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طغـرای مشـهدی از شـاعران و نویسـندگان سـدۀ یازدهـم
هجری اسـت .والدتش در مشـهد بـود و در همانجا بالید و
بـه تحصیـل ادب پرداخـت (صفـا  .)1770 :1368او در اوایل
عهد جهانگیر پادشـاه (1037-1014ق) به هندوسـتان رفت
ّ
(خوشگو ،سفینه ،ص 418؛ صفا  )1770 :1368و در ظل عاطفت
و عنایـت شـاهزاده مرادبخشبـن شـاهجهان بـه نهایـت
خوشوقتی سـاز و برگ جمعیت به هم رسـانید و همراه رکاب
شـاهزاده به سـیاحت مملکـت جنوبیه وقت خـوش گذرانید
(گوپاموی ،نتایج ،ص 489؛ صدیق حسن خان ،تذکره ،ص .)433
طغـرا شـاعری خوشفکـر و منشـی طبیعـت اسـت و
اشـعارش خالی از چاشـنی معنی نیست (سـرخوش ،کلمات،
ص  .)127او در اشـعارش جز در پارهای از موارد که «شیفته»
تخلـص نموده« ،طغـرا» تخلص میکرده اسـت .دیوان طغرا
شـامل قصایـد ،غزلیـات ،قطعـات ،مثنویـات ،مفـردات،
ترکیببنـد ،ترجیعبنـد ،مخمـس و رباعیات اسـت .غزلیات

رسالۀ کنزالمعانی

یکـی از رسـایل طغـرا کـه تاکنون بـه صورت منقح منتشـر
نشـده ،رسـالۀ موسوم به کنزالمعانی اسـت که ما در ذیل ،متن
تصحیح شـدۀ آن را (بر اسـاس چند نسـخۀ خطی) آوردهایم.
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ً
طغـرا اکثرا هشـت یا نـه بیتی اسـت و تکرار قافیـه در آنها
بهنـدرت دیـده میشـود .او گاهـی از روی تفنـن ،لغـات و
اصطالحـات هنـدی و خراسـانی را در اشـعارش وارد نموده
اسـت .سـاقینامه اثر منظوم دیگر طغراسـت که در نه هزار
بیت و به سـبک ظهوری ترشـیزی سروده شـده است (قهرمان
  .)21 ،10-9 :1384
افـزون بر آثار منظوم مذکور ،رسـائل و منشـآت متعددی
از طغـرای مشـهدی باقـی مانـده کـه هریـک از آنهـا نامی
شـاعرانه و شـوقانگیز ،نثـری مزیـن همـراه بـا تصنعـات
مختلـف و هـر یک مطلـب و موضـوع خاصی دارنـد (صفا
 .)1771 :1368طغـرا در نثرنویسـی شـیوهای خاص ابداع کرد
که مـورد اسـتقبال فارسـیزبانان هندوسـتان قـرار گرفت و
رسـائل منثـورش مدتها جـزو کتب درسـی آن سـامان بود
(گلچین معانی  .)813 :1369برخی از رسـائل طغرا عبارتاند
از جوش بلبل ،تعدادالنوادر ،انوارالمشـارق ،جلوسیه ،ضیافت
معنـوی ،چشـمۀ فیـض ،معراجالفصاحـه ،کنزالمعانـی،
مرتفعـات ،فردوسـیه ،تاجالمدایح (صفـا  .)1772 :1368طغرا
آخراالمر در کشـمیر گوشـۀ انزوا اختیار نمود و به مقر اصلی
خود شـتافت و در نزدیکـی قبر ابوطالب کلیـم مدفون گردید
(صدیق حسـن خـان ،تذکـره ،ص  .)433ذبیحهللا صفـا (:1368
 )1770به نقل از چارلز ریو تاریخ وفات طغرا را قبل از سـال
 1078دانسته است.
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رسائل

این رسـاله در مدح ش�اه ش�جاع استـ و طغرا در آن از شـاه
شـجاع با لقب سـلطانالعارفین یاد نموده و او را فردی عادل،
ش�جاع ،س�خاوتمند و مهربان معرفی کرده و ب�ا بهرهگیری از
تشبیهات ،کنایات و استعارات به توصیف و ستایش ممدوح
خود پرداخته اس�ت .او ،در این رسـاله ،همانند دیگر رسـایل
منثـورش ،از واژههـا و اصطالحـات مربوط به علـم نجوم و
افالک ،طبیعت ،عقاید و رسـوم هندوان مانند هولی ،جشـن
سالگره ،پتنه ،راگ ،جوگی بهره برده است.

[متن رساله]
الرحمن ّ
بسم هللا ّ
الرحیم

1

کنزالمعانی مال2طغرا خانۀ 3زری اسـت کاغذ در و دیوار و
بامـش 6در مصـر انشـا قارونی اسـت لکـن 7حاتمکـردار.8
نفایـس مخزن دهـان جواهر ،حمد ّ
مکرمی اسـت که خزاین
رموز شـریعت 9به پیشرو انبیا اکرام نمود 10و تحف 11گنجینۀ
زبان ،آللی شـکر منعمی اسـت که دفاین اسرار طریقت 12به
سـرور اولیـا انعام فرمـود 13.در بیابان جسـتوجوی خیالش
دریـا از گوهر ،یـک آبلهپای و در کهسـار 14آرزوی وصالش،
15
کان از یاقوت ،یک اشـکپیمای .به ارشـاد نسـیم شـوقش
صومعـهداران گلشـن ،خرقهپـوش و بـه الهام شـمیم ذوقش
16
خلوتگزینان آشیان در خروش .بیت:
5 4

نسخههای مورد استفاده
 .1نسـخۀ شـمارۀ  8639کتابخانۀ مجلس شـورای اسالمی

کـه به خـط نسـتعلیق در هفتم ذیحجـۀ  1189کتابت شـده
اسـت .برخـی اوراق دارای حاشیهنویسـی مختصر با معنی
لغات و اصطالحات میباشـند .عناوین نسـخه به شنگرف،
جلـد تیمـاج ،تعـداد اوراق  74برگ هفده سـطری بـا اندازۀ
23 × 14/5س اسـت .رسـالۀ کنزالمعانی در اوراق  51الف ـ
 53ب قرار گرفته اسـت .ما از این نسـخه با نشانۀ «اساس»
یاد نمودهایم.
 .2نسـخۀ شمارۀ  3215کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی که
به خطنسـتعلیق کتابت شده است .این نسخه تاریخ کتابت
نـدارد .مـا در تصحیـح متـن حاضر این نسـخه را با نشـانۀ
«مـس» یاد کردهایم .رسـالۀ کنزالمعانـی در صفحات -143
 147این نسخه قرار گرفته است.
 .3نسـخۀ شـمارۀ  3296کتابخانۀ مجلس شـورای اسالمی
کـه به خط شکستهنسـتعلیق هندی در قـرن دوازدهم هجری
کتابت شـده اسـت .رسـالۀ کنزالمعانی در صفحـات -211
 218ایـن نسـخه قـرار دارد .ما این نسـخه را با نشـانۀ «مج»
شناساندهایم.
 .4نسـخۀ شـمارۀ  10171کتابخانۀ مجلس شـورای اسالمی
کـه بـه خـط نسـتعلیق در سـال  1039هجری کتابت شـده
اسـت .این نسـخه اگرچـه از لحاظ تاریخ کتابت بر نسـخۀ
اسـاس برتری دارد ،به حیث اعتبار و صحیح بودن نسـبت به
نسخۀ اساس در درجۀ پایینتری قرار دارد .رسالۀ کنزالمعانی
در برگهای  218الف ـ  222ب قرار گرفته اسـت .ما از این
نسخه با نشانۀ «مل» یاد نمودهایم.

نمـــوده بـــه مســـتان ســـرو و 17ســـمن
ره خلـــوت ذکـــر در انجمـــن
کنــد روز و شــب غنچــه حبــس نفــس
18
چهس ــانش نپیچ ــد نف ــس در قف ــس؟
بــه دمســازیاش نغمــۀ عندلیــب
گرفتـــه وطـــن در مقـــام غریـــب
ُُ
بــه یــک جرعــه طوطــی تنکظــرف شــد
ز اســـرار او بـــر ســـر حـــرف شـــد
 .1مج ،مل - :بسم هللا الرحمن الرحیم.
 .2مس ،مج  - :مال.
 .3مس + :گنج.
 .4مج ،مل :کاغذی در و دیوار؛ مس :کاغذین دیوار.
 .5اساس ،مل - :و.
 .6مس ،مج ،مل :به این.
 .7مل :لیکن.
 .8مج :قارونی است حاتم نگین کردار؛ مس :قارونزیوری است ّ
اما حاتمکردار.
 .9مج + :را.
 .10مل :فرمود؛ مس :نموده.
 .11مج :تحفه.
 .12مج ،مل + :را.
 .13مج ،مس :فرموده.
 .14مس ،مل :کوهسار.
 .15مج + :حجره.
 .16مج :نظم؛ مس ،مل - :بیت.
 .17مج - :و.
 .18مج :نفس.
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شــد از لطــف او ســاز روشــندلی
ّ
خفـــی و جلـــی
مقامـــات ذکـــر

چرخ کی میداشت یکجو بهرهای از سنبله؟
گر نمیشـد در زراعتگاه قدرش خوشهچین

ّ
امـا بعد ،هیچمدان علم 3انزوا الفقیـر معروف به طغرا که در
ّ
فـن 5گوشهنشـینی [51الـف] کتابـی ندیـده و چـون قلم غیر
پوسـتتخت 6کاغذ و کشکول دوات چیزی نفهمیده ،دستگاه
حقایقشناسـی 7و ّ
تجمـل رموزدانـی از کجا َ
آورد که بر سـر
ایـن شـاهد پرنقشو8نـگار ـــ یعنـی 9مخـزن اسـرار ـــ
ُ
درافشـانی 10توانـد کـرد؟ اولی آنکـه در این باب ،طبـع را به
خزفپیمایی 11قانع نسـازد 12و به جهت گوهرین شدن سخن
13
به مدح سلطانالعارفین پردازد.

گر به تسخیر جهان یک دست بگشاید چو مهر
هـر دو عالـم آیدش بـی جنـگ در زیر نگین
ُ
پیـش خلـق او خطـاکار دیار صنعت اسـت
گـر نسـازد خنـدهرو 15تصویـر را نقاش چین

4

در هندوسـتان 16زمیـن رفعتـش ،آسـمان 17جوگـی 18اسـت
خاکسـتر مالیـده و 19در بهـار پتنـۀ حشـمتش ،کهکشـان
نیشـکری اسـت بی برگ گردیـده .از لنگر کشـتی اجاللش
مـوج دریای بنگاله تهنشـین و از حملـۀ 20زورق اقبالش آب
ّ
تنـد جمنـه تنز لگزیـن .زایچهنویـس طالعـش اگـر بـه
جدولکشـی 21میپرداخـت ،طالی آفتـاب را در طبق گردون
حـل میسـاخت .در گلشـن عدالتش نسـیم را چه یـارا که
22
بیاعتدالی نماید و در چمن احتسـابش شـبنم را چه زهره
که بیحسـابی کند 23.اگر بلبل ،فریادی [51ب] شـود ،گل 24را
در تـه ُک ّ
ـرۀ خاردار میکشـند 25و اگر قمـری دادخواهی کند،
سرو را در پای فیل سحاب میاندازند.26
عطـارد در جرگـۀ واقعهنویسـان به خطاب روشـنقلمی
سـرفراز 27و 28ناهیـد در حلقـۀ راگسـرایان 29بـه لقـب

شـهریار کشـور دانشـوری سـلطان شـجاع
کـز ازل شـد حـق او دانسـتن علمالیقیـن
گر به پایین دست هندویش ندیدی جای خود
کـی زحـل گشـتی در ایوان فلک باالنشـین؟
14

کلـک اقبالش کز آن شـد دفتر گردون درسـت
نشـکند هرگـز بـه رنـگ شـهپر روحاالمیـن
طوطـی طبعـش نمایـد اجتناب از نیشـکر
در گلسـتانی کـه بنشـیند مگـس بـر انگبین

 .15مج - :رو.
 .16مس :پنجاب؛ مل :هندستان.
 .17مج :آسا.
 .18جوگی :اسم مذکر هندی ،شعبدهباز ،جادوگر ،فقیر هندی (ر.ک :زیباللغات،
ذیل جوگی).
 .19مج - :و.
 .20مج :جمله.
 .21مج :کشتی.
 .22مج :قدرت.
 .23مج ،مل :که بی حسابی نماید؛ مس :که پای بد به زمین نهد.
 .24مج :گلزار.
 .25مج :را در ته خارا کشد.
 .26مج :سحابش میاندازد.
 .27مس ،مل :سرافراز.
 .28اساس -:و.
 .29راگ :نغمه ،سرود (ر.ک :زیباللغات ،ذیل راگ).

 .1مل :زنان.
 .2مرغ حقگو گونهای جغد و آوازش شبیه به کلمۀ حق است (ر.ک :لغتنامۀ
دهخدا).
 .3مج :عالم.
 .4مج :از.
 .5مل + :گوشهگیری و.
 .6مج :پوستتخته.
 .7مج :حقشناسی.
 .8مج - :و.
 .9مل :معنی.
 .10مج :درفشانی.
 .11مج :حرفنمایی.
 .12مج :سازد.
 .13مج + :نظم؛ مس + :بیت.
 .14مج :خویش.
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دل مــرغ حقگــو 2مگــر خــون شــود
کــه از چنگــش ایــن نغمــه بیــرون شــود

بهـر شـمع محفـل او در سـحرگاه طـرب
میکنـد فانوسسـازی گردبـاد از آسـتین

یناعملازنک ۀلاسر و یدهشم یارغط

ّ
کبوتــر معلــقزن 1مســتیاش
هـــوادار ســـرجوش پابســـتیاش

گـر کنـد رو در چـراگاه سـمند جرأتـش
میتوانـد تاخـت بـر شـیر فلـک گاو زمیـن

رسائل
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رسائل

گهرشـادخانی 1ممتاز .فـرد دفتر 2انعامش را حسـاب اوراق
درختان اسـت و سـطر برات اکرامش را شـمار قطرات باران.
بـه تعریف بهار ُخلقش چمنچمن ّ
خرمی به خامه درآویخته
4
و به توصیف نیسـان لطفش گلشنگلشـن تازگی بر صفحه
ریخته .زال چرخ تا 5از مهر رایش تار و پود شـعاعی نیافت،
لبـاس روشـنضمیری 6بدر را به ماکوی هلال نبافت .چنین
کـه بـه لطـف یکتـا در دو سـه جـای ایـن چارحـد بـه پنج
نوبتزدن شـش جهتگیـری سـربرآورده 7 ،اگر هفت کوکب
ُ
هشـت مرتبـه التمـاس کنند ،نـه چـرخ را به چاکـری 8قبول
نخواهد کرد 9.در جشـن سـالگرهش 10رشـتۀ عمر آزادگان را
طـول امـل گرفتار عقده 11شـدن و در هنگامـۀ 12وزنش گوهر
حیـات سـبکروحان را گرانی امید ،پاسـنگ میزان گشـتن.
چـون خواصانـش بـه 13سـرخی َهولـی 14درآویزنـد ،چندین
هزار 15ماه و آفتاب سودۀ شفق را 16بر هم ریزند.17
اگر دایرۀ افق بسـاط خود را 18به خط اسـتوا نمیداد به
20
حلقههـای دو چشـم 19همتـش در بـاب حوصلـه شـبیه
ّ
نمیافتاد .در ضرابخانۀ قسـمت ،زر چشـم به راه که سـکه به
نامش کی زنند و در خطبهگاه نصیب ،منبر گوش بر 21آواز که
3

آغاز رسالۀ کنزالمعانی ،نسخۀ شمارۀ  8639کتابخانۀ مجلس ،گ  51الف.

 .1مج ،مل :گهرشادخوانی.
 .2مج + :نثار.
 .3مج + :برگ.
 .4مج + :کاغذ.
 .5مج ،مل - :تا.
 .6مل :روشنضمیر.
 .7مس :جهتگیری حکم فرمود.
 .8مج :جاگیری.
 .9مج :نخواهند کرد و؛ مس :نخواهد نمود.
 .10سالگره :مراسمی که در روز تولد در هند انجام میشود ،نخی را از همان سال
ّ
اول ،یک گره و سال دوم دو گره به آن میزنند و به همین ترتیب گرهها را اضافه
میکنند (ر.ک :زیباللغات ،ذیل سالگره).
 .11مج :عقد.
 .12مج :هنگام.
 .13مس :خواصان آن فلک جناب به؛ مل :چون خاصانش.
 .14هولی :یکی از اعیاد هندوها (ر.ک :زیباللغات ،ذیل هولی).
 .15مس - :چندین هزار.
 .16مج :درآویزند ماه و آفتاب را با سودۀ شفق؛ مل :درآویزند ماه و آفتاب سودۀ شفق.
 . .17مس :این دو بیت را اضافه دارد :بازی بازی رخت شه ما شده سرخ  /پوشاک
سپاه چون نشانهها شده سرخ  //ز این صحببت خوشرنگ وزیرانش را  /افراد
نوشته همچو طغرا شده سرخ.
 .18مس ،مج + :یک قلم.
 .19مل - :دو چشم.
 .20مج :نمیداد در مقابل شدن حلقههای همتش شیشه حوصله.
 .21مس ،مل :به.

فاتحۀ دوامش 22کی خوانند .به ذوق ایوان جلوسـش سـوزنی
سـفید صبح به طول و 23عرض پرتو دل بسته و به شوق مسند
سـلطنتش گاو تکیه سـبز فلک به عالقۀ مهر و ماه پیوسته .به
پرستاری رختش 24تخت سـلیمانی 25ثابتقدم و به هواداری
26
تاجش چتر صاحبقرانی همه جا علم .بیت:
اگــر قیصــر و گــر خاقان چین اســت
ز کشـت طالع او خوشـهچین اسـت
فلک را از 27ازل شد در [52الف] حظیره
بـــرای او جهانگیـــری 28ذخیـــره
 .22مج :دوام دولتش.
 .23مج - :و.
 .24مج :رخشش.
 .25مج ،مل :سلیمان.
 .26مج :نظم؛ مس ،مل - :بیت.
 .27مج :در.
 .28مل :جهانبانی.
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ســکندر چــون نــدارد بخــت 2او را
چهســان یابــد ز دوران تخــت 3او را؟
بــه عهــد او ز چــرخ آبنوســی
جهـــان را میرســـد روز عروســـی
ز کشــت مهــر او فــردوس کاهــی
ز چشـــم قهـــر او دوزخ نگاهـــی

چ ــو تی ــغ جهانتاب ــش آی ــد ب ــه ک ــف
نمایـــد مـــه نـــو ز 22بـــرج شـــرف

بــه او زیباســت تاج و تخت شــاهی
کـــه دارد بـــر جبیـــن نـــور الهـــی

نگــه چــون نگــردد بــه تیغــش گــرو
غ ــم کهن ــه از دل ب ــرد م ــاه ن ــو [52ب]

اگــر پیشــانیاش را گل ببینــد
4
دکان بـــر انبســـاط خـــود نچینـــد

ز بــس غوطــه در پرتــو ژرف زد
از ای ــن م ــه ت ــوان س ــالها ح ــرف زد

خــرد گشــته 5بســی در هــر دیــاری
بدیـــن خوبـــی ندیـــده شـــهریاری

جپیمــای قــدر
بــه جــز تیــغ آن او 
م ــه ن ــو ک ــه دی ــده ب ــه پهل ــوی ب ــدر؟

ّ
بامسماست
به مقتضای «األسـماء تنزل 6من السماء» اسمش
و آثـار شـجاعت 7از جبهـۀ خورشیدسـیمایش هویـدا .در
عرصۀ جنگ که بسـاط شـطرنج مردانگیاسـت ،پیـادهاش از
8
فیـل ،رخ نتافتـه و منصوبـۀ نصرتـش به اسـب تـازی فرز
نهـادان ،خلـل نیافته .در سـر میـدان زبر9دسـتیاش بازوی
کهکشـان زیرچاق بسـتن و در پای 10ایوان داوریاش 11سـر
فرقدان در معرض شکستن.
اگـر مـوج تیغـش از شـور دریا ابـرو 12تـرش نمینمود،
دندان ّارۀ پشـت نهنگ به این شـیرینی کند نمیبود .کبادهاش
بـه مرتبـۀ زورین 13نیفتـاده که پیـش آن کمان سـیهتوز چرخ
توانـد سـفید شـد .در کمـانداری اگـر بـه کاکلربایـی تیر

ســنانش بــه عشــرتگه ترکتــاز
فروزنـــده شـــمعی بـــود بـــی گـــداز
23

کفــش ابــر نیســانی غــرب و شــرق
ســحاب کفــش را تفــک 24رعــد و برق
چــو تیــری بــه دســتش ز ترکــش بــود
کمـــان فلـــک در کشـــاکش بـــود
گــذارد 25بــه تیرافکنــی آن جنــاب
نشـــان از کـــدوی مـــه و آفتـــاب
جهــان شــد مرتــب بــه ترتیــب او
بـــود عقـــل کل جـــزو ترکیـــب او

 .1مج :نشاط.
 .2مج :رخت؛ مل :تخت.
 .3مج :تخت؛ مل :رخت.
 .4مج :بچیند.
 .5مج :گشتی.
 .6مج :یتنزل.
 .7مج :شجاعتش.
 .8مج :فرزین.
 .9مج :زیر.
 .10مج ،مل :پایه.
 .11مج :دراز دستیاش؛ مس :دادرسیاش.
 .12مج :دریای ابروی.
 .13مج :روزین.

 .14مج ،مل + :تا رای رمحش انگشتنما نگردید ،هالل سپهر فتح را کسی ندید.
 .15مج :نشانی.
 .16مج - :و
 .17مس ،مج :گرز او
 .18مل :برون
 .19مج :سپر ابرش
 .20مج - :و.
 .21مج + :نظم ،مس + :بیت.
 .22مج - :ز.
 .23مج :ترک و تاز.
 .24مج :تفنگ.
 .25مل :گدازد.
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ینیسح تقادص اضردیس

ق خانــه
قضــا دارد در ایــن صنــدو 
ز بهـــر او بســـاط 1خســـروانه

یناعملازنک ۀلاسر و یدهشم یارغط

پرداخته ،از جمعاندازی هر مویی را زلف پریشـانی ساخته.
به رسـاییانداز کمندش کنگرۀ عرش را نشـان 15خرابی و 16به
کاوکاو سـم سـمندش گاو زمیـن را نالۀ بیتابی .سـر گردون
18
اگـر به بـاد گرزش 17نخسـتی ،مغز صبح از دماغـش بیرون
نجسـتی .سـپرش ابری 19است سـتارهنما و 20خنجرش برقی
است راستادا.21
14

رسائل

یناعملازنک ۀلاسر و یدهشم یارغط

ینیسح تقادص اضردیس

رسائل

دهــد چــون درس قانــون بشــارت
کنـــد کار اشـــارات از اشـــارت

در بهارستان استعداد ،نخل وجودش به مرتبهای سرسبزی
کمـال نپذیرفتـه که بـه سـایۀ التفاتش بـی برگ دانـش نهال
نشـود .تـا قـاری عندلیب بـه مـدرس طوطی نطقش سـری
نکشـید ،شـأن 1نزول آیات 2مصحف گل را خوب نفهمید 3و
تـا ذاکر فاختـه از مینای بیانش حقسـرایی نیاموخت ،چراغ
نالۀ خداجوی را در خرگاه 4سـرو نیفروخت .به اهتمام 5نسیم
پرهیـزگاریاش نرگـس میآلود 6بـه پاکدامنی یاسـمن و 7به
استشـمام رایحۀ صالحیتش 8سوسن سیهکار به 9نامهسفیدی
نسترن .سـرزمین شفاعت را اگر به آبروی خود سبز نمینمود،
آتـش جحیـم اللـه بر هنـدوی داغ ،سـرد نمیبـود 10 .به ذوق
گلشـن تقریرش تذرو کاغذینبال 11نامه در پریدن و به شوق
چمن تحریرش طاووس 12یکدست خرام13خامه در دویدن.
اگـر قلـم به قطعهنویسـی 14علـم 15نمیافراشـت ،دوات ماه،
سـیاهی کلف 16نمیداشـت و اگـر نام کاغذ مشـقی نمیبرد،
ورق آسـمان مهرۀ آفتاب نمیخورد .شـعلۀ ادراکش از دودمان
17
آتش طور است و طبع پاکش از سلسلۀ رموزبخش منصور.

بــود بــر فــرد لطــف کبریایــی
خطـــش را کرســـی عرشآزمایـــی
به چشـم آنکه تحریرش مطاع اسـت
فلک یک نقطۀ 19شــین شــجاع است
ّ
مطیــع اوســت دارای معظــم
مریـــد اوســـت ابراهیـــم ادهـــم
در ایــن عرفانســرای رمــز 20الهــام
بـــود از مخـــزن اســـرار تـــا 21نـــام
کفــش لوحآزمــای آگهــی بــاد
22
ب ــه دس ــتش نام ــۀ فرمانده ــی ب ــاد

منابع
خوشـگو ،بنـدر ،سـفينۀ خوشـگو ،تصحيـح کليم اصغـر ،تهران:
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی1389 ،ش.
سـرخوش ،محمدافضـل ،کلماتالشـعراء ،تصحیـح علیرضـا
قزوه ،تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی1389 ،ش.
صدیق حسـن خـان ،تذکرۀ شـمع انجمن ،تصحیـح محمدکاظم
کهدویی ،یزد :دانشگاه یزد1386 ،ش.
صفا ،ذبیحهللا ،1368 ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران :فردوسی.
قهرمـان ،محمـد ،1384 ،ارغوا نزار شـفق (برگزیـدۀ دیوان طغرای
مشهدی) ،تهران :امیرکبیر.
گلچیـن معانـی ،احمـد ،1369 ،کاروان هنـد ،مشـهد :آسـتان
قدس رضوی.
گوپامـوی ،محمـد قـدرتهللا ،تذکـرۀ نتایجاالفـکار ،تصحیـح
یوسف بیگ باباپور ،قم :مجمع ذخایر اسالمی.1387 ،

ز دانایـــی بـــه لـــوح 18آفرینـــش
فالطـــون را دهـــد تعلیـــم بینـــش
َ
د َود بــر هــر طرف چون مــوج بحرین
ز چشـــم او رمـــوز حکمتالعیـــن
ُ
ز قامــوس بالغــت بس که در ســفت
ّ
مطول را تواند مختصر گفت [53الف]

 .1اساس ،مل + :و.
 .2مج - :آیات.
 .3مج :نفهمیده.
 .4مس :بقعه.
 .5مل :با مقام.
 .6مج :میآلوده.
 .7مج - :و.
 .8مس :دینداریاش.
 .9مج - :به.
 .10مل + :و.
 .11مل :پال.
 .12مج :کاوش.
 .13مج :حشرام.
 .14مج :نکتهنویسی.
 .15مس ،مج ،مل - :علم.
 .16مس + :بر.
 .17مج + :نظم.
 .18مج :اوج.

 .19مج + :از.
 .20مج :لطف؛ مل + :و.
 .21مج :ما.
 .22مسّ + :
تمتّ ،
تم؛ مج :تمام شد؛ مل :تمام شد کار بر نظام شد.
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