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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

طغرای مشهدی و رسالۀ 

»معراج الفصاحه«

 سیدرضا صداقت حسینی

طغراآنطورکهازفحوایاشعارشاستنباطمیشود،فرزندی

نداشتهاست.اودرضمناشعارشبهاینموضوعچنیناشاره

مینماید:

ـــردن ـــتک ـــمنتربی ـــردش ـــکعم ـــتی ـــدارمطاق ن

چــوطغــرازینســبببــاشــوخبــیفرزندمیســازم

)قهرمان،7:1384-8؛همو،9-8:1382(

طغراآخراالمردرکشمیرگوشۀانزوااختیارنمودوایندنیای

فانیرابهسویجهانباقیترکنمودودرنزدیکیقبرابوطالب

تذکره،ص433(. )صدیقحسنخان، شد سپرده خاک به کلیم

ذبیحهللاصفابهنقلازچارلزریو،تاریخوفاتطغراراقبلاز

1078قدانستهاست)صفا،1770:1368(.

طغراانسانیوارستهبوده.قناعتوبیتوّجهیبهدنیایفانی

درضمنآثاراوچنینبهتصویرکشیدهشدهاست:»پاپوش

آبلهکفشیاستکهپنبهدوزنمیطلبدوسیهگلیمسایهفرشی

کتابخانۀ )نسخۀخطیشمارۀ3215 نمیخواهد« استکهرفوگر

مجلسشورایاسالمی،گ20ب(.

اوشاعریخوشفکر،منشِیطبیعتبودهواشعارشخالی

در وی کلمات،ص127(. )سرخوش، نیست معنی ازچاشنی

اشعارش-جزدرپارهایازمواردکهشیفتهتخلصنموده

آثارطغرارامیتوانبهدو -طغراتخلصمیکردهاست.

بخشمنظومومنثورتقسیمنمود.آثارمنظومششاملدیوان

مثنویات، قطعات، غزلیات، قصاید، دربردارندۀ اشعار

مفردات،ترکیببند،ترجیعبند،مخمسورباعیاتمیباشد.

غزلیاتطغرااکثراهشتیانهبیتیوتکرارقافیهدرآنهابه

و لغات تفنن، روی از گاهی او میشود. دیده ندرت

طغرایمشهدیازشاعران،نویسندگانومترّسالنزبردست

سدۀیازدهمهجریاست)صفا1770/5:1368(کهدرمشهد

متولدگردیدودرهمانجابهتحصیلادبپرداخت)همانجا(.

اوبعدهادرعهدجهانگیرپادشاه)حک1014-1037ق(به

هندمهاجرتنمود)خوشگو،سفینه،ص814؛صفا0771/5:8631؛

گلچینمعانی318:9631(وبعدازگذشتچندیاقامتدر

دکنبهدربارشاهجهانراهیافت.ویبعدهابهسمتمنشی

دستگاهشاهزادهمرادبخشفرزندشاهجهانسرافرازگردید

توّجهاتشاهزادۀمذکوردر
ّ
)صفا1770/5:1368(ودرظل

رفاهیتاحوال،اوضاعرابهسرمیبردودررکاباوبهسیر

ممالکدکنمیپرداخت)گوپاموی،تذکره،ص489(.در1055ق

کهشاهزادۀمذکوربهبلخوبدخشانلشکرکشینمود،طغرا

بااوهمراهبودورسالۀمرآت الفتوحشرادرتوصیفاین

واقعهبهنگارشدرآورد)صاحبی501/2:1391(.

پژوهشگرمتون
sedaghat.reza2@gmail.com
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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

نموده اصطالحاتهندیوخراسانیرادراشعارشوارد

است.ساقی نامهاثرمنظومدیگرطغراستکهدرنههزاربیت

وبهسبکظهوریترشیزیسرودهشدهاست)قهرمان1384:

.)21،10-9

افزونبرآثارمنظوم)دیوانوساقی نامه(-کهذکرآنها

گذشت-رسائلومنشآتمتعددیازطغرایمشهدیباز

ماندهکههریکازآنهانامیشاعرانهوشوقانگیز،نثریمزین

همراهباتصنعاتمختلفوهریکمطلبوموضوعخاّصی

دارند)صفا1771:1368(.طغرادرنثرنویسیشیوهایخاصابداع

کردهبودکهمورداستقبالفارسیزبانانهندوستانقرارگرفتهو

رسائلمنثورشمدتهاجزوکتبدرسیآنسامانبودهاست

)گلچینمعانی813:1369(.

رسایلطغرایمشهدیعبارتانداز:آشوب نامه، اشارتیه، 

تاج  المدایح،  پری خانه،  انوارالمشارق،  الهامیه،  اعالمیه، 

تجلیات، تحقیقات، تذکرةاالحباء، تعدادالنوادر، ثمرۀ طبی، 

ضروریه،  خمسۀ  فیض،  چشمۀ  بلبل،  جوش  جلوسیه، 

فردوسیه، کلمةالحق،  خودکاشته، رقعات، ضیافت معنوی، 

مرآت  ا  لعیوب،  مجمع  الغرایب،  قلم،  گریۀ  کنزالمعانی، 

مرآت الفتوح، مرتفعات، مشابهات ربیعی، معراج  الفصاحه، 

نمونۀ انشا، وجدیه.

مجموعهایازرسایلطغرادرسال1903مدرکانپورهند

بهصورتچاپسنگیمنتشرشدهاست.درسالهایاخیر

برخیازرسایلطغرامانند عبرت نامه، دیباچۀ معیاراالدراک،

پر ی خانه، یات، 
ّ
تجل رسالۀ  انوارالمشارق،  معذرت نامه، 

مرآت الفتوح و تعدادالنوادر توسطبعضیازپژوهشگرانحوزۀ

حمنتشرشدهاند.یکی
َّ
حومنق

َّ
تصحیحمتونبهصورتمصح

ازرسایلیکهتاکنونبهصورتانتقادیتصحیحومنتشرنشده،

رسالۀمعراج الفصاحۀ طغرا میباشدکهمادرذیلتصحیحی

ازآنراآوردهایم.

معراج الفصاحه

طغرااینرسالهرادرمدحبهادرخانیکیازسرداراندکنبه

نگارشدرآوردهوممدوحشراصاحبصفاتشجاعت،

سخاوت، حشمت، بیباکی، فراست، عظمت، جنگاوری،

شوکت،فضیلت،سیادتبرشمردهوبابهرهگیریازصنایع

مختلفادبیهمانندتشبیه،استعارهوکنایهممدوحخودرابر

دیگرانبرتریدادهاست.

نسخه های مورد استفاده

1.نسخۀشمارۀ3215کتابخانۀمجلسشورایاسالمیکهبه

نستعلیقکتابتشدهاست.ایننسخهتاریخکتابتندارد،
ّ
خط

آغاز رسالۀ معراج الفصاحه
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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

ولیدرمقایسهبانسخههایدیگرنسخۀصحیحتریاست.در

تصحیحمتنحاضرایننسخهرابارمز»اساس«یادنمودهایم.

درایننسخهرسالۀمعراج الفصاحهمابینصفحات163-

168قرارگرفتهاست.

2.نسخۀشمارۀ11419کتابخانۀمجلسشورایاسالمی

کهبهخطنسخدرقرنیازدهمودوازدهمهجریکتابتشده

است.درایننسخهرسالۀمعراج الفصاحهمابینبرگهای86

الف-89الفقرارگرفتهاست.ماایننسخهرابارمز»من«

یادنمودهایم.

3-نسخۀشمارۀ3296کتابخانۀمجلسشورایاسالمی

قرندوازدهمهجری بهخطشکستهنستعلیقهندیدر که

کتابتشدهاست.درایننسخهرسالۀمعراج الفصاحهمابین

صفحات276-282قراردارد.ماایننسخهرابارمز»مج«

شناساندهایم.

بسمهللاالّرحمنالّرحیم1

معراج الفصاحۀ طغرابهعرشخیالرفرف2معنیدادهواین
مرتبۀانشابهکرسیمقالپایۀمضمونفرستاده.3

ّ
سل

ازحـــقســـخنیمعجزهآییـــنخواهـــم

نظمــیکــهکنــدرســولتحســینخواهــم

ــاشــعرنویسمــنشــودکاتــبوحــی ت
توفیـــقثنـــایحامـــیدیـــنخواهـــم4

افتحنا﴾وفرماندهیراقپوشاِن
ّ
یعنیسرگروه5تیغبنداِن﴿إن

و خورشیدرایت مطالع ضابطهدان مبینا﴾. فتحا ﴿لک

قانون خاطردار به والیت. تسخیر شرایع قاعدهیاب6

بهحافظهسپار7قواعدقلعهگشایی.شناسندۀ صفآراییو

ششپر.8 پیشانی خط خوانندۀ و سرنوشتخنجر رقم

معماشکافنشانخدنگودقیقهفروزگلولۀتفنگ.معنیفهم

مصرعبرجستۀتیرومضمونرسفقرۀتندشمشیر.بهدلیری

1.مج،من:-بسمهللاالّرحمنالّرحیم

2.مج:-رفرف

3.مج:فرستاد+نظم؛من:رباعی

4.مج:میخواهم

5.من:سرکرده

6.مج:قاعدهدان

7.مج:-بهحافظه

8.مج:تبر

القلم،سیّدمحّمدیلواو9 م،صاحبالسیفو
َ
َعل ودانش

شریفحیدریوغا.10

میــریکــهخطــاباوبهادرخــاناســت

دیـوانرشـیدخسـروکیهاناسـت]163[

گرصاحبسیفخواندنشنیستعجب

ـــت11 ـــرداناس ـــهم ـــدش ـــیرزفرزن شمش

تــــاشـــویصــــاحبتهـــّورنـــو12

بشــــنو شجــــاعتش از شـــّمهای

نردبانسینسرداری13دکنبهنیرویبتخانهشکنیافراشته

وصمصامکفرزداییدمن14بهجرأتحیدریبرطاقبلند

گذاشته.کلکآزمایانتیغکه15مشقحرفشناسیظفرنامه

بسمهللاکتابفتحخواندهاند.
ّ
رساندهاند،16نیزۀخطیاورا17مد

زمینداری18 نام استوا خط کمندش سایهنشینی از چون

تصّرف تحت به یکقلم را آفتاب ملکجهانگیر برآورده،

خویشدرآورده.هنگامبرقاندازیاگرتفنگرعدبهکف

طالعشدرآمدی،گلولۀسست19ژالهبهسختیآهنازرگابر

برآمدی.سپرسحابرابهبازویحشمتعلی20بندمیتواند

ساختوتیغآفتابرابهدسترفعتبرسردهرمیتواند

نیسانی چلۀ عزمش قبضهگیری به قزح قوس انداخت.

میداردوتیر21قطرهبه22کمانداریجزمشبرهدفزمین

هافتادهاستوگرنهازیک
ّ
میبارد.کمانسیهتوزفلکبیچل

ج23بخت24سفیدشکباده25است.
ّ

ال
ُ
ق

9.مج:-و

10.من:نما+رباعی

11.مج:+طوطیۀتعریفتهّور

12.مج:تو

13.مج:سروری

14.مج:دین؛من:دامن

15.مج:+از

16.مج:+و

17.مج:-اورا

18.مج:-داری؛من:بهیمینداری

19.من:بهدست

20.من:عالی

21.مج:هر

22.مج:-به

ج:بهزورکشیدنکمان
ّ

ال
ُ
23.ق

24.من:سخت

25.کباده:کماننرمبسیارسست
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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

چارآینۀ و کوتاه بلنداختریاش1 قامت بر کواکب زره

عناصربردوشواالگوهریاشتاکمرگاه.تیرشهابکهاز

پرو2پیکانروتافته،درپشتترکشاجاللشجانیافته.در

قصیدۀ3شجاعتششاعربیتگریزنداردودرقطعۀتهّورش

موزونجایدغدغهنگذارد.چوندربابسپاهیگریتمام
اجزاست،خواندناینرباعیدرتعریفشبهجاست.4

ایفـــارسمیـــدان5تهـــّورســـازی

تیــرازتــوبــودچونبــهکمانپــردازی

چــونتیــغکشــیرســتمدوراندرجنگ6

نایـــدزکفـــشغیـــرســـپراندازی

ــیچیـــست ــاســخابدان ــرورقت ب

ـــت ـــدنیس ـــمش ـــشرق ـــخنهّمت س

بهفکرنیسانعطایشگرهخاطرلؤلؤشهواروبهذکرعّمان

سخایشتارنفسمرجانآبدار.7ازپشتگرمیتنوِرجیرهاش8

قرصمهررویسردیندیدهوازتردستی9نانپزراتبش10

فطیر11ماهپایۀ12خشکینفهمیده.13اگرماهیهاللبهضمیر

بهدودآتشمهر خوانساالرشمیگذشت،ماهتابۀ14چرخ

سیاهنمیگشت.سفرهچیکرمشبهفراوانیطعامنکشیدکه

چشمگرسنۀحرصوآزراسیرنتواندید.]164[خاکسار

بحرینیاش15چونآدمآبیرامهمانداشته،کاسۀپرشیرصدف

راازشکرپارۀگهرخالینگذاشته.صندوقشچونمخزن

دریاقفلنداردتابیفاصلهکف16گوهرافشانیبرآرد.درپای

خرمنجواهر،کیِلبخشِشاوکاناستوبردر17انبارآللی،

1.مج:بلنداخترش

2.مج:سر

3.مج:قصد

4.مج:+نظم

5.مج:مضمار

6.من:بهرستمزالخنک

7.مج:اندار

8.مج:خمیرش

9.مج:تیزدستی

10.مج:پیترزایش

11.مج:فطره

12.مج:-پایه

13.مج:تفیده

14.مج:ماهیتابه

15.مج:بحرهمتش،من:بحر..

16.مج:-کف

17.مج:بهزور

پیمانۀریزِشاوعّمان.18بهآبسخاوتشآتشیاقوتبهخاک

یکسانگردیدهوبهبادعطایشخاکسترفیروزهاززمینبه

آسمانرسیده.صدفتابهنظارۀ19بارانهّمتشپرداخت،آب
مرواریدرادرچشمخودگهرساخت.20

ـــر ـــفآنپاکگه ـــخاوت،ک ازاوجس

ریـــزدتـــروخشـــکراآللـــیبـــرســـر

چوندستعطافشاند21برماهیوماه

ســـیم ســـکۀ22 ایـــن
زر23 دامـــن آن یافـــت

ـــرخ24آردرو ـــأنچــ ـــمشـ ـــهقلـ ب

چـــوننویســـدحـــــدیثشـــوکتاو

پیرگردوناگرگاوزمینراهمجوق25گاوآسمانمییافت،26

ستاره تخمریزی به اجاللش کشت در زراعت موسم

میشتافت.27حوتدربحراخضرموجخیزهراسچرانباشد

کهآبدریاشکافیازنهنگتیغاو28میباشد.بریانیمطبخ

قدرشچونحملرادرتنورمشرقآویخته،مهربهسرو

چشمخودازخاشاکمژۀآتششعاعانگیخته.29اسدروزی

پیبهشکارجدیخواهدبردکهبهدشت30غیرتاودرآیدو

سنبلهوقتیخودرابیمیزانخواهدشمردکهدرکشتهّمت

اوبرآید.تیغمحرابیاشچوندراوجاعتباراست،جوزارا

بهیکسجدۀاودوسردرکاراست.

قوسکهدرکمینگاهافالکروزوشبجاداردبهقصد

دشمناوسالوماهتیربرکمانگذارد.31آسمانبهمشاکلت

به وکهکشان گردیده آبنوسیاشمحیطجهان سکاسن32

18.من:+است

19.مج:بهانتظار

20.مج:+نظم؛من:+رباعی

21.مج:فشانده

22.اساسودیگرنسخهها:کیسه

23.مج:+طوطیۀتعریفشوکت

24.من:برگشاخ

25.مج،من:همچون

26.من:+در

27.مج:+ماهی

28.مج:-او

29.من:-مهربهسر...شعاعانگیخته

30.مج:دست

31.مج:+و

32.من:سکانش
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

رسیده. مغرب به مشرق از پالکیاش3 بانس2 مشابهت1

سماکرامحاگر4بهنیزهبرداری5اومشّرفنمیبوددرایوان

مقرنسفلکجلوۀرفعتبهچهطریقمینمود؟مسنداقبال

اونهبهزیوریاستکهگردبالشمهرپهلویشتوانگذاشت

وسوزنی6اجاللاونهبهزینتیاستکهگاوتکیۀ7سپهردر

سلکشتوانداشت.رسنتابدورانطنابسراپردهاشبه

پنجۀآفتابتابیدهودرودگرزمانه]165[میخخیمهگاهشبه
تیشۀهاللتراشیده.8

ازملــکدکــن9چــوبــردرشــاهآمــد

اقبــالســکندریشهمــراهآمــد

منصــبنکنــدبههــرچهاســتقبالش
کزدولتخــودبهفیلوخــرگاهآمد10

ــه ــدخام ــوانیاشکن ــفدیـ وص

ــه ــدنام ــانده ــرنشـ ــه11زدفت کـ

ِعلموزارتپروانهایاستبهدلبستگیشعلۀادارکش

مینای پیوستگی به است پیمانهای وکالت 
ّ
فن و سرافراز12

دکاِن13 تقریرش، گلستان بازار در ممتاز. شعورش

شیرینکالمِیطوطیازمنقارتختهبندودرکوچۀبوستان

ازسبزه14ریشخند. نرگس نازکقلمی کارخانۀ تحریرش

موسمنوبهاررقمدرسمنزارورقتازگینهانگیختکهازدو

شاخآهویقلمیکچمنریحاننتواندریخت.

دربریدنفردتراشهایکهازمقراضشبهزمینآید،خط

استوا15دستورالعملاستقامتخویشنماید.طومارصبحاگر

1.مج:مثابۀ

2.بانس:خیزران

3.پالکی:کجاوۀبیسقف

4.مج:-اگر

5.مج:نیزهپردازی

6.سوزنی:نوعیازبساطوگستردنی،مسندکوچک

7.گاوتکیه:تکیهومتکایبزرگطوالنی

8.مج:+طوطیۀتعریفدیوانی؛من:+رباعی

9.مج:-دکن

10.مج:اینبیتراندارد

11.مج:گر

12.مج:افراز

13.مج:دوکان

14.مج:برگها؛من:+در

15.من:+را

دردفترخانۀقدراونوشتهمیبود،روزنامهنویسمهربه16خط

شعاعیابطالشنمینمود.صّحافدورانچوناندازۀفردش

راساختهدرگونیایآنبهمسطرمحورپرداخته.افرادنسق

مملکتبهدستیاریکلکشپایهاینگزیدکهطنابآفتاب

تبرسایۀدفترشتواندپیچید.17ازسعیراستقلمیبه
ّ
دق

16.مج:-مهربه

17.مج:نپیچد
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کجیقط1خامهراضینگشتهوازجهد2صحیحرقمی3به

غلطخواننامهچیزیننوشته.میزانفردمحاسبهاشدرستی

نمیپذیردکهبرترازویحسابنکتۀقلبینگیرد.براتآفتاب

چونبهنظرتنقیحاونگذشتبانهایتروشنیخطیکقلم

فهمیدهنگشت.اگرعطاردبهمحّرریاوسرافراز4میگردید،
مستوفیقضارابهپایحسابدفترافالک5میکشید.6

ـــال ـــهوس ـــقفروزم ـــه7آننس ـــردرگ ب

یـکخواجهسراسـتمهربـاآن8همهحال

چــرخازرهمنزلــتبــودهنــدویاو
ـــرجبینـــش9زهـــالل10 کآراســـتهقشـــقهب

ــی ــقطرفـ ــمحـ ــداریزعلـ ــرنـ گـ

ــی ــشحرفـ ــن11ازفضیلتـ ــوشکـ گـ

اشراقیاندرعلممکاشفهافالطونوقتشمیخوانندومشائیان

نه مکالمهارسطویعهدشمیدانند.قانونسخنش
ّ
درفن

محتاجفصلاستونهباب،زیراکهازاشاراتدلمیگوید

]166[نهازکتاب.مقاصدپادشاهراوزیریهمچواو12شرح

نکردهوقواعدسپاهرادبیریمثلاو13بهفردنیاورده.14مطّول

قضیۀطوالنیازخوبیعرضاوهیأت15مختصرمیگیردو

جدید کالم او اظهار نوی از کهنه مقدمۀ قدیم حاشیۀ

میپذیرد.

چونشمسیهسالشمسیرابهانگشتنکتهگیریکافتهدر

تصّوروتصدیقمحاسبانراهدخلمنطقیانهیافته،بهاین16

حرفدانیاگربهتصّرفعلمسیاقافتاد،17صیغههایدفتررابه
1.مج:خط

2.من:چهره

3.مج:-صحیح

4.مج:سرفراز

5.مج:+که

6.مج:+قطعه؛من:+رباعی

7.من:درخلوت

8.مج:مهربان

9.مج:خیلش

10.مج:+طوطیۀتعریففضیلت

11.مج:-کن

12.مج:همچواووزیری

13.مج:-مثلاو

14.من:فرددنیاناآورده

15.مج:اثبات

16.مج:بهآیین

17.من:افتاده

نحودیگر18ترتیبمیتواندداد.19تصنیفسازمجسطیرموز20

دیوانیاستوتألیفنمایتذکرۀاسرارکاردانی.21دیباچهنویس

کتابوقوفمهّمات22وخاتمهطرازرسالۀ23تمیزمعامالت.

گفتاررنگارنگشقابلصدباب24تحسینوکردارگوناگونش

الیقهزارفصلآفرین.

پیکخیالشرادرپایینآمدناندازباالدوییوشراب

فکرشرادرکهنهشدنجوشکیفیتنوی.پایهشناسیکهبه

کورنشاوسرافرازیداشته،گوهرمعنیاینرباعیرابرکف
نیازداشته.25

دولــتبــهتــوهمچــوخــردهبــاگلزیبــد

عــزتبــهتــوهمچــونشــئهبــامــلزیبــد

نزدیکــیمســندشهنشــاهبــه26تــو

چـــونقـــربجـــوارگلبـــهبلبـــلزیبـــد27

ــن ــهبنهفتـ ــورتبـ ــزچـ ــتجایـ نیسـ

بـــــایدمازسـیادتـــــشگفـــــتن

کوک شجرهاش کاغذ صدای به را خود چنگ زهره اگر

میساخت،چوننایقلمتحریرآننغمهایبهغیرازحسینی

آفتابدرکوچۀطالعشخانۀشرافتدیدهو نمینواخت.

مشتریدربازاربختش28دکانسعادتچیده.

بهرامراازپیادگیاشسواریگردونمیّسروکیوانرااز

اگرحسنشاهد نظر. در فلک زبرجد29 ایوان دربانیاش

سلوکشبهدرجۀاعالنمیبود،کریمۀ﴿فیأحسنتقویم﴾

چگونهصحیحمینمود.صبحچونازتعلیماوبهسحرخیزی

پرداخت،شبتاریکرابهنورضمیرخودروشنساخت.به

توصیف به و مهر چراغ روشنی را خامه باطنش تعریف

ظاهرشنامهراخّرمیچمنسپهر.قطبصومعۀفلکاز

18.من:دیگری

19.مج:داده

20.من:مورد

21.من:+است

22.مج:-وقوف

23.مج:-رساله

24.من:باغ

25.مج:+نظم؛من:گذاشته

26.مج:شهنشاهی

27.مج:+طوطیۀتعریفسیادتبیت

28.من:تاریخش

29.من:-جد
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جملهمریداناوستوغوثخانقاه1ملکدرجرگۀتابعان

او.رایمنیرشبهاستقامتینسرشتکهصفتآنراچلیپا

توانداشت.شمعیکهفتیلهاشازحبلالمتیننتافته،فّراش

]167[قدسالیقدولتسرایاونیافته.سیّدیکه2ظهور

خودبهمناقبشچهاحتیاج
ّ
شرفاوبهمعراجاست،چونجد

است.3

ـــد ـــانمیگوی ـــهج ـــایاوب ـــهثن ـــراک طغ

ازبهـــرشـــرافتزبـــانمیگویـــد

ــم ــوقل ــشهمچ ــنمدحت ــدززمی خوان

حرفـــیکـــهزلـــوحآســـمانمیگویـــد

ــمده ــهو4آهـ ــهنالـ ــریبـ ــارب!اثـ یـ

درشـــامســـخنفیـــضســـحرگاهمده

پیمبرطینــت آن مــدح دولــت از
ــمده5 ــودراهـ ــتانخـ ــۀدوسـ درجرگـ

تّمت،تّم
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1.مج:ازاینجابهبعدراندارد

2.من:+از

3.من:+رباعی

4.من:-و
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