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رسـانید و همراه رکاب شـاهزاده به سـیاحت مملکت جنوبیه
اوقاتـش را سـپری مینمود (گوپاموی ،نتایـج ،ص  )489به طوری
که در لشکرکشـی شاهزاده به بلخ در حدود سالهای 1055ـ
1057ق همراه وی بوده و رسـالۀ «مرآتالفتوح» را در گزارش
فتح بلخ و بدخشان نوشت (دانشنامۀ ادب فارسی.)1645/4 ،
طغـرا در اواخر عمر به تشـویق و رفاقت میرزاابوالقاسـم
یزاده ـــ که دیوانی کشـمیر را بر عهده داشـت ــ به آن
قاضـ 
دیـار رفـت و در آنجا انـزوا اختیار نمود و سـرانجام پیش از
سـال 1078ق درگذشـت (خوشـگو ،سـفینه ،ج  ،2ص 418؛ قهرمان
 :1382ص  1.)10پیکرش را در مزارالشـعرای کشمیر نزدیک قبر
ابوطالب کلیم کاشـانی (1061ق) به خاک سـپردند (گوپاموی،
نتایج ،ص 489؛ گلچین معانی  :1369ص .)815
طغـرا ،چنانکه از اشـعارش برمیآید ،فرزندی نداشـت.
او در ضمـن اشـعارش بـه این موضـوع چنین اشـاره نموده
است:
غــم مخــور طغــرا اگــر در طالعــت فرزنــد نیســت
بــه ز فرزنــد اســت چیــزی کــز طبیعــت زاده اســت

دو رسالۀ «مشابهات ربیعی» و
«مجمع الغرایب»
طغرای مشهدی
سیدرضا صداقت حسینی

پژوهشگر حوزۀ متون

sedaghat.reza2@gmail.com

مال طغرای مشـهدی ،از شاعران ،نویسندگان و سخنسرایان
عهد صفویه اسـت که در سـدۀ یازدهم هجری در مشـهد به
دنیـا آمـد .در تذکرههـا و تراجم معتبر از تاریـخ دقیق تولد و
بدایـت احـوال طغـرا چندان سـخنی بـه میان نیامده اسـت
(دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی .)501/4 ،او سـالهای آغازیـن
حیاتـش را در زادگاهـش بـه تحصیـل ادب و فراگیری علوم
زمان خود گذراند (همان .)1645/4
طغـرا در عهد سـلطنت جهانگیر پادشـاه (حک-1014 :
1037ق) از مولـد خـود به سـواد اعظم هند کوچید (خوشـگو،
سـفینه ،ج  ،2ص  ،418گوپامـوی ،نتایـج ،ص  )489و بعـد از مدتـی
اقامـت در دکن ،به جمع اطرافیان شـاهزاده مرادبخش (حک:
1068-1037ق) فرزند شـاهجهان پیوسـت و مدتی منشـی
وی بـود (صفـا  .)1770/5 :1368او در ظـل عاطفـت شـاهزادۀ
نهایـت خوشـوقتی سـاز و برگ جمعیـت به هم
مذکـور بـه
ِ

***
نــدارم طاقــت یــک عمــر دشــمن تربیــت کــردن
چ ــو طغ ــرا زی ــن س ــبب ب ــا ش ــوخ ب ــی فرزن ــد میس ــازم
(قهرمان 9-8 :1382؛ همو 7 :1384ـ )8

تذکرهنویسـان و تاریخنگاران وی را به سبب وارستگی و
اسـتغنای طبعـش سـتودهاند ،ولـی در عیـن حـال این عیب
ً
بزرگ را بر او گرفتهاند که بیجهت و غالبا از روی حسـادت
 .1در تذکرۀ شمع انجمن ،سفینۀ خوشگو و کاروان هند سال وفات طغرا ذکر نشده
است.
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ردیفهـای دشـوار ،سـاختن ترکیبهـای نویـن ،کثـرت
واژههای هندی ،بهکارگیری لغات غریب خراسـانی ،استفاده
از اصطالحـات موسـیقی و وجـود اکثـر خصایـص سـبک
هندی ،از دیگر ویژگیهای شعر طغرا میباشد.
دیـوان اشـعار طغرا شـامل قصایـد ،غزلیـات ،قطعات،
مثنویاتـی مانند نظـم واال و امدادیه و سـرودنامه ،ترجیعبند،
ترکیببند ،رباعیات ،مخمسـات مانند اعتقادیه (نزدیک 142
بیت با ردیف علی(ع)) و مفردات میباشـد .قصاید او بسـیار
ّ
غرا و غزلیاتش اغلب هفت یا هشـت بیتی بوده (قهرمان :1382
 )8و تکـرار قافیـه در آنها بهندرت دیده میشـود (همو :1384
.)9
سـاقینامه اثـر منظـوم دیگـر او میباشـد کـه در بحـر
متقارب مثمن محذوف به شـیوه و سـبک ظهوری ترشـیزی
در ده هـزار بیـت بـه نـگارش درآمـده و به مدح شـاه عباس
صفوی ختم گردیده است (همو .)9-8 :1384
طغرا عالوه بر سـرودن شـعر در نثر نیز دستی توانا داشت
و شـیوهای خاص ابداع کرده بود که مورد پسـند فارسیزبانان
هندوسـتان واقع گشـته و رسـایل منثـور او مدتها از کتب
درسی آن سامان بوده است (خوشگو ،سفینه ،ج  ،2ص .)418
رسـایل او در موضوعـات مختلـف مانند وصـف مناظر
طبیعـی ،شـکایت از روزگار ،طنز ،هجو و نصیحت اسـت.
رسـالههای منشآتش مشهور ،به سـبک مال ظهوری (همانجا)
و آمیختـه بـا نظـم بوده ،هر یک نامی شـاعرانه و شـوقانگیز
ً
داشـته و نثـری مزین ،مصنوع ،شـاعرانه و غالبـا توصیفی و
ّ
متضمن مجازها ،استعارهها و تشبیهات بدیع دارند.
رقعاتـش بـه طـرز خیالبنـدی و تعریفات باغ و اقسـام
میوه و گل و جام و مل از هر جزو و کل ،به کمال دلپسـندی
ارباب خیا ل بوده (گلچین معانی  )815 :1369و منشآتش کارنامۀ
غایت شـهرت دارد .به خاطر نثر
رنگیـن و نگارخانـۀ چین و
ِ
شـاعرانه و آمیخته به اسـتعاره و تشـبیهات گوناگون رسـایل
طغـرا ،شـرحهایی نیـز بر آنها نوشـته شـده کـه از آن جمله
شـرحی است از فضلهللا ،که شـاگرد وی غالممحیالدینبن
محمدبن حافظ عبدالرحمان آن را گردآوری کرده و نسـخهای
از آن در مـوزۀ ملـی پاکسـتان به شـمارۀ N.M.1968-1957
نگهداری میشود (دانشنامۀ ادب فارسی.)1646/4 ،

زبـان بـه هجـو شـاعران برجسـتۀ زمان خـود ماننـد صائب
تبریزی ،کلیم کاشـانی ،قدسـی مشـهدی (1056ق) و سلیم
تهرانی گشـوده اسـت (گلچیـن معانـی  )813 :1369و آنـان را به
انتحال متهم کرده اسـت .همین رشـکورزیها موجب شـد
تـا کسـانی ماننـد غنـی کشـمیری به هجـو و مذمـت طغرا
بپردازنـد .او علـت هجو شـاعران معاصر خـود را چنین بیان
نموده «گفتن سـخن رنگین آسـان اسـت و خواندنش از بیم
دزدان مشکل» (صاحبی .)541 :1390
او بـه تصوف اسلامی نیز گرایش داشـته و در آثارش از
اصطالحـات و مفاهیـم عرفانی بهره برده اسـت .از «رسـالۀ
الهامیـۀ» او نیـز میتـوان دریافت که با علوم ادبی و فلسـفی
روزگار خود آشـنا بوده و کتابهایی مانند اشارات و تنبیهات
ابنسـینا ،تجریداالعتقـاد خواجهنصیـر ،حکمةالعیـن و
شمسـیة نجمالدین دبیران و ّ
مطول تفتازانی را خوانده اسـت
(همان.)541-540 :
در موسـیقی نیز طغرا از اطالعات وسـیعی برخوردار بوده
و در سـاقینامۀ خود بـه تفصیل به توصیف سـازهای ایرانی
و هندی و دسـتگاهها و گوشـههای مختلف موسیقی پرداخته
است (قهرمان .)8 :1384
او شـاعری مذهبی و شـیفتۀ حضرت علـی(ع) بوده (همان:
 )10و قصایـد کشـفالرموز ،عرضالحقایق و ترجیعبندهای
عقایـد و امدادیه و مخمس طوالنی اعتقادیهاش را در منقبت
آن حضـرت به نظم کشـیده اسـت .افـزون بر اینها اشـعار
(ع)
فراوانـی در سـتایش پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمۀ اطهار
از او به جای مانده است (صاحبی  .)541 :1390او در اشعارش
تخلـص «طغرا» را برای خـود برگزیده و در پـارهای از موارد
بـه خاطر رعایت وزن شـعرش «شـیفته» تخلـص مینموده
است (خوشگو ،سفینه ،ج  ،2ص 418؛ قهرمان .)8 :1382
شـــیفته را تخلصـــم ،کـــرده خـــرد در ایـــن زمیـــن
ت ــا ک ــه ضعی ــف نش ــمرد ب ــی خ ــرد ِ س ــخن م ــرا
(خوشگو ،سفینه ،ج ،2ص )418

طغرا بیشـتر شـاعری غزلپرداز بوده و در حـدود ده هزار
بیت غزل سـروده اسـت .او شـاعری خوشفکر ،بدیعسـرا،
مضمونیاب ،پرکار و منشـیطبیعت بوده و اشعارش خالی از
چاشـنی معنی نیسـت (سـرخوش ،کلمات ،ص  .)127اسـتعمال
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 .1نسخۀ شمارۀ  11419کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
کـه به خـط نسـخ در قرنهـای یازدهـم و دوازدهـم هجری
کتابت شـده اسـت .رسـالۀ مورد نظر در اوراق  77ـ  79این
نسـخه قـرار گرفته اسـت .ما این نسـخه را به عنوان نسـخۀ
اساس مورد استفاده قرار دادهایم.
 .2نسخۀ شمارۀ  10171کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
که به خط نسـتعلیق در سـال 1039ق کتابت شـده اسـت.
رسـالۀ «مشـابهات ربیعی» در اوراق 229بـ233الف قرار
گرفته است .ما از این نسخه با رمز «مس» یاد نمودهایم.
 .3نسخۀ شمارۀ  3296کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
کـه به خط شکستهنسـتعلیق هندی در قـرن دوازدهم هجری
کتابت شـده است .رسـالۀ مورد نظر در صفحات 197ـ204
ایـن نسـخه قـرار دارد .مـا ایـن نسـخه را بـا رمـز «مـج»
شناساندهایم.
 .4نسـخۀ شمارۀ  1393کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
که در پانزدهم ربیع ّ
االول 1231ق کتابت شـده اسـت .رسالۀ
مـورد نظـر در اوراق  28-24این نسـخه قرار گرفته اسـت.
عناوین نسخه به شنگرف ،اوراق مجدول ،تعداد اوراق 250
برگ چهارده سـطری میباشـد .ما این نسـخه را با رمز «من»
شناساندهایم.
 .5نسـخۀ شمارۀ  3215کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
که به خطنسـتعلیق کتابت شـده است .رسـالۀ مورد نظر در
صفحـات  98-95این نسـخه قرار دارد .ما این نسـخه را با
رمز «مل» شناساندهایم.
«مجمعالغرایـب» کـه بـا رباعـیای خطـاب به پادشـاه
گلکنـده آغـاز شـده و بـا یک مثنـوی بـه پایان میرسـد ،در
توصیف و تعریف چشـمۀ کمم کشـمیر و نواحـی اطراف آن
میباشـد .علت نامگذاری این رسـاله بـه «مجمعالغرایب»
وجود خیاالت ،اسـتعارهها و تشـبیهات بدیـع و خیالانگیز
میباشـد که طغـرا در رباعی ابتدای این رسـاله به آن اشـاره
نموده اسـت .طغرا در پایان رساله خواننده را تشویق و ترغیب
مینماید که سـکونت و مجاورت در کشمیر و نواحی نزدیک
به چشـمۀ کمم را قدر بداند تا موجب پشـیمانی او نگردد .او
در ایـن رسـاله ــ هماننـد رسـالۀ «مشـابهات ربیعی»ــ از
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از طغرای مشـهدی رسـایل متعددی باقی مانده که برخی
از آنهـا عبارتاند از« :آشـوبنامه»« ،اشـارتیه»« ،اعالمیه»،
«الهامیـه»« ،انوارالمشـارق»« ،پریخانـه»« ،تاجالمدایـح»،
«تجلیـات»« ،تحقیقات»« ،تذکرةاالحبّـاء»« ،تعدادالنوادر»،
«جلوسـیه»« ،جوش بلبل»« ،چشـمۀ فیض»،
«ثمـرۀ طبّی»،
ِ
ضروریـه»« ،خودکاشـته»« ،رقعـات»« ،ضیافـت
«خمسـۀ
ِ
معنـوی»« ،فردوسـیه»« ،کلمةالحـق»« ،کنزالمعانی»« ،گریۀ
قلـم»« ،مجمعالغرایـب»« ،مرآتالعیـوب»« ،مرآتالفتوح»،
«مرتفعات»« ،مشـابهات ربیعی»« ،معراجالفصاحه»« ،نمونۀ
انشا»« ،وجدیه» (صاحبی 541 :1390ـ.)542
رسـایل مذکور در سـال  1903میالدی در کانپور هند به
صورت چاپ سـنگی منتشر شـدهاند .افزون بر آن ،برخی از
آنهـا از جملـه «عبرتنامـه» ،دیباچـۀ «معیـاراالدراک»،
«معذرتنامـه»« ،انوارالمشـارق»« ،رسـالۀ تجلیـات»،
َّ
«مرآتالفتـوح» و «تعدادالنـوادر» نیـز بـه صـورت منقح و
َّ
مصحح به چاپ رسیدهاند.
دو رسـالۀ «مشـابهات ربیعـی» و «مجمعالغرایب» طغرا
تاکنون به صورت منقح و به شـیوۀ انتقادی تصحیح نشـدهاند
کـه ما آنها را بر اسـاس چند نسـخۀ خطی تصحیـح کرده و
در این جستار آوردهایم:
«مشـابهات ربیعی» طغـرا که با یک غـزل نهبیتی آغاز و
بـا یک قطعۀ دوبیتـی به پایان میرسـد ،در توصیف ،تعریف
و تبییـن فصـل بهار میباشـد .وجود لغـات و واژههای مورد
اسـتفاده در زبان ،فرهنگ و عقاید هندوان ،اصطالحات علم
موسیقی ،لغات مربوط به صحنههای رزم و نبرد از خصایص
و ویژگیهـای ایـن رسـاله میباشـد .برخـی از ایـن واژهها
عبارتانـد از :راگ ،شاسـتر ،بید ،پازند ،سـومنات ،رجپوت،
جروکـه ،مهـاوت ،پیسـا ،شـقدار ،سـهیلی ،بیـدر ،هتنـال،
کالنوت ،تال ،مندل.
طغرا در این رسـاله با بهرهگیـری از صنایع مختلف ادبی
همچون تشـبیه ،استعاره ،کنایه ،مجاز ،به تصویرسازی بسیار
بدیـع ،زیبـا و جالـب فصـل بهـار پرداختـه و با اسـتفاده از
صنعت تشـخیص بـه انواع اجسـام بیجان ماننـد درختان،
گلها و گیاهان جان بخشیده است.
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ینیسح تقادص اضردیس

رسائل

واژهها و اصطالحات زبان هندی و علم موسـیقی نیز استفاده
کرده است.

مشابهات ربیعی 1طغرا
نسـب 2بـه نغمـات عندلیبـان گلشـن اعجـاز رسـانیده 3و
ّ
ُ
به4آویزگـی کعبـۀ نوا سـبعۀ معلقات قمریان چمن 5منسـوخ
6
گردانیده.

نسخههای مورد استفاده در تصحیح رسالۀ مجمعالغرایب

 .1نسـخۀ شمارۀ  3296کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
کـه به خط شکستهنسـتعلیق هندی در قـرن دوازدهم هجری
کتابت شـده است .عناوین نسخه به شـنگرف ،کاغذ هندی
شـکری ،جلـد مقوایی چینی بـا عطف تیماج مشـکی282 ،
صفحه  23/5 ×14در سـیزده سـطر میباشد .رسالۀ مورد نظر
در صفحات 233ـ 237این نسـخه قرار گرفته اسـت .ما از
این نسخه به عنوان نسخۀ اساس استفاده نمودهایم.
 .2نسخۀ شمارۀ  10171کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
که به خط نسـتعلیق در سـال 1039ق کتابت شـده اسـت.
رسـالۀ مورد نظـر در اوراق 247بـ250ب این نسـخه قرار
دارد .ما این نسخه را با رمز «مج» شناساندهایم.
 .3نسخۀ شمارۀ  11419کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
کـه به خط نسـخ در قرن یازدهـم و دوازدهم هجـری کتابت
شـده است .رسـالۀ مورد نظر در برگهای 54ـ 57این نسخه
قرار دارد .عناوین نسـخه به شـنگرف ،تعداد اوراق  193برگ
نـوزده سـطری میباشـد .مـا ایـن نسـخه را بـا رمـز «م»
شناساندهایم.
 .4نسـخۀ شمارۀ  3215کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
که به خطنسـتعلیق کتابت شـده اسـت .عناوین نسـخه به
شـنگرف ،برخـی اوراق موریانهخـورده ،تعـداد اوراق 283
صفحـه  ،32 ×16بیستوسـه سـطری ،جلد تیمـاج تریاکی،
اوراق مجـدول میباشـد .رسـالۀ مـورد نظـر در صفحـات
125ـ 129این نسـخه قرار دارد .ما این نسـخه را با رمز «مل»
شناساندهایم.
 .5نسـخۀ شـمارۀ  13470کتابخانـۀ مجلـس شـورای
اسلامی که به خط نسـتعلیق کتابت شده اسـت .عناوین و
نشـانهها به شـنگرف ،اوراق مجدول مذهـب 57 ،برگ×15 ،
 ،23هفده سـطری و جلد تیماج سرخ است .رسالۀ مورد نظر
در اوراق 34بـ35ب این نسـخه قرار دارد .ما این نسخه را

7

غزل

موســم آن شــد کــه مینــا راگ 8هنــدی ســر کنــد
ّ
ش ــاخ و ب ــرگ خش ــک را ز 9آب ترن ــم ت ــر کن ــد
غنچــه بنشــیند 10دو زانــو در دبســتان چمــن
همچـــو طفـــان برهمـــن بیـــد 11را از بـــر کنـــد
نســترن 12چون شاســتر13خوانان نمیگــردد 14ز دین
گــر 15ز روی مصحــف گل یــک ســخن بــاور کند
میدهــد ریحــان به دســتش نســخۀ پازندُ 16
حســن

چ ــون قل ــم را نرگ ــس از به ــر کتاب ــت س ــر کن ــد
اللــه جنبــش میدهــد در هــر طــرف ناقــوس را
ترس ــم آخ ــر از صدای ــش گ ــوش گل را ک ــر کن ــد
گــر بــود زنبــق چنیــن 17از تــاب ُ
حســن آتشــکده
ســـومناتی 18طـــرح آتشخانـــۀ دیگـــر کنـــد [76الـــف]
ّ
 .1مج ،مس :مال.
 .2مج :نسبت.
 .3من ،مج :رسانید.
 .4من - :به.
 .5مس + :بحر.
 .6مج - :و به آویزگی کعبۀ نوا  ...منسوخ گردانیده ،من :گردید.
 .7مل - :غزل ،مج :نظم ،من :رباعی.
 .8راگ :نغمه ،سرود ،ر.ک :زیباللغات ،ذیل راگ.
 .9مس :از.
 .10اساس :ننشیند.
 .11بید کتابی مشتمل بر احکام دین هندوان است (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل بید).
 .12اساس :نستر.
 .13شاستر :کتاب مقدس هندوان (ر.ک :زیباللغات ،ذیل شاستر).
 .14مج :نمیگیرد.
 .15مج :کی.
 .16من :باژند ،پازند :تفسیر زند است که کتاب زردشت میباشد ،ر.ک :لغتنامۀ
دهخدا ،ذیل پازند.
 .17مج :چین.
 .18سومنات :یکی از بزرگترین بتخانههای هندوستان که سلطان محمود غزنوی
آن را خراب کرد (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل سومنات).

با رمز «مس» شناساندهایم.

دورۀ دوم ،سال هفتم ،شامرۀ سوم و چهارم ،مرداد  -آبان 1392

72

شــوخ سوســن 2را مگــو 3دل میربایــد قشــقهات
ذات رجپــوت 4اســت ترســم دســت بــر خنجــر کنــد

بلبــل 5طغــرا لقــب نــو کــرد طــرز نغمــه را
ّ
طوط ـیای ک ــو ت ــا دهان ــش را پ ــر از ش ــکر کن ــد؟
هنگامـی که دارای هند سـبزپروری یعنـی جهانگیر بها ر
سـر از جروکۀ 6نیسـانی 7برآورده بود 8و به مجرای شکسـت
تشـریف خرمی
خـزان عـام و خـاص ،تختـگاه چمـن را از
ِ
سـرافراز 9مینمود ،در 10یکجانب َم َ
12
11
هاوتان شـما ل فیالن
آبرفتـار سـحاب را میگذرانیدنـد و در یـک طـرف
چابکسـواران صرصـر اسـبان 13آتشکـردار شـفق را
میگردانیدنـد .از احدیـان سـبزه تـا پنجهزاریان اشـجار به
ُ
ُُ
میرتزکـی باغبان جابهجا قرار میگرفتنـد و از خرد تا 14بزرگ
طوبینـژادان دربـار بـه هـواداری نسـیم کورنـش و تسـلیم
میکردند.
اعتمادالدولـۀ 15تاک از نسـبت نور محل دخترش ریشـۀ
شـکفتگی بـه هـر سـو میدوانیـد و آصفجـاه 16سـرو از
متصرفشـدن بارگاه آبّ ،
خرمـی 17در جوی طبیعت میدید.
مهابتخـان نارون به جهت سرکشـی بـا راجپوتان 18ریاحین

 .19کرزم :نوعی گیاه (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل کرزم).
 .20مل :مغالن.
 .21من :مینهادند.
 .22مجّ :
خورمی.
 .23مج + :و.
 .24مس :اژدحام.
 .25من :صالحان.
 .26مج - :بر.
 .27مج :دعوی.
 .28مج - :عمر.
 .29مجّ :
تجرد ،مل ،مس ،من :بحر و بر.
 .30مج :از.

 .1مج :هندی.
 .2مس :سرخ.
 .3اساس ،مج :بگو.
 .4اساس :رحپوت.
 .5مج ،مل :بلبلی.
 .6من :چروکه؛ جروکه :غرفه (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل جروکه).
 .7مج :نیسان.
 .8من - :بود.
 .9مجّ :
خورمی سرفراز.
 .10مج :و از ،من :و در.
َ .11مهاوت :فیلبان (ر.ک :زیباللغات ،ذیل مهاوت).
 .12مل :فیالن شمال.
 .13مل ،من :اسپان.
 .14مج :خورد و ،من :خورد تا.
ّ
 .15مج :عمادالدوله.
 .16مج :آصفجان.
 .17مجّ :
خورمی.
 .18اساس :رجپوتان ،مج :راجلوتان؛ راجپوت :از قبایل معروف هند،

 .31من :گردیده.
 .32من :هوادارانش.
 .33اساس :به نهال پژمردگان از آب خضر؛ مل ،مس ،من - :بهار.
 .34مج :شمشیرپردازی بس که.
 .35مج :چشم ابر سیاه.
 .36مج + :و.
ّ
 .37مج - :حد.
 .38مج :یاسمین.
 .39اساسّ :
زمردیغالف.
 .40قدآور :راهبر و سوارانی که بیرون لشکر برای محافظت باشند (ر.ک :لغتنامۀ
دهخدا ،ذیل قدآور).

شاهزاده (ر.ک :زیباللغات ،ذیل راجپوت).
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چــون نشــیند بــر لــب جــو هنــدوی 1زنــاردار
ســـجدهها از دیـــدن زنـــار نیلوفـــر کنـــد

»بیارغلا عمجم« و »یعیبر تاهباشم« ۀلاسر ود

َ ُ
میسـاخت و اعظمخـان کـرزم 19بنـا بـر بیحاصلـی بـه
مغیلان 20شـقایق نمیپرداخـت .زبردسـتخان چنـار از
بسـیاری جوهـر پـای سرسـبزی بر سـاق عرش مینهـاد 21و
پردلخـان صنوبـر از تـابآوری زخم ،پنجۀ خرمـی 22به تیغ
مریخ میگشـاد 23.از نهایت ازدحام 24اصالتخان 25شمشـاد
هـر چند شـجرۀ نجابت بـر 26میآورد ،کسـی نمیدیـد و از
غایـت هجـوم ،تهورخان عرعـر هر چند دعوای 27شـجاعت
میکـرد ،احـدی نمیشـنید .مسـیحالزمان صبا گـوش بر امر
جان تازه به قالب تر و خشـک دمیدن [76ب] ،حکیم حاذق
نسـیم ،چشـم بـر حکم عمـر 28دوبـاره بـر رخ ّ
29
بـر و بحر
کشـیدن ،حیاتخـان ابـر در 30خدمت آبـداری بسکه تر و
33
تـازه گردید 31از هواداریش 32به نهال کردگان حضرت بهار
ترشـح میرسـید ،سـیفالملوک بـرق در شمشـیربرداری از
بـس 34تنـد و تیـز بود به چشـم سـپاه نیسـانی 35سـراپا تیغ
مینمود.
37
36روشـنقلم نرگـس چشـم بر چارحـد چمـن دربار
داشت و از دوات زرین بر اوراق سیمین 38واقعه مینگاشت،
به سـراندازخان بید تیغ زمردینغلاف 39عنایت فرمودند و به
قدآورخـان 40سـفید از خـرگاه فیروزهبـاف اکـرام نمودنـد،
لشـکر خزان رو نتافتند ،هر
کمانداران شـاخ گل چون از تیر
ِ

رسائل

»بیارغلا عمجم« و »یعیبر تاهباشم« ۀلاسر ود

ینیسح تقادص اضردیس

رسائل

یک صـد لعل 1پیکانی غنچـه انعام یافتند ،سـواران صدبرگ
بر یک اسـب به 2منصـب صدی ذات نهال شـدند و پیادگان
بنفشـه به اضافۀ ماهیانه به نکهت سرسـبز 3گشـتند .یکهتاز
7
پـای چناریان 4سـبزۀ چمـن به 5دو پیسـی 6خرمـی کامیاب
9
گردید و بهادر قصباتیان سـه برگه به چارپیسـی 8شـکفتگی
11
رسـید ،شـاهبداغ 10اللـه از خدمت شـمع و چـراغ گلچین
سرخرویی بود.
12خواجۀ مشـکین ریحان از تحویل خوشـبویی شـمامۀ
عنبـر مینمود ،ملـک صبح نسـترن بر طاقهـای چینی خانۀ
شاخسـار کاسـۀ 13فغفوری 14میچید و خواجۀ ملیح زنبق در
15
صندوقکـدۀ بوته عرض مرصعآالت میدیـد ،عماالن قوای
تصرف مواضـع خرمی 16مرخص شـدند و
نباتـی به جهـت
ِ
َ
شـقداران 17نشـو و نمـا 18بـه ن َسـقبندی 19اماکن شـکفتگی
مأمور گشـتند به ضبطگسـتری دارالملک چمن فرمان 20شـد
کـه زبان نافرمان را از قفا برآورنـد و به ناموسپروری تختگاه
گلشـن حکم رفت که عشـقپیچان را بر دار منصوری کشند،
ّ
اگرچـه از شـاخ عنـاب هر طـرف [77الف] صـد دار خونی
میافراشتند ،شـیرینادایان نیشکر همچو طوطی هزار عاشق
21
داشتند.

غزل

22

ز عش ــق نیش ــکر در بوس ــتان پی ــدا ش ــود طوط ــی
بــه منــع باغبــان از ســبز خــود کــی وا23شــود طوطی
کنــد دانســته در کیــش وفــا از نیشــکر روزی
ْ
ز غفل ــت گ ــر ب ــه نزدی ــک گل رعن ــا ش ــود طوط ــی
ـر پیغمبــر
لبــاس ســبز میپوشــد بــه رنــگ خضـ ِ
ســـزد گـــر مقتـــدای بلبـــل و مینـــا شـــود طوطـــی
ْ
ـاغ صــد قصــر زمـ ّ
ـرد را
بــه یــک جو کــی خــرد در بـ

ز بـــرگ نیشـــکر چـــون ســـایبانآرا شـــود طوطـــی
بــه طوطــی نیشــکر را چون نباشــد گوشــۀ چشــمی؟
کــه میریــزد شــکر در وصــف او هــر جــا شــود طوطــی

ز عکســش آدم آبــی توانــد ســبز 24هنــدی شــد
گــر از صحــن گلســتان بــر لــب دریــا شــود طوطــی
بــه جــای نیشــکر هــر لحظــه تخم اشــک مـیکارد
25
ز تأثیــر خــزان در بــاغ چــون تنهــا شــود طوطــی
نخوانــد از چــه بنــد نیشــکر را بنــد 26ترکیبــی
کـــه از تکـــرار آن لبریـــز معنیهـــا شـــود طوطـــی
بریــده نــاف او را دایــه بــر گفتــن عجــب َ
نبــود

 .1مج :نعل.
 .2مل - :به.
 .3مس :سرسبزی.
 .4مج :پاچیان ،من :پاکابان.
 .5مل ،مس ،من - :چمن به.
 .6مج ،مل ،مس :دو پستی؛ من :دویستی.
 .7مل ،مس - :کامیاب.
 .8مج ،مل ،مس :چارپستی (من :چاریستی؛ پیسا :یکصدمین قسمت یک روپیه،
ر.ک :زیباللغات ،ذیل پیسا).
ّ
 .9اساس :یکهتاز پاسخ پارمان هستی شکفتگی.
 .10اساس ،مل :شاهداغی.
 .11مس + :بود.
 .12مج + :و.
 .13مس :کاسههای.
 .14فغفوری :نوعی چینی نفیس (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل فغفوری).
 .15مس :قوی.
 .16مج :خرومی.
 .17شقدار :حاکم دیهات و پرگنات (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل شقدار).
 .18اساس :نشونما.
َ
 .19ن َسقبندی :نظم و ترتیب بنیان و اساس کارها (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل
نسقبندی).
 .20من :فرمان.
 .21مج - :همچو طوطی هزار عاشق داشتند.

کـــه در گهـــوارۀ بیضـــه ســـخنپیرا شـــود طوطـــی

توانــد کــرد قانونســازی انشــا در ایــن بســتان
29
چــو گاه نثرخوانــی دمکــش 28طغــرا شــود طوطــی
27

در چوکیخانـۀ 30بـاغ خیراتخان ،خیـری 31اگر دعوت
 .22اساس ،مل - :غزل؛ مس ،من :از اینجا تا «در چوکیخانۀ باغ
خیراتخان» را ندارند.

 .23اساس - :وا.
 .24مج :نیز.
 .25مج :این بیت را جابهجا آورده است.
 .26مج :بندی.
 .27مج :گلشن.
 .28دمکش :آنکه با آهنگ دیگری همراهی میکند (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل
دمکش).
 .29مج + :همچو طوطی هزار عاشق داشتند.
 .30اساس :جوکیخانه؛ چوکی :نشیمنگاه مرتفع (قراولخانه ر.ک :لغتنامۀ دهخدا،
ذیل چوکی).
 .31خیری :گل زرد خوشبوی (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل خیری).
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 .19من + :شکفتگی.
 .20مس :دعاگوی.
 .21مج :دوانید.
 .22مج :خاکبار.
 .23اساس ،من ،مس :پی.
 .24مج :مصداق.
 .25اساس - :خود.
 .26من :دست گذشته.
 .27مس :دکن رسید و دامن کوه.
 .28اساس - :که.
 .29مج + :دامن کوه.
 .30مس :خورمی.
 .31مج - :بود.
 .32اساس + :نحل.
 .33اساس - :خان.
 .34مس + :گل.
 .35من + :که.
 .36مج :تا گریزد.

 .1مس ،من :تنکظرفان.
 .2من :همسایگی.
 .3اساس ،من ،مس :میگزید.
 .4من - :از.
 .5مس :گلشنش.
 .6مج :برآورند.
ُ .7ک ّره :نوعی تازیانه (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل ّ
کره).
 .8مج - :را.
 .9منّ :
خورمی.

 .10اساس و دیگر نسخهها :سهلیان؛ سهیلی :دوست ،همراه ،ندیمه (ر.ک:
زیباللغات ذیل سهیلی).
 .11اساس ،مس :و.
 .12اساس :تیغ.
 .13اساس - :و.
 .14من :نازکی.
 .15من - :ملک.
 .16اساس ،مس ،مل - :نزهتآباد.
 .17من :ببدر؛ بیدر :نام والیتی در هند (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل بیدر).
 .18مس :بود.

 .37اساس :توپچیان؛ هتهنال :توپ کوچکی که بر پشت فیل میگذارند (ر.ک:
زیباللغات ،ص .)955
 .38مس + :گل.
 .39مج + :و.
 .40من :نازکی.
 .41من :گرفت.
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ینیسح تقادص اضردیس

ُُ
شـکفتگی بر خـوان زرین میدیـد ،تنکرزقان 1غنچـه را به
همکاسـگی 2میطلبیـد و در کشـکخانۀ راغ جعفرخـان،
جعفـری اگـر نعمـت ّ
خرمـی در ظـروف طلا میکشـید،
3
گرسنهچشمان خار را از دیدن رنگش رنگ میگردید.
مسـتوفی نسـیم به عرض رسـانید که چمنپناها! مشرف
گل ،کاغذبُری کرده و سـیاهه را درسـت نیاورده ،امر ثمرمطاع
ِ
5
شـجرارتفاع شاداب وقوع گردید که از 4در دفترخانۀ گلبنش
ِ ُ
برآویزنـد 6و به ک ّرۀ 7خـاردار ناخنش را 8بپرانند .مرواریدبیگم
شـبنم در محلخانۀ ّ
خرمی 9عرض کرد که سهیلیان 10یاسمن
و نسـرین از 11بـام خواص پورهای بوتـه [77ب] به کوچهباغ
دربـار نگاه میکنند ،از پیشـگاه قهر نکهتانگیز یرلیغ 12شـد
ّ
که جالد گلچین سرشـان را از شاخسـار تـن به خواری جدا
کند تا پردگیان غنچه عبرت گیرند.
سـیّدیمرجان ارغوان التماس کرد کـه از گرمی هوای هن د
خون در رگ و 13ریشـۀ این یکرنگ خشـک شـده ،امید که
14
نهالکردۀ خود را به سـرزمینی تعیّنات فرمایند که برگ تازگی
میسـر گـردد .فرمان آب جریـان موجخیز صدور شـده که در
ُملک 15نزهتآباد 16بیدر 17پهندشـت به سرسـبزی بگذراند تا
در جنـگ زردرویـان لشـکر خـزان سـرخرو توانـد
گشـت18.مالبلبل فریادی شد که خواجۀ سنبل ریشۀ تصرف

»بیارغلا عمجم« و »یعیبر تاهباشم« ۀلاسر ود

ُ
به نواحـی 19خسخانۀ این دعاگـو 20دوانیده21،مؤذن قمری و
خطیـب تـذرو شـاهدند که در این ســرزمین او را دخلــی
23 22
نیــست .فرمودند که شـهادت حجرهنشینان شاخسار بی
26
پروایـی اعتبـار 24ندارد ،اگر مالبلبل از جان خود 25گذشـته
به مصحف گل قسـم َ
خورد ،خواجۀ سـنبل بی دخل باشـد.
در غسـلخانه باران واقعۀ دکن دامن کوه رسـید 27که 28راجۀ
ُ
29
خرمی 30را متصرف شده بود31،کروریان
خشکسال پرگنات ِ
قوای نباتـی را 32عمل نمیداد ،قزلباشخـان 33تاج 34خروس
و خنجرخان سوسـن و آتشخان گلنار را با سـپاه رطوبت به
جنگ او فرسـتاد ،خواست 35بگریزد 36که هتنالچیان 37رعد و
ّ
برقانـدازان سـحاب و یکهتازان قطـره 38و دالوران حباب و
زرهپوشـان مـوج و تیغآزمایـان جویبـار و نیزهداران ّ
فـواره و
ترکشبندان آبشـار از هر طرف بر سـر او ریختـه ،آن بی آبرو
را به خاک میدان رزم یکسـان کردند39،به مجرای این فتح هر
یـک را منصـب ّ
خرمی اضافه شـد و سـاز و برگ نشـاط در
41
بارگاه چمن تازگی 40دیگر پذیرفت.

رسائل

»بیارغلا عمجم« و »یعیبر تاهباشم« ۀلاسر ود

ینیسح تقادص اضردیس

رسائل

َ َ
کالنوتان 1طیور 2در سـرودخوانی [ 78الف] به دستکزدن
بـال ارتکاب نمودنـد و لولیان ریاحین در رقص3شـادمانی به
اصـول گوناگـون کـف گشـودند .از منـدل 4باد صرصـر آواز
روحافزایـی برانگیخـت و از تـال 5بـرگ نیلوفـر انـداز بلند
صدایـی بر هم ریخت .کمانچۀ شـاخ گل به تیر 6موج هوا به
نـوازش درآمد و چنگ ّ
طرۀ سـنبل به مضـراب جنبش صبا از
خموشـی برآمـد .تازگی صوت و صدا در دف 7آسـمان پیچید
9
و 8رنگینی برگ و نوا بر نی کهکشان دوید.
الحاصـل ،در چنیـن هنگامـهای 10کـه از شـکفتگی و
نشـاط 11کشـمیر به خاطر نمیرسـید تا به تعریفش چه رسد،
یکی از دوسـتان نسـخۀ فردوسـیّه را به جهت 12تصحیح نزد
این بی سـر و برگ سـخن 13فرسـتاد ،چون عندلیب بر حاشیۀ
مصحف گل نوشـته داشـت و غنچه 14برای حفظ کردن پیش
خـود میگذاشـت15،هر دو بـه مقابلـۀ آن پرداختنـد16،از بس
غلـط برآمد17،نتوانسـتند ّ
صحـت داد ،معلوم شـد کـه در این
ّ
19
ف کاتب را 18زیاده از مصنف دخل است.
تصنی 

زینســان اگــر بــه شــغل کتابــت گشــود کــف
خواهـــد کنـــاره کـــرد چـــو بنـــد قلـــم از او

مجمعالغرایب طغرا

22

23

رباعی

ُ
زیـــن نســـخه کـــه پادشـــاه گلکنـــده شـــنید
طغـــرا بـــه نشـــان خســـرو هنـــد رســـید
ـاالت غریــب
چــون گشــت در ایــن جمــع خیـ ِ
24
موســـوم بـــه مجمعالغرایـــب گردیـــد
ایــن تــازهدکان کــه خامــۀ 25طغــرا چیــد
مـــوج تـــری جنـــس 27بـــه آفـــاق رســـید
26

چــون گشــت غرایــب تحــف 28در وی جمــع
29
موســـوم بـــه مجمعالغرایـــب گردیـــد
َ
31
چــه نویســم 30از وســعت دریاچــۀ ک َمــم
ک ــه ب ــا محیط ــش اگ ــر بس ــنجی ،نگوی ــد 32کم ــم

33

قانونروشـی 34اسـت به تار تر صدای موج سـاز جوش
و خـروش کـرده و کـوه مطربانـه در کنار خویـش گرفته 35به
مضراب نسـیمش به نوازش در آورده36،گرداب را تا چشـم بر
38 37
وی افتـاده از رقص ننشسـته و حبـاب ،روزی که پای در
بحر هستی نهاده عهد سربازی با 39هوای او بسته ،از 40چشم

قطعه
21
طغــرا ز کاتــب ســخن خــود چــو شــکوه کــرد
عیبـــش مکـــن کـــه دیـــده غلـــط در رقـــم از او
20

َ
 .1اساس و تمامی نسخهها :کالوتان؛ کالنوت :قومی از مطربان (ر.ک:
لغتنامۀ دهخدا ،ذیل کالنوت).
 .2مج :طنیور.
 .3من + :و.
 .4مندل :نوعی دهل.

 .22اساس ،مل ،مس - :طغرا.
 .23مج ،مل ،مس - :رباعی.
 .24مج :دو بیت مذکور را ندارد.
 .25مج :خانه.
 .26مج :دید.
 .27مج :حسن.
 .28مج :غریب تحفهها.
 .29مس :ابیات ّ
اول تا چهارم را ندارد ،مل :بیت سوم و چهارم را ندارد ،م :از
ابتدا تا اینجا را ندارد.
 .30اساس ،مل ،م :نویسد؛ مج :نویسی

 .5تال :نام سازی در هند (ر.ک :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل تال).
 .6مج :سر.
 .7مج :بربط.
 .8اساس - :و.
 .9من :رسید.
 .10مج :هنگام.
 .11اساس :بساط.
 .12مس ،من :برای.
 .13اساس ،من - :سخن.
 .14من + :وار.
 .15من :گذاشت.
 .16اساس :پرداخته.
 .17مج :برآمدن.
 .18من :کاتب را در این تصنیف.
 .19مج :از اینجا به بعد را ندارد.
 .20اساس :رباعی؛ مل ،مس - :قطعه.
 .21اساس :طغرا ز کاتب خود اگر شکوه کرد دوش.

َ
 .31ک َمم :نام تاالبی در کشمیر (لغتنامۀ دهخدا ،ذیل کمم).
 .32اساس + :که ،م :که تا محیطش از او بگوید.
 .33مس :بگویید کم.
 .34مج :وشی ،مس :روشش.
 .35مل ،مس ،م - :گرفته.
 .36اساس + :و.
 .37مس :پا.
 .38اساس :به.
 .39م :به.
 .40مج ،مس - :از.
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از موجخیـزی گلهـای الـوان 11طفـل غنچـه کمـر به
ْ
17
شـناوری بسـته و از بلند 13صدایی 14نغمۀ 15مرغان 16مخمل
سـبزه از خـواب راحـت جسـته ،هندونـژادان سوسـن
انگشـتنمای قشـقۀ رنگبسـته و 18فرنگیصفتـان نیلوفر به
12

 .10با توجه به اینکه مطالب زیر فقط در دو نسخۀ مل و م آمده و نسخۀ
اساس و دیگر نسخهبدلهای ما این مطالب را ندارند ،به جهت حفظ
اصالت متن و رعایت امانت علمی دو نسخۀ مل و م این مطالب را در
پانوشت گنجاندیم:
لطافت چون به نهرش خورده غوطه /رسانده آبشار از پرده فوطه  //صفا چون
رخ به آب نهر شوید /ز خشت طاق پل آیینه جوید
نگارش چگونگی پل زندهرود کمم ،اگر به قلم معنی طراز صورت بست
بهنقش خرد از موج تر و تازگی رقم به طرح پردۀ آبشار خواهد نشست م:
 نگارش چگونگی پل زندهرود  ...خواهد نشست.شعبهگزینان که طالع همایون را پیشرو خویش ساخته ،در این اوجگاه
طرب مقام پذیرفتهاند [م :پذیرفته] ،چنگ بلند صدای مطرب گردون را به قانون
نشناخته [م :که شناختهاند] ،از راه صوتنفهمی پل این رود گفتهاند ،تارهای
آبی کوچک و بزرگ این چنگ هرگاه ترصدای نغمۀ زیر و بم گشته [م+ :
این] ،دایرۀ آوازۀ [م - :آوازۀ] رنگینی آهنگ از هفت پردۀ طربسرای چرخ
گذشته ،بربط سحاب که تارش از رشتۀ باران است چون به مقام دمکشی این
چنگ درآید ،اگر از تری نغمه شعبهریز طوفان است به طریق ساز شکسته
خشکبند صوت برآید ،نی کهکشان اگرچه به ارغنون سپهر سال و ماه کوک
میتواند گشت ،کوک نمودن او به این ساز در خیال نوازندهاش نمیتواند
گذشت ،خوشخوان رعد هر چند در مقام دمکشی آهنگفروز سعی کرده [م:
گردیده] ،صدای بم او[م :او بم] به صوت زیر این چنگ از پردهداری شکوفه
[مل :شکوه] نرسیده ،قانون بحر که از تار ْ
موج شورترصدایی به مقامات
انداخته از کوک نگشتن به این [م - :به این] در اصول ثقیل خویش را
خفیف ساخته .چون ّ
قواالن این چنگ را از مغلوب سازی رود پل میخوانند،
ترانۀ وصفش اگر به نام پل آهنگ پذیرد ،خارج نمیدانند.
غزل:
ّ
سر از چرخ مدور پا از این پل /قدی بیرون ز حد ننهاد از این پل  //به
ّ
وقت پایهسازی همچو عیسی /رسیده بر فلک بنا از این پل //اگر تا آسمان
در زیر سنگ /کف خاکی بود صحرا از این پل  //به طاق موج طاقش را چه
نسبت؟  /که باشد چشمۀ دریا از این پل  //چو ناو کهکشان [مل :کلکشان]
پر مینماید /فضای گنبد مینا از این پل  //بود زیبنده چون گردش ز گردون /
درازی از زبان پهنا از این پل  //سرای چرخ چون بیجا نماند  /که شد در نه
بیابان جا از این پل  //به چندین چشمه َ کار از بس که شد راست[م:
پیداست]  /رود آسوده نابینا از این پل //نماند یک قلم بر جا نشانی  /به آب
گریۀ طغرا از این پل.
 .11مل ،م :الوانش.
 .12م - :به.
 .13مج :بلندی.
 .14مس :بلندی صدای.
 .15مج - :نغمه.
 .16مل ،م :مرغانش.
 .17اساس :محمل.
 .18مج ،مل ،م - :و.

دم آبـــش دم ســـرد 4اســـت نـــان را
ول ــی 5ز اس ــباب ش ــیرین اس ــت خ ــوان 6را
کنــد هــر کــس تمنــای زاللــش
ز ســـردی لـــرزه افتـــد بـــر مثالـــش
نیســتانی [ ]233کــه آبــش را حریف اســت
اصـــول نغمـــۀ نایـــش 7خفیـــف اســـت
ز آبــش تیــغ چوبیــن 8گــر شــود تــر
زنـــد از مـــوج بُ ّ
ـــرش دم ز جوهـــر
شــود روشــن چــراغ از نــور آبــش
بـــود هـــم چشـــم بینایـــان حبابـــش
کمــم را آب او رشــک ارم کــرد
بـــه طغیـــان گل و ســـنبل 9علـــم کـــرد
هــوا از عکــس گلهــا ســرخ و زرد اســت
دل کشـــمیر در پیشـــش بـــه گـــرد اســـت

 .1اساس + :است.
 .2مس :صدفهای.
 .3مج ،مل - :مثنوی.
 .4مل ،م :که دلچسب.
 .5مل ،م :یکی.
 .6مس :جان.
 .7مج :تابش.
 .8مج :چوبی.
 .9م :شبنم.
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بــه جــوش گل کمــم بیــش از جنــان اســت
10
زمینـــش ســـبزتر از آســـمان اســـت

»بیارغلا عمجم« و »یعیبر تاهباشم« ۀلاسر ود

ماهیـان ،همیشـه در میان آبـش چراغـان 1و از صدفها 2در
ح نمایـانّ ،
غواصان نقشها بر آب
کنـارش صدهزار دامن صب 
زدهاند تا سـر از پایانش برآوردهاند ،شـناوران دستها از جان
شسـتهاند تا به سرخانۀ حبابش پیوسـتهاند ،اگر شوربختی به
آبـش درآیـد ،در نظرهـا شـیرین نمایـد ،هر کـه دم را غنیمت
شمرده ،دمی از این آب خورده.
3
مثنوی

رسائل

»بیارغلا عمجم« و »یعیبر تاهباشم« ۀلاسر ود

ینیسح تقادص اضردیس

رسائل

بســاط عیــش هــر جانــب زمینگیــر
ز مـــوج بـــاده پـــای دل بـــه زنجیـــر

تواضـع یکدیگر 1کاله در دسـت ،به اعجـازکاری هوا چراغ
2
الله بیسـوزش فتیله به روشـنی پیوسـته و به سـحر نگاری
صبا نقش جمعیت ُ
حسـن گل در آغوش پریشانی نشسته3،به
ْ
تأثیر تربیت گلشـن 4غنچۀ محجوب به گل برهنهگو 5در زبان
درازی و بـه 6اقتضـای صفـای چمن چشـم نرگس بـه نظارۀ
سـنبل و بنفشـه به کنار جـوی 7در پاکبازی سـحابی 8که به
َ
سـایبانی کوهسـارش َعلم نگشته خود را بی هوا 9شمارد و آبی
کـه بر پایبوس 10اشـجارش دسـت نیافته خویـش را بیمزه
انـگارد ،نارگیل خشـنپوش 11بـا ترک لذت از بیـم محرومی
ایـن چاشـنیکده درون را باختـه و انبـه خضرلباس به جهت
ایـن مـکان شیریناسـاس بـا ترشرویـی روزگار]234[ 12
ّ
سـاخته ،کیلۀ هاللصورت قدش از بار غم 13احتمال جدایی
خـم 14و تارپـل 15بدرهیـأت دلـش از الـم امـکان دوری به
َ
گرفتگی َعلم.

ســواری گــر 18کشــد زیــن مــی پیالــه
شـــود نعـــل ســـمندش بـــرگ اللـــه
تــذرو شیشــه ســیرآهنگ ســازش
گل 19پیمانـــه لبریـــز نـــوازش
ز دســت ســاقیان اللهرخســار
20
لگدک ــوب ط ــرب ش ــد دش ــت و کهس ــار
زجــوی مــی کدوهــا بــاز شــد ســبز
ز آب نغمـــه چـــوب ســـاز شـــد ســـبز
فغــان مطــرب و بلبــل همآهنــگ
شـــراب و صوتشـــان 22پیوســـته یکرنـــگ
21

بتــان بــا نوبهــار نغمــه دمســاز
گلافشـــان ســـرو و 23از شـــاخ آواز

مثنوی
17
بــه صحــن ایــن چمن هــر کــس نهــد گام
ز نقـــش پـــا بـــود پیوســـته در دام
16

شــود چــون دمکــش آوازشــان چنــگ
بـــرآرد ســـوز صوتـــش دود از آهنـــگ
24

بــه صیــد نغمــه در هــر گوشــه دام اســت
ّ
ترنـــ م خانـــ هزاد ایـــن مقـــام اســـت

ز بــس گل بــا نشــاط افتــاده یکرنــگ
لبـــش در غنچگـــی خنـــدد بـــه آهنـــگ
ّ
کنـــد پروانـــه از روی تـــوکل
گـــذر بـــر شـــعلۀ آواز بلبـــل

شــود چــون ّ
طــرۀ بیــد 25از صبــا 26خــم
ز گیســـوی کمانچـــه میزنـــد دم
نســیم از مطربــان روی آب اســت
شــتر غــو در کف از مــوج و 27حباب اســت

 .1مج ،مل :یکدگر.
 .2اساس :نگاهی ،مس :کاری.
 .3مج + :و.
 .4اساس + :طفل.
 .5اساس :مس :بدیههگو.
 .6م - :به.
 .7مج - :به کنار جوی ،مل :چشم نرگس به سنبل کنار جو ،م :چشم نرگس
سنبل کنار جوی.
 .8مس :سنبل و بنفشه در بازی سحابی.
 .9اساس :هوایی.
 .10اساس :به پابوس.
 .11مس :خسپوش.
 .12مل :روز.
 .13م + :به.
 .14م - :و.
 .15اساس :تاژپهل ،مج :قارپل.
 .16اساس :نظم ،مج ،مل - :مثنوی.
 .17مج :پای.

در و دیــوار مســت از بــادۀ شــوق
زمیـــن تـــا 28آســـمان پیمانـــۀ ذوق
 .18اساس :کز.
 .19مج + :و.
 .20اساس ،مس :دشت کوهسار ،م :دشت کهسار.
 .21مج :همآواز.
 .22اساس :صورتشان ،مس :شراب و صوت.
 .23م :سرود.
 .24اساس :جنگ.
 .25م :عید.
 .26مس :هوا.
 .27مج ،مس ،م - :و.
 .28مس :با.
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بـــه هـــر ســـو نازنینـــان قدحکـــش
ز آب افروختـــه رخســـار آتـــش
بــه هــم 25پیوســته از گل ،جــام در دســت
ز مینـــای دل بلبـــل سیهمســـت
چشــیده بوســه 26تــا زان لعــل خــودکام
ز مـــوج مـــی لـــب خـــود میمکـــد 27جـــام
کمنــد زلــف در انــداز چیــن اســت
ز ه ــر موی ــش 28رس ــایی خوشــهچین اس ــت
خدنــگ [ ]236غمــزه از عیــب و 29خطــا پــاک
نکـــرده ســـایهاش هـــم نوبـــر 30خـــاک
ز لطفآمیـــزی ســـبزان طرفـــه
ســـر نظارگـــی و پـــای غرفـــه
بــه پســتی گــرم انــداز از 31بلنــدی
گشـــوده رخ بـــه قصـــد کوچهبنـــدی
مســافر را ســفر اینجــا 32تمــام اســت
کــه در هــر کوچــه صــد ســالش مقــام اســت
نگـــردی 33تـــا دال داغ از ندامـــت
35
بکـــن 34قصـــد اقامـــت تـــا قیامـــت
چـــو طغـــرا صیـــد هـــر گلپیرهـــن شـــو
بـــه ایـــن ســـبزان دمـــی بنشـــین چمـــن شـــو

 .1مج ،مل ،مس - :طوطیۀ تعریف حصار.
 .2مج :طبع اگر گاهی ز کرده ،مل ،مس :طبع اگر کاهلی نکرده.
 .3م - :طوطیۀ تعریف حصار  ...نخواهد بود.
 .4م :بروج.
 .5اساس + :و.
 .6مج :پر.
 .7اساس :دامش ،مج :دانه.
 .8اساس :اینجایی.
 .9اساس :نایبمبانی ،مج :تایبمنابی آسمان ،مس :و به زابت مینایی.
 .10مج :طربش.
ّ
 .11مج ،مل ،م :عزت.
 .12اساس :آبش.
 .13م :به.
 .14مج - :به.
 .15اساس :دوکانها.
 .16مس :گذر.
 .17مج :هویی.
 .18مس :پای کوبی.
 .19مس + :و.
 .20اساس :پایکوبی رقاصان غرفهها ،مس :غرفه.
 .21مس :سرسبز.
 .22م :سیمدان.
 .23مج - :از.

تمام شد مجمعالغرایب

36

 .24اساس :نظم ،مج ،مل ،م - :مثنوی.
 .25اساس ،مل ،مس ،م :همه.
 .26مس :توبه.
 .27اساس :میچکد ،مس :میگزد.
 .28اساس ،مج ،مل ،م :سویش.
 .29اساس ،مج - :و.
 .30اساس :نور بر ،مس :تو بر.
 .31مس - :از.
 .32مج :آنجا.
 .33مس :غیر منقوط.
 .34مس :غیر منقوط.
 .35اساس - :بکن قصد اقامت تا قیامت.
 .36اساس ،مس ،م - :تمام شد مجمعالغرایب ،ملّ :
تمتّ ،
تم.
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طوطیۀ تعریف حصار
اگـر طبـع کاهلـی نکـرده 2بـه حـرف حصارآهنیـندیوارش
3
سستبنایسـخن را قایمـی بخشـد بیجـا نخواهـد بـود
[ ]235زهـی عرشپایـه که به ذوق سـیر یـک برجش دوازده
5
بـرج 4فلک را خورشـید تختۀ مشـق تـردد کرده ،و به شـوق
7
شـمار کنگرهاش دانۀ بیشمار کواکب را پیر 6گردون به دامن
درآورده ،در دایرۀ فضایش وسـعت فلکاطلس مرکزنشـین و
در جرگۀ هوایش نسیم
انتخابی 8سلسبیل نفسآتشین.
ِ
بـه قائممقامـی زمینـش سـبزۀ آبـدار ثابتقـدم و بـه
َ
نایبمنابـی 9آسـمانش ابـر نوبهـار همهجـا َعلم ،به سـازش
نسـیم طرب 10انگیزش موسـیقار کنگره نغمهخیز و به نوازش
خـاک نشـاطآمیزش رود خنـدق از آب سـرود لبریـز ،نقـارۀ
نوبـت بـه اصول شـادیانه ،دیدبان قلعه چشـم پیمانه ،ارباب
عشـرت 11از دف و نی سـاز و برگ اعتبار کرده ،اهل حرفت از
آتش 12می آبی بر 13روی کار آورده ،بازارها سراسـر به 14ترکان
حسـن حواله ،دکانها 15پیوسـته در اجارۀ شیشـه و پیاله ،سر
ّ
20
گذرهـا 16هوایی 17شـده پایکوبـان 18رقاصان19،پای غرفهها
21
به دام افتادۀ سـر زلف محبوبان ،کوچهها به آب نشـاط سـبز
گشـته غیر عاشقپیشـه بر وی نگذشته ،قصرها که به تار ساز
طنابی 22گردیده فرشی به غیر از 23گل و می ندیده.
1

»بیارغلا عمجم« و »یعیبر تاهباشم« ۀلاسر ود

مثنوی

24

رسائل

»بیارغلا عمجم« و »یعیبر تاهباشم« ۀلاسر ود

ینیسح تقادص اضردیس

رسائل

آغاز رسالۀ مشابهات ربیعی

آغاز رسالۀ مجمع الغرایب

منابع

مشـهدی» ،پیـام بهارسـتان ،دورۀ دوم ،س  ،3ش  ،12ص
541ـ.542
ـ صفـا ،ذبیـحهللا ،1368 ،تاریـخ ادبیـات در ایـران ،تهـران:
فردوسی.
ـ قهرمـان ،محمـد ،1382 ،تجلـی امـام علـی در شـعر طغرای
مشهدی ،مشهد :جلیل.
ـ قهرمـان ،محمـد ،1384 ،ارغـوا نزار شـفق (برگزیـدۀ دیـوان
طغرای مشهدی) ،تهران :امیرکبیر.
ـ گلچیـن معانـی ،احمد ،1369 ،کاروان هند ،مشـهد :آسـتان
قدس رضوی.
ـ گوپامـوی ،محمدقـدرتهللا ،تذکـرۀ نتایجاالفـکار ،تصحیح
یوسف بیگباباپور ،قم :مجمع ذخائر اسالمی1387 ،ش.

ـ انوشـه ،حسـن ،1380 ،دانشـنامۀ ادب فارسـی ،ج  ،4تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ـ خوشـگو ،بنـدر ،سـفینۀ خوشـگو ،تصحیـح کلیـم اصغـر،
تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی1389 ،ش.
ـ درایتـی ،مصطفـی ،1389 ،فهرسـتوارۀ دستنوشـتهای ایران
(دنا) ،تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
ـ سـرخوش ،محمدافضل ،کلماتالشـعراء ،تصحیح علیرضا
قزوه ،تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی1389 ،ش.
سـعادت ،اسـماعیل ،1391 ،دانشـنامۀ زبان و ادب فارسـی ،ج
 ،4تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ـ صاحبـی ،سـیدمحمد« ،1390 ،انوارالمشـارق طغـرای
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