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مــرا پشــت و شــکم چســبید بــر هــم لیــک دلشــادم
ُ
کــه ایــن چســبانده در مشــق قناعــت کــرد اســتادم
چـو عکس زشـت با آیینـه هر کـس چهره شـد با من
چو رفـت از پیش چشـمم صورتش هم رفـت از یادم
گــر چنیــن طوفــان گشــاید دیــدۀ تــر بــر زمیــن
ج ــاده همچ ــون م ــوج میگ ــردد ش ــناور ب ــر زمی ــن
ّ
نامــداران عــزت شــاه و گــدا یکســان کننــد
َ
ن ــام ه ــر ک ــس را َب ـ َ
ـرد خات ــم نه ــد س ــر ب ــر زمی ــن

اشعاری از نصرآبادی
محسن ذاکرالحسینی

در روزی بــه خــود وا کــن
ببنــد از نیــک و بــد لــب را ِ
ّ
بنــه دنــدان بــه روی «حــرف» 3و لــذت را تماشــا کن

پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
mohsenparand@yahoo.com

نصرآبادی با شیخاالسالم فارس محمدبن اسماعیل فسایی
ّ
(وفات :حدود 1131ق) متخلص به «مسیح» و «معنی» شاعر
و فقیه عالیرتبۀ عصر صفوی دوستی داشته ،و در سال 1073ق
ّ
نمونههایی از سرودههایش را به خط خود در سفینۀ مسیح
ّ
فسایی (یزد ،کتابخانۀ وزیری ،دستنویس شمارۀ  ،3988خط مؤلف و
دیگران ،مورخ قرن یازدهم و اوایل دوازدهم هجری) نوشته است که رقم
آن چنین است:

میرزا محمدطاهر نصرآبادی (حیات-1027:د .حدود1100ق)
تذکرهنویس و سخنشناس مشهور عصر صفوی ،خود نیز
قریحۀ شعر داشته و گاه شعری میسروده یا ّ
معمایی نظم
میکرده است؛ از این رو ترجمۀ احوال و نمونۀ اشعار خود را
ّ
نیز در آخر تذکرةالشعراء آورده است .او در بخش مادهتاریخها
(تذکرۀ نصرآبادی ،به کوشش وحید دستگردی 1،ص  )487و در بخش
ّ
معمیات (همان ،ص  )545نیز نمونههایی از اینگونه سرودههایش
ّ
مصحح یکی از
را قرار داده است .محسن ناجی نصرآبادی،
چاپهای تذکرۀ نصرآبادی 2،که اشعار نصرآبادی را بیروننویس
کرده و دوباره در فصل مستقلی قرار داده ،متأسفانه از ذکر
مادهتاریخها و ّ
معمیات غفلت کرده است.
از محمدطاهر نصرآبادی اشعار دیگری هم در مطاوی
نسخههای خطی به ویژه در مجموعهها و سفینهها میتوان
یافت .من به چند فقره برخوردم که بعضی در تذکرۀ او نیامده
است ،و چون از شعر او تاکنون مجموعهای شناسایی نشده
استُ ،
جستن همین مقدار نیز خالی از فایده نیست.
در حاشیۀ دستنویسی از تذکرۀ نصرآبادی (کتابخانۀ مجلس
شورای اسالمی ،دستنویس شمارۀ  ،3016مورخ 1086ق) در مقابل
شرححال نصرآبادی اشعاری از او هست که در هیچیک از سه
چاپ تذکرۀ او نیامده است .مندرجات حاشیۀ مذکور
اینهاست:
هو

مخلص صاحب سفینه محمدطاهر نصرآبادی ،سنۀ 1073
ِ

اشعار نصرآبادی مندرج در سفینۀ مسیح فسایی (مورخ
ً
1073ق) تقریبا همانهایی است که حدود سیزده سال بعد در
تذکرةالشعرای خویش (تألیف 1085ق) آورده است و از توجه
به این نکته چنین استنباط میشود که نصرآبادی کمشعر بوده و
ّ
فقط گاه از سر تفنن به این کار میپرداخته است ،اما همین
اشعار مختصر از قریحهای خوش و طبعی نوجوی و
مضمونآفرین حکایت دارد .مندرجات دستخط نصرآبادی
در سفینۀ مذکور اینهاست:
هو
ّ
لمحرره:
تــا نســیم عطــر زلفــت بر صبــا پیچیده اســت
عطســه در مغــز غــزاالن خطــا پیچیده اســت
ّ
نیســت در بحــر تعلــق در کــف دل هیچچیــز
چون حباب این قطره بیجا بر هوا پیچیده است

 .1چاپخانۀ ارمغان ،تهران1317 ،ش.
 .2انتشارات اساطیر ،تهران1378 ،ش.

 .3در تصویر نسخه واضح نیست.
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ســر مــا نیســت گــردن تافتــن از قیــ ِد عشــق
در ِ
ـت تســلیم و رضــا پیچیــده اســت
ـوش مــا را دسـ ِ
گـ ِ
َ
ـل عالــم از هــم بــاز میگیرنــد فیــض
بــس کــه اهـ ِ
ـال هم ــا پیچی ــده اس ــت
س ــایه همچ ــون دام ب ــر ب ـ ِ

ّ ّ
اسالمی ،دستنویس شمارۀ  ،13610خط مولف و دیگران ،مورخ قرن یازدهم

هجری) از نصرآبادی آمده است که مادهتاریخ عمارتی است که
در سال  1087به دستور شخصی به نام نصیر بنا شده است و
ً
ّ
ظاهرا به مقتضای موضوع ،بارد و تصنعی و از لطف ادبی عاری
است .مندرجات جنگ مذکور در این خصوص چنین است:
ْ
تاریخی که فصاحتشعار موالنا محمدطاهر نصرآبادی در
باب همین دولتسرا 1یافتهاند:

له:
هــوای آن قــ ِد رعنــا نشســت
هــر کــه را در دل
ِ
ـل بیـــدالن بـــاال نشســـت
در صــ ِ
ـف دعـــوی ز خیــ ِ
بــس شکســتم آرزو در دل نمانــدم آرزو
ـوش ای ــن دری ــا نشس ــت
از هج ــوم ِ م ــوج آخ ــر ج ـ ِ

زهـــی شـــاهد بخـــت مفتـــون تـــو را
لیلـــی وقـــت مجنـــون تـــو را
شـــده
ِ

له:
َ
دل دیوانــه آشــنا
یــک دم بــه مــن نشــد ِ
دیوانـــه گرچـــه هســـت بـــه ویرانـــه آشـــنا
ّ
َ
بــود ز ســخن لفــظ مدعــا
بــی مایــه را

ازیـــن روضـــۀ انبســـاطآفرین
زینـــت ُربـــع مســـکون تـــو را
ســـزا
ِ
ِ
ازان خــوش نشــیند دریــن خانــه دل
کـــه از میهمـــان دیـــده ممنـــون تـــو را
قــدر کفــاف
بــه کفهــا د ِ َرم جــز بــه
ِ
ب ــه تنه ــا چ ــو خون ــی اس ــت اف ــزون ت ــو را
َ
بــود گوهــرت شــاهوار
ز دانــش

در خانـــه آشـــنا
باشـــد گـــدا همیـــن بـــه ِ

له:
زنــدان صبــوری داد ِ خاموشــی
ز بــس دادم بــه
ِ
گریـــزد نالـــه در زنجیـــرم از فریـــاد ِ خاموشـــی
َ
زبــان بــی زبانــی را
بــه کام ِ خــود کشــد سوســن
ِ
ُ
بــه کنــج بــی کس ـیها چــون کنــم بنیــاد ِ خاموشــی
ِ
له:
بســیاری کــم را تماشــا کــن
ز بیشــی بگــذر و
ِ
ـرت غ ــم را تماش ــا ک ــن
ز ش ــادی دور ب ــاش و عش ـ ِ
ُ
عیــش باغبــان کــردن
تحقیــق
ل
گ
گ
تــوان َاز رنــ ِ
ِ
ِ
احـــوال آدم را تماشـــا کـــن
بـــه عالـــم بنگـــر و
ِ

بـــزرگ اســـت نســـبت بـــه جیحـــون تـــو را
فخــر پــدر
ولــی بــی نیــازی بــه
ِ
َ
وصـــف اضافـــی بـــود دون تـــو را
کـــه
ِ
برهــان رایــت از آن شــد حــرام
بــه
ِ
شـــراب از خداونـــ ِد بـــی چـــون تـــو را
کــه تــا میتــوان شــد ز خــود ســرخرو
َُ
چـــرا َمـــی کنـــد چهـــره گلگـــون تـــو را؟
بمانــی نصیــر از پــدر یــادگار
کـــزو مانـــده عهـــد از فالطـــون تـــو را

له:
َ
جفــای تــو نومیــد میشــود؟
کــی خاطــر از
ِ
جانـــم فـــدای هـــر کـــه تـــو را دیـــد میشـــود

اهــل دل
بــه فیــروزی ایــن مأمــن
ِ
چـــو شـــد از همایونـــی اکنـــون تـــو را
 .1منظور بنایی است که پیش از این قطعه از آن سخن رفته است.
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دل شــهی ِد آرزو کردیــم از تیــغ هــوس
ِ
ـون دل مــا را چنیــن بــر دســت و پــا پیچیده اســت
خـ ِ

مخلص صاحب سفینه ،محمدطاهر نصرآبادی
ِ
سنۀ 1073
ُ
قطعهای هم در جنگ صفی یزدی (کتابخانۀ مجلس شورای

یدابآرصن زا یراعشا

دل عاشــق مجــوی
مانــع آمــد شــ ِد درد از ِ
ِ
قف ــل ای ــن گنجین ــه را دس ــت قض ــا پیچی ــده اس ــت

هرگــز ندیــدهام کــه شــود ّ
ذره آفتــاب
َ
گـــر یـــک نفـــس بـــه ِگـــرد ِ تـــو گردیـــد میشـــود

جستار

َ
خــرد تهنیتگــو شــد از مصرعــی
چـــو ایـــن بیـــت اقبـــال مـــوزون تـــو را

یدابآرصن زا یراعشا
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جستار

سفینۀ مسـیح فسـایی ،دسـتنویس شـمارۀ  ،3988کتابخانۀ وزیری،
یزد ،قرن یازدهم و دوازدهم هجری.
ناجـی نصرآبـادی ،محسـن ،مقدمـه و تعلیقـات بر تذکـرۀ نصرآبادی
← نصرآبادی ،تهران.1378 ،
نصرآبـادی ،محمدطاهـر ،تذکرۀ نصرآبادی ،به کوشـش حسـن وحید
دستگردی ،تهران1317 ،ش.
ّ
همـو ،همان ،به کوشـش احمد مدقق یزدی ،انتشـارات دانشـگاه یزد،
یزد1378 ،ش.
همو ،همان ،به کوشـش محسـن ناجی نصرآبادی ،انتشـارات اساطیر،
تهران1378 ،ش.
همـو ،همـان ،دسـتنویس شـمارۀ  ،3016کتابخانـۀ مجلـس شـورای
اسالمی ،تهران ،مورخ 1086ق.

موافــق بــه تاریــخ بــود آنکــه گفــت
1
ســـرای همایـــون همایـــون تـــو را
ِ
1087ق
سه شنبه ،چهارم مهر ماه سال  1391خورشیدی ـ تهران
محسن ذاکر حسینی «پرند»

منابع
جنـگ صفـی یـزدی ،دسـتنویس شـمارۀ  ،13610کتابخانـۀ مجلس
شورای اسالمی ،تهران ،قرن یازدهم هجری.
 .1برای ّ
صحت تاریخ باید با امالی «سراء همایون همایون ترا» محاسبه کرد.

دیوان حافظ

کهنترین نسخۀ کامل شناخته شده
کتابت  801ق

این دستنویس کهنترین نسخۀ شناخته شده و کامل از دیوان حافظ
است و به شمارۀ  5149در کتابخانه نورعثمانیه (استانبول) نگهداری
میشود و شامل  435غزل 1 ،ترجیعبند (بندی از آن) 26 ،قطعه4 ،
مثنوی و  11رباعی است.
بنا به گزارش ترقیمه ،کتابت اشعار حافظ را محمدبن عبدهللابن
محمد ابوبکربن کریمشاه ملقب به غیاث ابرقوهی در روز چهارشنبه
بیستم جمادی االول سال 801ق به اتمام رسانده است .خط ابرقوهی
از مشقهای نخستین نستعلیقنویسی پس از سده 8ق است و
جریانی را میآزماید که در آن تعلیق به نستعلیق جای میپردازد و در
مسیر همین تجربه است که هنوز نستعلیق غیاث ابرقوهی از کرشمهها
و غمزههای تعلیق نیز برخوردار است.
مهمترین امتیاز این دستنویس ،وجود دیباجۀ محمد گلندام
(جامع دیوان حافظ) در آن است و تاکنون قدیمترین نسخۀ شناخته
شده از این دیباجه است .غزلیات در نسخه نورعثمانیه به ترتیب
الفبای قوافی تنظیم یافته و از این نکته معلوم میشود که از همان
ازمنۀ قریب به دورۀ حافظ ،غزلیات او بر اساس قوافی سامان یافته
بوده است .مقایسه و مقابلۀ نسخۀ نورعثمانیه با دیگر نسخههای کهن
حافظ ،تفاوتهایی را در ضبط و قرائت برخی از کلمات نشان
میدهد و تشابهاتی را نیز مشخص مینماید.
دستنویس شمارۀ  5149نورعثمانیه مجموعهای است شامل
اشعار شش شاعر که اشعار حافظ نخستین جزو از مجموعه است
و برگهای  1تا  41آن را به خود اختصاص داده است .پس از دیوان
حافظ این آثار در این مجموعه به چشم میخورد:

 دیوان افصح الشعراء جمال الملة والدین سلمان (برگ43ـ)106
 روشنایینامه از گفتار املح الکالم ملک الحکماء والمحققینناصرخسرو (برگ 106ـ)111
 دیوان شیخ المحققین عماد الملة والدین (برگ 112ـ )178بههمراه کتاب محبتنامه (برگ 179ـ ،)189کتاب صفانامه (برگ
189ـ ،)202و کتاب صحبتنامه (برگ 204ـ )215از همو.
 دیوان مرتضی المعظم جالل الملة والدین (برگ 216ـ)249 دیوان مرتضی االعظم کمال الملة والدین (برگ 250ـ)267این اثر به کوشش و با مقدمۀ بهروز ایمانی معرفی و شناسایی
شده است و در پایان آن نیز تصاویری از منابع کهن اشعار حافظ گرد
آمده است.
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طغرای مشهدی و رسالۀ

ن ــدارم طاق ــت ی ــک عم ــر دش ــمن تربی ــت ک ــردن
چــو طغــرا زین ســبب بــا شــوخ بــی فرزند میســازم

«معراجالفصاحه»

(قهرمان8-7 :1384 ،؛ همو)9-8 :1382 ،

طغرا آخراالمر در کشمیر گوشۀ انزوا اختیار نمود و این دنیای
فانی را به سوی جهان باقی ترک نمود و در نزدیکی قبر ابوطالب
کلیم به خاک سپرده شد (صدیق حسنخان ،تذکره ،ص .)433
ذبیحهللا صفا به نقل از چارلز ریو ،تاریخ وفات طغرا را قبل از
1078ق دانسته است (صفا.)1770 :1368 ،
ّ
طغرا انسانی وارسته بوده .قناعت و بی توجهی به دنیای فانی
در ضمن آثار او چنین به تصویر کشیده شده است« :پاپوش
آبلهکفشی است که پنبهدوز نمیطلبد و سیهگلیم سایهفرشی
است که رفوگر نمیخواهد» (نسخۀ خطی شمارۀ  3215کتابخانۀ
مجلس شورای اسالمی ،گ  20ب).
منشی طبیعت بوده و اشعارش خالی
او شاعری خوشفکر،
ِ
از چاشنی معنی نیست (سرخوش ،کلمات ،ص  .)127وی در
اشعارش  -جز در پارهای از موارد که شیفته تخلص نموده
 طغرا تخلص میکرده است .آثار طغرا را میتوان به دوبخش منظوم و منثور تقسیم نمود .آثار منظومش شامل  دیوان
اشعار دربردارندۀ قصاید ،غزلیات ،قطعات ،مثنویات،
مفردات ،ترکیببند ،ترجیعبند ،مخمس و رباعیات میباشد.
غزلیات طغرا اکثرا هشت یا نه بیتی و تکرار قافیه در آنها به
ندرت دیده میشود .او گاهی از روی تفنن ،لغات و

سیدرضا صداقتحسینی

پژوهشگرمتون

sedaghat.reza2@gmail.com

طغرای مشهدی از شاعران ،نویسندگان و ّ
مترسالن زبردست
سدۀ یازدهم هجری است (صفا  )1770/5 :1368که در مشهد
متولد گردید و در همانجا به تحصیل ادب پرداخت (همانجا).
او بعدها در عهد جهانگیر پادشاه (حک 1037 -1014ق) به
هند مهاجرت نمود (خوشگو ،سفینه ،ص 814؛ صفا 0771/5  :8631؛
گلچین معانی  )318 :9631و بعد از گذشت چندی اقامت در
دکن به دربار شاهجهان راه یافت .وی بعدها به سمت منشی
دستگاه شاهزاده مرادبخش فرزند شاهجهان سرافراز گردید
ّ
ظل ّ
توجهات شاهزادۀ مذکور در
(صفا  )1770/5  :1368و در
رفاهیت احوال ،اوضاع را به سر میبرد و در رکاب او به سیر
ممالک دکن میپرداخت (گوپاموی ،تذکره ،ص  .)489در 1055ق
که شاهزادۀ مذکور به بلخ و بدخشان لشکرکشی نمود ،طغرا
با او همراه بود و رسالۀ مرآتالفتوحش را در توصیف این
واقعه به نگارش درآورد (صاحبی .)501/2 :1391

دورۀ دوم ،سال هشتم
شامرۀ سوم و چهارم
مرداد  -آبان 13۹۳

75

»هحاصفلاجارعم« ۀلاسر و یدهشم یارغط

طغرا آن طور که از فحوای اشعارش استنباط میشود ،فرزندی
نداشته است .او در ضمن اشعارش به این موضوع چنین اشاره
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رسائل

اصطالحات هندی و خراسانی را در اشعارش وارد نموده
است .ساقینامه اثر منظوم دیگر طغراست که در نه هزار بیت
و به سبک ظهوری ترشیزی سروده شده است (قهرمان :1384
.)21 ،10-9
افزون بر آثار منظوم (دیوان و ساقینامه)  -که ذکر آنها
گذشت  -رسائل و منشآت متعددی از طغرای مشهدی باز
مانده که هر یک از آنها نامی شاعرانه و شوقانگیز ،نثری مزین
همراه با تصنعات مختلف و هر یک مطلب و موضوع ّ
خاصی
دارند (صفا  .)1771 :1368طغرا در نثرنویسی شیوهای خاص ابداع
کرده بود که مورد استقبال فارسیزبانان هندوستان قرار گرفته و
رسائل منثورش مدتها جزو کتب درسی آن سامان بوده است
(گلچین معانی .)813 :1369
رسایل طغرای مشهدی عبارتاند از :آشوبنامه ،اشارتیه،
اعالمیه ،الهامیه ،انوارالمشارق ،پریخانه ،تاجالمدایح،
تجلیات ،تحقیقات ،تذکرةاالحباء ،تعدادالنوادر ،ثمرۀ طبی،
جلوسیه ،جوش بلبل ،چشمۀ فیض ،خمسۀ ضروریه،
خودکاشته ،رقعات ،ضیافت معنوی ،فردوسیه ،کلمةالحق،
کنزالمعانی ،گریۀ قلم ،مجمعالغرایب ،مرآتالعیوب،
مرآتالفتوح ،مرتفعات ،مشابهات ربیعی ،معراجالفصاحه،
نمونۀ انشا ،وجدیه.
مجموعهای از رسایل طغرا در سال 1903م در کانپور هند
به صورت چاپ سنگی منتشر شده است.در سالهای اخیر
برخی از رسایل طغرا مانند عبرتنامه ،دیباچۀ معیاراالدراک،
ّ
معذرتنامه ،انوارالمشارق ،رسالۀ تجلیات ،پ ریخانه،
مرآتالفتوح و تعدادالنوادر توسط بعضی از پژوهشگران حوزۀ
َّ
َّ
مصحح و منقح منتشر شدهاند .یکی
تصحیح متون به صورت
از رسایلی که تاکنون به صورت انتقادی تصحیح و منتشر نشده،
رسالۀ معراجالفصاحۀ طغرا میباشد که ما در ذیل تصحیحی
از آن را آوردهایم.

معراجالفصاحه

آغاز رسالۀ معراج الفصاحه

طغرا این رساله را در مدح بهادرخان یکی از سرداران دکن به
نگارش درآورده و ممدوحش را صاحب صفات شجاعت،
جنگاوری ،عظمت ،فراست ،بیباکی ،حشمت ،سخاوت،
شوکت ،فضیلت ،سیادت برشمرده و با بهرهگیری از صنایع
مختلف ادبی همانند تشبیه ،استعاره و کنایه ممدوح خود را بر

دیگران  برتری داده است.

نسخههای مورد استفاده
 .1نسخۀ شمارۀ  3215کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی که به
ّ
خطنستعلیق کتابت شده است .این نسخه تاریخ کتابت ندارد،
دورۀ دوم ،سال هشتم
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میــری کــه خطــاب او بهادرخــان اســت
دیـوان رشـید خسـرو کیهان اسـت []163
گر صاحب سیف خواندنش نیست عجب
11
شمشـــیر ز فرزنـــد شـــه مـــردان اســـت
12
ّ
تهـــور نـــو
تــــا شـــوی صــــاحب
ّ
شـــمهای از شجــــاعتش بشــــنو
نردبان سین سرداری 13دکن به نیروی بتخانهشکنی افراشته
و صمصام کفرزدایی دمن 14به جرأت حیدری بر طاق بلند
گذاشته .کلکآزمایان تیغ که 15مشق حرفشناسی ظفرنامه
ّ
رساندهاند 16،نیزۀ خطی او را 17مد بسمهللا کتاب فتح خواندهاند.
18
چون از سایهنشینی کمندش خط استوا نام زمینداری
برآورده ،ملک جهانگیر آفتاب را یکقلم به تحت ّ
تصرف
خویش درآورده .هنگام برقاندازی اگر تفنگ رعد به کف
طالعش درآمدی ،گلولۀ سست 19ژاله به سختی آهن از رگ ابر
برآمدی .سپر سحاب را به بازوی حشمت علی 20بند میتواند
ساخت و تیغ آفتاب را به دست رفعت بر سر دهر میتواند
انداخت .قوس قزح به قبضهگیری عزمش چلۀ نیسانی
میدارد و تیر 21قطره به 22کمانداری جزمش بر هدف زمین
ّ
میبارد .کمان سیهتوز فلک بی چله افتاده است و گرنه از یک
ُّ
قلج 23بخت 24سفیدش کباده 25است.

معراجالفصاحۀ طغرا به عرش خیال رفرف 2معنی داده و این
ّ
3
سلم رتبۀ انشا به کرسی مقالپایۀ مضمون فرستاده.
از حـــق ســـخنی معجزهآییـــن خواهـــم
نظمــی کــه کنــد رســول تحســین خواهــم
تــا شــعرنویس مــن شــود کاتــب وحــی
4
توفیـــق ثنـــای حامـــی دیـــن خواهـــم

ّ
5
پوشان
بندان ﴿إنا فتحنا﴾ و فرمانده یراق
ِ
یعنی سرگروه تیغ ِ
﴿لک فتحا مبینا﴾ .ضابطهدان مطالع خورشیدرایت و
قاعدهیاب 6شرایع تسخیر والیت .به خاطردار قانون
صفآرایی و به حافظهسپار 7قواعد قلعهگشایی .شناسندۀ
8
رقم سرنوشت خنجر و خوانندۀ خط پیشانی ششپر.
معماشکاف نشان خدنگ و دقیقهفروز گلولۀ تفنگ .معنیفهم
مصرع برجستۀ تیر و مضمونرس فقرۀ تند شمشیر .به دلیری

 .9مج - :و
 .10من :نما  +رباعی
 .11مج + :طوطیۀ تعریف ّ
تهور
 .12مج :تو
 .13مج :سروری
 .14مج :دین؛ من :دامن
 .15مج + :از
 .16مج + :و
 .17مج  - :او را
 .18مج - :داری؛ من :به یمینداری
 .19من :به دست
 .20من :عالی
 .21مج :هر
 .22مج  - :به
ُّ
 .23قالج :به زور کشیدن کمان
 .24من :سخت
 .25کباده :کمان نرم بسیار سست

الرحمن ّ
 .1مج ،من  - :بس مهللا ّ
الرحیم
 .2مج  - :رفرف
 .3مج :فرستاد  +نظم؛ من :رباعی
 .4مج :میخواهم
 .5من :سرکرده
 .6مج :قاعدهدان
 .7مج  - :به حافظه
 .8مج :تبر

دورۀ دوم ،سال هشتم
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ولی در مقایسه با نسخههای دیگر نسخۀ صحیحتری است .در
تصحیح متن حاضر این نسخه را با رمز «اساس» یاد نمودهایم.
در این نسخه رسالۀ معراجالفصاحه مابین صفحات -163
 168قرار گرفته است.
 .2نسخۀ شمارۀ  11419کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
که به خط نسخ در قرن یازدهم و دوازدهم هجری کتابت شده
است .در این نسخه رسالۀ معراجالفصاحه مابین برگهای 86
الف  89 -الف  قرار گرفته است .ما این نسخه را با رمز «من»
یاد نمودهایم.
 -3نسخۀ شمارۀ  3296کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
که به خط شکستهنستعلیق هندی در قرن دوازدهم هجری
کتابت شده است .در این نسخه رسالۀ معراجالفصاحه مابین
صفحات  282-276قرار دارد .ما این نسخه را با رمز «مج»
شناساندهایم.
الرحمن ّ
بس مهللا ّ
1
الرحیم

»هحاصفلاجارعم« ۀلاسر و یدهشم یارغط

َ
ّ
محمدیلوا و
و دانش َعلم ،صاحبالسیف و القلم ،سیّد
10
شریف حیدریوغا.

9

رسائل
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پیمانۀ ریزش او ّ
عمان 18.به آب سخاوتش آتش یاقوت به خاک
ِ
یکسان گردیده و به باد عطایش خاکستر فیروزه از زمین به
آسمان رسیده .صدف تا به نظارۀ 19باران ّ
همتش پرداخت ،آب
20
مروارید را در چشم خود گهر ساخت.

زره کواکب بر قامت بلنداختریاش 1کوتاه و چارآینۀ
عناصر بر دوش واال گوهریاش تا کمرگاه .تیر شهاب که از
پر و 2پیکان رو تافته ،در پشت ترکش اجاللش جا نیافته .در
قصیدۀ 3شجاعتش شاعر بیت گریز ندارد و در قطعۀ ّ
تهورش
موزون جای دغدغه نگذارد .چون در باب سپاهیگری تمام
4
اجزاست ،خواندن این رباعی در تعریفش بهجاست.

از اوج س ــخاوت ،ک ــف آن پاکگه ــر
ریــزد تــر و خشــک را آللــی بــر ســر

5
ّ
تهـــور ســـازی
ای فـــارس میـــدان
تیــر از تــو بــود چون بــه کمان پــردازی

چون دست عطا فشاند 21بر ماهی و ماه
22
ســـیم
ســـکۀ
ایـــن
23
یافـــت آن دامـــن زر

چــون تیــغ کشــی رســتم دوران در جنگ
نایـــد ز کفـــش غیـــر ســـپراندازی
6

بـــه قلــــم شــــأن چـــــرخ 24آرد رو
چــون نویســد حــــدیث شــوکت او

بــر ورق تــا ســخا بدانــی چیـــست
س ــخن ّ
همت ــش رق ــمش ــد نیس ــت

پیر گردون اگر گاو زمین را همجوق 25گاو آسمان مییافت،
موسم زراعت در کشت اجاللش به تخمریزی ستاره
میشتافت 27.حوت در بحر اخضر موجخیز هراس چرا نباشد
که آب دریا شکافی از نهنگ تیغ او 28میباشد .بریانی مطبخ
قدرش چون حمل را در تنور مشرق آویخته ،مهر به سر و
چشم خود از خاشاک مژۀ آتش شعاع انگیخته 29.اسد روزی
پی به شکار جدی خواهد برد که به دشت 30غیرت او درآید و
سنبله وقتی خود را بی میزان خواهد شمرد که در کشت ّ
همت
او برآید .تیغ محرابیاش چون در اوج اعتبار است ،جوزا را
به یک سجدۀ او دو سر در کار است.
قوس که در کمینگاه افالک روز و شب جا دارد به قصد
دشمن او سال و ماه تیر بر کمان گذارد 31.آسمان به مشاکلت
سکاسن 32آبنوسیاش محیط جهان گردیده و کهکشان به

26

به فکر نیسان عطایش گره خاطر لؤلؤ شهوار و به ذکر ّ
عمان
8
7
تنور جیرهاش
سخایش تار نفس مرجان آبدار .از پشتگرمی ِ
10
قرص مهر روی سردی ندیده و از تردستی 9نانپز راتبش
فطیر 11ماه پایۀ 12خشکی نفهمیده 13.اگر ماهی هالل به ضمیر
خوانساالرش میگذشت ،ماهتابۀ 14چرخ به دود آتش مهر
سیاه نمیگشت .سفرهچی کرمش به فراوانی طعام نکشید که
چشم گرسنۀ حرص و آز را سیر نتوان دید ]164[ .خاکسار
بحرینیاش 15چون آدم آبی را مهمان داشته ،کاسۀ پرشیر صدف
را از شکرپارۀ گهر خالی نگذاشته .صندوقش چون مخزن
دریا قفل ندارد تا بی فاصله کف 16گوهرافشانی برآرد .در پای
بخشش او کان است و بر در 17انبار آللی،
کیل
ِ
خرمن جواهرِ ،
 .1مج :بلنداخترش
 .2مج :سر
 .3مج :قصد
 .4مج + :نظم
 .5مج :مضمار
 .6من :به رستم زال خنک
 .7مج :اندار
 .8مج :خمیرش
 .9مج :تیزدستی
 .10مج :پیترزایش
 .11مج :فطره
 .12مج - :پایه
 .13مج :تفیده
 .14مج :ماهیتابه
 .15مج :بحر همتش ،من :بحر ..
 .16مج - :کف
 .17مج :به زور

 .18من + :است
 .19مج :به انتظار
 .20مج + :نظم؛ من + :رباعی
 .21مج :فشانده
 .22اساس و دیگر نسخ هها :کیسه
 .23مج + :طوطیۀ تعریف شوکت
 .24من :برگ شاخ
 .25مج ،من :همچون
 .26من + :در
 .27مج + :ماهی
 .28مج - :او
 .29من - :مهر به سر ...شعاع انگیخته
 .30مج :دست
 .31مج + :و
 .32من :سکانش
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از ملــک دکــن 9چــو بــر در شــاه آمــد
اقبــال ســکندریش همــراه آمــد
منصــب نکنــد به هــر چه اســتقبالش
10
کز دولت خــود به فیل و خــرگاه آمد
وصــف دیـــوانیاش کنــد خامــه
کـــه 11ز دفتــر نشـــان دهــد نامــه
ِعلم وزارت پروانهای است به دلبستگی شعلۀ ادارکش
ّ
سرافراز 12و فن وکالت پیمانهای است به پیوستگی مینای
13
دکان
شعورش ممتاز .در بازار گلستان تقریرش،
ِ
کالمی طوطی از منقار تختهبند و در کوچۀ بوستان
شیرین
ِ
14
تحریرش کارخانۀ نازکقلمی نرگس از سبزه ریشخند.
موسم نوبهار رقم در سمنزار ورق تازگی نهانگیخت که از دو
شاخ آهوی قلم یک چمن ریحان نتواند ریخت.
در بریدن فرد تراشهای که از مقراضش به زمین آید ،خط
استوا 15دستورالعمل استقامت خویش نماید .طومار صبح اگر
 .1مج :مثابۀ
 .2بانس :خیزران
 .3پالکی :کجاوۀ بی سقف
 .4مج - :اگر
 .5مج :نیزهپردازی
 .6سوزنی :نوعی از بساط و گستردنی ،مسند کوچک
 .7گاوتکیه :تکیه و متکای بزرگ طوالنی
 .8مج + :طوطیۀ تعریف دیوانی؛ من + :رباعی
 .9مج - :دکن
 .10مج :این بیت را ندارد
 .11مج :گر
 .12مج :افراز
 .13مج :دوکان
 .14مج :برگها؛ من + :در
 .15من + :را

در دفترخانۀ قدر او نوشته میبود ،روزنامهنویس مهر به 16خط
شعاعی ابطالش نمینمودّ .
صحاف دوران چون اندازۀ فردش
را ساخته در گونیای آن به مسطر محور پرداخته .افراد نسق
مملکت به دستیاری کلکش پایهای نگزید که طناب آفتاب
ّ
دقت بر سایۀ دفترش تواند پیچید 17.از سعی راستقلمی به
 .16مج  - :مهر به
 .17مج :نپیچد
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مشابهت 1بانس 2پالکیاش 3از مشرق به مغرب رسیده.
سماک رامح اگر 4به نیزهبرداری  5او ّ
مشرف نمیبود در ایوان
مقرنس فلک جلوۀ رفعت به چه طریق مینمود؟ مسند اقبال
او نه به زیوری است که گرد بالش مهر پهلویش توان گذاشت
و سوزنی 6اجالل او نه به زینتی است که گاوتکیۀ 7سپهر در
سلکش توان داشت .رسنتاب دوران طناب سراپردهاش به
پنجۀ آفتاب تابیده و درودگر زمانه [ ]165میخ خیمهگاهش به
8
تیشۀ هالل تراشیده.
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رسائل

نحو دیگر 18ترتیب میتواند داد 19.تصنیفساز مجسطی رموز
دیوانی است و تألیفنمای تذکرۀ اسرار کاردانی 21.دیباچهنویس
کتاب وقوف ّ
مهمات 22و خاتمهطراز رسالۀ 23تمیز معامالت.
گفتار رنگارنگش قابل صد باب 24تحسین و کردار گوناگونش
الیق هزار فصلآفرین.
پیک خیالش را در پایین آمدن انداز باال دویی و شراب
فکرش را در کهنه شدن جوش کیفیت نوی .پایهشناسی که به
کورنش او سرافرازی داشته ،گوهر معنی این رباعی را بر کف
25
نیاز داشته.

کجی قط 1خامه راضی نگشته و از جهد 2صحیحرقمی 3به
غلطخوان نامه چیزی ننوشته .میزان فرد محاسبهاش درستی
نمیپذیرد که بر ترازوی حساب نکتۀ قلبی نگیرد .برات آفتاب
چون به نظر تنقیح او نگذشت با نهایت روشنی خط یکقلم
فهمیده نگشت .اگر عطارد به ّ
محرری او سرافراز 4میگردید،
6
مستوفی قضا را به پای حساب دفتر افالک 5میکشید.

20

بـــر درگـــه 7آن نســـقفروز مـــه و ســـال
یـک خواجه سراسـت مهر بـا آن 8همه حال
چــرخ از ره منزلــت بــود هنــدوی او
10
کآراس ــته قش ــقه ب ــر جبین ــش 9ز ه ــال

دولــت بــه تــو همچــو خــرده بــا گل زیبــد
عــزت بــه تــو همچــو نشــئه بــا مــل زیبــد

گـــر نـــداری ز علـــم حـــق طرفـــی
گـــوش کـــن 11از فضیلتـــش حرفـــی

نزدیکــی مســند شهنشــاه بــه تــو
27
چــون قــرب جــوار گل بــه بلبــل زیبــد
26

اشراقیان در علم مکاشفه افالطون وقتش میخوانند و مشائیان
ّ
در فن مکالمه ارسطوی عهدش میدانند .قانون سخنش نه
محتاج فصل است و نه باب ،زیرا که از اشارات دل میگوید
[ ]166نه از کتاب .مقاصد پادشاه را وزیری همچو او 12شرح
نکرده و قواعد سپاه را دبیری مثل او 13به فرد نیاوردهّ 14.
مطول
قضیۀ طوالنی از خوبی عرض او هیأت 15مختصر میگیرد و
حاشیۀ قدیم مقدمۀ کهنه از نوی اظهار او کالم جدید
میپذیرد.
چون شمسیه سال شمسی را به انگشت نکتهگیری کافته در
16
ّ
تصور و تصدیق محاسبان راه دخل منطقیانه یافته ،به این
حرفدانی اگر به ّ
تصرف علم سیاق افتاد 17،صیغههای دفتر را به

نیســـت جایـــز چـــو رتبـــه بنهفتـــن
بـــــایدم از سـیادتـــــش گفـــــتن
اگر زهره چنگ خود را به صدای کاغذ شجرهاش کوک
میساخت ،چون نای قلم تحریر آن نغمهای به غیر از حسینی
نمینواخت .آفتاب در کوچۀ طالعش خانۀ شرافت دیده و
مشتری در بازار بختش 28دکان سعادت چیده.
بهرام را از پیادگیاش سواری گردون ّ
میسر و کیوان را از
دربانیاش ایوان زبرجد 29فلک در نظر .اگر حسن شاهد
سلوکش به درجۀ اعال نمیبود ،کریمۀ ﴿فی أحسن تقویم﴾
چگونه صحیح مینمود .صبح چون از تعلیم او به سحرخیزی
پرداخت ،شب تاریک را به نور ضمیر خود روشن ساخت .به
تعریف باطنش خامه را روشنی چراغ مهر و به توصیف
ظاهرش نامه را ّ
خرمی چمن سپهر .قطب صومعۀ فلک از

 .1مج :خط
 .2من :چهره
 .3مج - :صحیح
 .4مج :سرفراز
 .5مج + :که
 .6مج + :قطعه؛ من + :رباعی
 .7من :در خلوت
 .8مج :مهربان
 .9مج :خیلش
 .10مج + :طوطیۀ تعریف فضیلت
 .11مج - :کن
 .12مج :همچو او وزیری
 .13مج - :مثل او
 .14من :فرد دنیا ناآورده
 .15مج :اثبات
 .16مج :به آیین
 .17من :افتاده

 .18من :دیگری
 .19مج :داده
 .20من :مورد
 .21من + :است
 .22مج - :وقوف
 .23مج - :رساله
 .24من :باغ
 .25مج + :نظم؛ من :گذاشته
 .26مج :شهنشاهی
 .27مج + :طوطیۀ تعریف سیادت بیت
 .28من :تاریخش
 .29من - :جد
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طغ ــرا ک ــه ثن ــای او ب ــه ج ــان میگوی ــد
از بهـــر شـــرافت زبـــان میگویـــد
خوانــد ز زمیــن مدحتــش همچــو قلــم
حرفـــی کـــه ز لـــوح آســـمان میگویـــد
یـــارب! اثـــری بـــه نالـــه و 4آهـــم ده
در شـــام ســـخن فیـــض ســـحرگاهم ده
از دولــت مــدح آن پیمبرطینــت
5
در جرگـــۀ دوســـتان خـــود راهـــم ده
ّ
تمتّ ،
تم

منابع
خوشـگو ،بنـدر ،سـفينۀ خوشـگو ،تصحيح کليـم اصغـر ،تهران:
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی1389 ،ش.
ت الشـعراء ،تصحیـح علیرضـا
سـرخوش ،محمدافضـل ،کلمـا 
قزوه ،تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی1389 ،ش.
صاحبی ،سـیدمحمد « ،1391طغرای مشـهدی» ،دانشـنامۀ زبان و
ادب فارسـی ،ج  ،4بـه سرپرسـتی اسـماعیل سـعادت ،تهـران،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
صدیـق حسـن خان ،تذکرۀ شـمع انجمـن ،تصحیـح محمدکاظم
کهدویی ،یزد :دانشگاه یزد1386 ،ش.
صفا ،ذبیحهللا  ،1368 ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران :فردوس.
قهرمـان ،محمـد ،1382 ،تجلـی امـام علـی در شـعر طغـرای
مشهدی ،مشهد :جلیل.
ــــــــــ  ،1384 ،ارغـوان زار شـفق (برگزیـدۀ دیـوان طغـرای
مشهدی) ،تهران :امیرکبیر.

پایان رسالۀ معراج الفصاحه

گلچینمعانـی ،احمـد ،1369 ،کاروان هند ،مشـهد :آسـتان قدس
رضوی.
گوپامـوی ،محمدقـدرتهللا ،تذکـرة نتایجاالفـکار ،تصحیـح
یوسف بیگباباپور ،قم :مجمع ذخایر اسالمی1387 ،ش.

 .1مج :از اینجا به بعد را ندارد
 .2من + :از
 .3من + :رباعی
 .4من - :و
 .5من :این بیت را ندارد
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جمله مریدان اوست و غوث خانقاه 1ملک در جرگۀ تابعان
او .رای منیرش به استقامتی نسرشت که صفت آن را چلیپا
توان داشت .شمعی که فتیلهاش از حبلالمتین نتافتهّ ،
فراش
[ ]167قدس الیق دولتسرای او نیافته .سیّدی که 2ظهور
ّ
شرف او به معراج است ،چون جد خود به مناقبش چه احتیاج
3
است.

