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  بياض شيرافكن خان
  ♦سيد امير حسن عابدي

  ∗ سيد حسن عباس:ترجمھ

 آماده ٢»بياض اشعار منتخبه«نام   يك مجموعه به١نواب شيرافگن خان باسطي دهلوي
 نزد مير غالم علي آزاد ٣الدين عباسي فقير دهلوي كرده بود و آن را توسط مير شمس

ش آن جنگ، اشعار خود را درج كرده آزاد بلگرامي در هام.  فرستاده بود٤بلگرامي
در هامش اين جنگ، اشعار ديگران نيز . نوشته است» آزاد بلگرامي«اسم خود را  و

  .است آمده
  :خط خود نوشته است آزاد بلگرامي در آن جنگ به

اين بياض تحفه كه تأليف نواب شيرافگن خان باسطي است، نواب موصوف ”
فقير دهلوي، بر سبيل هديه  اسي، متخلص بهالدين عب را همراه مير شمس آن
اهللا  راقمه آزاد بلگرامي، عفي. اهللا تعالي فقير آزاد بلگرامي فرستادند، سلمه به
  .“ه ١١٦٨آزاد  فقير. عنه

                                                   
  .از بخش فارسي دانشگاه دهلياستاد ممت ♦
  .استاديار بخش فارسي، دانشگاه هندوي بنارس، وارانسي  ∗
 غيرت خان بهادر صالبت جنگ، وفات اللّهي، مخاطب به  اهللا نعمتببنده علي خان بن مير حبي  .1

  .م ١٧٨٥/ه ١١٩٩
  .ره، يونيورسيتي كلكسيون، كتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالمي عليگ١٢٧شمارة   .2
  .م ١٧٦٩/ه ١١٨٣وفات   .3
  .م ١٧٨٦-١٧٠٤/ه ١٢٠٠-١١١٦  .4

 



  ١١٨  قند پارسي

  

در آغاز اين جنگ، تحرير شخص ديگري است كه اين جنگ مدتي در نزد وي 
  :نويسد او مي. بوده است

بندة گنهكار سيد مصطفي حسين  به) بياض(ض تا حال كه تاريخ وصول اين بي”
 …بلگرامي را يكصد و بيست و هشت سال گذشته) آزاد(است، مير غالم علي 

هجريه قدسيه،  ١٢٥٦تاريخ شش ماه ذيقعده  كتبه فقير سيد محمد حسين، به
  .“روز پنجشنبه وقت صبح تحرير شد

اده باشد كه آنان اشعار ديگران هم فرست احتمال دارد كه شيرافگن اين جنگ را نزد
هايي كه در هامش  اغلب گزيده. اند خود را گزيده و در هامش اين جنگ درج نموده

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

مؤلّفه در مدح «عنوان آن  الدين فقر را مدح گفته است و به مؤلف سيد شمس
  .داده است» الدين فقير سلمه اهللا شمس مير

  شاعري ترا نيست نظير اي كه به
 ٦فيضي» سواطع االلهام« را نقل كرده است و در آن ميان ٥همچنين رباعيات ظهوري

  .نقطه است، تعريف نموده است را كه تفسيري بي

                                                   
  .م ١٧٦٦/ه ١١٨٠طالب حزين الهيجي، وفات  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 واصلي ـآبادي، ميرزا امام  واصلي شاهجهان  .4

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

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



 بياض شيرافكن خان  ١١٩

  

نقطه شيخ  ، يعني تفسير بيسواطع االلهامجهت  از رباعيات ملّا ظهوري كه به”
  .“دانايي ازين دفتر گل دانا شد: اهللا، گفته فيضي، رحمها

  : آورده است١بيت زير را نيز حكيم ابوالفتح گيالني
  سنگ ميزان پشيماني اگر نيست سبك

  بخشد جرم هر چند گرانست خدا مي
در اين جنگ اشعاري از شعرا و امرايي آمده است كه احتمال دارد جاي ديگر 

  : حاكم سيستان٢نشود، مانند بيت زير از ملّا ابوالفتح خان پيدا
  خواهم كه از خويشم برد جذبة توفيق مي

  ام پيشم برد ماندهآنقدر كز كاروان پس 
عنوان فصل، منقسم كرده و  مؤلف در اين جنگ بسياري از ابعاد شعر فارسي را به

 نخستين ٣ميان آن اشعار، كالم رودكي در. شواهد زيادي از شاعران و اميران آورده است
 كه ٤عالوه بر اين، اشعاري از عسجدي. شاعر صاحب ديوان فارسي نيز موجود است

فقط در فرهنگها ابياتي چند از اين شاعر .  پيدا نيست، آورده استحال ديوانش تا به
  .چاپ رسيده است آوري آنها مجموعة مختصري به جمع آيد و با دست مي به

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

  .ها هم ذكري از آنها نيامده است، خواهيم آورد ديوان شعرشان پيدا نيست و در تذكره
  ـ گلشن علي جونپوري» توحيد و حمد و مناجات«

  آن گوهر ناياب كه در اخفا بود
 شنيديم كه هست عنقا در قاف مي

  تا چشم گشاديم محيط ما بود
 ديديم چو نيك قاف در عنقا بود

                                                   
  .م ١٥٨٩/ه ٩٩٧وفات   .1
  .ن برادر ملك حمزه سيستانيملّا ابوالفتح خا  .2
  .م ٩٤٠-٤١/ه ٣٢٩وفات   .3
  .م ١٠٤٠-٤١/ه ٤٣٢ابونظر عبدالعزيز بن منصور مروزي، وفات در حدود   .4



  ١٢٠  قند پارسي

  

  لمؤلّفه باسطي، عفي اهللا عنه
  سازي يارب من عاجزم و تو چاره

 بر درگه تو ذوق نيازم هوس است
  نوازي يارب من بنده و تو بنده
 نيازي يارب هر چند ز من تو بي

  ـ لمؤلّفه باسطي» نعت و منقبت و مرثيه«
  گويم  دلي ميبا اهل دلي راز

ياد من مي ب خدا   آيد باهللا كه 
  گويم اين سر خفي را كه جلي مي
 گويم هر گاه كه مرتضي علي مي

  ـ لمؤلّفه باسطي، احسن اهللا حاله» فصِل در مدح مرشدان طريقت«
نكني ا  پيد درد عشق  ا    اي دل ت

كني ن ا  منّ ت و  ا وصل  كه  ر  ا ه ن   ز
  چشمي كه ببندي به خيال رخ دوست

  بايد كه دگر بر دو جهان وا نكني
  ١ـ نواب خان خانان بيرم» وض دارندفصِل مناسب مريدان كه به جناب مرشدان معر«

  اي كوي تو كعبة سعادت ما را
 سازي جذبه عبادت خوش آنكه به

  وي روي تو قبلة عبادت ما را
 وارسته ز قيد رسم و عادت ما را

  ـ حكيم ابوالفتح گيالني» فصِل در تأسف و ندامت و ضعف پيري«
 بخشد جرم هر چند گرانست خدا مي  نيست سبكسنگ ميزان پشيماني اگر

  ـ استاد رودكي» فصِل در وصف حسن و جمال«
  اي از گل و مشك رنگ بربوده و بوي
 گلرنگ شود چو چرخ بسوي همه جوي

  رنگ از پي رخ ربوده بود از پي موي
 مسكين گردد چو موفشاني همه كوي

  ٢مير مرتضي حيدر
 بس است جام شرابم به قدر بادامي ز هوش برد مرا نرگس مي آشامي

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



 بياض شيرافكن خان  ١٢١

  

   علي جونپوريگلشن
نگاه در چشم فتنه ساز تو باشد بال نگاه خدا  ز آفت نگاه تو دارد   ا

  ـ ميرزا محمد علي فروغ، سلمه اهللا» فصل در بيان ناز معشوق«
  بزم لبريز شد از ناز تو چندان كه نبود

  آنقدر جا كه كس از خويش تو اندر رفتن
  ميرزا جاني عزّتي شيرازي

فتاب  رخسارت از دميدن خط در حجاب شد به كام دل آ جهان   شدآخر 

  ـ نواب وحيد» فصل در بيان ادا و جلوه و خرام و نگاه و عشوه«
 از خانه برون آمدنش مست ببينيد ما مست نداديم دل از دست ببينيد

  ١فخري هندي
  دلي را كه چو من كار افتاد با تو هر خسته

  توان گفت كه كارش بخدا افتادست مي
  ٢ملّا علي عالي

  گل آتش طبيعت با تغافل آشناستآن شمع با پروانه يار و گل و بلبل آشناست

  ٣ظاهر بيگ اردستاني
  کس نام محبت نشنيده است ز طفل است و

ه ب ر  ا ظه ا کنم  رسم  نجد  ت ر ب ر  ا ب   يک 
ف ل ت ر  م ع ل  ز غ ي  ا ت  ي پ ز  د    ش

  آن طرف من اين طرف و چند گريزي ز

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

  .م ١٥٨١



  ١٢٢  قند پارسي

  

  ١مير محمد عظيم ثبات
  ه يارديگر چگونه خاطر من واشود ک

  چون بيندم ز دور گره بر جبين زند

  ٢حسن بيگ شکراغلي
  خدا دارد ترس از ت چيست بيداند مرو نمي

  گويد او زبان من به از خواهم اين را کسي مي
٣ضا متينشيخ عبدالر  

  ال است و جوابؤهمه را روز جزا تاب س
  نتوان با تو سخن گفت قيامت اين است

اب عبدالرره اهللا غف،٤حيم خان خاناننو  
  غمت مباد چه مي پرسي از حکايت من

  دل تو طاقت اين گفتگو کجا دارد
  ٥طوفي

 آيد دگر ز دست تو بيدادگر چه مي غير ازين که ز تيغ تغافلم بکشي به

  زماناي زرکشـ »  در بيان رسوائي و بيباکي عاشق و شرم و حجاب معشوقفصِل«
  ي من مانده بجاييآنچه از دامن رسوا

  ه بر چشم تر خود دارمآستيني است ک

                                                   
  . م١٧٤٩/ه ١١٦٢ثبات بن مير محمد افضل ثابت، وفات   .1
  .نظر نيامدهه ذکرش هيچ جا ب  .2
  .م۱۷۶۱-۶۲/ه ۱۱۷۵نگ، وفات الملک و صفدر ج مالزم برهان  .3
  .م ۱۶۲۷-۱۵۵۶/ه ۹۶۴-۱۰۳۶  .4
، ۳ الغرائب، ج مخزن. بدل است اشعارش نهايت لطيف و شيرين واقع شده در غزل بي: طوفي تبريزي  .5

  .۲۴ ص



 بياض شيرافكن خان  ١٢٣

  

  »اشر و صفت نقّمثلي صورتش و عجز مصو  در وصف شبيه معشوق و بيفصِل«
  ١سيفيـ 

عي کشا چهره که صورتگر چين را از چهره ا نشود د کشاةديگر  چهره   يي 

  ٢ميرزا عرب ناصحـ »  در ذکر آئينهفصِل«
  کيست ديگر که دل از کف ببرد يار مرا

ار م ک ندهد  ينه صورت  گر آ ا اآه    ر
  ٣ميرزا نظير بيگ خادم

ر بي ب ه  ن ي آ د وي  ن ز وسه  ب ر  ا ي خت   ا
  پسندکند حسن خود آن شوخ خود سير چو

  ٤فقير
 چو اختر از شفق در شام تابان مسي و پان فزوده زيب دندان

  ٥واله
  ماليده نگار من مسي بر دندان

ا خ ين  ها ب ه  ود ل ا ي ب علست  ل م   مي  ت
  لبهاش شده است رشک ياقوت ز پان
 وان پان يک شبه است گشته الماس نشان

  ٦محمد قلي سليم
  بتان هند هست آب بر آتش زدن کار

  چکد مويشان چون شمع روغن مي هر سر کز
                                                   

اهللا شاه  د سيفشايد منظور آن، سي. سيفي بخاري عروضي، احتمال دارد کسي ديگر هم باشد  .1
بخاريان باشدة شاه گجراتي از خانوادد اميرگجراتي فرزند سي .  

  :ناصح تبريزي، صائب شعر او را تضمين کرده  .2
مي  اين جواب آن غزل صائب که ناصح گفته است گواهي  من  بخون  ساغر  لب  ا    دهد ت

  .م۱۷۴۷/ه ۱۱۶۰آبادي، وفات  خادم شاگرد مير محمد افضل ثابت اله  .3
  . ه ۱۱۸۳ فقير دهلوي، وفاتعباّسي الدين  مير شمس  .4
  . ه ۱۱۷۰-۱۱۲۴ داغستاني، ةعلي قلي خان وال  .5
  .م ۱۶۴۷/ه ۱۰۵۷سليم، وفات  ميرزا محمد قلي طرشتي متخلص به  .6



  ١٢٤  قند پارسي

  

  ١خان عالم اکبري
  لباس آن ببر کرده شوخ مهوش من

  خان خانان بيرم خان
 نازکي بدن از پيرهنش معلوم است تر از وي بدنش نازک پيرهن نازک و

سي٢متين خان حشد عمادالد  
 مزن از بهر خدا الله بدستار چنين داغ عشاق جگر سوخته را تازه مکن

   سلمه اهللا تعالي،٣امام واصلي  معروف به،ميرزا امام وردي
  نثار قدمت مال جهان اين همه نيست  به

  چه آريم که جان اين همه نيست رونماي تو
٤اس ثانيشاه عب  

 ه نيم دشنامبام  قانع شده گ استاز بسکه دهان يار تن

  ٥مير والهيـ »  در بيان آمدن معشوق باالي بام و چهره نمودن از غرفهفصِل«
  روزم همه در فکر که کي شام برآيد

  تا ماه جهان گرد من از بام برآيد
  ٦هذر  متخلص به،ميرزا محمد سميعـ »  در بيان حال دل و ديده عاشقفصِل«

  حکيم صاحب محمد شفيع سلمها اهللا تعالي ابن
 ن هر چه ديد ديد از چشمدل م جان من هر چه ديد ديد از دل

                                                   
  .طايفاللّ خان عالم برخوردار بيگ از امراي جهانگير، منتخب  .1
د ميرزا جعفر و برادر خور» عمادالدين خان« حشمت اصفهاني، مخاطب به) امام علي(ميرزا امام قلي   .2

  .االفکار جيبرد، نتا خوبي بسرمي ه با نواب شيرافگن باسطي در لکهنو ب.م ۱۷۸۶/ه ۱۲۰۰وفات راهب 
  .آبادي واصلي شاهجهان  .3
  .م۱۶۶۷-۱۶۴۲/ه ۱۰۵۲-۱۰۷۷  .4
  .والهي هروي يا والهي بخاري يا والهي قمي  .5
6.  ه اکبرآبادي تلميذ فقير دهلويذر.  



 بياض شيرافكن خان  ١٢٥

  

  ١همايونـ » فصل در ذکر گل و بلبل و شمع و پروانه و سرو و قمري«
  است که درباغ سرافروخته است آن نه سرو

  فاخته است شمع سبزيست که پروانه او
  را در جنت آشياني همايون پادشاه ٢ميرزا عسکري

  اي عسکري ار مست مدامي خوش باش
و جامي خوش باش اده    ور معتقد ب

ه ب ي  فت ي  گ ب شم  ا ب ن ات  ب ا ر ر خ ا   ي
  ين مقامي خوش باش ايار اگر در بي

  ٣ابيي ابوالنصر فار،م ثانيمعلّـ »  در عالم هزل و لطيفهفصِل«
  دانه غلّه گم شده را نيارد ممسکييك 

  فرزند را بکشت و زن خويش را بهشت
د ن شد و  ر ب اعت  شف ن  ا وست د و  ن  ا ر ا   ي
  وب نيست بگفتا که نيست زشتليکن نوع خ

  ٤عسجديـ »  در لغزفصِل«
  طعمش طعم مشکين بوي و آن زيرخدنگ و

  ي و بوي عود خاميرنگ ديبا دارد او گو

  شهد
  چون بريدي از آن هر يک شود ده ماه نو

ندر ذات خود ماه تمام   وز بري باشد ا
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  ١٢٦  قند پارسي

  

  خان بهادرغيرت   مخاطب به،هياهللا نعمت اللّ مير حبيب ـ»  اشعار متفرقهفصِل«
چون ديوان آن مرحوم در هنگامه نادر شاه   ـ غفراهللا و واال مؤلف،صالبت جنگ

   اين چند شعر که در بياض برآمد.غارت برد شد و يک نقلش در آني به تلف
  .شود طريق يادگار نوشته مي هب

  ز جفاي تو رو نگر دارند
 ز خاک درت نيست مرا منزل ديگرج

  غيرت من هالکش افتاده است
 گيرم که روم جاي دگر کو دل ديگر

  ١فاطمه قوالهـ »  در ذکر وداعفصِل«
 مانند شب رفتن فرداي تو باشد مسکين تو در روز قيامت اي به

   اعلي اهللا مقامه،لمؤلّفه باسطيـ » مقيم  از مسافر بهفصِل«
  روم سو که مي هر نشينم و هر جا که مي

مي ن م  د ا ي ز  ر  ا ي وي  ک م  ا ر د آ و   ر
   سلمه اهللا تعالي،٢ميرزا مظهرـ » فراغ در بيان فصِل«

  مرگ نزديک است مي داند؟ پس ازدوري او
  دوراست مي دانم ولي نزديک من بودن ازو

  )حاشيه( آزاد بلگراميـ »  در ذکر عطيات و تحسين و آفرينفصِل«
 دانم چو عندليب يکي را هزار مي دانم شمار مي ازو عنايت کم بي

تقريب  هف بمؤلّـ » يگر نويسند و تعريف بعضي اشياهمد تقريب تحايف به  بهفصِل«
  ه نوشتهئ دام بقا، خواجه محمد باسط،جناب پير و مرشد عنايت قلمتراش به

  در وادي شوق و عشق شايق سازد  آن را که عنايت تو اليق سازد

                                                   
  :او منسوب است اين دو بيت به  .1

  ين زمان رواج خوشامد ز بس رواست ادر
 چشمه دهد جاي اشک را  بحر از صدف به

  در گوش خلق حرف نصيحت هزار پاست
 نماستکوچک ولي ز وضع بزرگان چه خوش

  .۲۹۳، ص ٤ج  ش، ه ١٣٧١چاپ مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، ، الغرايب مخزن: رک به
  . هجري١١٩٥ميرزا جانجانان مظهر دهلوي بن ميرزا جان، وفات   .2



 بياض شيرافكن خان  ١٢٧

  

 کز خاطر من قطع عاليق سازد کردي تو عطا قلمتراشي ز کرم

  جناب مير ـ» ر طبيب و بيماريفصل در عبادت و تقريب فضال و ذک«
  اند يکي از احباب نوشته اين رباعي به

  ت عبادت باشدتاي آن که عياد
 گر بهر عبادت نرسيد است مرنج

   راحت باشدةديدار تو سرماي
اشديآ  ين فقير ترک عادت ب

د جامهسيباف فکري د محم  
  لب از لعل خموش تو رسيد  جانم به

  نوش تو رسيد از لعل خموش باده
  ام که دردي دارد وش تو شنيدهگ

  درد دل من مگر بگوش تو رسيد
*  

  قدم جاني توه اي آنکه ز سر تا ب
 قدر درديست مناله گر چشم ترا ب

  در مصر وفا يوسف کنعاني تو
 چون مردم چشم دردمنداني تو

  :نويسد ف بياض ميدر آخر مؤلّ
ون بعضي از چ. احقرالعباد بنده علي باسطي اين بياض را تأليف نموده است”

 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 را عبث به

پشت  ارش نمايد؛ شيرافگن مريد ثابت است، مخصوص برزاالمر است، گ نفس
ل نسخهورق او د ثابت ر افضلد مغفور ميهاي 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 عالي ميال هظلّالدين فقير مد شود از نظر مير شمس وارد مي

  . ولد حسن عسکري،باقر



  ١٢٨  قند پارسي

  

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

  آزاد بلگرامي ص به متخلّ،غالم علي لراقمه فقير
  يکتا گرديدآن شاه که با رسول 

 ……در گلشن دين ز بسکه
  بردوش شريف جلوه پيرا گرديد
 نخل قد احمدي دو باال گرديد

*  
  در سينه بخواب حشر ديدم بر پا
 نرفتم که اجازت طلبم گفت که اي

  دربان ارم ستاده در دست عصا
 گفتم که غالم علي ام گفت بيا

*  
  حيدر که فشرد پا بدوش شه دين

نيان ند جها  ا در دادندآن وقت 
  نظير جا کرد نگين در خاتم بي

 اهللا ز هي مکان و چه مکين سبحان

  آزاد بلگرامي
  دانم است مي دشوار دلم را باز دادن برتو

  دانم است مي ينه در کاريگرفتاري خود آ
  له و

  گر شکست آينه آزرده مکن خاطر را
  اين دل قابل سر کار سالمت باشد

  آزاد بلگرامي
 انار ميخوش او بيش کرد رغبت ما شهيد خنده برآميخت ترشي دشنام

  آزاد بلگرامي
  کنم وا صلح مي وصل يار کوته درشب 

  خدا که مصلحت نيست گله درازکردنه ب
  آزاد بلگرامي

 اند اين شهر را براي تو آباد کرده اند تو ايجاد کردهياد دل را براي 



 بياض شيرافكن خان  ١٢٩

  

  له و
  دلم را غارت آفت جاني که من دارم

  دست کافري افتاد قرآني که من دارمه ب
*  

  مبا خود سرت گرد کني دل را ببر وداعم مي
  گذاري نزد من خواهد طپيد اينجا وامي اگر

  آزاد بلگرامي
  من زر گل ده که ثناخوان توامةصل باغبان بلبل نو وارد بستان توام

  آزاد بلگرامي
  اين آهوان که تهنيت يک ديگري کنند

صياد ديده ار تو پس  يد غب د شا ن   ا
  آزاد بلگرامي

 اي واي کافتاب قيامت بلند شد سمند شدآن طفل روز جمعه سوار 

  في الحديث االتقوم الساعت اال في طرح الجمعه
  هاي طفالن هوشياران را کند پامال شوخي

  سواران را سپاه ناز باشد در جلو اين بي
*  

ط توس ١)هعليگر( علوم اسالميه ةاي از مجل کردن اين مقاله، شماره پس از تکميل
همين بياضة دربارهلصّ مفةآمد که در آن مقال دستم هين احمد بپرفسور مختارالد ، 

 ٢اين بياض در کتابخانه خدابخش. چاپ رسيده بود هد حسن ب مرحوم پرفسور سيةنوشت
 ةنقل از قاضي عبدالودود نوشته است که نسخ د حسن بهآقاي سي. پتنا موجود است

اي از همين   نسخهةا او دربار ام،ديگري از همين بياض نزد دکتر عندليب شاداني بوده
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  ١٣٠  قند پارسي

  

شود، هيچ   نگهداري ميهه در کتابخانه موالنا آزاد در دانشگاه اسالمي عليگربياض ک
ترين ويژگي اين نسخه اين است که نسخه  يکي از مهم. ميان نياورده است هذکري ب

ها آمده،  هامش لگرامي دربقلم آزاد  همخصوصاً اشعاري که باست، اشي بسيار و حايدار
ه استقابل توج.  

* * *  
  


