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  ي طوفان مازندرانکليات نسخة خطّي
  ∗يري کشميدرياکبر ح

ل يف شاه اسماعي خود در تعرکلياتدر . تسينزيادي در دست الع دربارة نام طوفان اطّ
 در تذکرة ي هندي مصحفيغالم همدان, دربارة طوفان. اند  سرودهيديقصا)  م۹۳۰ :م(

  :سدينو يم م ۱۹۳۴ل طبع او, ۴۰ ةر صفحد» ايثر عقد« خود يفارس
فصاحت . نش مازندران است مولد و متوطّ,دهيسمع نرس  بهکه اسمش  ـطوفان”

 از موطن برآمده ين جوانيدر ح. گر داشتياده بر علوم دي را زيو بالغت شاعر
 جعفر راهب و آقا محمد عاشق و اقدم در دارالسلطنت صفاهان گذاشت و با مرز

ن يريطنطنة ش. نها بودين ايتحسوسته مورد يها طرح نمود و پ ر مشتاق غزليم
ند زم خان يده و در وقت کرير گردير و کبيصغران گوش زد يکالمش در بالد ا

راز بود آخرها دل از ي در شيرفاقت شهزادة واالتبار ابوالفتح خان حشمت مدت به
 يقول هبه و بي در آن بلدة طيقول به. ديروانة نجف اشرف گردده يها کشيف ا و مايدن

  .“ بوديات سپردند و مذهبش اثناعشريعت حيدران وددر مازن
  .در ذکر طوفان بيتي ننوشته است يمصحف

سال (» بيالغرا مخزن «ي در نسخة خطّيلوي خان سنديخ عليش, يبعد از مصحف
  :سدينو يم) مملوکه راجه صاحب محمودآباد (۴۸۷ر صفحة د)  ه۱۲۱۸ :فيلأت

اکثر .  مشهور گشتهيانيکوبين و ين زبانيريش به, يرزا طوفان مازندرانيم”
که باال  چنان. اند ک کردهي رکيارِد همدگر را هجوهاد صفاهان مشاعره يشعرا با

در نجف .  توبه نمودهيآخر عمر از شعر شاعر. در ذکر مرزا صبوح گذشت

                                                   
  .ريکشم, نگر ي سر,استاد بازنشستة دانشگاه کشمير  ∗

 



  ٢١٢  قند پارسي

  

الم الس هيطالب عل ي ابن ابين عليالمتّق  آستانة اماميمتولّ, دهياشرف معتکف گرد
و التماس نمود چه افه جهت فرود از ين در آن بقعة شررا مدح کرد و مکا

  .“جا مدفون گشت او عطا نمود و همان  بهيمتولّ, که او خواسته بود ييجا
 کليات ي کسيول. اند نمونه نقل شدهطور  ت بهي چند ببيالغرا مخزن تذکرةدر 
که در آن ذکر دم ي نديا  تذکره»بيالغرا مخزن« و »ايثر عقد« جز به. ذکر نکردرا طوفان 

  .تطوفان شده اس
, صمآب در تعريف رسالت. داردهم مثنويات و مراثي , اتغزلي,  طوفان قصايدکليات
, عالعابدين امام زين, عامام حسن, عامام حسين, سساالنّةدجناب سي, ي مرتٰضعجناب علي

  . و شاه اسماعيل قصيده داردعامام مهدي, عامام رضا
  :ر هم دارديات زيمثنو
ز حالوت شکر را در يدن پروي و چش»ن و خسرويريش« شکرپاره در نقل يمثنو

  .نامه جنگ و ي مکتوبيمثنو .ه خواستن او از شکر و عذر موجيکام اصفهان و تلخ
  :ر دارديعبارت ز ۱۳۰ورق 

ن کرام از قطعه ي از سالطيف بعضيالم و تعرالس همية علد ائمين کالم قصايبهتر”
ات نموده شد و ين شروع در غزلي اد و بعد ازيمام رسات  و شکرپاره بهيو مثنو

ن يف ساخته تمام کرده شد و از ظهر اي را رديعات تهجب حروف مقطّيترت به
  .“ورق آغاز نمود

شود ير آغاز ميا اشعار زبوان ين غزل ديلاو:  
  اشـک سـرخ کردم چـارة رخسـار گاهي را به

  ولي درمـان نـدانم چيسـت درواد سـياهي را
  کام من شد آن رخسار و ساعد از دم گرمي هب

  مـاهي را ام تسخـير از مـه تا به آهي کـرده به
  کـردم تهاي هر روز فلک يا رب چـه ميمنّ به

 دل گـر با گدايي بادشــاهي را کـردم بـه نمي
  :شود ير تمام ميات زيرباعبر  طوفان کليات

  



  ات طوفان مازندرانيي کلنسخة خطّي  ٢١٣

  

 چشم ما چون شب و روز اي زلف و رخت به
   چـون شـب و روزاوسـته بهـم دلـي جـدپي

  گـو الـفـت و گـو وحـشـت آخــر بــا مـا
  يا چون مه و مهر باش و يا چون شب و روز

  .“ديتمام رسا هب ه ١١٩٩المبارک  وم ماه رمضانيخ سيتار به”: مهيترق
دة ي نوردصالشهدا از خامس آل عبا ديه جناب سيمرث«عنوان  بهدارد  يسر مخميدر ز

س ثمر فواد فاطمه زهراعي مرتٰضينة علي سرور سصيد مصطٰفمحم«.  
ــربال    ــلطان ک ــاتم س ــاز م ــازه ب ــد ت   ش

 ربالـان کـراغـرف چـه صـد داغ اللـش
ــربال    ــان ک ــر خروش ــشت اب ــار گ   خونب

 الـواِن کربـر خـون جگـخز د ـاده شـآم
  شـد مـوسـم ضـيافـت مهمـان کـربـال

  نيخون شفق شمس مشرق    ها به  هزد غوط 
 نيششورو بزم لکـف اطـبس سر بهرـس دـش

ـ گل کرد از شهادت سلطان د        نين حـس ي
 نـيـتأـشـه ارکان نـزلـوش زلـج د بهـيآ

  اي زار غـريــبــان کــربـالهـ هـاز نـال
ــمان   ــب ز آس ــک کواک ــارش سرش   از ب

 تگانـ کشيها دنـبم ـل خون زخياز س
  اندکـ از جوش اشـک آه جگـر سـوز کو         

 پانـالب طـن قدا زـت و پـوج دسـو ز م
  شـورش آمـده طـوفـان کـربال ديـگر به

  دي رســصيآل نبــ چـون نوبــت قتــال بــه 
 ديون طپـخ  بهع و قاسمع اکبريم علـجس

ـ بـان خـود در    يگردون دوچار صبح گر      دي
 دـيراب و آرميده سـاصغر ز خون خود ش

  دامـان کـربـال مـاننـد طـفـل اشـک به
  ن معاملــه افتــاد در زوال يــد ايخورشــ

 آلـن مـيد ازـپوشـبود بـمان کـو آسـچ
  کـه شـد هـالل     تا   يد قرص ماه نب   يکاه
 الـميوال پاـد و امـا شـه زهين بها ـرهـس

  جـاي مانـده نه سـامان کربال نه سـر به
ــازو بر ــب   ده آمــده عبــاس غــرق خــوني

 ان خونيامان مـسروس ياصحاب جمله ب
   ز جانب دگر از اسـپ شـد نگـون          عقاسم

 ر آب گونيـشمش, رـج خنياـه وز زخم
  تان کربالـفت ز بسکـه گل شـد گونـص

ـ چ و تـاب د    ي ز بس پ   هديقد کمان خم     دي
 ديت ز بس در بدن دوـز دست رف خنجر

  دي ز بس بار بر کـش      پشت سنان شکست  
 ديها دم هت و ز تن غنچـا بباد رفـه جان

  فصـل خـزان شگفـت گلسـتان کـربـال
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  بانقـال  هفت آسمان چو بحر در آمـد بـه    
  حجاب از ضعف تشنه کامي و از زخم بي

  قصد خويش کـشيدست آفتـاب      خنجر به 
  جناب فلک آن اسپ ز پياده شد که دم آن

  از پـا فـتـاد ســرو خــيـابــاِن کـربـال
  انـد   چون ره مهلت نـه ديـده       هشاه و سپا  
  اند دهـف طپيـند مخالـد در کمـچون صي

  انـد  يجا کـشيده  هعرصة   يک يک علم به   
  دـان دهـنيـوارج تـنه خـه دام فتـچنگر ـب

  در دور شـام زلـف پـريـشــانِِ کــربـال
ــه ــار ب ــد گــشت دردا کــه روزگ ــام يزي   ک

  تـتاد طشـلک اوفـام فـبز  رايد ـخورش
  خونين کفن حسين علي از جهان گذشت      
  از دور ظلم تيره شد از بسکه روي دشت

  گـم کـرده خـضـِر راه بـيـابـاِن کـربـال
   چو خيمـه رفـت بتـاراج کوفيـان         طوفان

  ت با فغانـگف زد و مي نه ميـسي زينب به
ــاز کود ــان ران بکـ ــاد االمـ ــده فريـ   آمـ

  انـفـاه مخالــپـرد سـت بــر ز دسـکاف
  بر چيـده گشـت مسـند سلـطاِن کـربال

  


