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حسن غزنوی
ــــــــــــــــــــــــ
حسن غزنوی ،اشرف الدین ابومحمد حسن فرزند محمد حسینی غزنوی مشهور
به « اشرف » شاعر معروف سرزمین ما در سال  556هـ .ق .وفات نموده
است .وی شاعر دربار مسعود فرزند ابراهیم غزنوی (  492ـ  508هـ.ق، ) .
کمال الدوله شیرزاد(  508ـ  509هـ.ق ) .و سلطان الدوله ارسالن (  509ـ
 511هـ.ق ) .ویمین الدوله بهرام شاه (  511ـ  552هـ.ق ) .بود  .آورده اند " :
که او از علماء ووعاظ بزرگ زمان بود ودر مجلس وعظش قریب هفتاد هزار
کس ! جمع میشدند که از آن چهار هزار تن مرید خاص او بودند وچون این خبر
به سلطان بهرام شاه رسید دو شمشیر برهنه نزد او فرستاد تا دریک غالف کند
یعنی دو شمشیر در غالفی ودو پاد شاه در اقلیمی نگنجد  .حسن غزنوی قصد
سلطان را در یافت واز غزنین بحرمین شریفین روی نهاد واز آنجا به بغداد و
سپس بمکه ومدینه رفت وبار دیگر درعهد خالفت مقتفی المر هللا (  530ـ 555
هـ.ق ).به بغداد شدواز سلطان غیاث الدین مسعود سلجوقی (  527ـ  ) 547ـ
نواخت و احسان دید )1( " .
اوچندی درعراق ومدتی در خراسان بود .وبمدح سنجر وملکشاه فرزند محمود
سلجوقی ودیگر ارکان دولت سالجقه در عراق و خراسان اشتغال داشت ودر باز
گشت از همدان به خراسان در قصبۀ « آزادوار » از والیت جوین وفات یافت.
ومقبره او در آن قصبه باقی است.
دیوان حسن غزنوی شاعر خراسان قریب به چهار هزار بیت شامل قصاید و
غزلیات وترجیعات در دست است و آن به اهتمام آقای مدرس رضوی در تهران
به سال  1328به طبع رسیده است .آقای مدرس پس از اتمام متن دیوان  ،آن را
به نظر عالمه « دهخدا » و استاد « فروزانفر » رسانیدند ویاداشت های ایشان
را در تصحیح اشعار در پایان کتاب جای دادند .
حسن غزنوی سبکهای غالب استادان معاصر یا قریب العهد خود را ـ مانند
مسعود سعد  ،معزی وسنائی ـ تتبع کرده  ،وخود سبک استوار مخصوص خویش
را بکمال رسانیده است )2( .از اشعار اوست :
آرام دل مـــــــــرا بخـــــــــــــوانـــــــید
بــــــــر مـــــــــــردم چشـــم من نشانید
آوازۀ عشــــــق مـــــــن شنــــیدیــــــــد
انـــــــــــدازۀ حــــــُسن او بــــــدانـــــید
از دور در او نگــــــاه کــــــــــــــــردن
انصــــاف دهـــــــید کـــــــی تــــوانـــید
از دیــــــــده و جـــــــان و از دل وتـــن
ایــــن خـــــدمت مـــــن بـــــدو رســانید
ای خــــــوبان او چـــــــو آفــــــتابـــست
در جمــــله شمــــا بـــــاو چــــه دانـــــید
عشـــــق انـــــده وحسرتست و خــواری
عــــاشق مشـــــوید اگــــر تـــــوانـــــــید
****

آرامگـــــه دل خـــــــــم مـــــــویت دیـدم
بیــــــنایی دیـــــده خــــاک کـــویت دیـدم
سبحــــــان هللا هیـــــچ نـــــدانـــــم امـروز
تاروی کـــــه دیــــده ام که رویــــت دیدم
****
ای ِکـــرده بسی جــفـا بجــــــای دل مــــن
درعشـــــق تو شــــــد زجــای پای دل مـن
یک روز خجــــسته ای رضـــای دل مــــن
اینست و ازیـــــن بـــتر ســــــزای دل مـــن
****
داند جهـــــان کــــه قــــرۀ عـــــین پیمبرم
شـــــایسته مــــیوۀ دل زهـــــــرا و حیدرم
دریا چــــو اَبر بار دگـــــــر آب شد زشرم
چـون گشت روشنش که چه پاکیزه گوهرم
دری پــــر از عجـایب دریا شـــــود بحکم
ّ
هـر قطـــــره یی که در صدف دل بپرورم
طبعــــم چو آتـــش تر و هـــــردم خلیل وار
خـــــوشــبو گلی دگر دمــــد از آتـــش ترم
رویـــد نـــبات نیشکر از جــــویبار گــوش
چـــــون نایژه گــشاد زبان شکــــر گرم ...
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