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   مجموعة كالم الشعرا:گلدستة گلشن
  ∗سيد امير حسن عابدي

خط باريك نستعليق كتابت شده، در   بهكه و مطلّا و مذهب منديك نسخة خطّي ارزش
هاي  بعضي از قسمتمتأسفانه . ١شود كتابخانة دانشگاه اسالمي عليگره نگهداري مي

 خوانده ت و عبارات كامالًبسياري از ابيارو،  از اين.  كرم خورده است،نسخة نامبرده
 .باشد مي» همت« محمد صابر ولد محمد صالح متخلّص به،مؤلِّف اين بياض. شوند نمي

  . در هيچ تذكره نيامده است،مؤلّف و شاعراين  ذكر متأسفانه
مت اردبيلي، همت بدخشي، همت اصفهاني،  ه:هاي نام  به، مؤلّف را٢الذريعةمؤلّف 

 اما ؛آبادي، همت گوركهپوري ذكر كرده است شيرازي، همت فرخهمت سيستاني، همت 
شمار اين شاعر  اما در خود بياض ابيات بي. نياورده استرا اسم و تخلّص اين شاعر 

  .آمده است
  :شود طور شروع مي  اينگلدستة گلشن

  بسم اهللا الرحٰمن الرحيم
چنين گويد محمد اما بعد … الوجودي را قياس واجب حد و ثناي بي حمد بي

ت و خواهش طبيعت رغببنابر »… همت«صابر ولد محمد صالح، المتخلّص به
اكثر دواوين شعراي سابق و الحق را جمع نموده و هرجا … دوستان هوا خواه
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نظر درآمده، فراهم آورده و انتخاب برحسِب  سفينه و بياضي، مملو از اشعار به
  …متعين گردانيده…  ابواب و فصول عزيزان كرده ابياِت منتخب را دردةارا

  :وضوع خواهد پيوست به…  از يك مصراع اين غزل،تاريخ اتمام اين مجموعه
  ) م۱۶۷۹/ه ۱۰۹۰(سرنامة شوق و كامراني 

نوزده باب و پنجاه و اين اثر، داراي  . استگلدستة سخن ،اين مجموعهديگر نام 
  .پنج فصل است

  .١ بر سه فصل،فباب اول در بيان موي سر و كاكل و زل
  .باب دوم در بيان جبين و ابرو، بر دو فصل

بر سه  ، اثر بر عاشق و چشم و سرمه و نگاه،معشوق… باب سيوم در بيان مژگان
  .فصل

 ،خالهبو گفتار و خميازه و ت… دندان و زبانيان دهان و لب و  بباب چهارم در
  .چهار فصل بر

غمزه و  جلوه و ناز و كرشمه و باب پنجم در بيان رو و رخ و حسن و مالحت و
 و بوي و عرق و حيا و عشوه و ديدار و شوخي و جمال و طينت و طبيعت يخو

  .معشوق، بر سه فصل
  .باب ششم در بيان خال و خط، بر دو فصل

 و …باب هفتم در بيان زنخدان و گلو و گردن و ساعد و دست و پنجه و سينه و 
  .شكم و ناف، بر سه فصل

  . و ساق و پاي و پنجه و كف پاي، بر دو فصل…ان كمر و باب هشتم در بي
  .باب نهم در بيان قد و قامت و رفتار، بر دو فصل

شوق و شكر و استقبال … باب دهم در بيان دستار و كاله و لباس و نازك تني و
  …ايشان بر

باب يازدهم در بيان ثابت قدمي و مالمت و رسوايي و آه و ناله و سوز و داغ و 
درد و الم و غم و نياز  ي و ضعف و جنون و اظهار بهدوخ عجز و افتادگي و بيگداز و
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عاشق و جور و جفا و بيدادي و ستم معشوق و خواهش و محنت و فكر و خيال عاشق 
  .براي معشوق و نصيحت و صفت دل مجمل بر عاشق

وفايي معشوق و اختالط و تغافل و رشك و وعده و  باب دوازدهم در بيان بي
  .معشوق، بر سه فصل…  وعهد و پيمانآشنايي

و شكوه و شكايت اهِل …ت فرومايه درباب سيزدهم در بيان حسد رقيب و مذم 
 و حسرت و نااميدي و پشيماني و ندامت و افسوس بر احوال خود و …دنيا و روزگار

  .بر فنا و رستخيز عالم، بر سه فصل
قرار و يغام پيش يار و باب چهاردهم در بيان ناله و فرستادن صبا و قاصد و پ

صبري و ناشكيبايي و غريبي و دردمندي و بيان وصال و اظهار  هجران و بيتابي و بي
خصوصيت و اشتياق و هم در مجلس حضور و رسيدن نامه و خبرآوردن قاصد و صبا 

ه و جواب و انتظار تشريف آوردن يار و خواهش م رسيدن ناريداز جانب يار و گله از 
  .و وداع، بر چهار فصلكردن   يار برسد و يادكردن و گريهخدمت بهخود كه 

دن معشوق و صفت رحم و كشته شدن و كر باب پانزدهم در بيان دشنام و غضب
  .عفو و تقصير، بر دو فصل گم شدن عاشق و عاجزي عاشق به

سواري معشوق و شكاركردن و  باب پانزدهم در بيان صفت اسب و فيل و اراده به
  .قچوگان بازي معشو

آب روان و آواز بلبل و … باب هفدهم در بيان شراب خوردن و بنگ و باغ
طعنة زاهد و محتسب و قاضي و واعظ و ناصح، … عندليب و خزان و نغمة مطرب

  .چهار فصل بر
 هصحبت نيك و يار و عمر و سكوت و فهميدباب هژدهم در بيان غنيمت شناختن 

ناب نمودن از صحبت زبون و حرف زدن و بردباري و صفت كتاب و غفلت و اجت
  .اختياركردن صحبت نيكو، بر سه فصل
و لهو و لعب و هزل و ترهات … قبيح و مليحطرز  باب نوزدهم، در بيان كنايت به

  .رندانه، بر دو فصل
يقين  اتمام رسيده، به به)  ميالدي۱۷۷۱( هجري ۱۰۹۰بياض نامبرده در سال چون 

 وي را از شعراي اين ترتيب به.  بوده استزنده اين هنگامتا » همت«توان گفت كه  مي
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جا موجود   هيچ وي در ابيات ديواناما متأسفانه. كرد محسوبتوان  زيب مي عهِد اورنگ
اكنون .  در همين بياض محفوظ گرديده است،مانده آنچه از ابيات وي باقي. نيست

  :شود بعضي ابيات اين شاعر گمنام در اينجا نقل مي
  ددار ها كه مي در بستان ز پستانخجل كرده است 

  و راـبـيب و نيـي و سـ به،گيـار و نارنـج و نـترن
*  

ــا از ك  شود  من چون كنم كه غم ز دلم كم نمي         ــت ــار وصــن ــد ندا شــل ج ــار م   اگ
*  

  تـاب  برآمده در شام آف    نآيا چه سا    دستار مشكفام   اين زيب طرة تو به    
*  

  دارك باشــروانــه مبــ پ]پــر[ن بــر وختسـ   هر كجا شعلة حسن تو فروزد چون شمع       
*  

  دمال تـو شـ    ت مثـ  تگي راسـ  آراسـ ز  ر  گ  سرو گفتا كه من از شكل و شمايل نازم        
*  
 ام از آن زمان كه من از يار خود جدا شده
 ام حيرتـم كه كجـا بودم و كجـا شـده به

*  
  اي  هاي ز من شد     خدا شهره   چه آفتي به    تموخي زدن و بستن و جفـا و سـ         ش  به

*  
ــايتش   ــتم نه ــزار بگف ــزل ه ــت و غ   يك فـرد انتخـاب ز ديـوان مـن تـويي             بي

  ن تـويي ن نمكـدان مـ  س ح خواِن هآنجا ب   هاي بتان مجلسي شوند     هر جا كه شمع   
نوشته » استاد«جا اسم استاد خود را نياورده و فقط  در بياض خود هيچ» همت«
  :شود  نقل مي در اينجا،وي نيز» استاد« اكنون بعضي از ابيات .است

  دنگ تـرا  ت پـر خـ    ون اسـ  وقلمبان  بي  رنگ دگر هر كرشمه جنگ ترا       كند به 
*  

  دا كـرد  زاد پي   زلف هم خانه     در زير زلف او جا كرد      خال
*  
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 گرد عارضت در پيچ و تاب افتاده است خط به
 دسـت آفـتاب افـتاده است ي بهقطرفه سرمش

* 

  قن آب ذخورد گر خضر از چاه      بار    يك  ذارددر نگـ  سـكن   وان بـه  مة حيـ  سرچش
*  

 كف پاي تو سوده است تا صبح شبي رخ به
 خون شد دلم از غيرت عيشـي كه حنا كرد

*  
ـ تي  اي كيـس  ر پ زي  اي زمين بر قامت رعنا نگر         نگـر  الاب

*  
   شكنجة مسطر نديده است    ]گل[اوراق    يندنناش حـصير آشـ   نقـ   ان بـه  نـ تنازك  

*  
  تو راه سخن پيـدا      داهللا كه شد ما را به     بحم   پيدا ز زخم خنجرت شد بر دلم نقش دهن       

*  
 نو بهار است و چمن در پي سامان گل است

 ابـر بر روي فـلك دود چراغـان گل اسـت
*  

ــدر زيــ  اين شكر چون كنيم كه پهلوي خشك ما          تر نيــسش حــصيت نقــار منّــر ب
*  

ـ ل  بجانم از تن برود چون ز مقا        همچو آيينه مرا زندگي از ديدن تست         رويب
 بيشتر ابيات .است بيت از فردوسي و خاقاني آورده چند فقط گلدستة گلشنمؤلّف 

 در آنهاه اسم ك شعرايي بياتفقط ادر اينجا .  و سبك هندي تعلّق دارندسبك عراقي به
  :شود ذكر ميها نيامده  تذكره
  سيفا

  رسد  منزل مي  قطع ره ناكرده اين قاصد به       رسد  ام نگذشته در دل مي      ناوكش از سينه  
  نواب سعداهللا خان

  ردكـــ يانـــة مـــمين را پسآب حـــ…    دستي از خمار شب    هخميازه برون آورد    به
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  ملّا قيصر
  س مـرا بگيـرد    كّر مگـ  وي ش ب هبدود ب   خيال اگر ببوسم لب همچو شكّر او        به

  ١سلطان مراد بخش
 روي تـو مــاه چــارده و ابــروت هـالل

 هم چون طلوع كرد در حيرتم كه هر دو به
  ٢مكتوب خان
 بياض حسن و خوبي خطت آيتي دگر شد به

 ورقـي ز نـو نوشـتي سـبقي ز سـرگرفـتـم
  مكرمت خان

  ا گريبان يدانم دل است اين       نمي  ز بس كز درد هجران پاره كردم      
  طريق

  توان بودن   جان نمي   چرا كه جاني و بي      ان بـودن  تو در جه    توان نفسي بي    نمي
  كيول رام
  وار انگـشت    لـه وزد فتي مع روت بـس   ش  به  شايم اي نگار انگـشت گروي تو ب  هر ب اگ

  محمد شاهي
 زندگي در عشـق از قنديـل اي دل يادگير

 در دل آتش در گلو زنجير و خندان زيستن
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