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دو رسالۀ طغرای مشهدی

 س د رضا صداات حس نی

)الهامیة طغرا،نسخۀخطیشمارۀ3215کتابخانۀمجلسشورایاسالمی،

گ18(.

طغرابهمطالعۀکتبحکمتوکالم،منطق،فلسفه،معانی

وبیانعالقهداشتهاستاودرضمنرسالۀالهامیهاشچنین

آوردهاست:

ــمودر قــیمیطلب
ّ
درشمســیۀجعفــریحّجــتبــیتعل

مطــّولســفیدارمســألۀاختصــارمیجویــم.گاهــیقانــون

آزادگــیســرورامطالعــهمیکنــموزمانــیشــرحتجریــد

ــه ــمنب ــباوراقیاس ــم.ازترتی ــهمینمای ــدرامقابل بی

خیــالقواعــدتــندادهاموازشکســتهرنگیزنبــقبــهفکــر

شــفاافتــاده.درکنارجویــیکیفیــتحاشــیۀقدیــممیبینــم

ــم)همــان، ــنمییاب ودراشــاراتمــوجرمــوزحکمةالعی

گ19(.

درضمنرسالۀتحقیقاتشنیزازکتبورسایلشمسیه،حاشیۀ 

قدیم شرح تجرید،تفسیر بیضاوی،حکمة العین،شرح مواقف،

شرح مطالع،مطّول،سی فصلسخنبهمیانآوردهاست)ر.ک:

ادامه،رسالۀ تحقیقات،گ47(.

انزوانشست بهکنج دلپذیر طغراآخراالمردرکشمیر

)گوپاموی،نتایج،ص۴8۹؛صدیقحسنخان،شمع انجمن،ص۴۳۳؛صفا

۱770/۵:۱۳68(وهمانجادراواخرمائۀحادیعشر)؟(رخت

سفرآخرتبربستومتصلقبرابوطالبکلیممدفونگردید

)گوپاموی،نتایج،ص۴8۹(.ذبیحهللاصفا)۱770/۵:۱۳68(بهنقلاز

ازجلوس بعد سال راچند طغرا وفات تاریخ ریو، چارلز

اورنگزیبعالمگیربرتختسلطنت)۱06۹ق(ذکرنمودهو

نوشتهاستدرمرآت العالمکهبهسال۱078تألیفشدهازمال

طغراچونمردگانیادشدهاست.

طغرایمشهدیازشاعران،نویسندگانومترّسالنزبردست

سدۀیازدهمهجریاست.والدتشدرمشهدبودودرهمانجا

بهتحصیلادبپرداخت.دراواخردورانحکومتجهانگیر

پادشاه)1014-1037ق(ازمشهدبههندمهاجرتنمود)صفا

عاطفتشاهزادهمرادبخشبن
ّ
1770/5:1368(وچندیدرظل

شاهجهانبهنهایتخوشوقتیسازوبرگجمعیتبههم

رسانیدوهمراهرکابشاهزادهبهسیاحتمملکتجنوبیه،

اوقاتشرابهخوشیسپریمینمود)گوپاموی،نتایج،489؛صدیق

حسنخان،شمعانجمن،433(.

طغرامدتیازعمرخودرادرپنجاببهرفاهیتاحوال

میگذرانید.اودررسالۀالهامیه اشبهاینموضوعچنیناشاره

نمودهاست:»للهالحمدکهنقشمرادمدرپوستتختۀتجّرد

دوارسته.
ّ
نشستهومهرۀطالعمدرگلستانپنجابازششدرترد

جبّهامرنگپارگیندیده...وکالهمبویکهنگینشنیده«

پژوهشگرحوزۀمتون
sedaghat.reza2@gmail.com
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آثارطغرارابایدبهدودستهتقسیمنمود:آثارمنظوموآثار

منثور.آثارمنظوماوشاملدیواناشعارحاویقریببهدههزار

بیت،وساقینامهایدرجوابظهوریترشیزی،نیزهمانند

دیوانشدردههزاربیتاست.ساقینامۀطغرابهمدحشاه

عباسصفویخاتمهیافتهاست)گلچینمعانی816-813:1369(.

آثارمنثورطغراشاملرسایلومنشآتمتعددیبهزبان

و مرتفعات رسالۀ دو رسایل این جملۀ از است. فارسی

تحقیقاتاستکهتاکنونچاپنشدهاند.مامتنیمصّححاز

آنهافراهمآوردهایمکهدرادامۀایننوشتارمیآید.

مرتفعات

رسالۀمرتفعاتداستانیاستکهطغرادرآنبهتوصیفوشرح

نزاعودرگیریشمعبابلبلوکشتهشدنبلبلتوسطشمعو

قصاصشمعپرداختهاست.طغرادراینرساله،هماننددیگر

آثارش،ازواژههاواصطالحاتزبانهندی،علمموسیقی،

اجراموافالکآسمانی،گلهاوگیاهانبهرهبردهاست.

تحقیقات

به آغازکرده،سپس بایکرباعی را تحقیقات طغرارسالۀ

شکایتوانتقادازاوضاعروزگار،گردشایام،شبوروز،

سالوفصلوماه،افالکوسماواتپرداختهودرادامهاز

تیوبیاعتباریاهلقلم،ازجملهخود،سخنبهمیان
ّ
بیعز

آوردهاست.اوهمچنینبهمذمتمعاصرانشپرداختهوآنها

راکورسوادخطابکردهاست.طغراازسرقتآثارواشعارش

توسطدیگرهمعصرانشنیزلببهشکوهگشودهاست.

نسخه های مورد استفاده

۱.نسخۀشمارۀ۳۲۱۵کتابخانۀمجلسشورایاسالمیکهبه

خطنستعلیقکتابتشدهاست.ایننسخهتاریخکتابتندارد،

بادیگرنسخههاییکهدرذیلبهمعرفیآن امادرمقایسه

پرداختهایم،نسخۀصحیحترومعتبرتریاست.مادرتصحیح

متنحاضرایننسخهرانسخۀاساسقراردادیم.درایننسخه

رسالۀمرتفعاتدربرگهای۱۱۱-۱۱۵ورسالۀ تحقیقاتدر

بینبرگهای۴7-۴۹قرارگرفتهاست.

۲.نسخۀشمارۀ۳۲۹6کتابخانۀمجلسشورایاسالمی

بهخطشکستهنستعلیقهندیدرقرندوازدهمهجری که

کتابتشدهاست.رسالۀمرتفعاتدربرگهای۲0۴–۲۱۱و

این ما تحقیقاتدربرگهای۲۳7-۲۴۱قراردارد. رسالۀ

نسخهرابانشانۀ»مج«شناساندهایم.

۳.نسخۀشمارۀ۱۱۴۱۹کتابخانۀمجلسشورایاسالمی

کهبهخطنسخدرقرنیازدهمودوازدهمهجریکتابتشده

است.رسالۀمرتفعاتدربرگهای۲۹-۳۲ورسالۀتحقیقات

دربرگهای7۴-76قرارگرفتهاست.ماایننسخهرابانشانۀ

»من«یادکردهایم.

۴.نسخۀشمارۀ۱0۱7۱کتابخانۀمجلسشورایاسالمی

کهبهخطنستعلیقدرسال۱0۳۹هجریکتابتشدهاست.

ایننسخهاگرچهازلحاظتاریخکتابتبرنسخۀاساسبرتری

دارد،امااعتباروصحتآنازنسخۀاساسکمتراست.رسالۀ

در تحقیقات رسالۀ و ۲۴۱-۲۳6 برگهای در مرتفعات

برگهای۲۴۴–۲۴7قرارگرفتهاست.ماازایننسخهبانشانۀ

»مل«یادنمودهایم.

رسالۀ مرتفعات
بسمهللاالرحمنالرحیم۱

ازمرتفعاتطغراسپهرفصاحتکوکبۀظهوریافتهوازعلّواین
انشامهربالغتبهدرجۀنورشتافته.2

نوبهـــارآمـــدکـــهمقـــراضازپـــربلبـــلکنـــد

ــد ــایگلکنـ ــرفقبـ ــهراصـ ــچ3غنچـ لولهپیـ

عاشــقومعشــوقرا4بــاهمزبــانو5دلیکی6اســت

گلپریشـــانی7چـــوبینـــدشـــکوهرا8بلبـــلکنـــد]111[

ــهای ــربنال ــتمط ــهدرکاراس ــیرانغم ــامم ج

شیشــهبــاایــنبیزبانــیتــابــهکــی۹غلغــلکنــد؟

ــهای ــدقّص ــفگوی ــیمازسرگذشــتزل چــوننس

ــد ــرگردانیکاکلکنـ ــی10زسـ ــمنقلـ ــانههـ شـ

طغرا؛مل:مرتفعات؛من:مرتفعاتموالناطغرا
ّ
1.مج:مرتفعاتمنتصنیفمال

2.مج:+نظم؛مل،من:-ازمرتفعاتطغرا...نورشتافته

3.مج:لولهپنج

4.مج:-را

5.من:-و

6.من:یک

7.مج:-پریشانی

8.مل:از

9.مل:یکی

10.مل:تقلی
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عشــقاگــردلســوزگــرددبــاســمندرطینتان1

ــد ــلکنـ ــاپـ ــهرویآبدریـ ــشرابـ ــوجآتـ مـ

شــمعاز2ایــنگلکــردنتنهــابهاومنســوبنیســت

ـــد ـــنبلکن ـــر3دورگلس ـــرب ـــوباگ ـــودمنس میش

ــدگشــت5 ــازهن ــی4نغمهس ــراعندلیب ــوطغ همچ

طوطـــیازبهـــرچـــهیـــادبلبـــلآمـــل6کنـــد؟

شامیکهخسرو7زّرینکالهــیعنیجهانگیرآفتابــبر

شعشعۀ سپاه زینت از و بود سوار فیروزی روان تخت

روز نقرهخنگ تل
ُ
ک مینمود، طال چشمهسار8 باخترزمین

نمایان قفا از آبنوسیشب پالکی11 و10 میدوید پیشاپیش9

گردید.راجۀبرشکال12کهتایکسالشادابصاحبصوبگی

دریابار13بودبهتردستیکورنشسرسبزیزمّردپذیرفتو

بختیان14سحابراکهازسنگینیبارمرواریدبهفریادرعد

درآمده15بودندبااسبان16حنابستۀبرقپیشکشگذرانید.

یاقوتخانشفقدیدکهعبورزینتبخشهفتاورنگبه

ۀاوارتکابنمود،ازسرکوچۀخودتادر17
ّ
شوکتافروزیمحل

غسلخانۀمغربزمینرابهپایاندازی18لعل19آبدارجویبار

سرخروییبدخشانکرد.20بعدازنزولاجاللازیکطرف

دارالملک ضروری مراتب عطارد اعتمادالدولۀ21

هندوستانافالکرابهعرضرسانیدوازیکجانبآصفخان

1.مل:سمندرطیتان

2.من:ز

3.من:در

4.مج،من،مل:عندلیب

5.مل:شد

6.بلبلآمللقبطالبآملیاست.

7.مل:خروه

8.من:چشمهساز

9.مج:پیشانیاش

10.مج:-و

11.پالکی:کجاوةبیسقف)ر.ک:دهخدا1377:ذیلپالکی(

12.برشکال:لفظهندیاستبهمعنیباران)ر.ک:دهخدا1377:ذیلبرشکال(.

13.مل:دریاباد

14.مج:بختان

15.من:آمده

16.مج،مل:اسپان

17.مل:-در

18.مج،مل:پااندازی

19.مل:+ویاقوت

20.مج:بخشید

21.مج:عمادالدوله

مشتریمطالبالبدیجاگیرداراناوجو22حضیضرامعروض

داشت.

خنجرخانسعدذابح۲۳بهمنصبپنجهزاری۲۴سرافراز

گردیدوقلیچبیگ۲۵سماکرامح۲6بهخطابنیزهدارخانیامتیاز

یافت.پرندهقلی۲7نسرطایربهیمنخدمتبازداریفارغبال۲8

واقعهنویسی دولت به یمانی عرای۲۹
َ
ش زرینقلم و شد

روشنضمیرگشت.بعدازساعتیشاهبیداربختبهمحلخانۀ

افق،تشریفاجاللبردهبانورجهانبیگم۳0زهرهبسترافروز

خوابگردید.

عرشاساس32 کریاس31 در بر فرقدان دوشاخۀ مشعل

برافروختهشدومنصبدارانانجمدرپای33رواقزبرجدبه

داشتنپاسوقتقرارگرفتند.ناگاهنظرحبشخانزحلبر

انورخانماهافتاد،دید34کهخودرابهخواجهسهیلرسانیده،گرم

نیازپاشی35پرتواست.گفت:آری36زردگوش!توراچهحد

کهبهخواجهسرایسرکارمذاقمیزدهباشی.ازاینسخن

مویبرتنانورخانماه37تیغکشید.گفت:آری38سیاهغالم!تو

صاحباین39جرأتشدیکهبهمندرشتیتوانیکرد.گرز

از که زد پهلویحبشخانزحل بر داشت41 که یی40
ّ
مطال

خویشرفت.هوادارانشازدورونزدیکدستبهاسلحه

کردند،راجۀچترسال42سحابخواستکهانورخانماهرا]112[

22.مل:-و

23.سعدذابح:ناممنزلیازمنازلماهاست)ر.ک:دهخدا1377:ذیلسعدذابح(.

24.مل:+شرافت

25.من:قلیچبگ؛مل:قلچبگ

26.مل:را؛سماکرامح:ناممنزلیازمنازلماهاست)ر.ک:دهخدا1377:ذیل

سماکرامح(.

27.مج،مل:پرند

28.مج:فارغالبال

29.مج:شعری

30.من:بگم

31.من:کرباس

32.مج:آستان

33.من:دریای

34.من:ماهدوید

تمام)ر.ک:دهخدا1377:ذیلنیازپاشی(.
ّ
35.نیازپاشی:عرضنیازبهحد

36.مج:ای

37.مج:+برخاستو

38.مج:ای

39.مج:اینصاحب

40.مل:مطال

41.مل:+زد

42.من:چرسال
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تیربارانکند،چونکارهندو1واژگوناست،هرتیری2کهبه3

باالانداختبهپایینآمده4درباغستانزمینافتاد.

آشیانراگ5هندیمیخواند، بلبلدرخسخانۀ حافظ

صدایتیربارانکهشنیدمقامخودرافراموشکردهبهخانۀ

داروغۀباغگریخت.دیدکهروشنبیگشمعچیرۀ6زرتاریبر

سرنهادهوقبایمرواریدبافی7دربرکرده،بابیچۀ8گلکهاز9

عشقاوبرسیخ10خار11کباباستازیکگریبانسربرآورده

افتاد،12گفت:ایزیادهسر است.آتشدرنهادحافظبلبل

کمذات!توراچهیاراکهمعشوق13مرابهچربزبانیتصّرف

نمایی؟روشنبیگگفت:ایلولیزادۀ14ولدالزنا!توکدخدای

آنیکهبهمنهرزهبگویی.15حافظبلبلبرآشفت،16خواستکه

دستبهدشنۀشهپرکند،روشنبیگشمعپیشدستیکردهبه

خنجِرشعله17زخمیبر18ویزدکهازپای19درآمد.

ّراجوباقی
ُ
خبربههمآوازانشرسید،حافظقمریوحافظد

مطربانطربسرایچمندویدندوحافظبلبلرابرداشتهبه

کوچهباغآوردند.شوروفریادبلندشد،کوتوالدورانآگاهی20

یافتبامتابعانخویش21دوید،دیدکهدرباالوپاییندربار

عجبفتنهایبهظهورپیوسته،فرمودکهانورخانماهراازهاله

وتمّوج22ضیابهطوقوزنجیردرآوردندوروشنبیگشمعرا

1.مج:هندی،من:هند

2.مج:تیر

3.مج:-به

4.من:+و

5.راگ:نغمه،سرود،ترانه)ر.ک:علیخان،زیب اللغات،ذیلراگ(.

6.من:چهره؛مل:چره؛چیره:دستارهندی)دهخدا1377:ذیلچیره(.

7.من:-بافی

8.من:پنجه،مج،مل:بیجه؛بیجهوبیچههردواستعمالمیشوندبهمعنایمعشوقه

ربیبیاست)ر.ک:دهخدا1377:ذیلبیچهیابیجه(.
ّ
ومصغ

9.مج:+آتش

10.مل:سیخی

11.مج،من:-خار

12.مج:افتاده

13.من:-معشوق

14.من:لولزاده

15.من:گویی

16.مج:+و

17.مل:شعشعه

18.مج:+سر

19.مج:پا

20.مج:آگهی

21.من:متوانیانپیش

22.مل:دتموج

ازلگن23و24مقراضکندۀدوشاخهکنند.منصبدارانانجم

از25حقۀثریاروغنراحتبرتنحبشخانزحلمالیدند26که

بهحالآمد27ودمسازانحافظبلبلبهسوزنمنقارورشتۀآواز

زخمشرادوختند،چونزخمکاریبودبهحالتنزع28افتاد،

هنوزطفلغنچهیاسین29شروعنکردهبودکهجانبهحق
تسلیمکرد.30

ــادربــاغ
ّ
بلبــلزخمــیمتوف گشــتچــون

شـــدبـــهانـــدوهبـــدلشـــادیگلهـــادربـــاغ

گریــان ریاحیــن گردیــده ماتمکــده بــاغ

ـــاغ؟ ـــرادرب ـــۀصح ـــرودالل ـــشن ـــهپرس ـــونب چ

ســنبلآوردبــهکــفازبــرمرغــانمقــراض

کـــهزماتـــمببـــردزلـــفمطـــّرادربـــاغ

ــیاه ــشســرخوس ــدشــقایقزغم ــهگردی ــسک ب

ــاغ ــادربـ ــهتماشـ ــدبـ ــوهروانشـ کبـــکازکـ

ســروبرخاســتکــهچــونقاعدهدانــانعــزا

نخلبنـــدیکنـــدشازقـــدوبـــاالدربـــاغ

کــمزبــارانبهــاریبــهزمیــننــمنرســید

ـــاغ ـــادرب اشـــکغـــمریخـــتزبـــسطوطـــیومین

ماتــمزدگان چــو ســیهپوش گردیــد زاغ

ننشســـتازغـــموانـــدوهبـــهیکجـــادربـــاغ

چــاکزدزودگریبــانخــودازپنجــۀمــوج

ــاغ ــرغخـــوشآوادربـ ــوآنمـ ــادهچـ ــدافتـ دیـ

را غلغــل زمزمــۀ شــمرد خــارج جــام

بلبلـــیگـــرنبـــوددمکـــشمینـــادربـــاغ

آنشــوخزبان ماتــم از خوشقلــم نرگــس

ــاغ ــرادربـ ــوطغـ ــموآهچـ ــانهزغـ ــدنشـ شـ

23.لگن:شمعدان)دهخدا1377:ذیللگن(.

24.مج:-و

25.مل:وز

26.مل:مالیدن

27.مل:آید

28.مج:زاع

29.مج:یاسمین،مل:+را

30.مج،مل،من:ابیاتذیلراندارند.
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بیچۀ1گلآنقدررویخودرابهناخنخراشیدکهپرخون

شدواللهخاتون]113[چندانمشتبرسینۀ2خویشزدکه

سیاهگشت.ازبسیاریشیونآواز3حافظ4هدهدگرفتواز

کثرتفغان،گلویحافظ5قمریبندشد.دایرهچینیلوفردف

ّراجنیخویش7رادوپارهساخت.
ُ
خودرا6نیلیکردوناید

مالسرودی8میناومالخضرایطوطیدرفکرمرثیهبودندکه

و شبنم ای
ّ
سق برآمد، عرش خروس بال دمامۀ9 صدای

جاروبکشنسیمسحرخیزخدمتشدهبهآبپاشیورفت

وروبپایدرشن10اشتغالنمودند.

مهاوتروزگار،فیلگردونرابهجهتنظر11گذرانیدن

آرایشکردوچابکسوارزمانهابلقایامرابرایمعتاددیدن12

مزیّنساخت.همینکهجبهۀ13نورافشانخسروآفاقپرتوافکن

جروکۀ14مشرقشد،کوتوالدورانحقیقتفسادشبرابهذروۀ

عرضرسانید.امرعالیشرفصدوریافتکهانورخانماهرا

درسیهچاهخسوفاندازندوروشنبیگشمعراسر15ازتن

دصرصربهموجبفرموده
ّ
جداسازند.زندانباندهروجال

عملنمودندوقصاصهردوبهوقوع16پیوست.

مقامشناسانچمنحافظبلبلرابهگالبشستندوازبرگ

و سپردند خاک به گلبن19 حظیرۀ در کرده18 کفن غنچه17

قاعدهدانانانجمنروشنبیگشمعرابهآتش20غسلدادندو

ازپرپروانهکفنپوشانیدهدرگنبدفانوسدفنکردند.مال

1.مج:بیجه،مل،من:غنچه

2.مل:سر

3.مل:سینه

4.مج:-حافظ

5.مج:-حافظ

6.مل:-را

7.مل:خود

8.من:سروری

9.دمامه:نقاره،طبل،طبلک)دهخدا1377:ذیلدمامه(.

10.اساس،مج،مل:درسن؛من:درش؛درشنبهمعنیزیارتودیداراست)ر.ک:

علیخان،زیب اللغات،ذیلدرشن(.

11.مج:نذر

12.مل،من:معنادویدن

13.مل،من:جنبه

14.جروکه:لغتهندیبهمعنایغرفهمیباشد)ر.ک:دهخدا1377:ذیلجروکه(.

15.مل:سرش

16.مج:وضوح

17.مج:+گل

18.مج:+ساختهو

19.مج:گلشن

20.مج:آبش

حربایدرشنی21کهتختنشینخاورراذّرهوارمیپرستید،

مالشبپرهازکورباطنی
ً
زمینادببوسیده،بازنمودکهظاهرا

قآن
ّ

غیبتحضرتمیکند،لهذادرشنیان22اخالصبهشال

فاقنمودهاند،دراینبابهرچهحکمشود.
ّ
واجبالقتلات

قبهاینمیرسدکهازدستچوبداران
ّ
فرمودندکدامشال

خطوط23شعاعیبهروزسیاهافتادهو24درپایدرشن25التفات

مانمیتواندسفیدگشت.

کوهسارقلیخان تا که رسانید عرض به طالخانبیگ

لکه26معادنگشته،27منصبدارانتعیّناتیآن28
ُ
صاحبصوبۀا

یاونقرهسلطان
ّ
سرزمینروزخوشندیدهاندوازدستتعد

ومیرزا29یاقوتولعلبیگوسیمابقلیوفوالدآقاآهنبیگو

قلعیبهادروباقیتربیتیافتگانحضرتبهخاکنشستهاند.

ازاستماعاینسخنآنچنانآتشغضبعطیّهبخشعالم

حرارت ت
ّ
حد از مسافت بعد وجود با که برافروخت

چشمهچشمهعرقازبیخبغلکوهسارقلیخانروانشدوپیچ

وتاببرکمرش]114[افتاده30به31زلزلۀواهمهاعضایشاز

همپاشید.

چونوقتفیضبخشی32سکنۀدارالسلطنۀگیتیبود،33سوار

پالکیالجوردیشدهبهزرفشانیپرتوالتفاتششجهترا

مزیّنساختند.مسیحالزمانعیسیعرضنمودکهمزاجحضرت

آسمانسریرگرموخشک34استوهوایپنجابزیرزمینسرد

وتر،35اگرسایۀسعادتپایهآننزهتکدهراازخاکبردارد،

هرآینهطبعاشرفپذیرایاعتدالخواهدشد.بنابرصوابدید

حکیمرایاتلوامعآیاتپرتوافکنآنحدودگشت.36

21.مج:درستی

22.اساسودیگرنسخهها:درسن

23.مج،من،م:-خطوط

24.مج،من:-و

25.اساس،مل:درسن،مج:درستی،من:درس

لکه(.
ُ
لکه:نامیکیازطوایفجنوبیهند)دهخدا1377:ذیلا

ُ
26.مج:+و؛ا

27.مج:معاونگشت

28.من:-آن

29.من:مرزا

30.مل:+بود

31.مل:-به

32.مل:+بود

33.مل:-بود

34.مج:مل:خنک

35.مج،من:سردتر

36.مل:شد
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جاسوسزمانهبهملکعنبر1شبخبررسانیدکهنورالدین

جهانگیرآفتاببهپنجاب2تحتاالرضانتقالنمود،قابویافته

میان ملکاپور بر سپهر کنار احمدنگر4 از ظلمت سپاه3 با

گردونتاخت.خانخانانمریخچوناز5اینمقدمهآگاهشدبا

یکجانب از شتافت. جنگ میدان به انجم لشکر

حمل شیر8مستسلطان و کّفالخضیب زبر6دستخان7

وشاخزنقلیبیگثوروآقازیادهسرجوزاوکجروبهادرسرطان

ودرندهقلی9اسدودانهداربیگسنبلهوسرگردانآقایرأس10

وحیرانبهادرذنبوثابتقدمبیگقطبباجمعیازگرزبرداران

و تیراندازخانقوس11 ازیکطرف و اخترصفکشیدند

گزندهبیگ و میزان کشمکشقلی و جدی بزاوند12سلطان

عقربورسنبهادردلوودریاباز13آقای14حوتوتنگچشم15

قلیسهاوضعیفبهادرهاللوجمعیتبیگپروینوپریشان

آقایبناتالنعشباجمعیازتیراندازانشهاباستادهشدندو

خانخانانمریخباچندینهزار16احدیومنصبداران17انجم

مکهکشانقرارگرفته،طرحجنگوجدالانگیخت.
َ
درپایَعل

هرچندبهانواعواقسامحربنموده،نتوانستظفریافت،

الجرمبهدستداکچوکی18نظراتدریکطرفةالعینبهدربار

یخبرفرستادکهبراین19ظلمتنژادانظفریافتنمشکل
ّ
معل

است،اگرعنانعزیمتگیتیپناهازالهورانحطاطبهسرهند

ارتفاعمعطوفگردد،یمکنکهبهپشتگرمیحضرتفتحی

روی20نماید.

1.من:-عنبر

2.مج:-بهپنجاب

3.مج:+حبشی

4.من:احدنگر

5.من:کنارسپهرجوالننمودملککافورماهاز

6.مج:زیر

7.مج:حسان

8.مج:سر

9.مج:وروندهقلیخان

10.من:داس

11.مج:قوسیکینه

12.مج:بز،من:بزاوندی

13.مل:دریابار

14.مج:خان

15.مج:جسم

16.مل:-هزار

17.مج،من،مل:منصبدار

18.من:واکچوکی؛داکچوکی:چاپارخانه

19.مج:آن

20.مج:وی

بهرسیدناینخبرخسروجهانفروزبرسمنداوجپیمایی

سوارشدوترکشلمعانبرکمربستهباتیغبندانشعشعهبرآن

سمتشتافت.همینکهپیلسفید21صبحازروشنیدروازۀ

خاور22برآمد،]115[ماهچه23لوایجهانگیری24بربرهانپور

عنبرشبزردرنِگ25 افکند.ملک پرتوهیبت باخترزمین

هراسافتادهبهجانبدولتآبادتحتاالفقمنهزمگشتو

سرخرویتقویتشدهباسپاهانجمتاظفرنگر26
ِ
خانخانانمّریخ

مغربتعاقبنمود،کشاکشیمخالفدرمیداناخضردست
بههمدادوهرجانبچشمۀ27خونشفقروانگردید.28

ـــهای ـــانراگرفت ـــقجه ـــغنط ـــهتی ـــراب طغ

ـــاب ـــرآفت ـــمزجهانگی ـــوه ـــتیت ـــمنیس ک

تیرافکنــانرای29تــوصــدرهفکندهانــد

ـــاب ـــرآفت ـــرتی ـــشپ ـــهترک ـــانب ـــتکم پش

ــود ــمش
َ
ــتَعل ــغخیال ــوریکهتی درکش

رویـــدغـــالفشـــرمزشمشـــیرآفتـــاب

پرتوافکنــی ره ز میشــود آنکــه بــا

ــاب ــخیرآفتـ ــتمایۀتسـ ــودسـ ــمتـ نظـ

درحیرتــمکــهبهــرچــهبیقــدرمانــدهای30

ـــاب ـــرآفت ـــوتصوی ـــودچ ـــۀوج ـــر31صفح ب

تّمت،تّم.32

رسالۀ تحقیقات

بسمهللاالرحمنالرحیم

تحقیقات33طغراچونبهآسمانتازگیخیالراه34یافت،35
21.مج:-سفید،من:سپید

22.مل:+زمین

23.مج:ماهیچه

24.مج:جهانگیر

25.مل:+به،مج:+در

26.من،مل:نزهتگر

27.مل:چشمچشم

28.مج،من:+نظم

29.مج:برای

30.مل،من:ماندهاست

31.مج:در

32.مج،من:-تّمت،تّم؛مل:تمامشدمرتفعاتمالطغرا،ممم
ّ

33.مج:+مال

34.من:بار

35.مل:+و
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تدقیقاتشچرابهزمینرنگینیمقالنیاردشتافت؟رباعی:1

ازبـــسغلـــطاســـتحـــرفقامـــوسفلـــک

ـــک ـــلح ـــانقاب ـــطپریرخ ـــوخ ـــتهچ گش

ــل ــدفص ــیص ــرببین ــشاگ ــرورق دره

ســـطرینشـــودیافتـــهبـــینقطـــۀشـــک

ازبسملۀهاللتاخاتمۀسلخلمعاتماهراوارسیدم،2اوراق

ین4دوران
ّ
شبانهروزشرایک3درمیانسیاهدیدم.اگرفخرالد

رقمسنج5انصافمیبودبهخطایسهوالقلم6رویصفحهرا

ر
ّ
سیاهنمینمود.شمسیۀسالکهبیتصّور7وتصدیقبهنظرتفک

درمیآید،فصولش8ازروی9حّجتومعّرف10درهرباب

را فاق
ّ
ات زمانهقضیۀ کاتبی یکدگر11مینماید.چون نقیض

مطلق12نفهمیده،دردفعنقاضت13فصولبههیچبابمتوّجه

نگردیده؛اگرچهازحاشیۀ قدیمهالۀشرح تجریدبدرپرتو

وضوحانداخته،لیکنمالجاللگیتیبهمتنسقیمکلفشکما

هنپرداخته.مالکمسوادشامکهتفسیر بیضاویصبح
ّ
هو14حق

راندید،15آیاتصافدلیچگونهخواهدفهمیدومالتاریکفهم

شبکهحکمةالعینمهررانشنید،16نکاتروشنضمیریچه

قسمخواهدسنجید؟

اقلیدسروزگاردرتحریر17دوایرافالکبهقواعدی18تار

خیالبرهمنبافت19کهمالقطبگوشهنشیناگربهمطالعه

1.اساس،مل:-رباعی،مل:+وتحقیقاتمالطغرا

2.مج:+و

3.مج:+قلم

جامی
ّ
4.مج:مال

5.مج:راقم

6.مج:سهوابهقلم

7.مل:تصویر

8.مج:فضولش

9.مل:روز

10.اساس،مج:معروف

11.مج،من:یکدیگر

12.من:-مطلق

13.مج:نقایص،من:نقاصت

14.مج:-هو

15.مل:ندیده

16.من:+اقلیدس

17.مج:-درتحریر

18.مل:قواعد

19.مل:برهمهنیافت

چون20محور21باریکشود،سررشتهتواندیافت.مالمرکز

نکتهیابازنهایتغلطبهمیانشرحمواقف22ارضدرماندهو

مالمشرقدهندار23ازغایتسهوشرح مطالع24 افقراآهسته

خوانده.

به ناهید اشارات مقابلۀ]47[ در ُسهای25خردهبین مال

شفاپذیرد.27مالعوای قانونیبیماردماغسوزینشده26که

فریادک28دربحثمطّولکهکشانبهنحویعمرصرفنکرد

کهبیاجلنمیرد.مالرأس29گمراهدرسی فصلمنازلفتحالباب

بروج اثناعشریۀ در کورباطن ب
َ
ن
َ
ذ مال و ندید30 تدقیق

قلعهشناس31تحقیقنگردید.32مذّهب33صحیفۀگردوناگر

نقشکار34میداشت،سرلوحزراندودشمسرابیطرح35

هنر رنگ به اگر انجم جریدۀ مجدول و36 نمینگاشت

میبرد. کار به لونی37 مدارات جدولکشی در برمیخورد،

عانسانیآنقدرسریشنیافتکهافرادمتفّرقۀخلق
ّ
وّصالمرق

دکتابعنصریچندانمقّواندید
ِّ
راخوببرهمچسباندومجل

کهجلد38کیمختیفلکراسرطبلدارگرداند.

صّحافقسمتپیشازآنکه39مصحفبغلیآفتابرابه40

رشتۀشعاعجزوبندیکند،سیپارۀدلمرابهتارآهشیرازهبسته

وکاغذگرنصیبقبلازآنکهورقآبیسحابرابهشوربای

20.مج:چو

21.مج:+کهکشان،مل:شور

22.من:+موافقت،مل:شرحموافق

23.مج:دراز

24.مج:مطالعه

25.مج:سها

26.مج:نشد،مل:داغسوزینشده

27.مج،مل:+و

28.من:فریادبیک

29.مج:مالراسق

30.مج:ندیده

31.من:قافیهشناس

32.مج:نگردیده؛من:+رباعی،بیگانهشدهچشمثریّابهکتاب/محرمنبوددیدة

جوزابهکتاب//درمدرسةفلککهافالطوناست/ربطشنتواندادچوطغرابه

کتاب

33.مج:+درصفحه

34.من:نقشدرپرگار،مل:+گل

35.من:مطرح

36.مل:-و

37.مج:لولویی

38.مج-جلد

39.مل:آینه

40.مل:بر
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دیگبحرآهاردهد،صفحۀچهرهامرابهعقیقاشکمهره

کشیده.قابلیّتدرعالمباالچهاعتبارداردکهدرعالمپایین

داشتهباشد.

خوشنویسیکهقطعۀوجودنوخطانرانگارشنموده،اگر

درقلمروهستیرقمشناسیمیداشت،آنقطعهرابهزودیدر

جزودانعدمنمیگذاشت.ازالفقامتتایایسرینمفردات،

دید۱ اما برداشتنی؛ سرمشق و است دیدنی خوبان ترکیب

تاهلقلم
ّ
کجاستوتمیزکهراست؟۲دراینپردهاگرعز

چنگی زهرۀ زیردست رقمسنج عطارد میبست، صورت

نمینشست.تنروشنقلممهرچهسانبهآتشغمدرنگیردکه

1.مج:دیده

2.من:+غزل:عقلاگرداریمجوازمردمدنیاتمیز/زانکهنتوانیافتنازصورت

دیباتمیز//بهرقطعنسلآدمساختیچندیندوا/ذّرهایمیبوداگردرطینتآدمتمیز

//بزمگیتیراچوبیندکسبهچشمامتحان/درنظرنایدنهدرپاییننهدرباالتمیز/

جامرابربیتمیزیهایساقیخندهاست/ازکجاخواهدسرایتکرددرمیناتمیز//

بستهگرددچشمهرجاتیرهبختیکردگل/خانهچونتاریکشدکیآیدازمیناتمیز

//بیتمیزیچونشعارمردمدیوانهاست/کسنخواهدخواستنیازمننهازطغرا

تمیز.

دستخطشبهزمینیکسانشدهوچراغدلانوریقمرچرا

بهبادکدورتنمیردکهزادۀ۳طبعشبهخاکبرابرگشته.باآنکه

سعدی۴مشتریگلستاننظراترابهاوراقشرفترتیبداده،

درپیشطفالنمکتبخانۀفلکبهرنگمشقیشببیقدر

افتاده.

عرشی5زحلچگونهحرفخوشزبانیخودرابرکرسی

نشاند،6هر7صاحبطبعشهرستانگردونسیاهچۀکفرگویش

میخواند.دراینمیدانبی8تمیزیاگرازتندیخیالکاری

خاور تختنشین سپاه9 سلک در بهرام رزمی میگشود،

نمیبود.چونسحابینیسانبازارگوهرسخنراگرمندید،10

دلسردشده،زیادهازیکفصل11دکانبرواردات12طبعخود

نچید.

فیضیابراگربهآسمانرفته،نهبیتبلندرعدشراخریداری

استونهمصرع13برجستۀبرقشراطلبکاری.مشرقیصبح

اگرصدمطلعبرصفحۀبیان]48[کشیده،ازبیانصافانبزمافق

به یکتحسیننشنیده.مغربیشفقهرچندقطعۀرنگین

خسروانجمگذرانید،غیرازچوبکاریخطوطشعاعصلهای

بهاونرسید.فوقیثریّانظمخودرابرکاغذکبودجمعساخت،

لیک14ازکورسوادیمعاصرانبهدادن15مسّودهنپرداخت.اگر

اوجیهاللازدزدشعرایمنمیبود،برفردالجوردیزیادهاز

یکمصرع16رقممینمود.رونقیسهیلتاازکمطالعیخبر

یافتهبهیََمنعقیقپروریسخننشتافته،۱7هرچندمظهری

خورشیدازتیغزباننورمیبارد،سیاهبختیکسوفدستازاو

برنمیدارد.

3.مج:زاه

4.م:سعد

5.من:عرفی،عرشیعالوهبراینکهمنسوببهعرشاست،تخلصیکیازشاعران

دورۀشاهطهماسبصفوینیزمیباشد.

6.مج:+که

7.من:پیر

8.مل:-بی

9.من:+انجم

10.مج:ندیده

11.مل:سال

12.من:ارادت

13.مج:مصرعه

14.مج:لیکن

15.من:ابدال

16.مج:مصرعه

17.مج:شتافته

دو صفحه از نسخۀ 3215 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی
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تسهابسکهآشفتهاندبهجهتمرده
ّ
موزونان۱انجمازدق

بناتالنعشمرثیهنگفتهاند.مرا۲کهشعری۳ازمناسبتشعر

ت
ّ
دق چرا فوقانی،6 نثر۵ مشابهت از نثری۴ و است یمانی

بیجابرطبعنخوردوچهساندخلبیموقعدردلنخلد.در

در و7 است آسمانپایه الفاظ صندوقهای خیالم کتابخانۀ

جزودانحافظهاماوراقمعانیکهکشانپیرایه.8

ــتخواندارد ــمازاسـ ــاقلـ ــودمتـ ــدانوجـ قلمـ

دواتدیـــدهازاشـــکمســـیاهیرارواندارد

ــدانرا ــنقلم ــرحای ــزادط ــهروبه ــدازچ نخواه

ـــاندارد ـــبزداغنوخط ـــرجان ـــهه ـــیب اش
ّ
ـــهنق ک

ــیده ــکتراش ــایکی ــتخوان9خامهه ــااس ــودت ش

زفهـــمتنـــدمـــنگزلک10بـــهجیـــبخـــودنهـــاندارد

ــط11خالــی
َ
نپنــداریکــهمانــدهایــنقلمــدانازِمق

ـــتطبعـــمبـــرایکاتبـــاندارد
ّ
ـــطازدق

َ
ِمق

زبــان12خــودبگز13چــونکاغذشــرحدلمشــدکج14

ـــاندارد ـــشده ـــراصالح ـــمازبه ـــراضلب ـــهمق ک

ــی ــلدردمکتوب ــهاه ــدب ــهبنویس ــدآنک ــهقص ب

قلمـــدانتنـــمرامنشـــیغـــمدرمیـــاندارد

ــد ــمش ــین ــدهب ــردازیدواتدی ــتنامهپ زدس
ســیاهیبسکهخشــکافتــادهحکمســرمهداندارد15

دواتدیــدهامراکاتــبغــمکــردچــونکاوش

ــانیازآن16دارد ــژگانپریشـ ــۀمـ ــدلیقـ ــرآمـ بـ

1.مل:موزانان

2.من:+مرتبه

3.مج،مل:شعر

4.من:نثرهای،مج:نثر،مل:نثره

5.مج:نثره

6.مل:فوقی

7.مج:-و

8.من:+غزل،مج:نظم

9.اساس،من:استخوانی

10.گزلک:کاردکوچکدستهدراز)ر.ک:دهخدا۱۳77:ذیلگزلک(.

11.مقط:استخوانکوچکیکهنویسندهقلمرابررویآنقطزند)دهخدا۱۳77:

ذیلمقط(.

12.مج:زبانم

13.اساس،مل:مگز،مج:غیرمنقوط

14.من:ازشرحدلکجمج،مج:گنج

15.من:-دارد

16.مل:ازاو

ــرســراپایش ــدهب ــسشــنجرفخــوندلچکی زب
ـــواندارد18 ـــگشـــاخ17ارغ ـــدانرن ـــنقلم غـــالفای

مــدادش19آنچنــانشــدعاقبــتازدودۀســودا

ـــاندارد ـــرایامتح ـــفب ـــمدرک ـــمقل ـــراه ـــهطغ ک

تّمت،تّم20

منابع

دهخـدا،علیاکبـر،1377،لغتنامـه،تهـران:دانشـگاهتهـرانو

مؤسسۀلغتنامۀدهخدا.

صدیـقحسـنخان،تذکرۀ شـمع انجمـن،تصحیـحمحمدکاظم

کهدویی،یزد:دانشگاهیزد،1386ش.

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

علیخـان،سـلطانعلی،زیب اللغـات،بـهکوشـشعلـیبیـات،

قم:مجمعذخایراسالمی،1391ش.

گلچینمعانـی،احمـد،1369،کاروان هند،مشـهد:آسـتانقدس

رضوی.

تصحیـح نتایج االفـکار، تذکـرۀ  محمدقـدرتهللا، گوپامـوی،

یوسفبیگباباپور،قم:مجمعذخایراسالمی،1387ش.

17.مج:سرخ

18.من:-دارد

19.من:مدارش

20.مج،من:-تّمت،تّم،مل:تمامشدتحقیقاتطغراممم


