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  هاي آزاد بلگرامي بياض
  ∗جهانگير اقبال تانتري

. نويس قرن دوازدهم هجري است  شاعر ممتاز و تذکره١مير غالم علي آزاد بلگرامي
نام و مقام , اند  که در عرصه ادبيات عربي و فارسي انجام دادهيبهاي خدمات گران با

 يک عالم وي .اند خويش را در تاريخ ادبيات عربي و فارسي هندوستان ثبت کرده
. باشد فرد مي  بهصرحنجا گذاشته در نوع خود م هبرجسته نيز بوده آثاري که از خود ب

مانند . تحقيقات محقّقين کرده است اي به که اين آثار کمک قابل مالحظه طوري به
 معتبر آگاهي منبعاثرات آنها يک که  شجرة طيبه و االولياضةرو, تاريخ بلگرام, مآثرالکرام
 که تا ي استمؤخّرالذکر کتابکتاب . باشد هاي اوليا و مشايخ مي ي و کارنامهاز زندگ

هاي بلگرام است که در آن تاريخ تولّد و  مشتمل بر ذکر خانواده, هنوز طبع نگرديده
, بيضا يد مانند هايش هذکردر برخي از ت. وفات افراد خانوادة بلگرام ذکر گرديده است

 ياتسبب خصوصي  بهچنينهم. ن شده استذکر شاعرا نيز غيره  وعامره خزانة و آزاد سرو
 ,عالوه بر اين آزاد. گيرد که دارد مرکز توجه محقّقين بوده و هنوز مورد استفاده قرار مي

 دارد که يتأليفات و تصنيفات زياد. کثرت سروده است اشعار فارسي و عربي نيز به
نمايم که هنوز نياز  ها را ذکر مي ن چند بياض آمقالهدر اين و  ازماند مي يآنها نظر به
  .مطالعه دقيق و تفصيلي دارد به

                                                   
  .)جامو و کشمير(جامو , پژوهندة آرشيوشناسي و بخش موزه  ∗
 و شدتولّد م) اتّراپرادش(پوره بلگرام   م در محلّة ميدان١٧٠٤ ژوئن ٩/ه ١١١٦  صفرالمظفّر٢٥روز يکشنبه  به  .1

  . وفات يافتم ١٧٨٦ سپتامبر ١٨/ه ١٢٠٠قعدة   ذي٢٤
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ترين بياض مير غالم علي  مهم
آزاد بلگرامي در کتابخانة ملّي 

م تاريخي آن نا. پتنا موجود است
سال  است که به» بياض رنگين«

 .گردد  هجري منسوب مي۱۱۴۳

 ,نويس نويس را دارد و براي يک تذکره  يک تذکرهمقامدانيم که آزاد بلگرامي  ما مي
کتابچة يادداشت و آن ,  سفيدي,معناي لغوي بياض. داردفراوان  اهميت ,بياض
ها عالوه بر  در بياضنويس  تذکرهيک . ١شود اي است که در آن شعر نوشته مي کتابچه
ها  نويسد و زمان نگارش کتاب از آن يادداشت دربارة شعرا مطالب ديگر نيز مي, شعر

ها و شخصيات مهم نيز هستند که  نويس تذکره,  عالوه بر آزاد بلگرامي.نمايد استفاده مي
  .دست ما رسيده است اطّالعات زيادي به, ها بياض آن از

  :شود هاي مختلف ديده مي مطالبي در فهرست, ض آزاد بلگراميدربارة چهار بيا
يک بياض آزاد بلگرامي در موزة ساالرجنگ  -۱

تذکرة , اين بياض. حيدرآباد موجود است
بر مشتمل ) ه ۱۱۴۸: سال تأليف (بيضا يد

 ۱۱۵۶هاي  اشعاري است که دربين سال
بيضا در  اين در يد. هجري سروده شده بود

 نيز ذکر شده است ۵۴۶آخر نسخه شمارة 
  .٢که در ساالرجنگ موجود است

کراچي موجود است که شمارة آن , يک بياض ديگري آزاد در موزة ملّي پاکستان -۲
N.M.1961-1239صفحه ۷۲خطِّ نستعليق چليپا است و مشتمل بر   است به 

 که پسر خاله و دوست )ه ۱۱۱۶-۱۱۷۲(يادداشت محمد يوسف بلگرامي . باشد مي
  :نويسد وي مي, ر آن موجود است نيز د,اوست

, بنده فرستادند اين تحفة نفيس که برادر شفيق حضرت مير غالم آزاد بلگرامي به”
چهاردهم , محمد يوسف بلگرامي. خدا سالمت دارد. خيلي خوشوقت شدم

  .“ بعد الفئةسنة ثمان و خمسين و ماالمعظّم  شعبان
مير محمد يوسف راي ا خود آزاد بگردد که اين بياض ر از اين يادداشت معلوم مي

                                                   
  .٢٥ص , الهور, )سنگي (روزاللغاتيف, فيروزالدين الهور  .1
  .۱۵۵ص , ۲ج , حيدرآباد, فهرست مخطوطات فارسي ساالرجنگ  .2
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در آغاز بياض . در اين بياض کالم شعراي هند و ايران درج است. فرستاده بود
 :آغاز. فهرست اين شعرا نيز درج شده است

 ١ر بدل گردد مزاجش هست او زر عيارو طبع تو بود با او بزن بر سنگ سيم تا به
خطِّ , ۱۴۰جود است که شمارة العلما لکهنو موةآزاد در کتابخانة ندويک بياض  -۳

تعداد صفحات , هجري ۱۲۹۸رخ وکاتب سيد جليل احمد سهسواني م, نستعليق
 آزاد بياض , نام بياض, در آغاز بياض فهرست شعرا نيز درج شده.باشد  مي۳۲۱
فرمايش سيد محمد صديق حسن خان از  ل احمد سهسواني بهکاتب سيد جلي. است

خطِّ خود آزاد و نزد نواب صديق   تدوين کرد که بهبياض مذکور اين بياض را
باشد اين حقيقت از بيان سيد  خطِّ خود آزاد مي حسن خان بود بياض آزاد که به

گردد  آشکار مي نگارستان سخن زماني انورالحسن فرزند نواب و در مصنّف تذکره
کند و اين  يطور مآخذ استفاده م اي خويش از اين بياض به  در تأليف تذکرهويکه 

از بياِض دستخِط خاصّ مير «نويسد در تأليف اين تذکره   وي مي,کند را ذکر مي
 استفاده شده است سيد جليل سهسواني کتابت بياض مذکور را در ماه ٢»آزاد
پايان رسانيد   هجري به۱۲۹۸الحجة   هجري آغاز کرده و در ماه ذي۱۲۹۷قعدة  ذي

 :آغاز. گردد مير جالل اسير ختم مي و بهاين بياض از فيضي دکني شروع شده 
ــي  ــدان معن ــه در مي ــضي ک ــنم في   م
 در جستجوي گوهر ذاتت فگنده چرخ

  چو من چابک سوار تيز و تگ نيـست      
 ها قلزم حيرت سفيـنه از روز و شب به

 در تأليف وينويس بود و  طور که بيان شد که آزاد بلگرامي يک تذکره همان: انجام
 در اين بياض .ستا از اين بياض استفاده کرده) ه ۱۱۶۶ليف در تأ(تذکرة دوم خود 

  . شعر و رباعي نقل گرديده است۳۵۰۰ مشتمل بر , شاعر۲۷۷شعر 
 درج آزاد سروشود که اکثر اشعار در  معلوم مي, آزاد سروض با با مقايسة اين بيا

موجود البتّه در اين بياض فقط کالم شعرا . باشد شده که در اين بياض نيز موجود مي
  . ولي شرحي بر آن نوشته نشده است,است

                                                   
 .۱۳۰ص , هاي خطّي فارسي موزة ملّي پاکستان کراچي فهرست نسخه: دکتر سيد, عارف نوشاهي  .1

 .١٦١ص , م ١٨٧٦/ه ١٢٩٣، مطبع شاهجهاني، بهوپال، نگارستان سخن: نورالحسن خانسيد نور قنّجي،   .2
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 ذکر ۱۱۶ کاتب نسخه در آغاز صفحه , آمده است۱۱۶ از بالفاصله بعد ۱۱۹صفحة 
 مثنوي ۱۱۶و در صفحه . اند جا شده کرده است که اکثر اوراق اين بياض جابه

. باشد  در وصف بلگرام از مير عبدالجليل بلگرامي نقل گرديده که ناتمام ميالخيال امواج
 يک بحث جداگانه در موضوع سرقه و توارد گنجانده است و آزاد سروآزاد بلگرامي در 
مثال ذکر کرده طور  سليم تهراني و نوعي خبوشاني را به, غني کشميري, اشعار صائب

 صفحه موجود است در بياض مذکور ۳۶ تا ۲۷ي که از يها در اين بياض مثال. است
  .نيز نقل کرده استرا اعر نامعلوم دو شعر ش» ادري ال«عنوان  به

 ,هنثر فارسي درج کرد اقوال آن به» اقوال ملّا دو پيازه«عنوان   به۳۰۹ تا ۳۰۶از صفحه 
. ده استش رباعي شعراي مختلف درج ۵۲ شعر و ۳۵۰۰يش از بمجموعاً در اين بياض 

ه در اين  اين است ک,افزايد اهميت آن مي هاي برجسته اين بياض که به يکي از ويژگي
ها ذکر اين شعرا  بياض ذکر اسم و کالم چند شاعر درج گرديده که در ديگر تذکره

يعني بعضي از شعرا پيش . آيد جا مي  در اينهانيست و شايد اولين بار است که اسم آن
 ترتيب و تدوين اين بياض ضخيم که مشتمل بر کالم شعراي .اند از اين معرفي نشده

 يک کارنامة علمي ديگري از آزاد بلگرامي است که از ,باشد ان ميفارسي زبان هند و اير
  .آن اهل علم و ادب هميشه مستفيد خواهند شد

نام . مير غالم علي آزاد بلگرامي در کتابخانة ملّي پتنا موجود استترين بياض  مهم
خاطر  به. گردد  هجري منسوب مي۱۱۴۳سال  است که به» بياض رنگين«تاريخي آن 

. خطِّ آزاد بلگرامي است قدر گفتن کافي است که اين بياض به ينهماين بياض اهميت 
 و سطر است ۵يک تحرير که مشتمل بر  در صفحة اول .باشد  مي۳۴۱۳شمارة بياض 

 اين بياض را ,اهللا کرد شود که آزاد بلگرامي زماني که قصد حج بيت آن معلوم مي از
در آخر . سپرده بود) ه ۱۱۱۶-۱۱۷۲(مي مير محمد يوسف بلگرا, پسر خاله خويش به

است نوشتة آزاد در » مير غالم علي«بياض يک مهر بيضوي نيز ثبت گرديده که سجع 
  :زير آمده است

سيد غالم علي حسيني واسطي بلگرامي , آواره دشت گمنامي, چون فقير حقير”
 و الف از ئةالمرجب روز دوشنبه سنة خمسين و ما تاريخ سيوم شهر رجب به

اهللا بست اين بياض را که در عرصة يک هفته کم و بيش  احرام بيتبلگرام 
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سبب  الحال ترتيب بياضي ديگر به انگار بياضي ديگر ساخته بودم و, ب کردهمبو
برادر بلگرامي مهربان فضائل پناه مير يوسف  وقت ديگر افتاده به به, ضيق وقت
 آزاد براي ترتيب اين بياض يک .به نمودم و الحمدهللا اوالً و آخراًهسلمه اهللا 

  :ين استا آن و. قطعه تاريخي سرود
  چيــديم ز بوســتان اشــعار متــين
  گلدسته ساختيم در غايت لطـف     

 

  هاي نزاکت آگين    بس الله و گل   
  “»بياض رنگين «, تاريخ نوشتيم 

 ) هجري١١٤٣(                  
 علي حسيني در بياض اين عبارت هم موجود است لجامعه و کاتبه سيد غالم

دو صفحه اول آزاد يک رباعي سروده است که در آن پدر بزرگ و , بلگرامي واسطي
 . را ذکر کرده است)ه ۱۱۳۸: م(واسطي بلگرامي استاد خويش مير عبدالجليل بلگرامي 

  :رنگ قرمز روشن نوشته شده قبل از رباعي عبارت ذيل به
ي و استادي مير عبدالجليل واسطي بلگرامي قده سلجدسر:  

  اين نسخه کز و کسب هنر بايد کرد       
 ست باش از رشـتة جان بايد شيرازه

  آب زر بايـد کـرد     تحرير خطـش بـه    
 جلدش همه از لخـت جگر بايد کرد

  : گرديدهتعداد اوراق اين بياض در عبارت نوشته
  .“اين بياض يک صد و شصت و يک موجوداند اوراق”

 زيرا در اين بياض آزاد مطالب بسياري ,دشو اين بياض در نوع خود منفرد ناميده مي
تحت عناوين مختلف اشعار شعراي ) تعداد آن کم است(عربي و فارسي نوشته  را به

جا جمع کرده است که حقيقتاً  مختلف ايراني و شعراي فارسي زبان هندوستاني را يک
  .آيد دنبال مي تفصيل آن به. کاري پر زحمت بود

رشتة تحرير درآورده  گري را نيز در بياض مذکور بههاي دي آزاد بلگرامي يادداشت
 قابل ذکراند که بيضا يد ها در تذکرة خويش دو يادداشت متعلّق به است که از جمله آن
  :شرح آن چنين است

 نسخة ثاني شروع در تحرير هجري ۱۱۴۹ سنةل روز االو تاريخ هشتم شهر ربيع به -۱
  .لخيررب يسر و تمم با, نموده شد بيضا يِدتذکرة 
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 هجري از ترتيب و تهذيب و ۱۱۴۹االولي روز پنجشنبه  تاريخ هشتم جمادي به -۲
 ة فراغ دست داد فالحمدهللا علي احسانه و الصلٰوبيضا يدترقيم نسخة ثاني تذکرة 

  .احبائهالسالم علي رسوله محمد و آله و جميع  و
) سنده(ري  هج۱۱۴۳سيوستان در سال  واضح باشد که آزاد بلگرامي زماني که به

ي وي مير سيد محمد متخلّص يجا دا  بنويسد که در آنبيضا يِدقصد کرد که , رفت مي
خواست که   مياوو . نگاري مشغول بود کار وقايع به) ه ۱۱۰۱-۱۱۸۵(شاعر بلگرامي  به

 ۱۱۴۵آزاد در سيوستان در سال . بلگرام بيايد هجاي خودش بگمارد و خود ب آزاد را به
در اين کار مدت يک سال .  حروف تهجي اين تذکره را تأليف کرداعتبار هجري به
  :نويسد ي چنين مي آزاد بلگراِم,صرف کرد

اي  شد که مجموعه  را اکثر احوال در آيينة خيال منطبع مي…راقم اين کلمات”
 تا در سنة ثلث و ١ قاليآراسته شود متضمن اخبار و اشعار شعراي حال و قدما

ديار سند  هجري عزيمت بنده از بالد هند به) ۱۱۴۳(  و الفئةاربعين و ما
سامان … آن تمنّاي خفته بيدار گرديد. اتّفاق افتاد… محروسه سيوستان به

همة  تدوين از کتب و دواوين متقدمين و متأخّرين که در کتب خانة وطن به
اما . نمود از اين راه شاهد مقصود بر طبق خواهش جلوه نمي. جهت همراه بود

قدر امکان طرح اين کار بايد انداخت  د که بهشهر کيفيت عطلت وقت داعي بر 
 اواسط سنة رتراش پس د گر ننويسي قلمي مي. ومائدة ماحضر مهيا بايد ساخت

قرب يک سال کار , عنان همت تافتم) ۱۱۴۵( و الف ئةخمس و اربعين و ما
  .“دست آوردم گاه سخن به کردم و لمعة نوري از تجلّي

الدين محمد   شاعر را شامل کرده بود که آغاز آن با فضل۵۳۳اول تذکره نگارش 
وطن  بعد از برگشت به اما مؤلّف ,باشد کاشاني و اختتام آن با مير محمد اشرف مي

 هجري ۱۱۴۸در سال , خويش دوباره آن را ويراستاري کرد و نسخة اول را منسوخ کرد
  :نويسد  دوباره آزاد چنين مي,ضافات تدوين کرديک نسخه ديگر را بعد از تجديد نظر و ا

                                                   
ه علّت غايي اما در ذکر مير عبدالجليل چنين نوشته است که بر مطالعه کنندگان اين طور مخفي مستور نماند ک  .1

 .ابخانة خدابخش پتنامخزونه کت) قلمي (بيضا يدذکر آن جناب تقدس مآب است ) بيضا يد(تسويه اين کتاب 
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 تأليف فقير در احوال شعراي سلف و خلف اول اين کتاب را در بيضا يد
و بعد معاودت از بالد . سيوستان ملک تأليف کردم و نسخة آن ساير و داير شد

نسخة ديگر را در سنة ثمان و . ديار هند آن نسخه را منسوخ ساخته سند به
  :نوشتم و اين مصراع تاريخ يافتم ) ۱۱۴۸( و الف ئةاربعين و ما

  ١» بيضا نمودطبع کليمم يد«
 شاعر افزايش داد و کتاب را ۱۳۵۹  مؤلّف تعداد شعرا را به,در نگارش دوم

آن در آباد را در وسط  که احوال شعراي اله  درحالي,ابوالحسن شهيد بلخي آغاز نمود با
 اين سخن هم قابل ذکر است که بعد از بيضا يداد ناست به. اضافه نمود هجري ۱۱۴۷سال 

قصد حج   هجري آزاد به۱۱۵۰تأليف اين تذکره دو سال پس از آن يعني در سال 
 در اين ,شود آباد دکن ساکن مي جا در اورنگ رود و بعد از برگشت از آن حجاز مي به

 بنارس ها را مطلع ساخت که در زمان غيبت شما شخصي در وقت مير محمد يوسف آن
جا  جا و اين آن  آن را آماده کرده و بهةچندين نسخ. خود منسوب ساخته  را بهبيضا يد
  :نويسد شود و چنين مي آزاد از اين خبر ناراحت مي. فرستد مي

که آنچه از نقول و حکايات فقير از غرايب مصنّفات و عجايب  تر آن عجب”
چشم  گويا آن همه احوال به, خود نسبت داده کند مجموعه را به مؤلّفات نقل مي
نورش از آن  که چشم بي تذکره را انتخاب نموده باشد حال آن, خود سير کرده

  .“مصنّفات خبر ندارد
بلکه دربارة آن يک قطعه سرود که در آن اين سخن , اين اکتفا نکرد آزاد فقط به

  :هاي مختلف گفته شده است طريقه به
  شـعوري از بنـارس کـرد فکـر نارسـي        بي

  نام خويش کـرد  تصنيف من و شهرت به    برد  
   رات و کلــيم اهللاخوانــد و از برکــرد تــور

  اي خواست تا در دست گيرد شـعلة جوالـه        
  اي از بهارم کرد غارت ايـن سـتمگر اللـه         
  اي  گفت من صاحب کتابم طوطي بنگالـه      

                                                   
قطعه مکمل تاريخ از اين ـ  ١ص , آزاد سرو و ٧ص , عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .1

  :است
   نمـودالـمـعـة اعـجـاز سـخـن و  ست که در حرف او اين چه سوادي    
  بيـضـا نـمـودطـبـع کلـيـمـم يد  مصـرع تـاريـخ چـنيـن شـد رقـم    
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 اي هسالد دم گوـزيب رو که در دست تو مي نيـا کـ بيضوا يدـتي و دعـري بايسـسام
  ١اي آب گـردد عـاقـبـت از آفـتابـم ژالـه  ود را گوهـر اصـلي نمايـد درنظرگرچه خ

عالوه بر آزاد بلگرامي يادداشتي از مير محمد » رنگين بياض« ب ١٥٥در برگ 
, يوسف بلگرامي نيز وجود دارد که در آن مير محمد يوسف تاريخ وفات پدر خويش

اين . آزاد بلگرامي نيز در آن درج استمير محمد اشرف را نوشته و قطعة تاريخ وفات 
کتبة محمد يوسف بن «باشد که در آخر آن عبارت   هجري مي١١٥٩يادداشت از سال 

رسد در همين برگ دو قطعه تاريخ وفات نيز  نظر مي به» ه ١١٥٩سيد محمد اشرف 
  دو.باشد و ديگري از وفات قيدي ميمير يحٰيي کاشي  يکي متعلّق به. درج کرده است

اما قطعة تاريخ که .  توسط عظيما سروده شده است,باشند شعر که دربارة مرگ قيدي مي
ي کاشي گفته شاعر آن معلوم نيست اشعاري که دربارة مرگ قيدي دربارة مرگ مير يحٰي

  :طور هستند  اين,ستا سروده شده
 اـ دريدـو م رذـر جـدر دفت  بــان بـاالـخـامــة کاتـاز  .١
  ).ه ١٠٦٦ (»قيدي گهر محيط رحمت«  ابتـو کتات اـال وفـشد س .٢

 : نيز چنين استقطعة تاريخ وفات مير يحٰيي کاشي
  ودـة دوران بـن يگانـ سخنـدر ف  ة کاشان بودـه گل حديقـي کيحٰي .٣

  )ه ١٠٦٤ (»سيد خوش ديوان بود«بگو , گفتا  تمـجس رد ميـاتش ز خـخ وفـتاري
 هجري نوشته ١٠٦٤ محرم ١١اشي را  تاريخ وفات مير يحٰيي کآزاد سروآزاد در 

آزاد ذکر يک معاهده يا وعده که مابين خود آزاد و ميان محمد , ١٥٨در برگ . است
کرده که بسيار جالب  ذکررا آباد منعقد شده بود  اهللا در اله ناصر فرزند شاه خوب

  :اند ها چنين نوشته آن. باشد مي
ان محمد ناصر خلف شاه ميآباد   هجري شهر اله۱۱۴۸ صفر ۵روز يکشنبه 

وخي از من يک عهد گرفت که اگر من قبل از شما فوت شاهللا از راه  خوب
 اگر معامله برعکس آن گردد من اين ,د سروديکردم شما مرثيه من را خواه

                                                   
, آباد اسالم, گنج بخشكتابخانة , )خطّي( ديوان آزاد بلگرامي: )ه ۱۲۰۰ :م (غالم عليمير  ،آزاد بلگرامي  .1

 .٢٥٠ورق , مجلس، تهران كتابخانة ،)خطّي ( آزاد بلگراميکليات؛ ٣١٠ ص
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اصل عبارت آزاد .  من هم اين عهد را قبول کردم, آوردمخدمات را بجا خواه
  :بلگرامي چنين است

 ختم اهللا بالخير و الظّفر روز يکشنبه سنة هزار و يکصد و تاريخ پنجم صفر به”
 محمد ناصر خلف انالکلمات مي آباد مجمع چهل و هشت هجري در بلدة اله

طبعي قرار  اهللا با بنده سيد غالم علي از راه خوش شاه خوب, عرفان آگاه, رشيد
نظم  ن بهکردند که اگر من پيش از شما حيات مستعار را وداع کنم شما مرثيه م

بنده هم اين عهد را , آرم آريد و اگر قضيه بالعکس رونمايد من اين کار را بجا
tΒ$«رشتة جام محکم بسته  با uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øÿ tΡ #sŒ$̈Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§øÿtΡ 

Äd“r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑs? 4«١“.  
تخلّص  الف اين بياض آزاد شرح مختصري دربارة شيخ کمال م۱۵در برگ 

اهللا دريافت  خطِّ شيخ خوب اين اشعار را او به.  و اشعار او را نقل کرده است»ريساف«به
  .رشتة تحرير درآورده است صراحت آن را چنين به کرده بود که به
االوليا مير سيد محمد   حضرت قطبياهللا عليه از خلفامحةالدين افسري ر شيح کمال

 صاحب خطّي کامل و نصيبي شامل بوده و ,در فقر و درويشي. ساکن کالپي است
برده و  سرمي اطاعت و عبادت و ارشاد اهل ارادت اشتغال داشته و در دهلي به به
 فاضل کامل و شاعر ماهر بوده و زباني فصيح و کالمي مليح ,جا وفات يافته همان به

عين نويسي کرد و م  عالمگير پادشاه آوازة شاعري او شنيد و تکليف شاهنامه,داشته
حساب معين  وي قبول نکرد و گفت که به, قدر اشعار هر روز نظم کنند فرمود که اين

  :اهللامحة وفات او در دهلي اتّفاق افتاده و من اشعار ر,گرفته باشند بعد هر هفته مي
  کـه بلنـد اسـت    کار نظر از قامـت او بـس   

 اي داشت با بلبل و گل رنگ جنون سابقه
  د اسـت  ديـر پـسن  ,گر بر شجر طـور فتـد      

 خند استو آمده آن بيهده گن بيهده ـکاي
  :منه

 روم آتش عنان تر شو آري من از خود مي تو مي
 کـه زنجيـري نهـي بر پايـم از زلف پريشـانت

                                                   
  .٣٤آيه , )٣١(لقمان   .1
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  :منه
 چون کار جهان کرده و ناکرده خراب است

 تـس بيکاري ما نيـز توان گفـت که کاري
  :منه

 ست تو برد و بر آستين بنشستکه ره بد هـالک کوشـش آن نيـم قطـرة خونـم
  :منه

 دمي کز خـواب مسـتي عـزم شبگيـر فنا کردم
 چراغ راه من شد چون شرر چشمي که وا کردم

  :منه
 مگر خواهد نشستن آفتابي در کنار من چو ماه نو بلند افتاده است انداز آغوشم

  :منه
 شوخ من طفل است دارد زان سبب رنگ ستم

 ان بودکت پيـعهـد غنچـگي در صـور گل به
شيخ خطِّ عرفان پناه   که به١اشعار آبدار منجمله کالم شيخ کمال افسري رقد اين
انتخاب نمود احقرالعباد سيد غالم علي آزاد . سره يافته شد آبادي قدس اهللا اله خوب
  . هجري قلمي شد١١٥٠االول سنة  تاريخ نهم شهر ربيع به

د فايق الهوري نقل گرديده و ب سه شعر از يک غزل مير احم ١٥در برگ 
  :خطِّ شاعر دريافت گرديده بود نويسد که اين به مي

  بافند در اين محيط که نقشي بر آب مي      
  درون پــرده رخ يــار را عيــان بيـــنم   

 تـوان کـردن ِت ذاتـي نميلعـالج غفـ

  بافنــد ز مــوج پــردة چــشم حبــاب مــي
ــاب مــي  ــار نگــاهم نق ــد مگــر ز ت   بافن

 بافنـد واب ميخـ گليم بخت سـيه را به
 وي گفته شد وصف امتيازي اين بياض آزاد بلگرامي اين است که کهطور همان

 ديگر را جمع يسرا  اشعار خويش و اشعار شعراي فارسي,دربارة موضوعات گوناگون

                                                   
؛ آقا  ابراهيمصحِف, سفينة خوشگو, ٢٩-٣٠ص , صبح گلشن: علي حزين, با حاالت افسري رجوع نمايد  .1

 .هم است» روح و ريحان«افسري مصنّف مثنوي , ة ايل تصانيف الشيعةالذريع: بزرگ طهراني
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رشتة تحرير   عنوان اشعار موجود را بهآن بعداً دربارة ,هذکر عنوان پرداخت  اول به,هکرد
  .باشد اين بياض بسيار حايز اهميت مياز اين رو . درآورد
  :هاز جمل, عنوان مثال موضوعاتي متعدد در اين بياض آورده شده به

  وصف سخن
 فارس ,الدين غياث کمال, خبر بلگرامي بي, صائب, تحت اين موضوع اشعار امير خسرو

شعر در اينجا  ,دهش نسبت فارسي و ناصر علي سرهندي نوشته ,آبادي افضلي اله
  :ستهسهل ممتنع هم مثال براي م که بهترين نک ميالدين را نقل  کمال

  تحفة حـضرت خـدا سـخن اسـت        
  اول و آخــــر و وجــــود و عــــدم
  جبرئيلــي کــه از خــدا و رســول   

 اي از ايـن معـني گـر تـو بيـگانـه

  محـــرم راز انبيـــا ســـخن اســـت
ــا بــه   انتهــا ســخن اســت ز ابتــدا ت

  ا سـخن اسـت    مـ  دهد به   خبري مي 
 آشـنا سخـن اسـتآشـنا شـو که 

  دســـت آور کيميــاي ســخن بــه   
  کن که کيميا سخن استر خاک ز

  نسبت فارسي
  سخن جان نرسد    جان عزيز است و ليکن به     

 دم مانند بو در برگ گلـدر سخن پنهان ش
  سـخندان نرسـد      که به  يواي بر جان سخن   

 ميل ديـدن هرکـه دارد در سخـن بيند مرا

  :نام حکيم حاذق درج شده است هب
, شعر فهمي, ستايش, قدر سخن, الکالم بالتفکّر تهذيب,  موضوعات ديگر فصاحتدر

سخن مطبوع از هرکه باشد مقبول , ذم شاعر خام, ذم شاعر نافهم, جا دخل بجا و بي
ذم سرقة , مضامين وقوعي, دهد محرک رونمي سخن بي, ذم آزردن اهل سخن, است

, اختياري بي, مدح علم و عالم, از تقديرعجز تدبير , شعري قدم از اندازه بيرون گذاشتن
, الرزق مقدر, جمع مذهب و مشرب, آِل عبا بودندر زير قبا از , ذم کج بحث, جابل ذم

, طول امل ذم, خضاب, پيري ذم, عبرت, وصف پير, دهد سعي دست نمي ياوري طالع به
, کة برکةفي الحر, شود دين و دنيا جمع نمي, قيمت هنر از خريدار, جوي عيب ذم

که گرمي بازار حسن از خريداري  اتّحاد حسن و عشق و آن, مخالفت عشق و عقل
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, عشق و درد و محنت, قراري عشق در وصال و فراق مساوي است بي, عشق است
  .بوالهوس ذم

بنابراين ما اين را . دربارة موضوعات ديگر آزاد اشعار بسياري گردآوري کرده است
مندان شعر و ادب بسيار مفيد  ايم که براي عالقه دهفرهنگ اطّالعات نيز تعبير کر به
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