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ات خطّيهاي  في نسخهمعرحزين الهيجي در مركز کلي 
  هندوستان, فيلم نورميکروالمللي  بين

  ∗ارپور بندرآباديفاطمه عطّ
ذير قرن پي نا شاعر و مبارز خستگ, عارف, عالم, علي حزين الهيجيمحمديخ ش

جهان   بهچشم در اصفهان هجري ۱۱۰۳ االخر دوازدهم هجري در بيست و هفتم ربيع
، از آن شهر فراري شد هجري ۱۱۳۵اصفهان در سال   بهبعد از هجوم افاغنه. ١گشود

سوي   به از ترس نادر شاههجري ۱۱۴۶تي سرگرداني در سال پشت سر گذاشتن مد باو
  .عنوان مأمن و مأواي خويش برگزيد  بههند رفت و بنارس شهر مقدس هندوان را

 ٢ پسر لچهمن و رام است اينجا,منهر بره  اـت اينجـام اســبد عـروم معـنارس نـاز ب  
س پ در سن هفتاد و هفت سالگي هجري ۱۱۸۱االولي  شب يازدهم جمادي او در

 در بنارس دار فاني ,تاز حدود سي و پنج سال گذران عمر در سرزمين هفتاد و دو ملّ
 .٣ مدفون شد,ه فاطميان بنارس ساخته بودرا وداع گفت و در آرامگاهي كه خود در محلّ

عارف معروف ) ه ۷۰۰ :ف(  ابراهيم زاهد گيالنيالدين  از احفاد شيخ تاجحزين
 و قرآنفراگرفتن  ي به دانشمند و متّقيا پرورش در دامان خانواده باو . قرن هفتم است

تورات پرداخت و در محضر پدر و  ل وي کتب مقدس چون انجة و مطالعيعلوم قرآن
، ين قاري، ملک حسيرازي شمحمدشاه  ا چون ملّيآور عم بزرگوارش و استادان نام
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  ٥٠٦  قند پارسي

  

 الدين رزا کمالي، مي مازندرانيهاد ، آقايالني گالدينخ بهاءي، شيطالقانهللا ا ليخ خليش
ب يب، شعي طبيحاي، مسيد حسن طالقانير سي، امي طاهر اصفهانمحمد، حاج يفسو
 گوناگون يها ، دانشي صادق اردستانمحمد  و موالنايرازي شهللا ، موالنا لطفيميکل

، أت، طبير، هيث، عرفان، تفسيد، قرائت، حديصرف و نحو، فقه، منطق، تجومانند 
 سفر با را فراگرفت و ي و عمليم زرتشت و باالخره حکمت نظريات، تعالياضير
اي چيد و آثار   حجاز و عراق از هر خرمني خوشه,هقار  شبه,شهرهاي مختلف ايران به

يادگار گذاشت  به و نثر در عربي و فارسينظم  بهدي را از خودمتعد.  
 ،دستورالعقال، حزين عاِترقّ، نامه فرس، الشياطين  رجم:حزين خالق آثاري منثور چون

، المعاصرينةتذكر، االحوالةتذكر، الحيوان خواصرساله در چگونگي مرواريد، رساله در 
وان اشعار، ، ديحزين تاريخ، الشعراةتذكر و كتبي در نظم چون … والقلوب مفرح
، خرابات،  ثانيةحديق، صفير دلهاي  ، قطعات و مثنويغزليات شامل قصايد، کليات

  .العاشقين است االنظار، فرهنگنامه و تذكارات ، مطمحچمن و انجمن
 از ,الشعرا رياض ة در تذكرـ دوست و معاصر حزين ـعلي قلي خان واله داغستاني 

  :كند  مياو اين چنين ياد
  سخن راةايپثل او در روي زمين وجود ندارد و سخنداني مالحق امروز ”
جامع انواع طرز . زند  مي رفعتش پرتصورجايي رسانيده كه شهباز انديشه در  به

  .١“ستي اقسام روش اين فن در عهد خود اسخن و حاو
كند   مي ضرورت ايجابـ  حزينکليات خطّيفي نسخ معر ـبنابر موضوع مقاله 

  . حزين داده شودکلياتمورد توضيحي مختصر در 
 قصايد، قطعات و ,غزليات مشتمل بر  و حزين مبتني بر ديوان چهارم حزينکليات

حزين تدوين چهارمين ديوانش را در دوران اقامتش در مشهد شروع كرد . مثنويها است
در سه ديوان قبلي او ـ   بيت است۶۵۰۰ حدودكه   ـو ابيات مندرج در ديوان چهارم

  :كند  مياي كه خود عنوان گونه  به.نيستند
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نيامده، پريشان و ريخته هاي يتيم در آن سه عقد شاهوار درو چون دامني از گهر”
انتظام آن گماشته در اين درج گراني   بهبود، سلطان وقت، خازن انديشه را

  .١“گذاشت
  :كند  ميو تاريخ تدوين آن را اين چنين ذكر

 ٢كه گشت نسخه ديوان چهارمين سپري  بودريـنج هجپنجاه و هزار و يكصد و پ  
ا اشعار او رواني و شيوايي سبك اينكه شاعر سبك هندي است ام باحزين 
هاي سبك هندي را در   مضمونهاي عارفانه و عاشقانه سبك عراقي و تمثيل,خراساني
ها و  آرايشگري باالتهاب سبك عراقي را  او در شعر خود اشتياق و شور و. خود دارد
هاي سبك هندي آميخته است و چون شيوه استفاده او از اين  پردازي مضمون

سادگي و پرهيز از  باها همانند آثار سبك خراساني توأم  ها و مضمون پردازي آرايشگري
بنابراين سخن او . توان او را تعديل كننده سبك هندي دانست  ميف و تصنع استتكلّ

 از سوي ديگر متضمن ويژگيهاي از يك سو دربردارنده عناصر ادبي سبك هندي و
  .نهضت بازگشت ادبي است

در  .ر بيشتري داشته استاو از ميان قالبهاي مختلف شعري در غزلسرايي تبح
اشعار سعدي و حافظ دارد و اگر نگوييم   بهسبك عراقي و  به گرايشي فراوان,غزلهايش

 ةا كرد او در زمرعتوان اد  مي طعم شعراي سبك عراقي است، بدون ترديد,طعم شعر او
و  .شعرايي است كه از غوامض شعري بعضي از شاعران سبك هندي بر كنار است

حافظ و   به او خاصّةه و عالقم است كه اقامت چند ساله حزين در شيراز و توجمسلّ
  .ر بوده استسعدي، در اين رواني و روشني غزل او عاملي مؤثّ

الهام  باحافظ و غزلهاي موجز خود را پيروي از   بهحزين غزلهاي عارفانه خويش را
نحوي بسيار دلنشين سروده و پس از سعدي و حافظ تأثير موالنا در اشعار   بهاز سعدي
نظيري نيشابوري و ,غزلهاي شاعراني چون عراقي .موالنا نمايان است  بهه اواو و توج 

ط او تضمين شده استشاه قاسم انوار توس.  
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  ٥٠٨  قند پارسي

  

هاي مطول و  سرودن قصيده باي بسزا دارد و  در سرودن قصيده نيز تبحراو
ظهور رسانده   به مهارت و استادي خود را در قصيده نيز,هاي دشوار آوردن قافيه با

قه، نيمي از آنها در مدح موالي جزء چهار قصيده متفر  بهميان چهل قصيده او از. است
 و .و پيشوايان دين است و بقيه در مدح پروردگار و پيامبر و ديگر بزرگان )ع(قيان عليمتّ
ا مثنويهاي او عبارتند ازام:  

نثر كه حزين در سال   بهاي ديباچه با بيت ۶۷۰ حدود مثنوي عرفاني :صفير دل
  .١ سروده استه ۱۱۷۲

 مثنويي عرفاني كه :البدايعيعةالبديعه يا وديعة دومين يا ودةثاني يا حديق ةحديق
 سروده است و در آن از هجري ۱۱۷۳ال  سنايي در سةالحقيقيقةحد تقليد از  بهحزين

  :كند  ميهفتاد سالگي خود ياد
 مشت خالي مرا پر از باد است وار هفتاد استـعمر هم در ج

ثرات اشاره نات و کي ذات واحد در تعيقت ظهور و تجلّيحق  بهاو در اين مثنوي
  .داند ي ميو شجر طور هست ي جمال و جالل الهةنييدارد و انسان را آ

اي نكرده است و از بيت  نام اين مثنوي اشاره  بهكند كه حزين  ميسف عنوانابن يو
  :توان برايش برگزيد  مي ثاني راةزير نام حديق

 » دومينةـحديق«دي ـطلبي ع حزينـم ز طبـعندليب قل
 »دومين ةحديق«بهتر است ) ۱۹:۱۵۷ (الذريعه آقا بزرگ تهراني در ةو بنا بر گفت

  .٢ناميده شود
اي كه در  ثنويي كوتاه در چهار صد و هفتاد بيت كه نام آن را از واژه م:خرابات

  .٣اند سرآغاز آن آمده، گرفته
 كه شست از دلم لوث طامات را ات راــرابـر خـيـت پـاسـناهـث

كند  ميا حزين خود عنوانام:  
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 و آن نوع سخن گستري رغبت افتاد شروع سعدي بوستانطرز   بهو در آن مرا”
 و يك هزار و دو صد بيت …وده آن مثنوي را خرابات نام نهادمدر گفتن نم
١“ا صورت انجام نيافتگقته شده ام  

 در سن ه ۱۱۴۳سال   به بيت كه حزين۳۰۰ حدود مثنوي عرفاني :چمن و انجمن
  .٢سي و هفت سالگي سروده است

 حدود نظامي گنجوي كه االسرار مخزنتقليد از   بهاي كوتاه  مثنوي:االنظار مطمح
  .٣ بيت است۱۱۲

  .٤ بيت است۳۵۰ مثنويي كوتاه در :فرهنگنامه
 نظامي »ليلي و مجنون«مثنويي است در برابر : العاشقين العاشقين يا تذكاراتةتذكر
گردد كه او   مي حزين استنباطکليات ةاز مطالع. ٥ بيت۱۴۰۰ حدودگنجوي 

  .٦ از چهل سالگي سروده است را بعدالعاشقينةتذكر
 تن ماند ز جنبش و قوا رفت وفا رفت  بيچل سال ز عمر

 و ميراث فرهنگي و خطّي نسخ ةت واالي احياءكنندهم  بهفيلم نورميکرودر مركز 
 شش نسخه از ,پيري  جناب دكتر مهدي خواجه,ادبي ايران زمين در خارج از كشور

  :شوند  ميفي وجود دارد؛ كه در ذيل معرحزين کليات
 ۱/۳۴ - ۳۱۰ و ۳۰۸ ة كتابخانةشمار  به حزين الهيجياي از ديوان چهارم نسخه -۱
 در مركز ۲/۴۳۱ و ۱/۴۳۱ ميكروفيلم ةشمار  به وه موالنا آزاد عليگرةاز كتابخان. اچ.جي

 ة نسخة ادام۲/۴۳۱ ةميكروفيلم نور است كه در واقع هردو يك نسخه هستند و شمار
نام   بهعليق كاتبيخط نست با سطري ۱۵ برگ ۵۷۲اين نسخه مشتمل بر .  است۱/۴۳۱
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  ٥١٠  قند پارسي

  

در صدر نسخه مهر .  نوشته شده است» امين بيك بن مرداد اهللا بيكمحمدداد بيك ولد «
  .  قلمي شده است كه قسمتهاي خوانده شده آن از اين قرار استخطّيو دست
 شيخ علي حزين كه کلياتالرحماني حضرت احمد شاه ابدالي خليفة …”

ر نموده الملك بدست خود محر وله قطبالد اب قطبف براي فرستادن نومصنّ
نواب احمد خان بنگش   بهبضاعت بخطاب حرفي از كالم خود نگذاشت فقير بي

  .“ احقر شدة واصل گنجخان…آباد  فرخة بلد…در رياست عظمه سلطاني
آن ذكر كرده كه اين چهارمين  در اي وجود دارد و در آغاز فهرستي يك صفحه

 , قصايد و مقطعات,ي اين نسخه مشتمل بر ديباچهر كلّطو  به.ديوان همايون فال است
  . مثنويات و خاتمه است,رباعيات ,غزليات متفرقات ,غزليات

  . نسخه در چهار برگ آمده و بعضي از صفحات آن محشي استةديباچ
  :آغاز ديباچه

 قدسي ةآوران كيهان خديو سخن و مفتاح ابواب فيوضات خمخان افتتاح نامه نام
اللسانان  حكمتش را رطب  بهمردافكن ستايش متكلمي است ذوالمن كه اعترافهاي  باده

  …مسبحان افالك همداستانند و با خاك ةيونانكد
  :فرمايد  مياو در ديباچه در مدح كالم خود

ــرآنم  ــاي همــت ب   حــزين از تقاض
  ام موجزن شد   ز شوري كه از سينه    

  شــكنج قفــس تنــگ دارد دلــم را
ــرامم   ــو خ ــك آه ــاك ره كل   ز خ

  تر از قنـد مـصري      هاي شيرين رطب
  درين قحط سال بالغـت حـديثي      
  چو برقع گـشايم ز رخـسار معنـي        
  كالم من از فهم شاعر برون است      

 ود راـعار خـه اوراق اشـم كـر آنـب

  كه خوان سخن را باخوان فرسـتم      
  زخـم جگرهـا نمكـدان فرسـتم         به

  مـرغ گلـستان فرسـتم       صفيري به 
  نـاف غـزاالن فرسـتم       شميمي بـه  

ـ  رطـب   به   سانان عـدنان فرسـتم    الل
  معجـز بيانـان قحطـان فرسـتم         به

  خورشـيد تابـان فرسـتم       فروغي به 
ــتم   ــان فرس ــان حكيم ــر ارمغ   مگ

 ١لقمان فرستم چو شيرازه بندم به
  .اتمام رسيده است  به هجري۱۱۵۵كند كه اين نسخه در سال   ميو ذكر

                                                   
 .سيد افاضل امير صدراهللا بن فموي رضوي در نجف اشرف فرستاد اين قطعه را حزين از هند به  .1
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  يوان چهارمين سپرـ ديةت نسخـگذش  هزار و يكصد و پنجاه و پنج هجري بود  
 قصايد و مقطعات مشتمل بر يكصد و هفت قصيده و چهل و شش ,بعد از ديباچه

  .قطعه ذكر شده است
  :آغاز قصايد

 نقش ال در چشم وحدت بين من آالستي همـتـاسـتي غيـر نفي غيـرت يكـتاي بي
  :انجام قصايد

 افتاده قصير قيصران را دست از دامان كبريايت
  :آغاز قطعات

 پيش تو چون ننالم از جور آسماني غمخـوار عالمي تويا خاتم النّبيين 
  :انجام قطعات

 خامه كبري بدست و بنگاري رستي آنگه بدرد ما كه چو ما
 مذكور مشتمل بر يك هزار و چهار صد و چهل و چهار غزل است كه ةنسخ

  .در اين قسمت بعضي از صفحات افتاده است .اند ذكر شده باترتيب حروف الف  بهها قافيه
  :غزلياتآغاز 

 پايان درين طوفان شورافزا١درين درياي بي
 دل افـكنديـم بسم اهللا مجـريها و مـرسيها

  :غزلياتانجام 
  لختي حزين خمش كن٢دي ماه روزگارست

 دســتـان زن قـلـم را از داسـتـانســرايـي
 ذكر شده غزلياتعنوان متفرقات  با هفتصد و هفتاد و سه غزل ,غزلياتبعد از 

  .ستا
  :غزلياتآغاز متفرقات 

 گيرد رواني را كه سرو از مصرع من ياد مي حق تعليـم دارم خـوش قـدان بوستاني را
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  ٥١٢  قند پارسي

  

  :غزلياتانجام 
اگر دريا و كان در دامن سايل كنم خالي اريهاـت مردانه دارم شرمسـحزين از هم 
  . نسخه مشتمل بر چهارصد و هشتاد و چهار رباعي استرباعيات

  :اعياتربآغاز 
 در راه تو خاك شد دل و ديدة ما اي چشم و چراغ جان غمديدة ما

  :انجام
 گرد از نفس نالـه فـروشـان بردي كوثر نسب است آب حيات سخنت

 خرابات ,) برگ۴۴(البديعه يعة ود,) برگ۲۱ (دل صفير مثنويهاي ,رباعياتبعد از 
و )  برگ۱۱(  فرهنگنامه ,) برگ۵ (االنظار مطمح ,)برگ ۱۰ (انجمن چمن ,)برگ ۱۶(

  .اند ترتيب آمده  به) برگ۱۵ (العاشقينةتذكر
  :آغاز مثنوي صفير دل

ي و اله خير دنا المصطٰفالم علي سيالس له الحمد في االخرة و االولي و. بسمله
  …الوري يك صفير دل

 سـپاس فـراوان ز ما يـار را ثناهاي شايسـته دلـدار را به
  :انجام

 صفير دل انجام يافت قلم با خ اتمام يافتـوره تاريـني س
  :البديعهيعةآغاز مثنوي ود

 وحـــده ال اله اال هـــو كلما يف الوجوه ليس سواه
  :انجام

 كلـــشـي يــزول اال هــو سرو برگ سخن سرايي كو
  :آغاز مثنوي خرابات

 كه شست از دلم لوث طامات را ثـنـاهـاسـت پيـر خــرابـات را
  :انجام

 خراباتيـان را درون شـاد باد فيـض بنيـاد باد بـات باخرا
  :آغاز مثنوي چمن انجمن

 دل دوزخ شرر را انجمن ساخت نام آنكـه آذر را چمـن ساخت به
  :انجام



  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥١٣

  

 پرداز محبـت زبانـش نكتـه دلـش گنجيـنة راز محبـت
  :االنظار آغاز مثنوي مطمح

 وشت كجاستخامشـي از زمرة ج اي دل افسرده خروشت كجاست
  :انجام

 جبين جهل داشت  به١نيل شقاوت  صبح خرد چون علـم خود فراشت  
  :آغاز مثنوي فرهنگنامه

 فـرازنـدة ايـن رواق كـبـود نام نگارنـدة هسـت و بود به
  :انجام

 صواب است مگشاي بيجا زبان ردانــن را ز نابخـن سخـنهفت
  :العاشقينةآغاز مثنوي تذكر

 ظلمـت بر شـرك از مـيانه  ـدانـه موحـ٢سـاقـي ز مي  
   :انجام

 محـروم مكن كمين گدا را نــوا را دريـاب حــزيـن بي
كند كه خاتمه را در   ميكاتب ذكر  خاتمه نسخه در سه برگ آمده است و,در پايان

  :قلم خود ثبت فرموده بود و او از خط مبارك ايشان نقل كرده است  بهحزين ديوانآخر 
 زانكه مـن بنـدة گنهـكارم  طمع دارمهركه خواند دعـا

 ه موالنا آزاد عليگرةاز كتابخان. اچ. جي۳۴/۴۸ – ۳۰۹ ة كتابخانةشمار  بهاي  نسخه-۲
خط   به برگي۲۲۰ ةاين نسخ.  در مركز ميكروقيلم نور است۱/۴۳۴ ميكروفيلم ةو شمار

غزلي  باآغاز آن افتاده و .  حزين استکليات غزل از ۷۲۲نستعليق و فقط مشتمل بر 
  .شود  مياين بيت شروع با

 سـت كه بود دل پر از حسرت ديـدار چنان ست و غم هجر همانست كه بود بزم وصل
  :مطلع باغزلي   بهو

 چو آه گـرم از دلهــاي آتشـناك برخيـزم جذب هوا از خاك برخيزم منم شبنم كه با
  :انجام باو 
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  ٥١٤  قند پارسي

  

 نشينم بر سر خم چون ز پاي تاك برخيزم يـز دارد هركسي جاهيدرين ديـر خمارانگ
فانه در بسياري از جاها كلمات كمرنگ و قابل خواندن پذيرد و متأس  ميپايان
  .نيست

نو و   دهلي,ي اردو انجمن ترقّة از كتابخان۲۶۶-۵: ۳/ ۳۴۵ كتابخانه شمارة  بهاي  نسخه-۳
  سطري و۱۹ برگ ۲۳۸ كه مشتمل بر ,نور در مركز ميكروفيلم ۲/۴۷ميكروفيلم شمارة 

  .خط نستعليق است به
 هزار و صد و , چهل و شش قطعه, سي و نه قصيده, ديباچهةاين نسخه دربرگيرند

  متفرقه و چهارصد و بيست وة چهار قصيد, سيصد و سي رباعي,شصت و چهار غزل
 ,االنظار مطمح ,خرابات , و مثنويهاي چمن انجمنغزلياتپنج غزل تحت عنوان متفرقات 

 هجري ذكر ۱۱۵۵در ديباچه سال نگارش كتاب .  استالعاشقينةتذكر و نامه فرهنگ
تفانه شده و متأسمطلوب نيست و بعضي از ابيات كمرنگ و غيرقابل ة نسخکيفي 
  .خواندن است
 مقايسه شده و هر كجا كه آغاز و ۲/۴۳۱ و ۱/۴۳۱ ةشمار  نسخه با,در بررسي

 اند براي اجتناب از تطويل كالم از ذكر آنها خودداري و فقط  انجامها يكسان بوده
  .موارد متفاوت اشاره شده است به

شود كه   مي قصايد شروع, ذكر شده در باالةشمار باآغازي مشابه  بابعد از ديباچه 
  .ت نيستنديابيات اوليه قابل رؤ

 ذارطاعت اگر رد كني حاش لنا االعت حكم توايـم مرد زبان نيستم گوش به
  :بيت با غزلياتدر ادامه 

 دل افكـنديم بسـم اهللا مجـريها و مرسيها پايان درين طوفان شورافزا درين درياي بي
  :بيت باشروع و 

 نيـم جو اين طمطـراق عالـم امـكان به   كه جلوه كند كبرياي عشق١اي در ديده  
  . بعدي آمده استة آن در شمارةرسد و ادام  مياتمام  بهنسخه
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  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥١٥

  

 ,ي اردو انجمن ترقّة در كتابخان۲۶۷-۵: ۳۴۶/۳ ة كتابخانةشمار  بهاي سخه ن-۴
اين نسخه . باشد  مي در مركز ميكروفيلم نور موجود۱/۴۷ ميكروفيلم  شمارةنو و دهلي
تصوير كشيده   بهل نسخه اوة دوم نسخه و بعد نيمة قبلي است كه ابتدا نيمة نسخةادام
ذكر است كه در   بهالزم. خط نستعليق است  به سطري۱۷ برگ ۱۲۵ و داراي ,شده
 ,خط نستعليق نوشته شده و در پايان صفحات سمت راست  به نسخه هم ابياتيةحاشي

يكديگر بسيار  با بعدي نوشته شده كه براي فهم تسلسل صفحات ةل صفح اوةدو كلم
  .كارآمد است
  :شود  ميقبل شروعشمارة  ة غزل نسخةبيتي از ادام بانسخه 

 نيم جو حضرت شاهان به  به١دلق گدا  سـرده را بر جانـان چه اعتبارجسـم ف  
  :انجام

  خزان چه دهي٢غارتگر كليد باغ به  حـرف هجر زبان آشنا ساز حزين به  
  بيت زير باحواشي نسخه از غزلي 

 زخمي سر گرانيـم طرة مشكبار كو بر سر جان فشانيم تيغ نگاه يار كو
  .شود  ميبيت ذيل ختم  بهشروع و

 ديگران دهي تلخ كني دهان من قند به مصرع مولوي بدي كاش حزين از آن من
  : آمدهغزلياتدر پايان 

مجموع اين غزلها كه درين ديوان همايون فالست يكهزار و دو صد و شصت و ”
  .“انجام رسيد  بهعون الهي  بهشش غزل است كه

و  زار و دو صدآنچه در حواشي الحاق شده يك ه باهمگي ”و در حشيه ذكر شده 
  .“شصت و شش غزل است

  :غزلياتآغاز حواشي در متفرقات 
  خواست تا در وادي مجنون نهم پا را  ميجنون

  رون نهم پا راـاك درت بيـا نگذاشت از خـوف
  :انجام حواشي
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  ٥١٦  قند پارسي

  

 غير ازينم نبود ز اهل نظر ملتمسي خواهم از عزيزان نظر مرحمـتي مي
  :رباعياتآغاز حواشي در 
 زمزم چه كند خون دل آشامان را كعبه ناكامان را وي بهبهر چه شـ

  :انجام حواشي
 قد جيـتك راجيـا محقّق امـلي ما فاتك ما اقضي و ال ما هوات

  .صورت مورب نوشته شده است  به بسياري از آنهارباعياتدر قسمت 
آغاز و  حواشي كمتر از مابقي نسخه است و در بعضي از آنها تفاوتهايي در ,ها در مثنوي

  .شرح ذيل وجود دارد  به۱/۴۳۱ ةشمار باانجام 
  :انجام مثنوي خرابات

 خراباتـيان را روان شـاد باد خرابات ما فيـض بنـياد باد
  :االنظار آغاز مثنوي مطمح

 خامشي از زمزمه جوشت كجاست اي دل فسـرده خروشت كجاست
  :العاشقينةآغاز مثنوي تذكر

 ـت بر سـترگ از ميانهظلم مـوحــدانـه سـاقـي ز مـي
  :انجام

 بخشـد دل مقبالن قبولش از اوج شـرف مـباد افـولش
 هجري تدوين ۱۱۶۸تاريخ   بهاي مبني بر اينكه اين ديوان در خاتمه نسخه ترقيمه

  . وجود دارد,يافته
 ,ي اردو انجمن ترقّة از كتابخان۲۷۴-۵ :۳۵۳/۳ ة كتابخانةشمار  بهاي  نسخه-۵
 در مركز ميكروفيلم نور ۴۸ / ۱ ة آن در شمارة و ادام۳/۴۷ميكروفيلم شمارة نو و  دهلي
نام   بهخط نستعليق كاتبي  به سطري۱۴ برگ حاشيه دار ۳۷۸اين نسخه داراي . است
  .آباد است  در دارالخالفه شاهجهان»الله نراين داس عرف رازان«

 و مشتمل باعياتر و غزليات متفرقات ,غزليات , قصايد, ديباچهةنسخه در برگيرند
  .كند  مي يك برابريةمارش ةنسخ باآغاز ديباچه و قصايد . بر چهار ترقيمه است
  :بيت بادر انجام قصايد 

 خردة جـان خود نثار سخن چكنم در عـوض اگـر نكنم



  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥١٧

  

  :اين صورت نگاشته شده است  بهاي ترقيمه
 ۱۲۳۶ي الثان  بيست و يكم جمادي…بعون اهللا تمام شد قصايد ديوان چهارم”
  .“ عيسوي۱۸۲۱مطابق بيست و ششم مارچ سنة ] هجري[

  :بيت آغاز با غزليات ,بعد از قصايد
 حمـد تـو طـراز داسـتانهـا اي نـام  تـو زيـنـت زبانها

  :بيت آغاز ذيل با ۱/۴۸ غزل در ميكروفيلم ۴۰۸ آن مشتمل بر ةشود و بقي  ميشروع
 ها چند يد افسانهز من خواهي شن فغانم گوش كن امشـب كه فردا

  :كند  ميبيت انجام زير خاتمه پيدا  بهادامه و
 چراغيـست در زيـر دامان معني حزين از دل روشنت غرق نوريم

  :يابد  مي ذيل پايانةترقيم  بهها ها و افتادگي وجود بعضي از پارگي با غزليات
د در عهد آبا در دارالخالفه شاهجهانه  ۱۲۳۲ تمام شد در دوم رمضان غزليات"”

  .“ اكبر شاهمحمد
فانه انجام آن قابل خواندن اين بيت آغاز شروع شده و متأس با غزلياتمتفرقات 

  :نيست
 كنم تعبير اين خواب خيالي را عمري مي به اگر بينم شبي در خـواب زود خردسـالي را

  :رباعياتآغاز 
 دام اژدهـايـي دل مـا افـتاد بـه شد صيد غم زلف رسايي دل ما

  :انجام
 خاري بودي غنچه شدي بشكفتي اكنون دامـان رنگ و بو را بگـذار

  :رباعيات موجود در پايان ةترقيم
 المبارك  شيخ علي حزين صاحب بتاريخ هفتم شهر رمضانرباعياتتمت تمام شد ”
قدر   عزيز از جان گرامي… هجري در عهد دولت عهد اكبر پادشاه۱۲۳۶ ةسن

  .“آباد  داس عرف رازان در دارالخالفه شاهجهانسعادت اساس الله نراين
  :اين صورت ذكر شده است  بهاي  نسخه هم ترقيمهةدر خاتم

”ةت تمام شد ديوان چهارم شيخ علي حزين صاحب بتاريخ دويم رمضان سنتم 
  .“ اكبر پادشاهمحمدآباد در عهد   شاهجهانة هجري در دارالخالف۱۲۳۶



  ٥١٨  قند پارسي

  

 شمارة حيدرآباد و , اردوادبيات ة از كتابخان۱۶۳۳/۱۱۵۸ ة كتابخانةشمار  بهاي  نسخه-۶
خط نستعليق خوش و   بهاين نسخه.  در مركز ميكروفيلم نور است۳/۲۱فيلم ميكرو
حال خود   برگ در شرح۷۹ حزين ,در صدر نسخه.  سطري است۱۷ برگ ۳۰۰داراي 

شنگرف آمده  ه بحاشيه يادداشتهايي در.  اشعار خود را ذكر كرده استةآورده و در ادام
اند و در پايين  شنگرف نوشته شده  بهها هم  و مثنويغزلياتو بسياري از عناوين در 

  . بعدي آمده استة آغاز صفحة سمت راست كلمةصفح
  :گويد مي ۸۶ ةاو در صفح

تحرير ) مشهد(چند رساله ديگر در آنجا  بابسياري از كتاب رموزات كشفيه را ”
ت داشتم و اشعاري كه در آن مد  ميمستعدان صحبتاعيان و  باام و گاهي  نموده

  .“گفته شده بود جمع آوردم و اين چهارم ديوان خاكسار است
 ۲۸۲( مثنوي چمن انجمن , قطعه۳۹ , رباعي۲۲۱ , غزل۷۱۳اين نسخه مشتمل بر 

  .است)  بيت۱۱۲۴(و قصايد )  بيت۱۱۵( خرابات ,) بيت۱۰۰(العاشقين   تذكارات,)بيت
  :آغاز نسخه

  …نحمده و نسأله التقي و نعتصم للوثقي و. لهبسم
 توصيـف كمال كبرياي تو كنيم ياراي زبان كو كه ثناي توكنيم

  :غزلياتآغاز 
 خون ديـده طرازيـم لوح ديوان را به سخن صريح سراييم عشق پنهان را

  :انجام
  تر مردم حزين از بوالفضوالن در غمش محروم

  د كاريـنـك  ميملـبر و تحـاز او صـن بابگو 
  :رباعياتآغاز 

  اـ دل م١اييـدام اژده هـ بتادـاف  شد صيد خم زلف رسايي دل ما  
  :انجام

 خاري بودي غنچه شدي بشكفتي اكنون دامـان رنگ و بو را بگـذار
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  هندوستان, ميکروفيلم نورالمللي  بيندر مرکز هاي خطّي کليات حزين الهيجي  معرفي نسخه  ٥١٩

  

  :آغاز قطعات
 خون كرشـمه در جگر گلسـتان كنم اي صاحبي كه از اثر رنگ و بوي تو

  :انجام
 كف دريـا نوال را كلكم گشـوده تا به ور وطهاوج فلك در آب گهر گشته غ

  :آغاز مثنوي چمن انجمن
 دل دوزخ شرر را انجمن ساخت نام آنكه آزر را چمـن ساخـت به

  :انجام
 پـرداز محبت زبانـش نكـته دلش گنجيــنة راز محبـت

  :العاشقين آغاز مثنوي تذكارات
 ظلمـت بر شـرك از ميـانه موحــدانــه ســاقـي ز مي

   :انجام
 بخشـد دل مقبالن قبولش از اوج شـرف مـباد افـولش

  :آغاز مثنوي خرابات
 هوش از سر آسمان پريدست نـار صـور نيـم نوا دميدسـت

  :انجام
 يك بزجه كه صد پيام دارد كام دارد هر خيره سـري به

  :آغاز قصايد
 و انت الباطن فليس دونك شيء انت الظاهـر فليـس فوقك شيء

  …صي ثناء عليك كما اثنيت علي نفسك والصلوةال اح
 همـتاســتي غيـر نـفي غـيـرت يكـتـاي بـي

 نقش وحدت در چشم وحدت بين من آالستي
  :انجام

  ١…كه نـازك بـود نـار و  بيفكن كنون زخمه خامه را  
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