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دو رسالۀ »مشابهات ربیکی« و 

»مجمع الغرایب«

طغرای مشهدی

سيدرضا صداد  حسينی

رسـانيد و همراه رکاب شـاهزاده به سـیاحت مملکت جنوبيه 

اوقاتـش را سـپری می نمود )گوپاموی، نتایـج، ص 489( به طوری 

که در لشکرکشـی شاهزاده به بلخ در حدود سال های 1055ـ 

1057ق همراه وی بوده و رسـالۀ »مرآت الفتوح« را در گزارش 

فتح بلخ و بدخشان نوشت )دانشنامۀ ادب فارسی، 1645/4(. 

طغـرا در اواخر عمر به تشـويق و رفاقت ميرزاابوالقاسـم 

ـ به آن  ــ که ديوانی کشـمير را بر عهده داشـتـ  قاضـی زادهـ 

ديـار رفـت و در آنجا انـزوا اختيار نمود و سـرانجام پیش از 

سـال 1078ق درگذشـت )خوشـگو، سـفینه، ج 2، ص 418؛ قهرمان 

1382: ص 10(.1 پيکرش را در مزارالشـعرای کشمير نزديک قبر 

ابوطالب کليم کاشـانی )1061ق( به خاک سـپردند )گوپاموی، 

نتایج ، ص 489؛ گلچين معانی 1369: ص 815(. 

طغـرا، چنان که از اشـعارش برمی آيد، فرزندی نداشـت. 

او در ضمـن اشـعارش بـه اين موضـوع چنين اشـاره نموده 

است:

غــم مخــور طغــرا اگــر در طالعــت فرزنــد نیســت

بـــه ز فرزنـــد اســـت چيـــزی کـــز طبيعـــت زاده اســـت

***
نــدارم طاقــت يــک عمــر دشــمن تربیــت کــردن

ـــا شـــوخ بـــی فرزنـــد می ســـازم چـــو طغـــرا زيـــن ســـبب ب

)قهرمان 1382: 8-9؛ همو 1384: 7ـ 8(

تذکره نویسـان و تاريخ نگاران وی را به سبب وارستگی و 

اسـتغنای طبعـش سـتوده اند، ولـی در عيـن حـال اين عيب 

 از روی حسـادت 
ً
بزرگ را بر او گرفته اند که بی جهت و غالبا

1. در تذکرۀ شمع انجمن، سفینۀ خوشگو و کاروان هند سال وفات طغرا ذکر نشده 

است.

مال طغرای مشـهدی، از شاعران، نویسندگان و سخن سرايان 

عهد صفويه اسـت که در سـدۀ يازدهم هجری در مشـهد به 

دنيـا آمـد. در تذکره هـا و تراجم معتبر از تاريـخ دقيق تولد و 

بدايـت احـوال طغـرا چندان سـخنی بـه ميان نيامده اسـت 

)دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی، 501/4(. او سـال های آغازيـن 

حياتـش را در زادگاهـش بـه تحصيـل ادب و فراگيری علوم 

زمان خود گذراند )همان 1645/4(. 

 طغـرا در عهد سـلطنت جهانگير پادشـاه )حک  : 1014-

1037ق( از مولـد خـود به سـواد اعظم هند کوچيد )خوشـگو، 

سـفینه، ج 2، ص 418، گوپامـوی، نتایـج ، ص 489( و بعـد از مدتـی 

اقامـت در دکن، به جمع اطرافيان شـاهزاده مرادبخش )حک : 

1037-1068ق( فرزند شـاه جهان پيوسـت و مدتی منشـی 

وی بـود )صفـا 1368: 1770/5(. او در ظـل عاطفـت شـاهزادۀ 

مذکـور بـه نهايـِت خوشـوقتی سـاز و برگ جمعيـت به هم 

پژوهشگر حوزۀ متون
sedaghat.reza2@gmail.com



۷0 

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

رسائه

ی
سین

ح
ت 

صداق
ضا 

سیدر

ب«
جمع الغرای

ی« و »م
ت ربیک

شابها
و رسالۀ »م

 د

زبـان بـه هجـو شـاعران برجسـتۀ زمان خـود ماننـد صائب 

تبریزی، کليم کاشـانی، قدسـی مشـهدی )1056ق( و سليم 

تهرانی گشـوده اسـت )گلچيـن معانـی 1369: 813( و آنـان را به 

انتحال متهم کرده اسـت. همين رشـک ورزی ها موجب شـد 

تـا کسـانی ماننـد غنـی کشـميری به هجـو و مذمـت طغرا 

بپردازنـد. او علـت هجو شـاعران معاصر خـود را چنين بيان 

نموده »گفتن سـخن رنگين آسـان اسـت و خواندنش از بيم 

دزدان مشکل« )صاحبی 1390: 541(.

او بـه تصوف اسـالمی نيز گرایش داشـته و در آثارش از 

اصطالحـات و مفاهيـم عرفانی بهره برده اسـت. از »رسـالۀ 

الهاميـۀ« او نيـز می تـوان دريافت که با علوم ادبی و فلسـفی 

روزگار خود آشـنا بوده و کتاب هايی مانند اشارات و تنبیهات 

و  حکمةالعیـن  تجریداالعتقـاد خواجه نصيـر،  ابن سـینا، 

شمسـیة نجم الدین دبيران و مطّول تفتازانی را خوانده اسـت 

)همان: 541-540(. 

در موسـیقی نيز طغرا از اطالعات وسـیعی برخوردار بوده 

و در سـاقی نامۀ خود بـه تفصيل به توصيف سـازهای ایرانی 

و هندی و دسـتگاه ها و گوشـه های مختلف موسیقی پرداخته 

است )قهرمان 1384: 8(. 

او شـاعری مذهبی و شـیفتۀ حضرت علـی)ع( بوده )همان: 

10( و قصايـد کشـف الرموز، عرض الحقايق و ترجيع بندهای 

عقايـد و امداديه و مخمس طوالنی اعتقاديه اش را در منقبت 

آن حضـرت به نظم کشـیده اسـت. افـزون بر اين ها اشـعار 
فراوانـی در سـتایش پيامبر گرامی اسـالم)ص( و ائمۀ اطهار)ع( 

از او به جای مانده است )صاحبی 1390: 541(. او در اشعارش 

تخلـص »طغرا« را برای خـود برگزيده و در پـاره ای از موارد 

بـه خاطر رعايت وزن شـعرش »شـیفته« تخلـص می نموده 

است )خوشگو، سفینه، ج 2، ص 418؛ قهرمان 1382: 8(. 

ـــن ـــن زمي ـــرد در اي ـــرده خ ـــم، ک ـــیفته را تخلص ش

ـــرا ـــخن م ـــردِ س ـــی خ ـــمرد ب ـــف نش ـــه ضعي ـــا ک ت

)خوشگو، سفینه، ج2، ص 418(

طغرا بیشـتر شـاعری غزل پرداز بوده و در حـدود ده هزار 

بیت غزل سـروده اسـت. او شـاعری خوش فکر، بديع سـرا، 

مضمون ياب، پرکار و منشـی طبيعت بوده و اشعارش خالی از 

چاشـنی معنی نیسـت )سـرخوش، کلمات ، ص 127(. اسـتعمال 

رديف هـای دشـوار، سـاختن ترکيب هـای نويـن، کثـرت 

واژه های هندی، به کارگيری لغات غريب خراسـانی، استفاده 

از اصطالحـات موسـیقی و وجـود اکثـر خصايـص سـبک 

هندی، از ديگر ویژگی های شعر طغرا می باشد.

دیـوان اشـعار طغرا شـامل قصايـد، غزليـات، قطعات، 

مثنوياتـی مانند نظـم واال و امداديه و سـرودنامه، ترجيع بند، 

ترکيب بند، رباعيات، مخمسـات مانند اعتقاديه )نزديک 142 

بیت با رديف علی)ع(( و مفردات می باشـد. قصايد او بسـیار 

غّرا و غزلياتش اغلب هفت يا هشـت بیتی بوده )قهرمان 1382: 

8( و تکـرار قافيـه در آن ها به ندرت ديده می شـود )همو 1384: 

 .)9

سـاقی نامه اثـر منظـوم ديگـر او می باشـد 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 گرديده است )همو 1384: 9-8(. 

طغرا عالوه بر سـرودن شـعر در نثر نيز دستی توانا داشت 

و شـیوه ای خاص ابداع کرده بود که مورد پسـند فارسی زبانان 

هندوسـتان واقع گشـته و رسـايل منثـور او مدت ها از کتب 

درسی آن سامان بوده است )خوشگو، سفینه، ج 2، ص 418(.

رسـايل او در موضوعـات مختلـف مانند وصـف مناظر 

طبيعـی، شـکايت از روزگار، طنز، هجو و نصيحت اسـت. 

رسـاله های منشآتش مشهور، به سـبک مال ظهوری )همانجا( 

و آميختـه بـا نظـم بوده، هر يک نامی شـاعرانه و شـوق انگيز 

 توصيفی و 
ً
داشـته و نثـری مزين، مصنوع، شـاعرانه و غالبـا

متضّمن مجازها، استعاره ها و تشبيهات بديع دارند. 

رقعاتـش بـه طـرز خيال بنـدی و تعريفات باغ و اقسـام 

ميوه و گل و جام و مل از هر جزو و کل، به کمال دل پسـندی 

ارباب خيال  بوده )گلچين معانی 1369: 815( و منشآتش کارنامۀ 

رنگيـن و نگارخانـۀ چين و غايِت شـهرت دارد. به خاطر نثر 

شـاعرانه و آميخته به اسـتعاره و تشـبيهات گوناگون رسـايل 

طغـرا، شـرح هايی نيـز بر آن ها نوشـته شـده کـه از آن جمله 

شـرحی است از فضل هللا، که شـاگرد وی غالم محی الدين بن 

محمدبن حافظ عبدالرحمان آن را گردآوری کرده و نسـخه ای 

  N.M.1968-1957 از آن در مـوزۀ ملـی پاکسـتان به شـمارۀ

نگهداری می شود )دانشنامۀ ادب فارسی، 1646/4(. 
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از طغرای مشـهدی رسـايل متعددی باقی مانده که برخی 

از آن هـا عبارت اند از: »آشـوبنامه«، »اشـارتيه«، »اعالميه«، 

»الهاميـه«، »انوارالمشـارق«، »پريخانـه«، »تاج المدايـح«، 

»تجليـات«، »تحقيقات«، »تذکرةاالحبّـاء«، »تعدادالنوادر«، 

»ثمـرۀ طبّی«، »جلوسـیِه«، »جوش بلبل«، »چشـمۀ فيض«، 

»خمسـۀ ضروريِـه«، »خودکاشـته«، »رقعـات«، »ضيافـت 

معنـوی«، »فردوسـیه«، »کلمةالحـق«، »کنزالمعانی«، »گريۀ 

قلـم«، »مجمع الغرايـب«، »مرآت العيـوب«، »مرآت الفتوح«، 

»مرتفعات«، »مشـابهات ربيعی«، »معراج الفصاحه«، »نمونۀ 

انشا«، »وجديه« )صاحبی 1390: 541ـ542(.

رسـايل مذکور در سـال 1903 ميالدی در کانپور هند به 

صورت چاپ سـنگی منتشر شـده اند. افزون بر آن، برخی از 

آن هـا از جملـه »عبرت نامـه«، ديباچـۀ »معيـاراالدراک«، 

تجليـات«،  »رسـالۀ  »انوارالمشـارق«،  »معذرت نامـه«، 

ح و 
َّ
»مرآت الفتـوح« و »تعدادالنـوادر« نيـز بـه صـورت منق

ح به چاپ رسیده اند.
َّ
مصح

دو رسـالۀ »مشـابهات ربيعـی« و »مجمع الغرايب« طغرا 

تاکنون به صورت منقح و به شـیوۀ انتقادی تصحيح نشـده اند 

کـه ما آن ها را بر اسـاس چند نسـخۀ خطی تصحيـح کرده و 

در اين جستار آورده ايم:

»مشـابهات ربيعی« طغـرا که با يک غـزل نه بیتی آغاز و 

بـا يک قطعۀ دوبیتـی به پايان می رسـد، در توصيف، تعريف 

و تبیيـن فصـل بهار می باشـد. وجود لغـات و واژه های مورد 

اسـتفاده در زبان، فرهنگ و عقايد هندوان، اصطالحات علم 

موسیقی، لغات مربوط به صحنه های رزم و نبرد از خصايص 

و ویژگی هـای ايـن رسـاله می باشـد. برخـی از ايـن واژه ها 

عبارت انـد از: راگ، شاسـتر، بيد، پازند، سـومنات، رجپوت، 

جروکـه، مهـاوت، پیسـا، شـق دار، سـهيلی، بيـدر، هتنـال، 

کالنوت، تال، مندل.

طغرا در اين رسـاله با بهره گيـری از صنايع مختلف ادبی 

همچون تشـبيه، استعاره، کنايه، مجاز، به تصویرسازی بسیار 

بديـع، زيبـا و جالـب فصـل بهـار پرداختـه و با اسـتفاده از 

صنعت تشـخيص بـه انواع اجسـام بی جان ماننـد درختان، 

گل ها و گياهان جان بخشیده است. 

نسخه های مورد استفاده در تصحیح رسالۀ مشابهات ربیعی

1. نسخۀ شمارۀ 11419 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

کـه به خـط نسـخ در قرن هـای يازدهـم و دوازدهـم هجری 

کتابت شـده اسـت. رسـالۀ مورد نظر در اوراق 77ـ  79 اين 

نسـخه قـرار گرفته اسـت. ما اين نسـخه را به عنوان نسـخۀ 

اساس مورد استفاده قرار داده  ايم. 

2. نسخۀ شمارۀ 10171 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

که به خط نسـتعليق در سـال 1039ق کتابت شـده اسـت. 

رسـالۀ »مشـابهات ربيعی« در اوراق 229ب ـ233الف قرار 

گرفته است. ما از اين نسخه با رمز »مس« ياد نموده ايم.

3. نسخۀ شمارۀ 3296 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

کـه به خط شکسته نسـتعليق هندی در قـرن دوازدهم هجری 

کتابت شـده است. رسـالۀ مورد نظر در صفحات 197ـ204 

ايـن نسـخه قـرار دارد. مـا ايـن نسـخه را بـا رمـز »مـج« 

شناسانده ايم.

4. نسـخۀ شمارۀ 1393 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

که در پانزدهم ربيع االّول 1231ق کتابت شـده اسـت. رسالۀ 

مـورد نظـر در اوراق 24-28 اين نسـخه قرار گرفته اسـت. 

عناوين نسخه به شنگرف، اوراق مجدول، تعداد اوراق 250 

برگ چهارده سـطری می باشـد. ما اين نسـخه را با رمز »من« 

شناسانده ايم.

5. نسـخۀ شمارۀ 3215 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

که به خط  نسـتعليق کتابت شـده است. رسـالۀ مورد نظر در 

صفحـات 95-98 اين نسـخه قرار دارد. ما اين نسـخه را با 

رمز »مل« شناسانده ايم.

»مجمع الغرايـب« کـه بـا رباعـی ای خطـاب به پادشـاه 

گلکنـده آغـاز شـده و بـا يک مثنـوی بـه پايان می رسـد، در 

توصيف و تعريف چشـمۀ کمم کشـمير و نواحـی اطراف آن 

می باشـد. علت نامگذاری اين رسـاله بـه »مجمع الغرايب« 

وجود خياالت، اسـتعاره ها و تشـبيهات بديـع و خيال انگيز 

می باشـد که طغـرا در رباعی ابتدای اين رسـاله به آن اشـاره 

نموده اسـت. طغرا در پايان رساله خواننده را تشويق و ترغيب 

می نمايد که سـکونت و مجاورت در کشمير و نواحی نزديک 

به چشـمۀ کمم را قدر بداند تا موجب پشـیمانی او نگردد. او 

ـ هماننـد رسـالۀ »مشـابهات ربيعی« ــ از  در ايـن رسـالهـ 
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واژه ها و اصطالحات زبان هندی و علم موسـیقی نيز استفاده 

کرده است. 

نسخه های مورد استفاده در تصحیح رسالۀ مجمع الغرایب

1. نسـخۀ شمارۀ 3296 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

کـه به خط شکسته نسـتعليق هندی در قـرن دوازدهم هجری 

کتابت شـده است. عناوين نسخه به شـنگرف، کاغذ هندی 

شـکری، جلـد مقوايی چينی بـا عطف تيماج مشـکی، 282 

صفحه 14× 23/5 در سـیزده سـطر می باشد. رسالۀ مورد نظر 

در صفحات 233ـ237 اين نسـخه قرار گرفته اسـت. ما از 

اين نسخه به عنوان نسخۀ اساس استفاده نموده ايم.

2. نسخۀ شمارۀ 10171 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

که به خط نسـتعليق در سـال 1039ق کتابت شـده اسـت. 

رسـالۀ مورد نظـر در اوراق 247ب ـ250ب اين نسـخه قرار 

دارد. ما اين نسخه را با رمز »مج« شناسانده ايم.

3. نسخۀ شمارۀ 11419 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

کـه به خط نسـخ در قرن يازدهـم و دوازدهم هجـری کتابت 

شـده است. رسـالۀ مورد نظر در برگ های 54ـ57 اين نسخه 

قرار دارد. عناوين نسـخه به شـنگرف، تعداد اوراق 193 برگ 

نـوزده سـطری می باشـد. مـا ايـن نسـخه را بـا رمـز »م« 

شناسانده ايم.

4. نسـخۀ شمارۀ 3215 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

که به خط  نسـتعليق کتابت شـده اسـت. عناوين نسـخه به 

شـنگرف، برخـی اوراق موريانه خـورده، تعـداد اوراق 283 

صفحـه 16× 32، بیست وسـه سـطری، جلد تيمـاج ترياکی، 

اوراق مجـدول می باشـد. رسـالۀ مـورد نظـر در صفحـات 

125ـ129 اين نسـخه قرار دارد. ما اين نسـخه را با رمز »مل« 

شناسانده ايم.

5. نسـخۀ شـمارۀ 13470 کتابخانـۀ مجلـس شـورای 

اسـالمی که به خط نسـتعليق کتابت شده اسـت. عناوين و 

نشـانه ها به شـنگرف، اوراق مجدول مذهـب، 57 برگ، 15× 

23، هفده سـطری و جلد تيماج سرخ است. رسالۀ مورد نظر 

در اوراق 34ب ـ35ب اين نسـخه قرار دارد. ما اين نسخه را 

با رمز »مس« شناسانده ايم.

مشابهات ربیکی1 طغرا 

نسـب2 بـه نغمـات عندليبـان گلشـن اعجـاز رسـانيده3 و 

مريان چمن5 منسـوخ 
ُ
قات ق

ّ
به4آویزگـی کعبـۀ نوا سـبعۀ معل

گردانيده.6

غزل7 

موســم آن شــد کــه مينــا راگ8 هنــدی ســر کنــد

ـــد ـــر کن ـــم ت
ّ
ـــک را ز9 آب ترن ـــرگ خش ـــاخ و ب ش

غنچــه بنشــیند10 دو زانــو در دبســتان چمــن

ـــد ـــر کن ـــد11 را از ب ـــن بي ـــالن برهم ـــو طف همچ

نســترن12 چون شاســتر13خوانان نمی گــردد14 ز دين

گـــر15 ز روی مصحـــف گل يـــک ســـخن بـــاور کند

می دهــد ريحــان به دســتش نســخۀ پازند16 ُحســن

ـــد ـــر کن ـــت س ـــر کتاب ـــس از به ـــم را نرگ ـــون قل چ

ــوس را ــرف ناق ــر ط ــد در ه ــش می ده ــه جنب الل

ـــد ـــر کن ـــوش گل را ک ـــش گ ـــر از صدای ـــم آخ ترس

گــر بــود زنبــق چنيــن17 از تــاب ُحســن آتشــکده

ـــف[ ـــد ]76ال ـــر کن ـــۀ ديگ ـــرح آتش خان ـــومناتی18 ط س

.
ّ
1. مج، مس:  مال

2. مج: نسبت.

3. من، مج: رسانيد.

4. من: - به.

5. مس: + بحر.

6. مج: - و به آویزگی کعبۀ نوا ... منسوخ گردانيده، من: گرديد.

7. مه: - غزل، مج: نظم، من: رباعی.

8. رای: نغمه، سرود، ر.ک: زیب اللغات، ذيل راگ.

9. مس: از.

10. اساس: ننشیند.

11. بید کتابی مشتمل بر احکام دين هندوان است )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل بيد(.

12. اساس: نستر.

13. شاستر: کتاب مقدس هندوان )ر.ک: زیب اللغات، ذيل شاستر(.

14. مج: نمی گيرد.

15. مج: کی.

16. من: باژند، پازند: تفسیر زند است که کتاب زردشت می باشد، ر.ک: لغتنامۀ 

دهخدا، ذيل پازند.

17. مج: چين.

18. سومنات: يکی از بزرگ ترين بتخانه های هندوستان که سلطان محمود غزنوی 

آن را خراب کرد )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل سومنات(.
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ــاردار ــدوی1 زن ــو هن ــب ج ــر ل ــیند ب ــون نش چ

ســـجده ها از ديـــدن زنـــار نيلوفـــر کنـــد

شــوخ سوســن2 را مگــو3 دل می ربايــد قشــقه ات

ذات رجپـــوت4 اســـت ترســـم دســـت بـــر خنجـــر کنـــد

ــه را ــرز نغم ــرد ط ــو ک ــب ن ــرا لق ــل5 طغ بلب

ـــد؟ ر کن
ّ
ـــر از شـــک ـــش را پ ـــا دهان طوطـــی ای کـــو ت

 هنگامـی که دارای هند سـبزپروری يعنـی جهانگير بهار

سـر از جروکۀ6 نیسـانی7 برآورده بود8 و به مجرای شکسـت 

خـزان عـام و خـاص، تختـگاه چمـن را از تشـريِف خرمی 

سـرافراز9 می نمود، در10 يک جانب َمهاَوتان11 شـمال فيالن12 

طـرف  يـک  در  و  می گذرانيدنـد  را  سـحاب  آب رفتـار 

را  شـفق  آتش کـردار  اسـبان13  صرصـر  چابک سـواران 

می گردانيدنـد. از احديـان سـبزه تـا پنج هزاريان اشـجار به 

رد تا14 بزرگ 
ُ
کـی باغبان جابه جا قرار می گرفتنـد و از خ

ُ
ز
ُ
ميرت

طوبی نـژادان دربـار بـه هـواداری نسـیم کورنـش و تسـليم 

می کردند. 

اعتمادالدولـۀ15 تاک از نسـبت نور محل دخترش ریشـۀ 

شـکفتگی بـه هـر سـو می دوانيـد و آصف جـاه16 سـرو از 

متصرف شـدن بارگاه آب، خّرمـی17 در جوی طبيعت می ديد. 

مهابت خـان نارون به جهت سرکشـی بـا راجپوتان18 رياحين 

1. مج: هندی.

2. مس: سرخ.

3. اساس، مج: بگو.

4. اساس: رحپوت.

5. مج، مه: بلبلی.

6. من: چروکه؛ جروکه: غرفه )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل جروکه(.

7. مج: نیسان.

8. من: - بود.

9. مج: خوّرمی سرفراز.

10. مج: و از، من: و در.
11. َمهاوت: فيل بان )ر.ک: زیب اللغات، ذيل مهاوت(.

12. مه: فيالن شمال.
13. مه، من: اسپان.

14. مج: خورد و، من: خورد تا.
وله.

ّ
15. مج: عمادالد

16. مج: آصف جان.
17. مج: خوّرمی.

18. اساس: رجپوتان، مج: راجلوتان؛ راجپوت: از قبايل معروف هند، 
شاهزاده )ر.ک: زیب اللغات، ذيل راجپوت(.

م19 بنـا بـر بی حاصلـی بـه 
ُ
ـرز

َ
می سـاخت و اعظم خـان ک

مغيـالن20 شـقايق نمی پرداخـت. زبردسـت خان چنـار از 

بسـیاری جوهـر پـای سرسـبزی بر سـاق عرش می نهـاد21 و 

پردل خـان صنوبـر از تـاب آوری زخم، پنجۀ خرمـی22 به تيغ 

مريخ می گشـاد.23 از نهايت ازدحام24 اصالت خان25 شمشـاد 

هـر چند شـجرۀ نجابت بـر26 می آورد، کسـی نمی ديـد و از 

غايـت هجـوم، تهورخان عرعـر هر چند دعوای27 شـجاعت 

می کـرد، احـدی نمی شـنيد. مسـیح الزمان صبا گـوش بر امر 

جان تازه به قالب تر و خشـک دميدن ]76ب[، حکيم حاذق 

نسـیم، چشـم بـر حکم عمـر28 دوبـاره بـر رخ بـّر و بحر29 

کشـیدن، حيات خـان ابـر در30 خدمت آبـداری بس که تر و 

تـازه گرديد31 از هواداریش32 به نهال کردگان حضرت بهار33 

ترشـح می رسـید، سـیف الملوک بـرق در شمشـیربرداری از 

بـس34 تنـد و تيـز بود به چشـم سـپاه نیسـانی35 سـراپا تيغ 

می نمود.

36روشـن قلم نرگـس چشـم بر چارحـد37 چمـن دربار 

داشت و از دوات زرين بر اوراق سیمين38 واقعه می نگاشت، 

به سـراندازخان بيد تيغ زمردين غـالف39 عنايت فرمودند و به 

قدآورخـان40 سـفيد از خـرگاه فيروزه بـاف اکـرام نمودنـد، 

کمانداران شـاخ گل چون از تير لشـکِر خزان رو نتافتند، هر 

19. کرزم: نوعی گياه )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل کرزم(.
20. مه: مغالن.

21. من: می نهادند.

22. مج: خوّرمی.

23. مج: + و.

24. مس: اژدحام.

25. من: صالحان.

26. مج: - بر.

27. مج: دعوی.

28. مج: - عمر.

29. مج: تجّرد، مه، مس، من: بحر و بر.

30. مج: از.

31. من: گرديده.

32. من: هوادارانش.

33. اساس: به نهال پژمردگان از آب خضر؛ مه، مس، من: - بهار.

34. مج: شمشیرپردازی بس که.

35. مج: چشم ابر سیاه.

36. مج: + و.

.
ّ
37. مج: - حد

38. مج: ياسمين.

39. اساس: زمّردی غالف.

40. قدآور: راهبر و سوارانی که بيرون لشکر برای محافظت باشند )ر.ک: لغتنامۀ 

دهخدا، ذيل قدآور(.
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يک صـد لعل1 پيکانی غنچـه انعام يافتند، سـواران صدبرگ 

بر يک اسـب به2 منصـب صدی ذات نهال شـدند و پيادگان 

بنفشـه به اضافۀ ماهيانه به نکهت سرسـبز3 گشـتند. يکه تاز 

پـای چناريان4 سـبزۀ چمـن به5 دو پیسـی6 خرمـی کامياب7 

گرديد و بهادر قصباتيان سـه برگه به چارپیسـی8  شـکفتگی9 

رسـید، شـاه بداغ10 اللـه از خدمت شـمع و چـراغ گلچين11 

سرخ رويی بود.

12خواجۀ مشـکين ريحان از تحويل خوشـبويی شـمامۀ 

عنبـر می نمود، ملـک صبح نسـترن بر طاق هـای چينی خانۀ 

شاخسـار کاسـۀ13 فغفوری14 می چيد و خواجۀ مليح زنبق در 

صندوقکـدۀ بوته عرض مرصع آالت می ديـد، عماالن قوای15 

نباتـی به جهـت تصرِف مواضـع خرمی16 مرخص شـدند و 

َسـق بندی19 اماکن شـکفتگی 
َ
شـق داران17 نشـو و نمـا18 بـه ن

مأمور گشـتند به ضبط گسـتری دارالملک چمن فرمان20 شـد 

کـه زبان نافرمان را از قفا برآورنـد و به ناموس پروری تختگاه 

گلشـن حکم رفت که عشـق پيچان را بر دار منصوری کشند، 

ـاب هر طـرف ]77الف[ صـد دار خونی 
ّ
اگرچـه از شـاخ عن

می افراشتند، شـیرين ادايان نیشکر همچو طوطی هزار عاشق 

داشتند.21 

1. مج: نعل.

2. مه: - به.

3. مس: سرسبزی.

4. مج: پاچيان، من: پاکابان.

5. مه، مس، من: - چمن به.

6. مج، مه، مس: دو پستی؛ من: دویستی.

7. مه، مس: - کامياب.

8. مج، مه، مس: چارپستی )من: چاریستی؛ پیسا: يک صدمين قسمت يک روپيه، 

ر.ک: زیب اللغات، ذيل پیسا(.

ه تاز پاسخ پارمان هستی شکفتگی.
ّ
9. اساس: يک

10. اساس، مل: شاه داغی.

11. مس: + بود.

12. مج: + و.

13. مس: کاسه های.

14. فغفوری: نوعی چينی نفیس )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل فغفوری(.

15. مس: قوی.

16. مج: خرومی.

17. شق دار: حاکم ديهات و پرگنات )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل شق دار(.

18. اساس: نشونما.

َسق بندی: نظم و ترتیب بنيان و اساس کارها )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل 
َ
19. ن

نسق بندی(.

20. من: فرمان.

21. مج: - همچو طوطی هزار عاشق داشتند.

غزل22

ـــی ـــود طوط ـــدا ش ـــتان پي ـــکر در بوس ـــق نیش ز عش

بـــه منـــع باغبـــان از ســـبز خـــود کـــی وا23شـــود طوطی

کنــد دانســته در کیــش وفــا از نیشــکر روزی

ـــا شـــود طوطـــی ن
ْ
ـــه نزديـــک گل رع ز غفلـــت گـــر ب

ــر ــِر پيغمب ــگ خض ــه رن ــد ب ــبز می پوش ــاس س لب

ـــی ـــود طوط ـــا ش ـــل و مين ـــدای بلب ـــر مقت ـــزد گ س

 صــد قصــر زمــّرد را
ْ
بــه يــک جو کــی خــرد در بــاغ

ـــی ـــود طوط ـــايبان  آرا ش ـــون س ـــکر چ ـــرگ نیش ز ب

بــه طوطــی نیشــکر را چون نباشــد گوشــۀ چشــمی؟

کـــه می ریـــزد شـــکر در وصـــف او هـــر جـــا شـــود طوطـــی

ــد ــدی ش ــبز24 هن ــد س ــی توان ــش آدم آب ز عکس

گـــر از صحـــن گلســـتان بـــر لـــب دريـــا شـــود طوطـــی

بــه جــای نیشــکر هــر لحظــه تخم اشــک مــی کارد

ز تأثيـــر خـــزان در بـــاغ چـــون تنهـــا شـــود طوطـــی25 

ــی ــد26 ترکيب ــکر را بن ــد نیش ــه بن ــد از چ نخوان

ـــی ـــود طوط ـــا ش ـــز معنی ه ـــرار آن لبری ـــه از تک ک

ــَود ــب نب ــن عج ــر گفت ــه ب ــاف او را داي ــده ن  بري

ـــی ـــود طوط ـــخن پيرا ش ـــه س ـــوارۀ بيض ـــه در گه ک

ــتان27  ــن بس ــا در اي ــازی انش ــرد قانون س ــد ک توان

چـــو گاه نثرخوانـــی دمکـــش28 طغـــرا شـــود طوطـــی29 

در چوکی خانـۀ30 بـاغ خيرات خان، خيـری31 اگر دعوت 

باغ  چوکی خانۀ  »در  تا  اينجا  از  من:  مس،  غزل؛   - مه:  اساس،   .22

خيرات خان« را ندارند.
23. اساس: - وا.

24. مج: نيز.

25. مج: اين بیت را جابه جا آورده است.

26. مج: بندی.

27. مج: گلشن.

28. دمکش: آنکه با آهنگ ديگری همراهی می کند )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل 

دمکش(.

29. مج: + همچو طوطی هزار عاشق داشتند.

30. اساس: جوکی خانه؛ چوکی: نشیمنگاه مرتفع )قراول خانه ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، 

ذيل چوکی(.

31. خيری: گل زرد خوشبوی )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل خيری(.
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ک رزقان1 غنچـه را به 
ُ
ن
ُ
شـکفتگی بر خـوان زرين می ديـد، ت

هم کاسـگی2 می طلبيـد و در کشـک خانۀ راغ جعفرخـان، 

جعفـری اگـر نعمـت خّرمـی در ظـروف طـال می کشـید، 

گرسنه چشمان خار را از ديدن رنگش رنگ می گرديد.3 

مسـتوفی نسـیم به عرض رسـانيد که چمن پناها! مشرف 

 
ِ
گل، کاغذبُری کرده و سـیاهه را درسـت نياورده، امر ثمرمطاع

 شاداب وقوع گرديد که از4 در دفترخانۀ گلبنش5 
ِ
شـجرارتفاع

ّرۀ7 خـاردار ناخنش را8 بپرانند. مرواريدبيگم 
ُ
برآویزنـد6 و به ک

شـبنم در محل خانۀ خّرمی9 عرض کرد که سهيليان10 ياسمن 

و نسـرين از11 بـام خواص پورهای بوتـه ]77ب[ به کوچه باغ 

دربـار نگاه می کنند، از پیشـگاه قهر نکهت انگيز یرليغ12 شـد 

د گلچين سرشـان را از شاخسـار تـن به خواری جدا 
ّ
که جال

کند تا پردگيان غنچه عبرت گيرند.

 سـیّدی مرجان ارغوان التماس کرد کـه از گرمی هوای هند

خون در رگ و13 ریشـۀ اين يک رنگ خشـک شـده، اميد که 

نهال کردۀ خود را به سـرزمينی تعيّنات فرمايند که برگ تازگی14 

میسـر گـردد. فرمان آب جريـان موج خيز صدور شـده که در 

ُملک15 نزهت آباد16 بيدر17 پهن دشـت به سرسـبزی بگذراند تا 

توانـد  سـرخ ر  و  خـزان  لشـکر  زردرويـان  جنـگ  در 

گشـت.18مالبلبل فريادی شد که خواجۀ سنبل ریشۀ تصرف 

1. مس، من: تنک ظرفان.
2. من: همسايگی.

3. اساس، من، مس: می گزيد.
4. من: - از.

5. مس: گلشنش.
6. مج: برآورند.

ّره: نوعی تازيانه )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل کّره(.
ُ
7. ک

8. مج: - را.
9. من: خوّرمی.

)ر.ک:  نديمه  ديگر نسخه ها: سهليان؛ سهيلی: دوست، همراه،  اساس و   .10

زیب اللغات ذيل سهيلی(.

11. اساس، مس: و.
12. اساس: تيغ.

13. اساس: - و.
14. من: نازکی.

15. من: - ملک.
16. اساس، مس، مه: - نزهت آباد.

17. من: ببدر؛ بيدر: نام واليتی در هند )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل بيدر(.
18. مس: بود.

مری و 
ُ
به نواحـی19 خس خانۀ اين دعاگـو20 دوانيده،21مؤذن ق

خطيـب تـذرو شـاهدند که در اين ســرزمين او را دخلــی 

نيــست. فرمودند که شـهادت حجره نشینان شاخسار22 بی23 

 پروايـی اعتبـار24 ندارد، اگر مالبلبل از جان خود25 گذشـته26 

به مصحف گل قسـم خوَرد، خواجۀ سـنبل بی دخل باشـد. 

در غسـل خانه باران واقعۀ دکن دامن کوه رسـید27 که28 راجۀ 

روريان 
ُ
خشک سال29 پرگنات خِرمی30 را متصرف شده بود،31ک

قوای نباتـی را32 عمل نمی داد، قزلباش خـان33 تاج34 خروس 

و خنجرخان سوسـن و آتش خان گلنار را با سـپاه رطوبت به 

جنگ او فرسـتاد، خواست35 بگریزد36 که هتنالچيان37 رعد و 

ه تازان قطـره38 و دالوران حباب و 
ّ
برق انـدازان سـحاب و يک

زره پوشـان مـوج و تيغ آزمايـان جويبـار و نيزه داران فـّواره و 

ترکش بندان آبشـار از هر طرف بر سـر او ريختـه، آن بی آبرو 

را به خاک ميدان رزم يکسـان کردند،39به مجرای اين فتح هر 

يـک را منصـب خّرمی اضافه شـد و سـاز و برگ نشـاط در 
بارگاه چمن تازگی40 ديگر پذیرفت.41

19. من: + شکفتگی.
20. مس: دعاگوی.

21. مج: دوانيد.

22. مج: خاکبار.

23. اساس، من، مس: پی.

24. مج: مصداق.

25. اساس: - خود.

26. من: دست گذشته.

27. مس: دکن رسید و دامن کوه.

28. اساس: - که.

29. مج: + دامن کوه.

30. مس: خورمی.

31. مج: - بود.

32. اساس: + نحل.

33. اساس: - خان.

34. مس: + گل.

35. من: + که.

36. مج: تا گریزد.

37. اساس: توپچيان؛ هتهنال: توپ کوچکی که بر پشت فيل می گذارند )ر.ک: 

زیب اللغات، ص 955(.

38. مس: + گل.

39. مج: + و.

40. من: نازکی.

41. من: گرفت.
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وتان1 طيور2 در سـرودخوانی ]78 الف[ به دستک زدن 
َ
الن

َ
ک

بـال ارتکاب نمودنـد و لوليان رياحين در رقص3شـادمانی به 

اصـول گوناگـون کـف گشـودند. از منـدل4 باد صرصـر آواز 

روح افزايـی برانگيخـت و از تـال5 بـرگ نيلوفـر انـداز بلند 

صدايـی بر هم ريخت. کمانچۀ شـاخ گل به تير6 موج هوا به 

نـوازش درآمد و چنگ طّرۀ سـنبل به مضـراب جنبش صبا از 

خموشـی برآمـد. تازگی صوت و صدا در دف7 آسـمان پيچيد 

و8 رنگينی برگ و نوا بر نی کهکشان دويد.9 

الحاصـل، در چنيـن هنگامـه ای10 کـه از شـکفتگی و 

نشـاط11 کشـمير به خاطر نمی رسـید تا به تعريفش چه رسد، 

يکی از دوسـتان نسـخۀ فردوسـیّه را به جهت12 تصحيح نزد 

اين بی سـر و برگ سـخن13 فرسـتاد، چون عندليب بر حاشیۀ 

مصحف گل نوشـته داشـت و غنچه14 برای حفظ کردن پیش 

خـود می گذاشـت،15هر دو بـه مقابلـۀ آن پرداختنـد،16از بس 

غلـط برآمد،17نتوانسـتند صّحـت داد، معلوم شـد کـه در اين 
ف دخل است.19

ّ
تصنيف کاتب را18 زياده از مصن

دطکه20

طغـــرا ز کاتـــب ســـخن خـــود چـــو شـــکوه کـــرد21 

عيبـــش مکـــن کـــه ديـــده غلـــط در رقـــم از او

النوت: قومی از مطربان )ر.ک: 
َ
1. اساس و تمامی نسخه ها: کالوتان؛ ک

لغتنامۀ دهخدا، ذيل کالنوت(.
2. مج: طنيور.
3. من: + و.

4. مندل: نوعی دهل.
5. تال: نام سازی در هند )ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، ذيل تال(.

6. مج: سر.
7. مج: بربط.

8. اساس: - و.
9. من: رسید.

10. مج: هنگام.
11. اساس: بساط.

12. مس، من: برای.
13. اساس، من: - سخن.

14. من: + وار.
15. من: گذاشت.

16. اساس: پرداخته.
17. مج: برآمدن.

18. من: کاتب را در اين تصنيف.
19. مج: از اينجا به بعد را ندارد.

20. اساس: رباعی؛ مه، مس: - قطعه.

21. اساس: طغرا ز کاتب خود اگر شکوه کرد دوش.

ــف ــود ک ــت گش ــغل کتاب ــه ش ــر ب ــان اگ زينس

ــم از او ــد قلـ ــو بنـ ــرد چـ ــاره کـ ــد کنـ خواهـ

مجمع الغرایب طغرا22

رباعی23 

ـــنيد ـــده ش لکن
ُ
ـــاه گ ـــه پادش ـــخه ک ـــن نس زي

طغـــرا بـــه نشـــان خســـرو هنـــد رســـید

چــون گشــت در ايــن جمــع خيــاالِت غريــب
موســـوم بـــه مجمع الغرايـــب گرديـــد24

ــد26 ــرا چي ــۀ25 طغ ــه خام ــازه دکان ک ــن ت اي

مـــوج تـــری جنـــس27 بـــه آفـــاق رســـید

چــون گشــت غرايــب تحــف28 در وی جمــع

موســـوم بـــه مجمع الغرايـــب گرديـــد29 

ــم31 َم
َ
ــۀ ک ــعت درياچ ــم30 از وس ــه نویس چ

ـــد32 کمـــم33  ـــا محيطـــش اگـــر بســـنجی، نگوي کـــه ب

قانون روشـی34 اسـت به تار تر صدای موج سـاز جوش 

و خـروش کـرده و کـوه مطربانـه در کنار خویـش گرفته35 به 

مضراب نسـیمش به نوازش در آورده،36گرداب را تا چشـم بر 

وی افتـاده از رقص ننشسـته و حبـاب، روزی که پای37 در38 

بحر هستی نهاده عهد سربازی با39 هوای او بسته، از40 چشم 

22. اساس، مه، مس: - طغرا.

23. مج، مه، مس: - رباعی.

24. مج: دو بیت مذکور را ندارد.

25. مج: خانه.

26. مج: ديد.

27. مج: حسن.

28. مج: غريب تحفه ها.

29. مس: ابيات اّول تا چهارم را ندارد، مه: بیت سوم و چهارم را ندارد، م: از 

ابتدا تا اينجا را ندارد.
30. اساس، مه، م: نویسد؛ مج: نویسی

َمم: نام تاالبی در کشمير )لغتنامۀ دهخدا، ذيل کمم(.
َ
31. ک

32. اساس: + که، م: که تا محيطش از او بگويد.

33. مس: بگوييد کم.

34. مج: وشی، مس: روشش.

35. مه، مس، م:  - گرفته.

36. اساس: + و.

37. مس: پا.

38. اساس: به.

39. م: به.

40. مج، مس: -  از.
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ماهيـان، همیشـه در ميان آبـش چراغـان1 و از صدف ها2 در 

کنـارش صدهزار دامن صبح نمايـان، غّواصان نقش ها بر آب 

زده اند تا سـر از پايانش برآورده اند، شـناوران دست ها از جان 

شسـته اند تا به سرخانۀ حبابش پيوسـته اند، اگر شوربختی به 

آبـش درآيـد، در نظرهـا شـیرين نمايـد، هر کـه دم را غنيمت 

شمرده، دمی از اين آب خورده.
ملنوی3

دم آبـــش دم ســـرد4 اســـت نـــان را 

ـــی5 ز اســـباب شـــیرين اســـت خـــوان6 را ول

زاللــش تمنــای  کــس  هــر  کنــد 

ز ســـردی لـــرزه افتـــد بـــر مثالـــش 

نیســتانی ]233[ کــه آبــش را حريف اســت

اصـــول نغمـــۀ نایـــش7 خفيـــف اســـت

ز آبــش تيــغ چوبيــن8 گــر شــود تــر

زنـــد از مـــوج بُـــّرش دم ز جوهـــر

شــود روشــن چــراغ از نــور آبــش

ــش ــان حبابـ ــم بینايـ ــم چشـ ــود هـ بـ

کــرد ارم  رشــک  او  آب  را  کمــم 

ــرد ــم کـ ــنبل9 علـ ــان گل و سـ ــه طغيـ بـ

هــوا از عکــس گل هــا ســرخ و زرد اســت

ـــت ـــرد اس ـــه گ ـــش ب ـــمير در پیش دل کش

1. اساس: + است.
2. مس: صدفهای.

3. مج، مه: - مثنوی.
4. مه، م: که دلچسب.

5. مه، م: يکی.
6. مس: جان.
7. مج: تابش.
8. مج: چوبی.

9. م: شبنم.

بــه جــوش گل کمــم بیــش از جنــان اســت
زمينـــش ســـبزتر از آســـمان اســـت10

از موج خيـزی گل هـای الـوان11 طفـل غنچـه کمـر به12 

16 مخمل17 
ْ
شـناوری بسـته و از بلند13 صدايی14 نغمۀ15 مرغان

هندونـژادان سوسـن  راحـت جسـته،  از خـواب  سـبزه 

انگشـت نمای قشـقۀ رنگ بسـته و18 فرنگی صفتـان نيلوفر به 

10. با توجه به اينکه مطالب زیر فقط در دو نسخۀ مه و م آمده و نسخۀ 
اساس و ديگر نسخه بدل های ما اين مطالب را ندارند، به جهت حفظ 
اصالت متن و رعايت امانت علمی دو نسخۀ مه و م اين مطالب را در 

پانوشت گنجانديم: 
لطافت چون به نهرش خورده غوطه/ رسانده آبشار از پرده فوطه // صفا چون 

رخ به آب نهر شويد/ ز خشت طاق پل آيینه جويد
نگارش چگونگی پل زنده رود کمم، اگر به قلم معنی طراز صورت بست 
به  نقش خرد از موج تر و تازگی رقم به طرح پردۀ آبشار خواهد نشست م: 

- نگارش چگونگی پل زنده رود ... خواهد نشست.
شعبه گزينان که طالع همايون را پیشرو خویش ساخته، در اين اوجگاه 
طرب مقام پذیرفته اند ]م: پذیرفته[، چنگ بلند صدای مطرب گردون را به قانون 
نشناخته ]م: که شناخته اند[، از راه صوت نفهمی پل اين رود گفته اند، تارهای 
آبی کوچک و بزرگ اين چنگ هرگاه ترصدای نغمۀ زیر و بم گشته ]م: + 
اين[، دایرۀ آوازۀ ]م: - آوازۀ[ رنگينی آهنگ از هفت پردۀ طربسرای چرخ 
گذشته، بربط سحاب که تارش از رشتۀ باران است چون به مقام دمکشی اين 
چنگ درآيد، اگر از تری نغمه شعبه ریز طوفان است به طريق ساز شکسته 
خشک بند صوت برآيد، نی کهکشان اگرچه به ارغنون سپهر سال و ماه کوک 
می تواند گشت، کوک نمودن او به اين ساز در خيال نوازنده اش نمی تواند 
گذشت، خوشخوان رعد هر چند در مقام دمکشی آهنگ فروز سعی کرده ]م: 
گرديده[، صدای بم او]م: او بم[ به صوت زیر اين چنگ از پرده داری شکوفه 
 شورترصدايی به مقامات 

ْ
]مل: شکوه[ نرسیده، قانون بحر که از تار موج

انداخته از کوک نگشتن به اين ]م: - به اين[ در اصول ثقيل خویش را 
خفيف ساخته. چون قّواالن اين چنگ را از مغلوب سازی رود پل می خوانند، 

ترانۀ وصفش اگر به نام پل آهنگ پذیرد، خارج نمی دانند.

غزل:
ور پا از اين پل/ قدی بيرون ز حد ننهاد از اين پل // به 

ّ
سر از چرخ مد

ا از اين پل//  اگر تا آسمان 
ّ
وقت پايه سازی همچو عیسی/ رسیده بر فلک بن

در زیر سنگ /کف خاکی بود صحرا از اين پل // به طاق موج طاقش را چه 
نسبت؟ / که باشد چشمۀ دريا از اين پل // چو ناو کهکشان ]مل: کلکشان[ 
پر می نمايد/ فضای گنبد مينا از اين پل // بود زيبنده چون گردش ز گردون / 
درازی از زبان پهنا از اين پل // سرای چرخ چون بيجا نماند / که شد در نه 
بيابان جا از اين پل // به چندين چشمه کار از بس که شد راست]م: 
د يک قلم بر جا نشانی / به آب 

َ
پيداست[ / رود آسوده نابینا از اين پل// نمان

گريۀ طغرا از اين پل.
11. مه، م: الوانش.

12. م: - به.
13. مج: بلندی.

14. مس: بلندی صدای.
15. مج: - نغمه.

16. مه، م: مرغانش.
17. اساس: محمل.

18. مج، مه، م: - و.
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تواضـع يکديگر1 کاله در دسـت، به اعجـازکاری هوا چراغ 

الله بی سـوزش فتيله به روشـنی پيوسـته و به سـحر نگاری2 

صبا نقش جمعيت ُحسـن گل در آغوش پریشانی نشسته،3به 

4 غنچۀ محجوب به گل برهنه گو5 در زبان   ْ
تأثير تربیت گلشـن

درازی و بـه6 اقتضـای صفـای چمن چشـم نرگس بـه نظارۀ 

سـنبل و بنفشـه به کنار جـوی7 در پاک بازی سـحابی8 که به 

م نگشته خود را بی هوا9 شمارد و آبی 
َ
سـايبانی کوهسـارش َعل

کـه بر پای بوس10 اشـجارش دسـت نيافته خویـش را بی مزه 

انـگارد، نارگيل خشـن پوش11 بـا ترک لذت از بيـم محرومی 

ايـن چاشـنی کده درون را باختـه و انبـه خضرلباس به جهت 

ايـن مـکان شیرين اسـاس بـا ترش رويـی روزگار12 ]234[ 

ش از بار غم13 احتمال جدايی 
ّ
سـاخته، کيلۀ هالل صورت قد

خـم14 و تارپـل15 بدر هيـأت دلـش از الـم امـکان دوری به 

م. 
َ
گرفتگی َعل

ملنوی16 

بـــه صحـــن ايـــن چمن هـــر کـــس نهـــد گام17 

ز نقـــش پـــا بـــود پيوســـته در دام

ــگ ــاده يک رن ــاط افت ــا نش ــس گل ب ز ب

لبـــش در غنچگـــی خنـــدد بـــه آهنـــگ

ل
ّ
تـــوک روی  از  پروانـــه  کنـــد 

بلبـــل آواز  شـــعلۀ  بـــر  گـــذر 

1. مج، مه: يکدگر.
2. اساس: نگاهی، مس: کاری.

3. مج: + و.

4. اساس: + طفل.
5. اساس: مس: بديهه گو.

6. م: - به.
7. مج: - به کنار جوی، مه: چشم نرگس به سنبل کنار جو، م: چشم نرگس 

سنبل کنار جوی.
8. مس: سنبل و بنفشه در بازی سحابی.

9. اساس: هوايی.
10. اساس: به پابوس.
11. مس: خس پوش.

12. مه: روز.
13. م: + به.
14. م: - و.

15. اساس: تاژپهل، مج: قارپل.
16. اساس: نظم، مج، مه: - مثنوی.

17. مج: پای.

بســاط عیــش هــر جانــب زمين گيــر

ز مـــوج بـــاده پـــای دل بـــه زنجيـــر

ــه ــی پيال ــن م ــد زي ــر18 کش ــواری گ س

شـــود نعـــل ســـمندش بـــرگ اللـــه

ســازش  ســیرآهنگ  شیشــه  تــذرو 

نـــوازش لبریـــز  پيمانـــه  گل19 

الله رخســار ســاقيان  دســت  ز 
لگدکـــوب طـــرب شـــد دشـــت و کهســـار20

زجــوی مــی کدوهــا بــاز شــد ســبز

ــبز ــد سـ ــاز شـ ــوب سـ ــه چـ ز آب نغمـ

هم آهنــگ21  بلبــل  و  مطــرب  فغــان 

ـــگ ـــته يک رن ـــان22 پيوس ـــراب و صوتش ش

دمســاز نغمــه  نوبهــار  بــا  بتــان 

گل افشـــان ســـرو و23 از شـــاخ آواز

ــگ24 ــان چن ــش آوازش ــون دم  ک ــود چ ش

بـــرآرد ســـوز صوتـــش دود از آهنـــگ

ــه دام اســت ــر گوش ــه در ه ــد نغم ــه صي ب

ـــم  خانـــه زاد ايـــن مقـــام اســـت
ّ
ترن

ــم ــا26 خ ــد25 از صب ــّرۀ بي ــون ط ــود چ ش

دم می زنـــد  کمانچـــه  گیســـوی  ز 

اســت آب  روی  مطربــان  از  نســیم 

شـــتر غـــو در کف از مـــوج و27 حباب اســـت

شــوق بــادۀ  از  مســت  ديــوار  و  در 

ذوق پيمانـــۀ  آســـمان  تـــا28  زميـــن 

18. اساس: کز.
19. مج: + و.

20. اساس، مس: دشت کوهسار، م: دشت کهسار.

21. مج: هم آواز.

22. اساس: صورتشان، مس: شراب و صوت.

23. م: سرود.

24. اساس: جنگ.

25. م: عيد.

26. مس: هوا.

27. مج، مس، م: - و.

28. مس: با.
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طوطیۀ تکریف حصار1 

اگـر طبـع کاهلـی نکـرده2 بـه حـرف حصارآهنيـن  ديوارش 

سست بنای سـخن را قايمـی بخشـد بی جـا نخواهـد بـود3 

]235[  زهـی عرش پايـه که به ذوق سـیر يـک برجش دوازده 

بـرج4 فلک را خورشـید تختۀ مشـق تـردد کرده، و  به شـوق5 

شـمار کنگره اش دانۀ بی شمار کواکب را پير6 گردون به دامن7 

درآورده، در دایرۀ فضایش وسـعت فلک اطلس مرکزنشـین و 

در جرگۀ هوایش نسیم انتخابِی8 سلسبيل نفس آتشین.

بـه قائم مقامـی زمينـش سـبزۀ آبـدار ثابت قـدم و بـه 

م، به سـازش 
َ
نايب منابـی9 آسـمانش ابـر نوبهـار همه جـا َعل

نسـیم طرب10 انگيزش موسـیقار کنگره نغمه خيز و به نوازش 

خـاک نشـاط آميزش رود خنـدق از آب سـرود لبریـز، نقـارۀ 

نوبـت بـه اصول شـاديانه، ديدبان قلعه چشـم پيمانه، ارباب 

عشـرت11 از دف و نی سـاز و برگ اعتبار کرده، اهل حرفت از 

آتش12 می آبی بر13 روی کار آورده، بازارها سراسـر به14 ترکان 

حسـن حواله، دکان ها15 پيوسـته در اجارۀ شیشـه و پياله، سر 

اصان،19پای غرفه ها20 
ّ
گذرهـا16 هوايی17 شـده پای کوبـان18 رق

به دام افتادۀ سـر زلف محبوبان، کوچه ها به آب نشـاط سـبز21 

گشـته غير عاشق پیشـه بر وی نگذشته، قصرها که به تار ساز 

طنابی22 گرديده فرشی به غير از23 گل و می نديده.
1. مج، مه، مس: - طوطيۀ تعريف حصار.

2. مج: طبع اگر گاهی ز کرده، مه، مس: طبع اگر کاهلی نکرده.
3. م: - طوطيۀ تعريف حصار ... نخواهد بود.

4. م: بروج.
5. اساس: + و.

6. مج: پر.
7. اساس: دامش، مج: دانه.

8. اساس: اينجايی.
9. اساس: نايب مبانی، مج: تايب منابی آسمان، مس: و به زابت مينايی.

10. مج: طربش.
ت.

ّ
11. مج، مه، م: عز
12. اساس: آبش.

13. م: به.
14. مج: - به.

15. اساس: دوکانها.
16. مس: گذر.
17. مج: هويی.

18. مس: پای کوبی.
19. مس: + و.

20. اساس: پای کوبی رقاصان غرفه ها، مس: غرفه.

21. مس: سرسبز.

22. م: سیم دان.

23. مج: - از.

ملنوی24

بـــه هـــر ســـو نازنینـــان قدح کـــش

آتـــش رخســـار  افروختـــه  آب  ز 

بــه هــم25 پيوســته از گل، جــام در دســت

سیه مســـت بلبـــل  دل  مينـــای  ز 

چشــیده بوســه26 تــا زان لعــل خــودکام

ز مـــوج مـــی لـــب خـــود می مکـــد27 جـــام

اســت چيــن  انــداز  در  زلــف  کمنــد 

ـــت ـــه چين اس ـــايی خوش ـــش28 رس ـــر موی ز ه

خدنــگ ]236[ غمــزه از عيــب و29 خطــا پــاک

نکـــرده ســـايه اش هـــم نوبـــر30 خـــاک

طرفـــه ســـبزان  لطف آميـــزی  ز 

غرفـــه پـــای  و  نظارگـــی  ســـر 

بلنــدی از31  انــداز  گــرم  پســتی  بــه 

گشـــوده رخ بـــه قصـــد کوچه بنـــدی

تمــام اســت اينجــا32  مســافر را ســفر 

کـــه در هـــر کوچـــه صـــد ســـالش مقـــام اســـت

ندامـــت از  داغ  دال  تـــا  نگـــردی33 
بکـــن34 قصـــد اقامـــت تـــا قيامـــت35

چـــو طغـــرا صيـــد هـــر گل پيرهـــن شـــو

ـــو ـــن ش ـــین چم ـــی بنش ـــبزان دم ـــن س ـــه اي ب

تمام شد مجمع الغرايب36 

24. اساس: نظم، مج، مه، م: - مثنوی.

25. اساس، مه، مس، م: همه.

26. مس: توبه.

27. اساس: می چکد، مس: می گزد.

28. اساس، مج، مه، م: سویش.

29. اساس، مج: - و.

30. اساس: نور بر، مس: تو بر.

31. مس: - از.

32. مج: آنجا.

33. مس: غير منقوط.

34. مس: غير منقوط.

35. اساس: - بکن قصد اقامت تا قيامت.

36. اساس، مس، م: - تمام شد مجمع الغرایب، مه: تّمت، تّم.
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منابع

ـ انوشـه، حسـن، 1380، دانشـنامۀ ادب فارسـی، ج 4، تهران: 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ـ خوشـگو، بنـدر، سـفینۀ خوشـگو، تصحيـح کليـم اصغـر، 

تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 1389ش.

ـ درايتـی، مصطفـی، 1389، فهرسـتوارۀ دستنوشـت های ایران 

)دنا(، تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

ـ سـرخوش، محمدافضل، کلمات الشـعراء، تصحيح علی رضا 

قزوه، تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 1389ش.
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