در . بود

فزاي  فضاي هواي جان هبعد از اهداي اصناف مرغان دعاي اجابت آشيان ب”
تان صيد چنگال شکارگاه آن شهباز چرخ پرواز که مرغ دلهاي محباوستمحب  .

 وقوع اوج غرض. و طوطي زبان مخلصان پرورده شکر شکر لطف و مرحمت او
گرداند که چون هر ضعيف جانوري بنخچيرگاه شيران نتواند رسيد و هر مرغ  مي
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 اين صيد الغر چون چارل اجنحه نتواند پريد ناپري در فضاي مرغان او بال و بي
و همه روز چون نور در  بوتيمار در باديه هموم حرمان سرافگنده و حيران است

زمت آن شير عرضه فضل و گاه انتظار مترصد است که صيد فربه ادراک مال کمين
 ،صال درآيد و باين قناعت ننموده بوسيدچنگال اين گرسنه چشم و  بهافضال

ام صيد خاطر مستهام شده بود خود را مذکور مجلس عالي که قصيده که درين اي
گرداند و آن گنجشک حقير آشيانه خاطر را ببال اقبال   مينخچيرگاه معانيست

 راند و زياده  ميقاي قاف خاطر قافيه سنجان سخنعن طبع عالي آن مرجع اعالي با
وشچيان قهمواره هماي سعادت و اجالل شکار . داند ازين پرواز حد خود نمي

  .١“دولت و اقبال باد
  در حالت ضعف بر بستر مرگ خود٢بر ضد آن آن است چون حکيم ابوالفتح گيالني

  :د از او استفسار کرد بيماري خوة از حيث طبيب دربارقاضي صاحب نوشته بود که به
ول هر صحيح و بيمار شمگرامي رقعه کامل الذوقي، که استقامت ذات ساميش م

عرق شرم بر جبين و سر . البدل آب حيات بود نعم  شفابخش خاطر رنجوران را،است
اهاي عنيکان مستجاب باد تا مستجاب د دوستان از زبان دعاهاي. خجلت بر زمين افگند
الزوال شما از خود  درگاه بار هست از کلفت خبر بيماري سريعما گمراهان را در آن 

ت دوري از عدم تشويش  اسمايوس شده ما را دلگير نمود که خالصي خود از عرق مرگ
  :هستي ديمه را

  يا رب ز خواب نيستي تا حشر بيـدارم مکـن        
معايب نفس ناطقه رسيده باشد و بصد نااميدي   بهپريشان خاطر شخصي که”

 فطرتان ست پتي در کار مار فرمايند و همالح خاطر خود شسته تصودست از اص
ي طبع خالص کرده باقصي غايت نفس الثٰر خود را از تحت مصروف دارند تا

  .٣“سالم عليکم .ناطقه توانم رسانيد و اهل روزگار را از شر خود خالصي بخشيد
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آصف خان   بهپور پادشاه بيجا١ يک نامه مهم اين است که عادل شاهها در آن نامه
شود که   ميمعلوم  در اين نامه عادل شاه را عادل گفته است نيز از خواندن او.نوشته بود
 او. تي دارنديوقعمتي و ل و شاهان بيجاپور چه حيثيو مغيو پيش امرا مغول در درباِر

در مورد . کنند آن پرهيز مي  بهد و سابقه هر سوکن  ميکدام عاجزي آنها را ياد به
ارادت بسيار نيازمندانه مخاطب کرد تا اندازه   بهيابي و افاقه از مرض آصف خان صحت

. آيد  ميي خان مصطٰفنوابشود که در آخر اين خط ذکر  آن از عبارت ذيل معلوم مي
  .نويس اين طرف فرستاده بود ل از حيث وقايعوسوي مغ  ازچون غالباً

االبهت و النصفت و الفطوت و الشوکت و   االمارت و الحکومت و الدولتمعزّ”
 خانخانان سپهساالر، بعد از تمهيد و قواعد نوابو الرافت و الفرد االقبال 

 فلک جناب، گردون وقار، سلطنت مدار، نواباختصاص مرفوع ضمير منير 
ايالت و حکومت پناه، شوکت و حشمت دستگاه، مشيد قواعد کامگاري، ممهد 

داري، گوهر کان بختياري، مقبول سالطين قدر نام مراسم جهانداري، بدر عالي
 يت، ارسطويعس مباني خالفت، آصف رسؤمقدار، م  مشهور خوانين عالي،کبار

 والکرم العزّ ان، ذيالشّ ظيمعافالطون دانش، بطليموس بينش، دستور  حکمت،
 ةدرياي جود، نقط راالرضين، د  بر اقاليم،واالحسان، نگين خاتم جاه و تمکين

 … آفرينشةيد ذوالجالل، نور حدقأيد، مطلع خورشيد کمال، منبع ت وجوةدائر
 مراتب،  بينش، آفتاب آسمان مهتري، در برج سروري، فرازنده رايات علوةحديق

 خوانين ةرافت و امتنان، قدو ة آيات سمو مناقب، شاه بيت قصيدةطرازند
اند که درين گرد  مي امن و امان،ةطس اعاظم و اماجد دوران، واةبلندمکان، خالص

  ايزد جهان آفرين.البرکات عارض شده بود وال معلوم گرديد تکسري بذات فايض
مندان درگاه آسمان جاه نموده شفائي عاجل و  نظر عنايت بر بيکسي ارادت

ل صهمت حانت و حقا از اين معني عالم عالم مسر. صحت کامل کرامت فرمود
 روح از تن ،ت کثيرالحسنات سالمت تا زمان وصول مژده صحت ذانواب. نمود

ت ذات شريف رسيده باعث حهللا الحمد که بروزي خبر ص. مفارقت کرده بود
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دعاي خبر  برداننده خفي و جلي ظاهر است که لمحه بي. اطمينان خاطر گرديد
ي خان معلوم  مصطٰفنوابسابق حاالت زنوشتن . گذرد  نمينوابتندرستي 

  .١“باد بسوطام عطوفت و رافت ماي .خواهد گرديد
صائب  .اند همات نقل شدد و مقدي متعدها  درين بياض، خطبهها عالوه بر نامه

 در آن اشعار شعراي فارسي درج بود و نام سفينه . يک سفينه آماده کرده بود٢تبريزي
اند، چون از   آن دستيابخطّيي ها خيلي زياد نسخه. الحفظ داشت اشعار واجب

  :نويسد  ميامه شبليعلّ .بدبختگيري تا حاال چاپ نشده
انتخاب کالم قدما و   بهفن سخن اين کرد که  بهميرزا يک کار بزرگ منسلک”

 در شعراي …کند  ميرين يک بياض مرتب کرد چون براي سخندانان دليل راهخّأمت
 اهل فن .يک مجموعه انتخاب کرده بود که بنام حماسه مشهور است …عرب ابوتمام

شود خود از ديوان او   ميقدر از آن انتخاب معلوم بوتمام آنگويند که کمال کالم ا مي
قدر اشعار شاعر منتخب شده همين  آن .طور است همين  بهانتخاب ميرزا .شود ظاهر نمي

  .عطر ديوان کل آن است
 آن کتاب را در حيدرآباد ديده بودم و آن را يک شاگرد فائق و خطّي ةمن نسخ

درين  مه آن سفينه نيزچنانچه مقد .٣آوري کرده بود عاهتمام جم  بهشايق ميرزا در ايران
 ولي. شود که صائب همين را نوشته بود  ميبياض نقل شده است از عنوان اين معلوم

چنانچه . شود که کسي شاگرد آن نوشته بود  مي ظاهرمه اين کامالًخواندن اصل مقد به
مه اين استآن مقد:  
ت خود نام خدا، آب و رنگ گلبرگ الحفظ ميرزا صائب از منشا  واجبةخطب”

ام از فيض حمد و ثناي سخن آفريني است که از ديوان صنع  زبان بلبل ناطقه
 ج هوا که بال پروازالقصيده نوع بشر را خلعت امتياز بخشيده و از مصقل تمو بيت

پروري گرديده   دلهاي نواسنجان مقام معنيةخنست، زنگ زداي آئينسمرغ 
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 غايت  بر باالي ممکنات کمترين عطائي از خانه عنايت بيکريمي که تشريف وجود
 خير بهشت نيکي کاران خلود خلدبرين کلّ رحيمي که عفو تقصير سيه. اوست

آن که در معرفت ذاتش الف دانائي دليل ناداني است، آن که در . اطاعت اوست
کدام شب که ماه . زباني است توصيف صفاتش گزاف سخن وري برهان بي

سر و پا گرد  و کدام روز که ابدال بي. ا نه داغ بندگي بر سر اوستجهانتاب ر
 اوست و مرکز ةبارگاه فلک آستان( ست …خورشيد نه ترانه سنج نواي هو

  :ديده انجم حيران اوست و گوي فلک سرگردان او.  اوةخاک افتاد
ــاد  ازو گــشته در کــار خــود اوســتاد      اگــر آب و آتــش اگــر خــاک و ب

ــفيد    چـشم اميـد    لطفش همـه راسـت     به ــر ســرخ و زرد ار ســياه و س   اگ
  اگر کوه و دست است اگر بحر و بـر       همه راست بر فـيض عـامش نظـر        

ــصيبيا  بهــرهاازو هــر کــر   اگـــر پادشـــاه ار فقيـــر ار غريـــب   شــد ن
ــرار او    ــالي ز اس ــست خ ــري ني ــار او   س ــود طلــب گ ــي کــو کــه نب   دل

ــ ــعيد  وب ــقي و س ــر ش ــي گ ــسي از درش نا   د ملتج ــشته کـ ــدنگـ   اميـ
ــز ــدگي  نـ ــايش ببارنـ ــر عطـ ــ   د بـ ــد مايـ ــين را رسـ ــدگيةزمـ    زنـ

ــن    بفرمــائش از مهـــر و مــاه بـــرين   ــر زي ــب زي ــق روز و ش ــود ابل   ب
  شــرار انجــم و دود چــرخ کبــود     مر اوراست از مطـبخ فـضل وجـود        
  بحه گـسيخت سـ ز بس ذکر او تـار        فلک را ز انجم که هر سـو بريخـت     
ــروزان  ازو گــشته در عــود ســوز ســپهر    ــر ف ــاه و مه    همــي اخگــر م
ــروش  ــدور سـ ــا بـ ــاخ زبانهـ ــوش     ز شـ ــا بگ ــره ت ــس رو ب ــال نف   بب
  ز رنگــي برنگــي رود روز و شــب    ز مهرش بـود مهـر در تـاب و تـب        

ــا  ــک ب ــوکتش  فل ــه ش ــود هم    قـــدرتشةحبـــابي ســـت از لجـــ  وج
ــاري ازو  ــشم يـ ــود چـ ــدواري ازو   همـــه را بـ ــت اميــ ــه راســ   همــ
ست، که ا فصاحتم از يمن نعمت و درود سرور و رنگ و بوي زبان گلبرگ بهارستان

 بلکه …رياي جناب احديت دو کمانيپيش طاق ايوان ب  بهمنزلتش و علو مدارج قرب
 و از هيبت دور باش عظمت و جاللش سايه همايون هم در گلشن ز آن رسيدهاتر  نزديک

 و امي بقي که طوطي بالغت سبز کرده بيان. هستي نهان کرده دست احسان اوست
 سروري که چون جناب واليت مآب مرتضوي غاشيه اطاعتش بردوش. وحي ترجمان او
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شيده و چون بکمال جمال و جمال کمال آن حبيب ذوالجالل رسيده سرحلقه آل کجان 
 و کمال علي محمد بصيرت مثل او آفريده نديده بر جمال ةگرديده چشم بصارت و ديد

  .ين و آله الطاهرمحمد علي صلّ. هم اللّةصلو
ــه   ــنع الـ ــاغ صـ ــل بـ ــد گـ ــاک راه    محمـ ــدش خ ــروران زيب ــر س   س
ــري    بعرش گـزين يافـت چـون برتـري         ــشانيد پيغمبــ ــي نــ   بکرســ

ــد  ــيش کآي ــهاز آن پ ــهود ب ــزم ش   زمــين و زمــان يافــت ازوي وجــود   ب
ــد ازو   که عـزمش چـو آرد بـاين نـشاء رو          ــيش آمــ ــود پــ ــا بــ   مهيــ
  مخلـوق گـشت   جملـه  رهشطفيل    اگر بحر و بر است اگر کوه و دشـت     
ــو و خطــا     ــشور عف ــر من ــي مه   نبــي خــاتم اســت و نگــين مرتــضا  پ
ــين     ســزد پــيش اربــاب فــضل و يقــين ــي چن ــاتمي را نگين ــين خ   چن

ــه  گـري کـن مـرا اي رسـول         شفاعت ــه   ب ــي و ب ــق عل ــول  ح ــق بت   ح
ــدم   ــام آم ــاي ک ــون پ ــو چ ــام ت   تــرا از دل و جــان غــالم آمــدم      بن

برهنه پايان مسالک اين فن مسطور نماند  سخن و ةا بر خون دل آشامان خمکدام
کده جهل و  سنجي و سخنراني و اين گمنام ظلمت که هرچند اين قريب شهرستان نکته

الحفظ که ريخته قلم بيان  ناداني را آن رتبه نيست که ديباچه نگار سفينه اشعار واجب
م و فه  غالب حريف انجمن اهل کمال، مطلع خورشيد،نشين چهار بالش افضال مربع

ذکا، روشني بخش صبح صدق و صفا، مشرق انوار خفي و جلي، شمع انجمن روشندل، 
 شمع محفل افروز شبستان بالغت، آنکه اگر ديوان ،هزار داستان بهارستان فصاحت

اش را  فيض نيسانش بحري گوهر معاني خوانند، بجاست و اگر ابيات عاشقانه برجسته
آنکه بيگانگي معانيش چون ناز معشوق دلنشين است  امواج درياي دل پردرد دانند، روا

ارباب نظر است و آشنا روي الفاظش بيگانه غريب خياالن صاحب هنر، آنکه ريخت 
 و هر ورق ديوانش را دست ، ريختهها کالم اعجاز نظامش صاف معاني در ساغر انديشه

درزي  آويخته آنکه تنگ منشور ناله  بهرخ برينچقبول چون زرنگار خورشيد از طاق 
آن که نزاکت . ست که بتردستي باغبان فکر از زمين غزلهايش سر برزده ااي هکلمات جام

  الفاظ چون سبزان هندي نثر او در لباس بدن سرگرم…مآبان معانيش از نهايت
اند و الفاظ رنگينش از باالي حسن معاني چون سکوت و عروس حجله ناز  ييخودنما

اش احرام زيارت کعبه  دانهي موحها ات و معنيآن که شستگي عبار. ييدر غايت زيبا
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ن بسته و شيريني مقال طوطي است که طبرزد چاشني بازار آ هدلهاي ارباب ذوق ب
آن که خيالهاي باريکش در جوش رنگيني  .شکرفروشان فصاحت را در هم شکسته

خ ا بر شها زند و پيچ و خم زلف مصرعهاي رساش ترخنده  ميمعاني پهلو بر رگ گل
اش رايحه بوي گل  ايست که از گلشن انديشه آن که نزاکت ادا نسيم بيخته. زند  ميلسنب

رساند و رسائي ادا زلف عنبريني است که شاهدان معاني را   ميمشام شهرت  بهخيالي
آن که معاني . افشاند  مي جنباني نسيم نفس عبيد بلند آوازگي بر جيب و کنارةسلسل هب

دل خاراست و از نشتر دخل بجاش سخنوران  هر درون جوچاصيل در الفاظ يتيمش 
عالم را بزور رگ گردن سر بآزردن بيجاست آنگه اگرنه گوهر يک دانه سخنش جگر 

غلطد اگر نه نسيم  گوشه بحرين دل و ديده آگاهست چندين چرا بر آئينه خاطرها مي
يض ي خاطر افسرده را فها نفسش از بهشت زنده دلي بال اهتزاز گشوده چرا غنچه

 چون دلهاي اند هآنکه اگر چاشني سخنش را از شيره جان گرفت( بخشد  ميشگفتگي
و اگر نه صاف معانيش عصاره دل پر آبله سوخته ( چشاند  ميمرده را حالوت حيات

آنکه . گرداند  ميت دردمنديجانيست چون بيدمانان بزم افسردگي را سرگرم کيفي
ستقيم اهل معني هست قدم نهاده الم هرکس برخالف مسلک طور و طرز او صراط

 ي رسيده که از بحر انديشه بکنار آمده گوهر گوشيمعاني بلندش بجا ي نه رسيده و پايهيبجا
شناسان عالم قدس گرديده، يعني صدرنشين مسند استعداد و کامرواي فيض طبع  سخن

سخني و  نگينرراست، بدخشان آکت لفظ لخداداد جهان جهان پيراي سلطان مم
دار و رموز  گر مرآت حقائق گنجينه روشن وري، بحرين صاف کالمي و سخنوريرپ معني
الشعراي   کامياب دولت معني دستگاهي، استادي ملک،ي دل آگاهي طور تجلّ،دقائق
ليکن بمقتضاي حق نمک سخن و موادي دعوي . اند بودنتوي مرزا صائب است يميرزا

  : نمودشاگردي درين فن باين چند فقره شکسته بسته جسارت
  ي کـه تراسـت    پادشـاه مقام    به باشد  صائب زسخن بهره نامي که تراست     

ــوان ــسين   نت ــان تح ــرد زب   حق نمک حسن کالمي که تراست        داور ک
ي آن که اگر سر تحسيني بينان صاحب دعٰو اميد از موشگافان زلف معني و باريک

  .١“سته دارندگيري است ب ي که عبارت اجزاي خوردهرخوا بجنبانند باري زبان ريزه
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صائب   بهص خود براي تخل١ّدر اين بياض اين نيز آمده است که ميرزا ابراهيم ادهم
  :نوشته بود

ــست   ــايي خوب ــم ره ــر از غم ــائب اگ   ي خوبــست يتخلّــصي رســا  نــامم بــه   ص
  ما را سگ و بنده هر چه خواني خوب اسـت           خـواهي مگـسم بخـواني و خـواهي عبـد     
  :تو صائب اين طور پاسخ آن داده اس

ــم بهتــر ز تمــام عالمــت مــي  خـوانم   خورشيد سپهر اعظمت مي      دان
ــي   شاهي و ز درويش تخلص طلبـي    ــت م ــي و ادهم ــم ابراهيم   دان

اند که فقط  آوري شده هاي زيادي جمع مهمقد ها، مناظرات و نامه ين بياض ادر
  :فهرست آن اينجا حسب ذيل است

 . نوشته شفيع غفرلهمحمدا طغرا، براي مرحوم خواجه ملّ
… در جواب رقعة خواجه علي اکبر جاني نوشته،ينالد . 

 .ت منيراي الهوريآمناظره روز و شب من منش
 .شرح ديوان انوري نوشته  بهديباچه که نصيراي همداني
 .خود نوشته …ديباچه که نصيراي همداني

 .خطبه رساله عروض نصيراي همداني
 .طالب خان نوشته  به حسين تفرشيمحمدمير 
 .اش که ميرزا جالال نوشته باقر علوي در برابر حالنامه واب ميرج

 .امير شريعت دهلي نوشته هقاضي نوراهللا ب
 . نوشته…يوادن ترکه نعمت خان مخلص به

  . سعيد نوشتهمحمدفضائل پناه مير   به استاد خود مير قاسمتميرزا جالل در تعزي
 هغير السير و الحکما و حبيبعالوه بر اين در اين بياض اقتباسات از کتب فوائد

  . نيز جعفر را هندي گفته و کالم هندي او نقل شده است.اند هگرفت
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