
63

رسائل

ی
عان
لم
زا
کن
ۀ 
سال
 ر
 و
ی
هد
ش
 م
ی
غرا
ط
 

ی
سین

ح
ت

اق
صد

ضا
در

سی

دورۀ دوم، سال هفتم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 1392

طغرای مشهدی و رسالۀ 

کنزالمعانی

سیدرضا صداقت حسینی

هشـتیانـهبیتیاسـتوتکرارقافیـهدرآن ها
ً
طغـرااکثرا

به نـدرتدیـدهمیشـود.اوگاهـیازرویتفنـن،لغـاتو
اصطالحـاتهنـدیوخراسـانیرادراشـعارشواردنموده

اسـت.سـاقی نامهاثرمنظومدیگرطغراسـتکهدرنههزار

بیتوبهسـبکظهوریترشـیزیسرودهشـدهاست)قهرمان

.)21،10-9:1384

افـزونبرآثارمنظوممذکور،رسـائلومنشـآتمتعددی

ازطغـرایمشـهدیباقـیمانـدهکـههریـکازآن هـانامی

شـاعرانهوشـوقانگیز،نثـریمزیـنهمـراهبـاتصنعـات

مختلـفوهـریکمطلـبوموضـوعخاصیدارنـد)صفا

1771:1368(.طغـرادرنثرنویسـیشـیوهایخاصابداعکرد

کهمـورداسـتقبالفارسـیزبانانهندوسـتانقـرارگرفتو

رسـائلمنثـورشمدت هاجـزوکتبدرسـیآنسـامانبود

)گلچینمعانی813:1369(.برخیازرسـائلطغراعبارت اند

ازجوش بلبل، تعدادالنوادر، انوارالمشـارق، جلوسیه، ضیافت 

کنزالمعانـی،  معراج الفصاحـه،  فیـض،  معنـوی، چشـمۀ 

مرتفعـات، فردوسـیه، تاج المدایح)صفـا1772:1368(. طغرا

آخراالمردرکشـمیرگوشـۀانزوااختیارنمودوبهمقراصلی

خودشـتافتودرنزدیکـیقبرابوطالبکلیـممدفونگردید

)صدیقحسـنخـان،تذکـره،ص433(.ذبیحهللاصفـا)1368:

1770(بهنقلازچارلزریوتاریخوفاتطغراراقبلازسـال

1078دانستهاست.

رسالۀ کنزالمعانی
یکـیازرسـایلطغـراکـهتاکنونبـهصورتمنقحمنتشـر

نشـده،رسـالۀموسومبهکنزالمعانی اسـتکهمادرذیل،متن

تصحیحشـدۀآنرا)براسـاسچندنسـخۀخطی(آورده ایم.

طغـرایمشـهدیازشـاعرانونویسـندگانسـدۀیازدهـم

هجریاسـت.والدتشدرمشـهدبـودودرهمانجابالیدو

بـهتحصیـلادبپرداخـت)صفـا1770:1368(.اودراوایل

عهدجهانگیرپادشـاه)1014-1037ق(بههندوسـتانرفت

عاطفت
ّ
)خوشگو،سفینه،ص418؛صفا1770:1368(ودرظل

وعنایـتشـاهزادهمرادبخش بـنشـاهجهانبـهنهایـت

خوشوقتیسـازوبرگجمعیتبههمرسـانیدوهمراهرکاب

شـاهزادهبهسـیاحتمملکـتجنوبیهوقتخـوشگذرانید

)گوپاموی،نتایج،ص489؛صدیقحسنخان،تذکره،ص433(.

طغـراشـاعریخوشفکـرومنشـیطبیعـتاسـتو

اشـعارشخالیازچاشـنیمعنینیست)سـرخوش،کلمات،

ص127(.اودراشـعارشجزدرپارهایازمواردکه»شیفته«

تخلـصنموده،»طغـرا«تخلصمیکردهاسـت.دیوانطغرا

شـاملقصایـد،غزلیـات،قطعـات،مثنویـات،مفـردات،

ترکیببنـد،ترجیعبنـد،مخمـسورباعیاتاسـت.غزلیات

پژوهشگرحوزۀمتون
sedaghat.reza2@gmail.com
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اینرسـالهدرمدحشـاهشـجاعاسـتوطغرادرآنازشـاه

شـجاعبالقبسـلطانالعارفینیادنمودهواورافردیعادل،

شـجاع،سـخاوتمندومهربانمعرفیکردهوبـابهرهگیریاز

تشبیهات،کنایاتواستعاراتبهتوصیفوستایشممدوح

خودپرداختهاسـت.او،دراینرسـاله،هماننددیگررسـایل

منثـورش،ازواژه هـاواصطالحـاتمربوطبهعلـمنجومو

افالک،طبیعت،عقایدورسـومهندوانمانندهولی،جشـن

سالگره،پتنه،راگ،جوگیبهرهبردهاست.

 نسخه های مورد استفاده

1.نسـخۀشـمارۀ8639کتابخانۀمجلسشـورایاسالمی

کـهبهخـطنسـتعلیقدرهفتمذیحجـۀ1189کتابتشـده

اسـت.برخـیاوراقدارایحاشیهنویسـیمختصربامعنی

لغاتواصطالحاتمیباشـند.عناویننسـخهبهشنگرف،

جلـدتیمـاج،تعـداداوراق74برگهفدهسـطریبـااندازۀ

 14/5×23ساسـت.رسـالۀکنزالمعانیدراوراق51الفـ

53بقرارگرفتهاسـت.ماازایننسـخهبانشانۀ»اساس«

یادنمودهایم.

2.نسـخۀشمارۀ3215کتابخانۀمجلسشورایاسالمیکه

بهخطنسـتعلیقکتابتشدهاست.ایننسخهتاریخکتابت

نـدارد.مـادرتصحیـحمتـنحاضرایننسـخهرابانشـانۀ

»مـس«یادکرده ایم.رسـالۀکنزالمعانـیدرصفحات143-

147ایننسخهقرارگرفتهاست.

3.نسـخۀشـمارۀ3296کتابخانۀمجلسشـورایاسالمی

کـهبهخطشکستهنسـتعلیقهندیدرقـرندوازدهمهجری

کتابتشـدهاسـت.رسـالۀکنزالمعانیدرصفحـات211-

218ایـننسـخهقـراردارد.ماایننسـخهرابانشـانۀ»مج«

شناساندهایم.

4.نسـخۀشـمارۀ10171کتابخانۀمجلسشـورایاسالمی

کـهبـهخـطنسـتعلیقدرسـال1039هجریکتابتشـده

اسـت.ایننسـخهاگرچـهازلحاظتاریخکتابتبرنسـخۀ

اسـاسبرتریدارد،بهحیثاعتباروصحیحبودننسـبتبه

نسخۀاساسدردرجۀپایینتریقراردارد.رسالۀکنزالمعانی

222بقرارگرفتهاسـت.ماازاین دربرگ های218الفـ

نسخهبانشانۀ»مل«یادنمودهایم.

]متن رساله[

بسم هللا الّرحمن الّرحیم1

کنزالمعانیمال2طغراخانۀ3زریاسـتکاغذدرودیوار4و5

بامـش6درمصـرانشـاقارونیاسـتلکـن7حاتم کـردار8.

نفایـسمخزندهـانجواهر،حمدمکّرمیاسـتکهخزاین

رموزشـریعت9بهپیش روانبیااکرامنمود10وتحف11گنجینۀ

زبان،آللیشـکرمنعمیاسـتکهدفایناسرارطریقت12به

سـروراولیـاانعامفرمـود.13دربیابانجسـت وجویخیالش

دریـاازگوهر،یـکآبله پایودرکهسـار14آرزویوصالش،

کانازیاقوت،یکاشـک  پیمای.بهارشـادنسـیمشـوقش15

صومعـهدارانگلشـن،خرقه پـوشوبـهالهامشـمیمذوقش
خلوت گزینانآشیاندرخروش.بیت:16

نمـــودهبـــهمســـتانســـروو17ســـمن

انجمـــن در ذکـــر خلـــوت ره

کنــدروزوشــبغنچــهحبــسنفــس
ـــس؟18 ـــسدرقف ـــدنف ـــانشنپیچ چهس

عندلیــب نغمــۀ دمســازی اش بــه

گرفتـــهوطـــندرمقـــامغریـــب

کظــرفشــد
ُ
ن
ُ
بــهیــکجرعــهطوطــیت

ــد ــرفشـ ــرحـ ــرسـ ــراراوبـ زاسـ

1.مج،مل:-بسمهللاالرحمنالرحیم.

2.مس،مج:-مال.

3.مس:+گنج.

4.مج،مل:کاغذیدرودیوار؛مس:کاغذیندیوار.

5.اساس،مل:-و.

6.مس،مج،مل:بهاین.

7.مل:لیکن.

8.مج:قارونیاستحاتمنگینکردار؛مس:قارونزیوریاستاّماحاتمکردار.

9.مج:+را.

10.مل:فرمود؛مس:نموده.

11.مج:تحفه.

12.مج،مل:+را.

13.مج،مس:فرموده.

14.مس،مل:کوهسار.

15.مج:+حجره.

16.مج:نظم؛مس،مل:-بیت.

17.مج:-و.

18.مج:نفس.
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مســتی اش ــق زن1
ّ
معل کبوتــر

پابســـتی اش ســـرجوش هـــوادار

ــود ــونش ــرخ ــو2مگ ــرغحق گ دلم

کـــهازچنگـــشایـــننغمـــهبیـــرونشـــود

شــدازلطــفاوســازروشــندلی

مقامـــاتذکـــرخفـــّیوجلـــی

اّمـابعد،هیچ مدانعلم3انزواالفقیـرمعروفبهطغراکهدر4

5گوشهنشـینی]51الـف[کتابـیندیـدهوچـونقلمغیر
ّ
فـن

پوسـت تخت6کاغذوکشکولدواتچیزینفهمیده،دستگاه

حقایق شناسـی7وتجّمـلرموزدانـیازکجاآوَردکهبرسـر

ــ ــیعنـی9مخـزناسـرارـ ایـنشـاهدپرنقش و8نـگارـ

رافشـانی10توانـدکـرد؟اولیآن کـهدراینباب،طبـعرابه
ُ
د

خزف پیمایی11قانعنسـازد12وبهجهتگوهرینشدنسخن

بهمدحسلطان العارفینپردازد.13

شـهریارکشـوردانشـوریسـلطانشـجاع

کـزازلشـدحـقاودانسـتنعلمالیقیـن 

گربهپاییندستهندویشندیدیجایخود14

کـیزحـلگشـتیدرایوانفلکباالنشـین؟

کلـکاقبالشکزآنشـددفترگردوندرسـت

نشـکندهرگـزبـهرنـگشـهپرروح االمیـن

طوطـیطبعـشنمایـداجتنابازنی شـکر

درگلسـتانیکـهبنشـیندمگـسبـرانگبین

1.مل:زنان.

2.مرغحقگوگونهایجغدوآوازششبیهبهکلمۀحقاست)ر.ک:لغتنامۀ

دهخدا(.

3.مج:عالم.

4.مج:از.

5. مل: + گوشه گیری و.
6. مج: پوست تخته.
7. مج: حق شناسی.

8.مج:-و.

9.مل:معنی.

10.مج:درفشانی.

11. مج: حرف نمایی.
12.مج:سازد.

13.مج:+نظم؛مس:+بیت.

14.مج:خویش.

گـرکنـدرودرچـراگاهسـمندجرأتـش

می توانـدتاخـتبـرشـیرفلـکگاوزمیـن

بهـرشـمعمحفـلاودرسـحرگاهطـرب

آسـتین از گردبـاد فانوسسـازی می کنـد

چرخکیمی داشتیک جوبهره ایازسنبله؟

گرنمی شـددرزراعت گاهقدرشخوشه چین

گربهتسخیرجهانیکدستبگشایدچومهر

هـردوعالـمآیدشبـیجنـگدرزیرنگین

لـقاوخطـاکاردیارصنعتاسـت
ُ
پیـشخ

گـرنسـازدخنـدهرو15تصویـررانقاشچین

درهندوسـتان16زمیـنرفعتـش،آسـمان17جوگـی18اسـت

خاکسـترمالیـدهو19دربهـارپتنـۀحشـمتش،کهکشـان

نی شـکریاسـتبیبرگگردیـده.ازلنگرکشـتیاجاللش

مـوجدریایبنگالهته نشـینوازحملـۀ20زورقاقبالشآب

لگزیـن.زایچهنویـسطالعـشاگـربـه
ّ
تنـدجمنـهتنز

جدولکشـی21میپرداخـت،طالیآفتـابرادرطبقگردون

حـلمیسـاخت.درگلشـنعدالتشنسـیمراچهیـاراکه

بی اعتدالینمایدودرچمناحتسـابششـبنمراچهزهره22

کهبی حسـابیکند.23اگربلبل،فریادی]51ب[شـود،گل24را

ـّرۀخاردارمیکشـند25واگرقمـریدادخواهیکند،
ُ
درتـهک

سرورادرپایفیلسحابمیاندازند26.

عطـارددرجرگـۀواقعهنویسـانبهخطابروشـنقلمی

سـرفراز27و28ناهیـددرحلقـۀراگسـرایان29بـهلقـب

15.مج:-رو.

16.مس:پنجاب؛مل:هندستان.

17.مج:آسا.

18.جوگی:اسممذکرهندی،شعبدهباز،جادوگر،فقیرهندی)ر.ک:زیب اللغات،

ذیلجوگی(.

19.مج:-و.

20.مج:جمله.

21.مج:کشتی.

22.مج:قدرت.

23.مج،مل:کهبیحسابینماید؛مس:کهپایبدبهزمیننهد.

24.مج:گلزار.

25.مج:رادرتهخاراکشد.

26.مج:سحابشمیاندازد.

27. مس، مل: سرافراز.
28.اساس:-و.

29.راگ:نغمه،سرود)ر.ک:زیب اللغات،ذیلراگ(.
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گهرشـادخانی1ممتاز.فـرددفتر2انعامشراحسـاباوراق3

درختاناسـتوسـطربراتاکرامشراشـمارقطراتباران.

لقشچمنچمنخّرمیبهخامهدرآویخته
ُ
بـهتعریفبهارخ

وبهتوصیفنیسـانلطفشگلشنگلشـنتازگیبرصفحه4

ریخته.زالچرختا5ازمهررایشتاروپودشـعاعینیافت،

لبـاسروشـنضمیری6بدررابهماکویهـاللنبافت.چنین

کـهبـهلطـفیکتـادردوسـهجـایایـنچارحـدبـهپنج

نوبتزدنشـشجهتگیـریسـربرآورده،7اگرهفتکوکب

ـهچـرخرابهچاکـری8قبول
ُ
هشـتمرتبـهالتمـاسکنند،ن

نخواهدکرد.9درجشـنسـالگرهش10رشـتۀعمرآزادگانرا

طـولامـلگرفتارعقده11شـدنودرهنگامـۀ12وزنشگوهر

حیـاتسـبکروحانراگرانیامید،پاسـنگمیزانگشـتن.

چـونخواصانـشبـه13سـرخیَهولـی14درآویزنـد،چندین

هزار15ماهوآفتابسودۀشفقرا16برهمریزند17.

اگردایرۀافقبسـاطخودرا18بهخطاسـتوانمیدادبه

حلقههـایدوچشـم19همتـشدربـابحوصلـهشـبیه20

هبه
ّ
نمی افتاد.درضرابخانۀقسـمت،زرچشـمبهراهکهسـک

نامشکیزنندودرخطبهگاهنصیب،منبرگوشبر21آوازکه

1.مج،مل:گهرشادخوانی.

2.مج:+نثار.

3.مج:+برگ.

4.مج:+کاغذ.

5.مج،مل:-تا.

6.مل:روشنضمیر.

7.مس:جهتگیریحکمفرمود.

8.مج:جاگیری.

9.مج:نخواهندکردو؛مس:نخواهدنمود.

10.سالگره:مراسمیکهدرروزتولددرهندانجاممیشود،نخیراازهمانسال

اّول،یکگرهوسالدومدوگرهبهآنمیزنندوبههمینترتیبگرههارااضافه

میکنند)ر.ک:زیب اللغات،ذیلسالگره(.

11.مج:عقد.

12.مج:هنگام.

13.مس:خواصانآنفلکجناببه؛مل:چونخاصانش.

14.هولی:یکیازاعیادهندوها)ر.ک:زیب اللغات،ذیلهولی(.

15.مس:-چندینهزار.

16.مج:درآویزندماهوآفتابراباسودۀشفق؛مل:درآویزندماهوآفتابسودۀشفق.

17. . مس: این دو بیت را اضافه دارد: بازی بازی رخت شه ما شده سرخ / پوشاک 
سپاه چون نشانه ها شده سرخ // ز این صحببت خوش رنگ وزیرانش را / افراد 

نوشته هم چو طغرا شده سرخ.
18.مس،مج:+یکقلم.

19.مل:-دوچشم.

20.مج:نمیداددرمقابلشدنحلقههایهمتششیشهحوصله.

21.مس،مل:به.

فاتحۀدوامش22کیخوانند.بهذوقایوانجلوسـشسـوزنی

سـفیدصبحبهطولو23عرضپرتودلبستهوبهشوقمسند

سـلطنتشگاوتکیهسـبزفلکبهعالقۀمهروماهپیوسته.به

پرستاریرختش24تختسـلیمانی25ثابتقدموبههواداری
تاجشچترصاحب قرانیهمهجاعلم.بیت:26

اگــرقیصــروگــرخاقانچیناســت

زکشـتطالعاوخوشـهچیناسـت

فلکرااز27ازلشددر]52الف[حظیره

ــره ــری28ذخیـ ــرایاوجهانگیـ بـ

22.مج:دوامدولتش.

23.مج:-و.

24.مج:رخشش.

25.مج،مل:سلیمان.

26.مج:نظم؛مس،مل:-بیت.

27.مج:در.

28.مل:جهانبانی.

آغاز رسالۀ کنزالمعانی، نسخۀ شمارۀ 8639 کتابخانۀ مجلس، گ 51 الف.
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ــه ــدوقخان ــنصن ــادارددرای قض

زبهـــراوبســـاط1خســـروانه

ــداردبخــت2اورا ســکندرچــونن

چهســانیابــدزدورانتخــت3اورا؟

بــهعهــداوزچــرخآبنوســی

جهـــانرامیرســـدروزعروســـی

ــی ــردوسکاه ــراوف ــتمه زکش

ــی ــراودوزخنگاهـ ــمقهـ زچشـ

بــهاوزیباســتتاجوتختشــاهی

کـــهداردبـــرجبیـــننـــورالهـــی

ببینــد گل را پیشــانیاش اگــر
دکانبـــرانبســـاطخـــودنچینـــد4

خــردگشــته5بســیدرهــردیــاری

ـــهریاری ـــدهش ـــیندی ـــنخوب بدی

بهمقتضای»األسـماءتنزل6منالسماء«اسمشبامسّماست

وآثـارشـجاعت7ازجبهـۀخورشیدسـیمایشهویـدا.در

عرصۀجنگکهبسـاطشـطرنجمردانگیاسـت،پیـادهاشاز

نتافتـهومنصوبـۀنصرتـشبهاسـبتـازیفرز8 فیـل،رخ

نهـادان،خلـلنیافته.درسـرمیـدانزبر9دسـتیاشبازوی

کهکشـانزیرچاقبسـتنودرپای10ایوانداوریاش11سـر

فرقداندرمعرضشکستن.

اگـرمـوجتیغـشازشـوردریاابـرو12تـرشنمینمود،

دنداناّرۀپشـتنهنگبهاینشـیرینیکندنمیبود.کبادهاش

بـهمرتبـۀزورین13نیفتـادهکهپیـشآنکمانسـیهتوزچرخ

توانـدسـفیدشـد.درکمـانداریاگـربـهکاکلربایـیتیر

1.مج:نشاط.

2.مج:رخت؛مل:تخت.

3.مج:تخت؛مل:رخت.

4.مج:بچیند.

5.مج:گشتی.

6.مج:یتنزل.

7.مج:شجاعتش.

8.مج:فرزین.

9.مج:زیر.

10.مج،مل:پایه.

11.مج:درازدستیاش؛مس:دادرسیاش.

12.مج:دریایابروی.

13.مج:روزین.

پرداخته،ازجمعاندازیهرموییرازلفپریشـانیساخته.14

بهرسـاییاندازکمندشکنگرۀعرشرانشـان15خرابیو16به

کاوکاوسـمسـمندشگاوزمیـنرانالۀبیتابی.سـرگردون

اگـربهبـادگرزش17نخسـتی،مغزصبحازدماغـشبیرون18

نجسـتی.سـپرشابری19استسـتارهنماو20خنجرشبرقی

استراستادا21.

ـــهکـــف ـــغجهانتابـــشآیـــدب چـــوتی

نمایـــدمـــهنـــوز22بـــرجشـــرف

ــرو ــشگ ــهتیغ ــرددب ــهچــوننگ نگ

ـــو]52ب[ ـــاهن ـــردم ـــهازدلب ـــمکهن غ

زد ژرف پرتــو در غوطــه بــس ز

ـــرفزد ـــال هاح ـــوانس ـــهت ـــنم ازای

بــهجــزتیــغآناوجپیمــایقــدر

ـــدر؟ ـــویب ـــهپهل ـــدهب ـــهدی ـــوک ـــهن م

ســنانشبــهعشــرتگهترکتــاز23

فروزنـــدهشـــمعیبـــودبـــیگـــداز

ــرق ــربوش ــانیغ ــرنیس ــشاب کف

ســـحابکفـــشراتفـــک24رعـــدوبرق

چــوتیــریبــهدســتشزترکــشبــود

ــود ــاکشبـ ــکدرکشـ ــانفلـ کمـ

گــذارد25بــهتیرافکنــیآنجنــاب

ــاب ــهوآفتـ ــدویمـ ــانازکـ نشـ

ــباو ــهترتی ــبب ــدمرت ــانش جه

ــباو ــزوترکیـ ــلکلجـ ــودعقـ بـ

14.مج،مل:+تارایرمحشانگشتنمانگردید،هاللسپهرفتحراکسیندید.

15.مج:نشانی.

16.مج:-و

17.مس،مج:گرزاو

18.مل:برون

19.مج:سپرابرش

20.مج:-و.

21.مج:+نظم،مس:+بیت.

22.مج:-ز.

23.مج:ترکوتاز.

24.مج:تفنگ.

25.مل:گدازد.
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دربهارستاناستعداد،نخلوجودشبهمرتبهایسرسبزی

کمـالنپذیرفتـهکهبـهسـایۀالتفاتشبـیبرگدانـشنهال

نشـود.تـاقـاریعندلیببـهمـدرسطوطینطقشسـری

نکشـید،شـأن1نزولآیات2مصحفگلراخوبنفهمید3و

تـاذاکرفاختـهازمینایبیانشحقسـرایینیاموخت،چراغ

نالۀخداجویرادرخرگاه4سـرونیفروخت.بهاهتمام5نسیم

پرهیـزگاریاشنرگـسمیآلود6بـهپاکدامنییاسـمنو7به

استشـمامرایحۀصالحیتش8سوسنسیهکاربه9نامهسفیدی

نسترن.سـرزمینشفاعترااگربهآبرویخودسبزنمینمود،

آتـشجحیـماللـهبرهنـدویداغ،سـردنمیبـود.10بهذوق

گلشـنتقریرشتذروکاغذینبال11نامهدرپریدنوبهشوق

چمنتحریرشطاووس12یکدستخرام13خامهدردویدن.

اگـرقلـمبهقطعهنویسـی14علـم15نمیافراشـت،دواتماه،

سـیاهیکلف16نمیداشـتواگـرنامکاغذمشـقینمیبرد،

ورقآسـمانمهرۀآفتابنمیخورد.شـعلۀادراکشازدودمان
آتشطوراستوطبعپاکشازسلسلۀرموزبخشمنصور.17

ــش ــوح18آفرینـ ــهلـ ــیبـ زدانایـ

فالطـــونرادهـــدتعلیـــمبینـــش

َودبــرهــرطرفچونمــوجبحرین
َ
د

زچشـــماورمـــوزحکمتالعیـــن

رســفت
ُ
زقامــوسبالغــتبسکهد

مطّولراتواندمختصرگفت]53الف[

1.اساس،مل:+و.

2.مج:-آیات.

3.مج:نفهمیده.

4.مس:بقعه.

5.مل:بامقام.

6.مج:میآلوده.

7.مج:-و.

8.مس:دینداریاش.

9.مج:-به.

10.مل:+و.

11.مل:پال.

12.مج:کاوش.

13.مج:حشرام.

14.مج:نکتهنویسی.

15.مس،مج،مل:-علم.

16.مس:+بر.

17.مج:+نظم.

18.مج:اوج.

ــارت ــونبش ــوندرسقان ــدچ ده

کنـــدکاراشـــاراتازاشـــارت

بــودبــرفــردلطــفکبریایــی

خطـــشراکرســـیعرشآزمایـــی

بهچشـمآنکهتحریرشمطاعاسـت

فلکیکنقطۀ19شــینشــجاعاست

ــم
ّ
معظ دارای اوســت مطیــع

ــم ــمادهـ ــتابراهیـ ــداوسـ مریـ

ــام ــز20اله ــرایرم ــنعرفانس درای

ـــام ـــا21ن ـــرارت ـــزناس ـــودازمخ ب

بــاد آگهــی لوحآزمــای کفــش
ـــاد22 ـــهدســـتشنامـــۀفرمان دهـــیب ب

منابع

خوشـگو،بنـدر،سـفینۀ خوشـگو،تصحیـحکلیماصغـر،تهران:

کتابخانۀمجلسشورایاسالمی،1389ش.

سـرخوش،محمدافضـل،کلمات الشـعراء،تصحیـحعلیرضـا

قزوه،تهران:کتابخانۀمجلسشورایاسالمی،1389ش.

صدیقحسـنخـان،تذکرۀ شـمع انجمن،تصحیـحمحمدکاظم

کهدویی،یزد:دانشگاهیزد،1386ش.

صفا،ذبیحهللا،1368،تاریخ ادبیات در ایران،تهران:فردوسی.

قهرمـان،محمـد،1384،ارغوان زار شـفق )برگزیـدۀ دیوان طغرای 

مشهدی(، تهران: امیرکبیر.

گلچیـنمعانـی،احمـد،1369،کاروان هنـد،مشـهد:آسـتان

قدسرضوی.

گوپامـوی،محمـدقـدرتهللا،تذکـرۀ نتایج االفـکار،تصحیـح

یوسفبیگباباپور،قم:مجمعذخایراسالمی،1387.

19.مج:+از.

20.مج:لطف؛مل:+و.

21.مج:ما.

22.مس:+تّمت،تّم؛مج:تمامشد؛مل:تمامشدکاربرنظامشد.


