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تا ده کلیدواژه باشد.
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مقدمه
مُلْتَمسات (درخواستها) به سرودههایی گفته می شود که شاعر در قالب آنها ،چیزی یا
چیزهایی از ممدوح و مخاطب خود می خواهد ،و این درخواستها مییتواننید جنبیة
مادی داشته باشند ،یا معنوی ،و یا حتی در شکل یک تمنای سادۀ عاشیقانه ،مطیرح
شوند ،همچون التماس بوسهای از لب معشوق ،درخواست عاطفتی از وی و ....
میتوان گفت که از همان زمان شکلگیری شعر پارسی ،ملتمسات نیز بیه نیوعی
وجود داشته ،و با رواج قصاید مدحیّه ،رونق بازار صله ،و به تعبیر دیگر ،رواییِ شعر
درباری ،دامنة این موضوع نیز گسترده شده ،تا آنجا که در قالب یک گونة ادبیی بیه
نام «ملتمسات» درآمده و منظوماتی نیز با همین عنوان سروده شده است ،چنیانکیه
ملتمسات حسامالدین خویی ،و ملتمسات عبدالحمیدبن عبدالرحمن انکوری.
برخی از سفینهها نیز یی که بر مبنای موضوع تنظیم یافتیهانید ییی بیابی بیه نیام
«التماسات» یا «ملتسمات» و ابیاتی در این مضمون دارند:
 .0احمدبن محمد کالتی اصفهانی ،که مونس االحرار را در 712ق تنظییم و تیدوین
کرده ،بیست و ششمین باب از سفینة خود را به «معما و لغز و ملتمسیات» مخیت
کرده ،و در بخش ملتمسات ،ابیاتی از مجدالیدین همگیر ،انیوری ،ظهییر فارییابی و
کمالالدین اسمعیل ،ثبت کرده است (مونس ،گ 360ی.)370
 .2محمدبن یغمور قسم پنجم از سفینة خود را به «التماسات از هر نوعی» اختصاص
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داده و ابیاتی از کمال اسمعیل اصفهانی ،انوری ،شیهاب مییّید ،سیراجالیدین قمیری،
کمالالدین عبدالرزاق ،علوی نسوی ،اشرفی سمرقندی و عمادی آورده است (سیفینة

ترمذ ،گ 030ی.)035
 .3در جُنگ شمارۀ  187کتابخانة الال اسماعیل (استانبول ،کتابخانة سلیمانیه) که بیه
خط حمزهبن عبداهلل طوسی رقم خورده ،ملتمسات حسیامالیدین خیویی درج شیده
است (جنگ الال اسماعیل ،گ 010ی.)018
 .1در سفینة اشعار شمارۀ  03122/2اسعد افنیدی (گ  )153کیه در سیدۀ نهیم هجیری
کتابت شده ،بخشی با عنوان «فی التماس الیرّاح و مایناسیبها» مسیطور اسیت ،و در آن،
قطعاتی در التماس باده آمده ،ولی به نام سرایندگان ذکر نشده است.
دربارۀ ملتمسات
 .0پیش از آنکه ملتمسات ،به عنوان یکی از موضوعات ادب پارسی ،مطرح شیود و
منظومههایی در این قالب قابلیت وجود یابد ،مقولة «درخواسیت» در شیعر پارسیی
نمود داشته ،و تعبیر «قطعة تقاضایی» که کمال اسمعیل در شعر خود آورده 0،میتواند
به نوعی ،عنوانِ اصطالحی این موضوع از ادب پارسی تلقی شود.
 .2بالغتپژوهان ،برای ملتمسات و تقاضاهای شاعرانه ،انواعی برشمرده و این انواع
را در قالب سه اصطالح بدیعی حُسن طلب ،استعطاف ،ابرام السئوال (ادب السیئوال)
تعریف کردهاند.
 .3ملتمسات ،اغلب ،مُعیِّنِ درخواستهای واقعی «شاعران طامع» (همیان ،ص  )111از
مخاطبان مشخ

اند ،مثل ملتمسات انوری (همان ،گ  2،)111اما برخیی از آنهیا ،از

سر تفنن به نظم کشیده شدهاند و ناظم خواسته در ایین مضیمون نییز طبیع خیود را
 .0سه شعر رسم بُوَد شاعرانِ طامع را

یکی مدیح ،دوم قطعة تقاضایی ...

 .2دربارۀ ملتمسات انوری ،نک :شفیعی کدکنی .006 :0372

(کمال اسمعیل ،دیوان ،ص )111

ملتمسات انکوری 9 /

بیازمایید ،ماننید ملتمسیات حسیام الیدین خیویی ( مجموعیه آثیار ،ص  )030و
ملتمسات انکوری.
 .1ملتمسات مستقل ،همچون دو مورد مذکور ،در شکل یک منظومه اما در قوالب و
اوزان مختلف ،به نظم کشیده شدهاند ،چنانکه حسامالدین خویی ،ملتمسات خیود را
در قالبهای رباعی و قطعه منظوم نموده ،و قطعات را در اوزان مختلف به نظیم آورده
است .انکوری نیز چنین کرده است (← سطور پسین).
 .5ملتمسات ،به حیث احتوا بر اسامی عناصر و میلفههیای تمیدنی ،همچیون لیوازم
معیشت (پوشیدنیها ،خوردنیها ،آشامیدنیها و ،)...ادوات فرهنگی و کتابت (کاغذ ،قلم،
دوات و )...و مطالب و مسائلی از این قبیل ،میتوانند در بررسیی زنیدگی اجتمیاعی
مردمان هر دوره جزو منابع و مواد تحقیق قرار گیرند.
ملتمسات خویی
کهنترین نمونه از ملتمسات یی و البته از گونة مستقل آن که در شکل ییک منظومیة
مختلفاالوزان ،بیان شده یی سرودۀ حسامالدین حسنبن عبدالمیمن خویی (زنده در
719ق) است:
 ...بباید دانست که این اوراق ،مشتمل است بر مقدار صید و انید قطعیه و ربیاعی در بیاب
ملتمسات که اضعف خلق اهلل ،الحسنبن عبدالمیمن الخوئی یی احسن اهلل خاتمته یی جهیت
اقران لطیفطبع ،و اخوان صاحبفضل ،که به وقت معاشرت و منادمت ،بیه کیار دارنید ،از
دیوان خود ،مفرّد کرد( ...همان ،ص .)030

خویی در ملتمسات خود ،از انوری یاد کرده ،و این تذکر ،حاکی از شهرت انوری در
سرایش قطعات تقاضایی است:
بگییییذار حییییدیث انییییوری را

ای پاکییییدل و خجسییییتهانفییییاس!

کییو سییرور عصییر خویشییتن بییود

نییه زییین شییعرای پُییر ز وسییواس
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از راه لطافیییییییت و ظرافیییییییت

نیییه از سیییر احتییییاج و افیییالس

گییییر ملتمسییییات میییین بخییییوانی

دانیییی کیییه گذاشیییتهام ز عبّیییاس
(همانجا)

اما پس از ملتمسات خویی ،یکی از کهنترین نمونههای شناخته شدۀ این موضوع از
شعر پارسی ،ملتمسات انکوری است که به تقلید از حسامالدین خویی ،در 758ق به
نظم کشیده است.
انکوری

0

عبدالحمیدبن عبدالرحمان انکوری (انکوری ،سلکجواهر ،گ 71؛ همو ،منیۀ الۀااظیی ،
گ 00؛ ملتمسات :نک :دیباچة ناظم؛ حاجی خلیفه ،کشف الظنون ،ج  ،2ص 911؛ بغیدادی،

هدی العارفی  ،ج  ،0ص  ،)516ادیب و دانشور پارسیسرا و تیازینیویس عثمیانی در
سدۀ هشتم هجری است که اطالعات چنیدانی از او در دسیت نیسیت .او در 763ق
منی الااظیی را تألیف کرده ،و از این رو تا این سال زنده بوده است.
از سلک جواهر و ملتمسات برمیآید که طبع موزونی داشته ،و عالقهمند به بییانِ
موضوعات ادبی در سلک نظم بوده است .تخل

شعری او «حمید» است.

از منی الااظیی یی که رسالهای به تازی در باب اخالق ،حکمیت و موعظیت اسیت
(انکوری ،منی  ،گ  )00والمعشّرات و المخمّسات ،که آثاری در موضیوع احادییث نبیوی
بودهاند 2معلوم میشود که در متون حکمی و معارف دینی نیز غور داشته است.
آثار انکوری
 .0سلک جواهر و نصیب االخوان .واژهنامهای است منظوم که انکوری آن را با اقتدا
به صاحبین نَصیبین ،بدرالدین ابونصر فراهی (صاحب نصاب صبیان) و حسیامالیدین
 .0انکوره ،همان انقرۀ پیشین ،و آنکارای کنونی است (نک :دانشنامة ایران و اسالم ،ج  ،0ص 251ی.)253
 .2نک ← :سطور پسین.
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خویی (صاحب نصیبالفتیان) به رشتة نظم کشیده ،و در آن «به مقیدار سیی و پینج
قطعه در بعض بحور» و «به عدد پانصد و پنجاه بیت ،و در آخر هر قطعه ،یک بییت
فارسی زیاده از ابیات محدوده» (انکوری ،سلک ،گ 71یی )75درج کرده است .او این
منظومه را در سلخ جمادیاآلخر 757ق به اتمام رسانده است (همان ،گ :)027
«حمید» این را بهسال هفصد و پنجاهوهفت اندر
به اتمامش رسانیدی بیه عیون خیالق ییزدان
آغاز رساله
الحمد هلل الّذی زیّن االنسان بالرّاس ،و الرّأس باالنسان ،و کرّمهم علی سیائر
االشیاء بالفصاح و التّبیان ...چنین گوید ناظم این جواهر ظیاهره ،و قاییل
این ابیات طاهره ،المُقرّ علی ذناب الکبیرۀ ،و المعترف علی دیانۀ الکییۀرۀ
عبدالحمیدبن عبدالرحمن االنکوری  ...که وقتی از خاطر خطیر خاطر و دل
ناظر بصیر ناصر عبور کرد که اقتدا بر شاعرین عالِمین و شیاعری عیالَمین،
شمسین منیرین و قمرین بدرین ،صاحبین نصیبین ،موالنا بدرالمل و الیدین،
ابونصر فراهی و اوالنا حسام الدین الخیویّ  ...کیرده ،دُرر اصیداف فکیر را
صِرف بجهت مُهور اعراس نظم ،صَرف کنم (همان ،گ 71ی.)75
پایان رساله
«حمید» این را بهسال هفصد و پنجاهوهفت اندر
به اتمامش رسانیدی بیه عیون خیالق ییزدان
(همان ،گ )027
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از سلکجواهر نسخههای متعددی در دست است.

0

 .1ملتمسات (← سطور پسین).

 .8منی الااظیی و غنی المتعیی (بیه عربیی) 2:انکیوری ،پیس از آنکیه المعشّیرات
و المخمسّات در احادیث نبوی را تمام کرده ،خواسته است تا چهل باب در اخالق و
حکمت و موعظت بپردازد؛ چنانکه هر بابی را بیا ذکیر احادییث نبیوی ییی کیه از
کتابهایی مثل المشارق و المصابیح التقاط نمیوده ییی آغیاز کیرده ،در پیی حیدیثی،
حکایتی یا حکایاتی آورده ،و بعید از نقیل حکاییات ،فواییدی از احیوال فضیالی
متقدمین و اقوال علمای متبحرین درج کرده است .او پس از ذکر هر حدیثی ،به نیام

مستخرج حدیث از اصحاب کتب ستّه نیز تصریح کرده است .اما ابواب منی الااظیی
عبارتاند از:
 .0کلمة توحید .2 ،صلااۀ بر نبیی (ص) .3 ،در تسیبیح و ذکیر اهلل تعیالی .1 ،در
صلوات خمس .5 ،در صلاۀ جمعه .6 ،در اخالص عمل و تیرک رییا .7 ،در طلیب
علم .8 ،در ترک عمل به علم .9 ،امر به معروف و نهی از منکر .01 ،در عدل  ،00در
ظلم .02 ،در اجتناب از صحبت اُمرا .03 ،در ورع .01 ،در کسیب .05 ،در قناعیت،
 .06در توکّل .07 ،در حرص .08 ،در ذمّ مال .09 ،در فقرا .21 ،در شکر و صبر بیر
شدّت .20 ،در اکرام ضیف و همسایه و فصیلت لقمه .22 ،در سخا .23 ،در محبیت،
 .21در جهاد .25 ،در حج .26 ،در نکاح .27 ،در حُسن خُلق .28 ،در حلم و رفق،
 .29در کظم غیظ .31 ،در غیبت .30 ،در حسد .32 ،در کبر و تواضع .33 ،در صیلة
رحم .31 ،در حیا .35 ،در زجر از ضحک .36 ،در نهی از شرب خمر و بیان ثیواب
توبه .37 ،در ذکر موت و استعداد .38 ،در صبر بر مصیبت .39 ،در عذاب قبیر.11 ،
در رجای مغفرۀ.
 .0نک :معجم التاریخ ،ج  ،2ص ( 0511ش )1311؛ درایتی 086/6 :0389؛ حسینی اشکوری ،فهرست ،ج
 ،3ص .0990
 .2در البهالی متن عربی رساله اشعار فارسی نیز آورده شده است.
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دستنوشتهای چند از منی الااظیی در کتابخانههای دنیا ،بهوییژه ترکییه ،محفیو
است (نک :معجم ،ج  ،2ص ( 0511ش  ،))1311و یگانهدسیتنویس موجیود از آن در
ایران ،در کتابخانة آییتاهلل مرعشیی بیه شیمارۀ ( 3512/2گ 00یی )51نگهیداری
میشود ،که به خط بخشایشبن محمدبن بخشایشبن عاشیق پاشیا در سیال 936ق
کتابت شده است (حسینی اشکوری ،فهرست ،ج  ،9ص .)218

آغاز رساله
الحمدهلل خالق النسم و رازق المخلوقات و مقدّر القسم ،الّذی جعیل اصیحاب
الحدیث قدوۀ للعلماء و رفع الای عزّهم فی عسکر الصلحاء و الصلاۀ علی نبیه
محمد و آله الکرام و الثناء علی اصحابه العظام .امیا بعید فلمیا اتمیت کتیاب
المعشّراتو المخمّسات فی االحادیث النبایۀ تألیفیا اردت ان اجمیع اربعیین
بابا...

(منی  ،گ .)00

پایان رساله
 ...و لما قسا قلبی و ضاقت مذاهبی

جعلت الرجاء منیی لعفیوک سُیلّما

تعیییاظمنی ذنبیییی فلمیییا قرنتیییه

بعفوک یا ربّی کان عفیوک اعظمیا
(همان ،گ 19ی)51

 .1المعشّرات .رسالهای در حدیث نبوی که انکوری در دیباچة منی الااظیی (گ )00

از آن نام برده است ،و دستنوشتهای از آن در دست نیست.
 .5المخمسّییات .رسییالهای در حییدیث نبییوی کییه انکییوری از آن نیییز در دیباچییة
منی الااظیی نام برده (همانجا) اما تاکنون نسخهای از آن ،شناخته نشده است.
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ملتمسات انکوری
انکوری در هفتم ماه جمادیاالولی 758ق ملتمسات خود را به نظم کشییده تیا «در
میان اخوان و اهل احسان ،دایر شود» .او «صد رباعی از قسیم ملتمسیات متفرقیه»
گفته ،و ظاهرا منظور او از رباعی در اینجا نه قالب رباعی ،بلکه اشعاری مشتمل بیر
چهار بیت است .ملتمسات ،حاوی یکصد قطعه شعر است ،و از آن شیمار ،تعیداد چهیار
قطعه در قالب و وزن رباعی و بقیة اشعار در قالب قطعات مُقفّا با اوزان مختلف است.
ملتمسات انکوری ،به حیث اشتمال بیر اسیامی ابزارهیا و ملزومیات معیشیت و
میلفههای تمدنی در سدۀ هشتم هجری ،بهویژه در آسیای صغیر ،جزو مواد تحقیق در
تاریخ اجتماعی آن روزگار به شمار میرود ،و عالوه بر آن ،نشاندهندۀ نفوذ و تأثیر
زبان فارسی در قلمرو عثمانی و یکی از حلقههای اتصالِ بین زبان پارسی و فرهنگ
و ادب این سرزمین است .همچنین پس از ملتمسیات خیویی ،دومیین اثیر مسیتقل
شناخته شده در موضوع ملتمسات ،و در بررسی این نوع ادبی ،قابل توجه است.
انکوری ملتمسات خود را به پیروی از حسامالیدین خیویی بیه نظیم کشییده ،و
نشانههای این اقتفا در منظومة وی آشکار است .تفاوت عمدۀ ملتمسات او با خیویی
در این است که انکوری ،خود را ملتزم به نظم قطعات مُقفّا (در قالب دو بیت) نموده،
در حالی که خویی چنین شیوهای را التزام نکرده است .در ملتمسات خویی ،قطعیات
مُقفّا نیستند ،و اکثر آنها ،چند بیت را شاملاند.
ملتمسات انکوری از زبان و بیان شاعرانه تهی است ،و از تصویرهای تازه خالی،
اما شاعر با اتکا بیه برخیی از تکلفهیای بیدیعی ،بیهوییژه جنیاس ،کوشییده اسیت
صنعتورزی خود را در پارسیسرایی بنمایاند:
جناس تام :جدول (جو) ،جیدول (اصیطالح کتیابآراییی) ← (0)9؛ طیایف (نیام
ناحیهای نزدیک مکه در حجاز) ،طایف (طوافکننده) ← ()22؛ عزیز (گرامی) ،عزییز
 .0اعداد ارجاع به شمارۀ قطعه است.
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(نایاب) ← ()25؛ باز (دوباره) ،باز (گشوده) ،بیاز (پرنیدۀ شیکاری) ← ()50؛ دقییق
(باریک) ،دقیق (آرد) ← ()59؛ وَدود (دوست ،از نامهای خدای متعال) ،وَدود (آزمند)
← ()65؛ تیر (نصیب) ،تیر (عُطارِد) ،تیر (نیاوک) ← ()86؛ میأموم (پیشیوا) ،میأموم
(دماغ ضرب رسیده؟)← ()96؛ جاریه (کشتی) ،جاریه (روان شونده) ،جاریه (کنیزک)
← ()97؛ شیراز (شیهر) ،شییراز (ماسیتینه) ← ()51؛ قُصیور (جمیع قصیر) ،قصیور
(کوتاهی) ← ()53؛ خواسته (مال) ،خواسته (تقاضا) ← (.)97
جناس ناقص :کِلّه (خیمه) ،کَلّه (تیارک سیر) ← ()57؛ نهیال (درخیت نورسیته) ،نهیال
(نهالی :زیرپوش) ← ()91؛ صوفی (پشمینهپوش ،فقیر) ،صوفی (صوف :جامه) ← (.)66
جناس زاید :عامر ،آمر ( .)0طایف ،قطایف ( .)22دام ،بادام ( .)21نار ،انار ( .)29شیام،
مشام ( .)38تاج ،محتاج ( .)16آبی ،مآبی ( .)55موجود ،جود ( .)92موصیوفی ،صیوفی
( .)66سبیل ،سلسبیل ( .)99هالک ،مهالک ( .)62ساز ،دمساز (.)95
جناس مذیّل :دَر دَر ،در دَرد (.)56
جناس مرکّب :قلمدان ،قلمدان ()1؛ روغنی (نانی که خمیر آن را با روغن سرشیته
باشند) ،رو غنی (رخسار  +خوش و خرّم) ،روغنیی (روغین) ()21؛ برخیوان (فعیل
امر) ،بر خوان (حرف اضافه  +سفره) ()18؛ ما کیانیم (ما بزرگانیم) ،ما کیانیم (ما چه
کسانیم) ،ماکیانیم (ماکیان :مرغ خانگی) ()56؛ بَنان (سرانگشت) ،بِنان (به نان) ()37؛
بِرَنجی (در رنجی) ،بِرِنجی (برنج) ()58؛ با قال (با دشمنی) ،باقال (از حبوبات) (.)61
جناس شبه اشتقاق :هدات ،دهات ()01؛ مهذّب ،مذهّب ()00؛ آواره ،اَوره (.)68
جناس خط :تاسه ،باشه ()52؛ (بِنیر= به بند) ،پنیر (.)39
جناس مضارع :جدید ،حدید ()12؛ مِحَن ،مِجَن ()76؛ خالی ،حالی ()89؛ غمامیه،
عمامه (.)63
تشبیهات انکوری در ملتمسات متعارف است ،و در آنها نشانههیایی از غرابیت و
تازگی نمیتوان یافت:
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تشبیه رو به ورق گل ( ،)03تشبیه لفظ به شَکر ( ،)07تشبیه خال به حجراالسود
( ،)022تشبیه دهن به شکر ( ،)22تشبیه لب به قطایف ( ،)22تشبیه سیخن بیه قنید
( ،)23تشبیه احسان به دام ( ،)21تشبیه حیال دشیمنان بیه رنیگ زاغ ( ،)26تشیبیه
سخاوت به بحر ( ،)15تشبیه کرم به غدیر ( ،)51تشبیه هنر به آب ( ،)71تشبیه جود
به جوی ( ،)15تشبیه دست به کوزه ( ،)75تشبیه قد خمییده بیه حیرف نیون (،)78
تشبیه درخشش شمشیر به درخشش برق ( ،)85تشبیه میال بیه درییا ( ،)97تشیبیه
دست به بحر ( ،)97تشبیه دل به جاریه (.)97
دیگر آرایههای ادبی و بالغی به کار رفته در ملتمسات ،عبارتاند از:
کنایه :خر ،لنگ شدن :کنایه از ناق

بودن کاری و چیزی ()25؛ وقیت قاقیا بیه

کالغ آمدن :کنایه از فرا رسیدن زمستان (.)71
استعاره :عرق گیل :اسیتعاره بیرای گیالب ()03؛ شیبپیره (اسیتعاره بیرای آدم
زشتخوی و زشتروی) (.)10
معما86 ،85 ،63 ،60 ،12 ،35 ،33 :
برخی از ویژگیهای زبانی ،سبکی و دستوری نیز در ملتمسات دیده میشود:
کلمات و ترکیبات قابل توجه :مردمانه (مردم +عالمت صفت نسبی) ()36؛ دمک:
لحظه ،وقت ()15؛ آخریان (متاع خوب و گزیده) ()17؛ صُبره :انبار گندم کیل ()57؛
سالینه (سال  +عالمت صفت نسبی) :هر سال ()82؛ پراکند کردن (.)18
استعمال «با» به جای «بر».19 ،27 :
تشدید کلمات (البته به ضرورت وزنی) :بلّور ( ،)15بُرّی (.)85
حذف منادا پس از حرف ندا (ای).96 ،93 ،91 ،77 ،66 ،19 ،26 ،6 ،5 :
آوردن دو حرف ندا برای منادا.99 ،76 :
آوردن فعل مفرد برای جمع.11 ،30 :
ذکر «مر» و حذف «را»ی مفعولی.76 ،72 :
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با وجود توانایی انکیوری در پارسیی سیرایی ،و هنرنمیایی او در سیخنآراییی،
اختالالت وزنی و قافیهای در اشعار او آشکار است ،و ظاهرا این خللپذیری ناشیی
از نحوۀ تلفظ کلمات در ترکی عثمانی بوده است (از جمله ،نیک،21 ،09 ،9 ،5 ،1 :
.)92 ،81 ،78 ،73 ،61 ،58 ،56 ،51 ،52 ،18 ،16 ،11 ،11 ،39
دستنویس ملتمسات
ملتمسات انکوری در ضمن مجموعة شیمارۀ  5381کتابخانیة فیاتح اسیتانبول( 0گ
19پی 60پ) به نسخ تحریری احمدبن بخشایشبن عبداهلل در سیال 870ق کتابیت
شده است .لبة پایین گ 60پ آسیب دیده است ،و از این رو کلماتی از رقیم کاتیب

خوانده نمیشود (نک ← :تصویر نسخه).

کاتب رساله اکثر حروف و کلمات را اعرابگیذاری کیرده اسیت؛ بیدین ترتییب
میتوان به نحوۀ تلفظ آنها در زمان کتابت نسخه پی برد .با توجه بیه اینکیه اثیر در
قلمرو عثمانی به رشتة تحریر درآمده ،ظاهرا منظور کاتب از معیربنمیایی کلمیات،
نشان دادن تلفظ درست آنها به ترکیزبانان بوده است.
در کنار چندی از واژه ها سه نقطه ( ).:به عنیوان نشیانة تشیکیک در بیازخوانی
گذاشته شده ،و احتماال این نشانهگذاری توسط کاتب صورت گرفته است.

 .0این مجموعه به خط چند کاتب در فاصلة سالهای  830و 870ق کتابت شده است (نک :حسیینی :0392
.)187-186

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
شکر و سپاس بی حدّ ،بر ایزدی که دُرر نثر معانی را از اصدافِ بحیارِ افکیارِ دقیقیة
اصحاب اشعار ،بر جهت تزیینِ تیجانِ 0ظرفا نظم داد ،و مدح و ثنای بی عدّ ،بر روان
محمد مصطفی یی صلّی اهلل علیه و سلّم یی و بر آل و اتباع او باد.
چنین گوید ناشر این فرایید ،و نیاظم ایین قالیید ،اجیوح خلیق اهلل و اضیعفهم،
عبدالحمیدبن عبدالرحمن االنکوری یی اصلح اهلل عاقبتهما یی که وقتی از خاطر ایین
داعی گذشت تا جهت یاران باوفا و خلّان باصفا یی کثّرهم اهلل تعالی و هَداهُم یی صد
رباعی از قسم ملتمسات متفرقه ،که در میان اخوان و اهل احسان ،دایر شیود ،گفتیه
آید .بعد از اتمام کتاب نصیب االخوان ،در هفتم میاه جمیادی االولیی سینة ثمیان و
خمسین و سبعمائة ،بعون اهلل الخالق الحنّان و رازق المنّان ،به اختتام پیوست .الحمدهلل
و اوّال و آخرا و ظاهرا و باطنا.
 .0در التماس قلم و کاغذ 19[ 1پ]
ای واسط و بغداد ز عدلت شده عامر

3

 .0متن :بیجان؟؛ تصحیح قیاسی .تیجان :جمع تاج.
 . 2شمارۀ قطعات افزودۀ مصححان است.
 .3عامر :در معنای مفعولی به معنی آباد ،مثل معمور.

بر اهل هنرها و سیخا گشیته ای آمیر
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بفرست به داعی ،قلیم و کاغیذ نیکیو

تا مدح تو بنویسم و باشم به تو سامر

0

 .1التماس قلم
1

ای مهتییر و میییر خییاص و عامییه

مخصییوص تییو گشییته در زعامییه

از بهییییییر نبشییییییتن ثنییییییاءت

بفرسیییت بیییه بنیییده چنییید خامیییه

 .8التماس قلمتراش
شاها! ز گُلِ عطا ،میرا شیم 3بفرسیت

در مسییند 1تحریییر ،فِراشییم 5بفرسییت

چون حکم تو قاطع 6و دمشقی 7و نکو

از روی کییرم ،قلییمتراشییم بفرسییت

 .1التماس قلمدان
اعیییدات چیییو نیییون در الیییم دان

وان رای صیییواب خیییود ،قلیییم دان

مقصود رهیی ،شینو چیه چییز اسیت

از حضییییرت عالیییییت ،قلییییمدان

 .1التماس کاغذ
ای بر سر و بر عُمر تو میخورم سوگند

8

جُزوی و دو جُزوی ز کتابم شده ابتیر

بوی خوش تو مشک و نفسهای عدو گند[51ر]

فرمای ز کاغذ به غالمت طبقیی چنید

 .0سامر :گوینده ،سخنگوی ،افسانهگو.
 .2زعامه :بزرگی و مهتری.
 .3شم :بو.
 .1مسند :بالش بزرگ ،تکیهگاه.
 .5فِراش :بساط ،گستردنی.
 .6قاطع :برنده ،صفت قلمتراش ،چاقوی ویژهای که برای تراشیدن قلمهای کتابت به کار میرود( .نک :ماییل هیروی
721 :0372ی722؛ قلیچخانی 278 :0388ی.)280
 .7تیغهای دمشقی به برندگی و نیکویی معروف بودند (نک :آبادی باویل .)302 :0357
 .8کذا.

ملتمسات انکوری 10 /

 .1التماس مجموعه
ای ازدیییاد یافتییه از رویییت آفتییاب

وز تابِ نورِ علم تو روز است ماهتاب

مجموعه ای فرست مرا روزِ چنید ،تیا

راند هموم را همگیی زیین دلِ کبیاب

 .1التماس نامه
ای که گشتی هر دم اندر معدن انعامها

هر یکی 0را خیر و احسانت شها! 1چون دامها

بنده بر لطف و کرمهای تو کرده اعتماد

زان جهت کردم توقّع از حضورت نامَهیا

 .8التماس پرگال
مرکز تو شیدی بیه جیود 3و افضیال

حالییت بییه تزاییید اسییت و اقبییال

خیییواهی کیییه میییراد مییین بیییدانی

مخفییی نبییود کییه هسییت پرگییال

 .9التماس جدول

1

در مییدح تییو صییرف گشییت مِقْ یوَل

5

پرگیییال لطییییف هسیییت ،لییییکن

احسییان عمیییم تییو چییو جییدول

6

بفرسییت بییه بنییدگان جییدول [51پ]

 .01التماس دوات
ای حاوی مَعیالی و ای اَعلَیمِ دُهیات

ای جامع محامد و ای افضل هُیدات

7

 .0هریکی :در معنای هرکسی.
 .2متن :شاه.
 .3متن :جودی.
 .1جدول :در عُرف مذهّبان و جدولکشان ،خطوط متوازی است که گرداگرد صفحه ،نوشته ،و یا در فواصل
سطور میکشیدهاند (نک :مایل هروی  .)615 :0372ظاهرا مقصود در اینجا اوراق جدولدار است.
 .5مقول :زبان.
 .6جدول :جوی.
 .7هدات :جمع هادی ،هدایتکنندگان.
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از بهر دوده 0،بنیده ز انیواع مکرمیت

خواهم که یابم از سَرِ انعام ،یک دوات

 .00التماس مرکّب
ای بییییاطن تییییو شییییده مهیییذّب

وی ظیییاهر تیییو همیییه میییذهّب

از بهییییییر نبشییییییتن کتییییییابی

بفرسیییت بیییه داعییییت مرکّیییب

 .01التماس درم /اقچه

1

رغبت تو هیچ نیست ،ای شه مین! در درم

زان سبب این بنده ات ،بسته مییان دَر دِرَم

کُکُلُمَ دِروَنْ کِه سَن اَهلِنِ بُلدک تَمیام

اَرگب بِل بَغْلَیُیب اقچیة چُیق دِر دِرَم

 .08التماس گلباشکر

8

باد وجودت شها! ،بر همیه دلهیا مقیر

منزل ذاتت بهشت ،زان عیداءت سَیقَر

به دل ،کیرد توقّیع کیه او

یابییید بهیییر دوا ،پیییارۀ گلباشیییکر

بندۀ خال

 .01التماس گلنگبین10[ 1ر]
دارم قوی رجا به تو ،مقصود من ببین

کردم دعا و مدحت ،و بیحید آفیرین

زحمت بداد دَردِ سرم ،از تو دور بیاد

وقت است گر مرا بفرسیتی گلنگبیین

 .01التماس گالب
چون رنگ لب و ریق 0دهانت نشود مُل

هر دو رخ تو گشته به سرخی ورق گُیل

 .0دوده :دود چراغ است که به جهت ساختن سیاهی و مرکّب به کار گیرند (نک :مایل هروی .)658 :0372
 .2آقچه :درم و دینار ،زر و سیم مسکوک.
 .3گلباشکر (گل به شکر ،گلشکر) :مربایی که از برگ گیل و شیکر ،تهییه مییکردنید و میدتی در آفتیاب
میگذاشتند تا پرورده شود .این مربا خاصیت دارویی داشته و برای تقویت هاضمه و نرمی میزاج بیه کیار
میرفته است.
 .1مربایی که از برگ گل و شهد تهیه میکردند.

ملتمسات انکوری 18 /

از بهر شفایی کیه شیود درد سیرم را

وقت است کنون ار بفرستی عرق گیل

 .01التماس انگبین
ای سرور زمانه! کنون ،حال من ببیین

شد اعتماد بنده به خییرات تیو متیین

لفظی که آید از دهن تو برون ،چیو او

بفرست بنده را طبقی خیاص انگبیین

 .01التماس شربت
2

هرکه بیابد شها! سیوی تیو او قُربتیی

دور شییود ذات او ،دایییم از کُربتییی

چون شکر لفظ خود ،ساخته با آب گل

سوی غالمت فرست ،بهر دوا شیربتی

 .08التماس کاک

8

ای مقصیییید طالبییییان چییییاالک

نامت شده مُستَوی به افیالک [50پ]

ناگیییه سیییفری فتیییاد بیییر مییین

از روی کیییرم ،بیییده میییرا کیییاک

 .09التماس شیر
چون که شدم مُالقی ،در 1خدمتت بشییری[ 5؟]

زوتر 6به دلْ روان شد ،بهر فَیرَح بَشییری

دل گفت یقین گشتم ،این بار کو فرسیتد

یک ماهرو به دستش ،هر کاسهای بِشییری

 .0ریق :آب دهن.
 .2کربت :اندوه دمگیر ،غصه.
 .3کاک :نان تُنک و نازک ،هرچیز خشک ،بهویژه نان و گوشت.
 .1متن :چون.
 .5چون در خدمتت به مالقات تو میرسم ،بشیر (خوشرو) هستی؟
 .6زوتر :مخفف زودتر.
 .7بشیر :مژدهآور ،بشارتدهنده.

7
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 .11التماس روغن
ای طعامت گشته حلوا و شکر ،هم روغنیی

0

قصد حلوا کردهاند یارانِ چنید از بنیدگان

چون که بیند روی خوبت ،زو شود هر رو غنی

2

خر در اینجا لنگ خواهد شد که نبود روغنی

 .10التماس حلواء
منّییت کییه چییو تییو ،شَ یهِ مُعلّییی دارم

در فضییل و هنییر ،مسییند اعلییی دارم

الحالۀۀ هییذه شییدم مَیینْ صییوفی

کیز جملییه طعییام ،عشیقِ حلییوا دارم

 .11التماس قطایف 8نوع من الحلواء
عاشق شده بر تو مَلِک کعبه و طیایف

خالت حجراالسود و من گشته چو طیایف

مثل دهنت پُیر شیده شیکّر بفرسیتی

همچو دو لب نازک و باریک ،قطایف [52ر]

 .18التماس شکّر
ای معدن جود و کرم و قابل هیر پنید

مدّاح تو شد اهیل بخیارا و سیمرقند

مقصود رهی هست ز الطاف عمیمیت

از بهر دوا ای شه من! چون سخنت قنید

 .11التماس بادام
احسییان تییو گشییته اسییت چییون دام

بگرفته چو مرغ ،خیاص و هیم عیام

مییأمولِ مییرا شیینو کییه هسییت او

از بهیییر حرییییره ،1مغیییزِ بیییادام

 .0روغنی :نانی که خمیر آن را به روغن سرشته باشند.
 .2غنی :خوش و خرّم.
 .3قطایف :نوعی حلوای تهیه شده از رشتههای آرد گندم ،جوز و غیره.
 .1حریره :نوعی از طعام که با آرد ،روغن ،شیر ،و گاه با مغز بادام میپختند و به آن حریرۀ بادام میگفتند.

ملتمسات انکوری 11 /

 .11التماس نُقل
0

امشب از لطف خدا ،آمد مرا مردی عزیز

اتّفاق افتاد میوه در وثاقم شد عزییز

درخور آید گر فرستی بهر ذوق دوستان

فندق و بادام و جوز و لبلبو ،دیگر میویز

 .11التماس هر میوه
ای حال دشمنان تو گردد چو رنیگ زاغ
از غَیمِ 3آسمان سخاوت چو دیمه ای

1

هم خاکشان به پای احبّا شود جُنیاغ

2

بفرست هرچه گونه که میوه بُوَد ز باغ [ 50پ]

 .11التماس سیب
با تو فخر آرد شها! هرکس که او باشد لبییب

بر دل رنجور من ،انعام عامت شید طبییب

سخت نیک و خوب و مرغوب آید ای کان سیخا!

ار به یاد آری دعاگو را ز الطافت به سیب

 .18التماس امرود
ای آن کییه دلییم بییه لطییف بربییود

میییدار 5مییرا بییه جییود در سییود

ار سییییب نباشیییدم ،غمیییی نیسیییت

فرمییا بییه غییالم خییویش امییرود

 .19التماس انار
حقْ تعالی ،حافظ اعضای تو باشد ز نیار

دایما مقصود خود کرده میسّر در کنار

من به خدمت عرضه دارم آنچه مقصود[م] بُوَد

همچو رنگِ رویِ خوبت ،التماسم هست انیار

 .0عزیز :نایاب.
 .2کذا (؟) جُناغ :استخوان سینة مرغ و حیوان.
 .3غَیم :ابر.
 .1دیمه :بارانی که پیاپی ببارد.
 .5متن :میداری.
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 .81التماس آلو  /اَرُک

0

ای که پُر گشته به نان و نعمتت کُلّی گلو

آن که دشمن داردت ،محتاج گردد بر زَلو

خوش بُوَد ار سوی داعی ،زان درختان لطییف

همچو نخل تر ،فرستی پارهای پخته اَلیو

 .80التماس انگور
سرورا! تدبیر و کارت از خیدا منصیور شید

دوستانت شاد گشته ،دشمنانت کور شد [53ر]

از فواکه ،هر یکی را دیدهایم از خیر تو

این دم ،اندر آرزوی بندهات انگور شد

 .81التماس مویز
نام تو رفعت گرفت ،تا به سیما ای حبییب!

رنج مرا هر دمی ،خیر تو گشته طبیب

باشد زیبا و نیک ،از کرم و جود خود

2

گر بفرستی مرا ،با طبقیی پیر زبییب

 .88التماس جوز
صاحب ذهن و ذکا ،باسل 3و دشمنشکن

هیچ نباشد تو را ،کار بیه دنییا شیکن

ملتمس بنده چون ،رغبت ذاتش کنیی

گرچه شود زحمتی ،مَدّ ز جوزا فکین

 .81التماس خیار
1

ای که مثلت نیست هرگز در سخا اندر دییار

دشمنت دارد شرار ،و دوستت دار[د] خییار

وقت بستان آمد ،از خیدمت ،توقیع مییرود

نازک و باریک و سبز و سردیک[؟] صیفیخیار

ج
 .0اَرُک (= اریک) :واژۀ ترکی است به معنیِ آلو (حسیام ،تحفیه ،ص  ،)061 ،010 ،38امیروز ،بیه معنیای
زردآلو بهکار میرود.
 .2زبیب :مویز.
 .3باسل :دلیر و شجاع.
 .1خیار :نیکی ،خیر.

ملتمسات انکوری 11 /

 .81التماس خربزه
سرورا! هرگز نباشد مثل تو انیدر سیخا

باش در اُولی و اُخری دایما انیدر رخیا

چارۀ دانستن مقصود من ،گیویم تیو را

قلب کن لفظ «هزبر» و در نخست افزای «خا» [53پ]

 .81التماس هندوانه
ای افضیییل اهیییل ایییین زمانییییه

کیییارت همیییه گشیییت مردمانیییه

0

بفرسییییت بییییه بنییییده هندوانییییه

شیییرین و بییزرگ و سییبز و سییردک
 .81التماس نان

لطف و جود تو نگردد قابل شیرح و بییان

هر دم اندر می نویسد مدح خوبت هر بَنان

حجره ام را گر بیاید میوش از همسیایهای

آه و زاری کرده ،گردد همچو من عاشق بِنان

 .88التماس ادام

1

من دعاگویت ،دعاها میکنم هر صبح و شام

همچو زلف دلبران کز وی شود راحت مشیام

وقت تنگی و زمستان ،و دِرَم در دست نی

درخور آید گر فرسیتی بنیدۀ خیود را ادام

 .89التماس پنیر
3

ای که روشن گشته جانا! از رخت بدر منیر

بسته گردد گردن دشمن به حبل ،و پا بِنیر

سخت مطلوب است جانا! گر فرستی بنیده را

از برای نانخورش ،کاسه ای پُر خوش پنیر

 .0سردک :سرد (؟) .مولوی ... :که بی درد دل و بی سوز سینه /بُوَد دعوی مشتاقیت سردک (کلیات شمس،
ج  ،3ص  3و .)038
 .2اِدام :نانخورش.
 .3کذا ،نیر :چوبی که بر گردن دو گاو نهند ،یوغ ،بند.
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 .11التماس گوسفند [11ر]
دوسییتانت بییاد کلّییی قابییل اصییالح و پنیید

دشمنانت باد جمله روز و شب ،ای شه! به بند

چند طالبعلم و درویش و عزیزان جمع شید

بهر جمعیت ،توقّیع کیردهانید ییک گوسیفند

 .10التماس بره
از حضورت دور گشته هزلگوی و مسیخره

بددل و هم بدلقا و زشیتخیوی و شیبپیره

جملییه دردم را بگییویم تییا دوا باشیید ز تییو

هست مقصود از حضورت بنده را ای شه! بیره

 .11التماس خرگوش
ای سرور زمانه! نازش کند به تو هیوش

اهل هنر بکلّی ،در خدمت تو مدهوش

0

یک خر ،چگونه خر کی ،در ...ون او شود گوش

امییروز بنییدگان را ،بفرسییت بهییر قلیییه
 .18التماس قدید

1

دولت عالیت باد اندر جهان ،دایم جدید

هر که بدخواهت بُوَد ،باشد کشیده در حدیید

داعیان ،کلّی نشسیته در کنیار آتشیی

سخت خوب است ار فرستی بهر بریانی ،قدید

 .11التماس ماهی
سرورا! گردد میزیّن بیا وجیودت هیر فنیون
دوستت بادا حیات اندر ،عداءت در مَنون51[3پ]
قرب یک ماهی بُوَد ماهی نخوردم هییچ مین
از بحار جود اگر فرمایی ،خیوش گیردد کنیون
 .0قلیه :گوشتی که بر تابه یا دیگ ،بریان کرده و نانخورش کنند.
 .2قدید :گوشتی که در آفتاب خشک کنند.
 .3منون :مرگ.
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 .11التماس نمک
ای در درون بحر سخاوت ،تیو چیون سَیمَک
در جمله اسیخیا ،شیده ای حیاتم ،ایین دَمَیک
از بهیییر لیییذّت همیییه پُخْتنییییی فرسیییت
بُلّیییوروار ،پیییاک ،میییرا پیییارهای نمیییک
 .11التماس تتماج

0

بزرگییا! حییق نهییاده بییر سییرت تییاج

بییه درگاهییت شییده یییاران محتییاج

ز الطیییاف عمیمیییت ای شیییه مییین!

توقّییع کییردهانیید بییا قلیییه تُتمییاج

 .11التماس برنج با بریان
ایا شاه و خداوند بسیی امیالک و آخرییان

2

همه احباب تو خندان ،و اعداءت بود بُوَد گرییان
به جان جملة اسالف تو خواهیم تیا سیازی
یکی قزغان 3،برنجِ چرب ،و دیگر ،بیرّۀ برییان
 .18التماس تره
ایا سرور! ببین [این] رقعه در ،مقصود مین برخیوان

چو مقصودم کنی حاصل ،پراکندش کنم بیر خیوان

کنون در خدمتت داعی کنم تعداد هر ییک را
پیاز و نعنع و تُرب و کرفس و گنیدنا 1طرخیون[55ر]
 .0تتماج :نوعی آش که با سماق ،ماست ،دوغ یا کشک تهیه میکردند.
 .2آخریان :متاع و رخت و کاال و قماش خوب و گزیده.
 .3قزغان :پاتیلة بزرگ.
 .1گندنا :تره.
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 .19التماس ترشی
ای کییار تییو سییرورا! صییالت اسییت

فخییر تییو مییدام بییا صییالت اسییت

مقصییییود رهییییی بییییرای صییییفرا

یییک کاسییة پُییرْ مُخلّییالت 0اسییت

 .11التماس طوراق

1

مشییغول شییوم بییه مییدحتت بییاز

از دل بگشیییایم ایییین زمیییان راز

مییدح تییو کیینم بییه روم و شیییراز

3

گیییر ییییاد کنیییی میییرا ز شییییراز

 .10التماس باز
حییالم بییه تییو عرضییه میییکیینم بییاز

در مییدح تییو کییردهام دهیین بییاز

از بهیییر شیییکار میییرغ ،هیییر دم

مقصود مین از تیو هسیت ییک بیاز

 .11التماس باشه / 1اربجه
5

سعادت هر کسی را کو شود در مجلسی با شَیه [؟]

ز رنج ضیق این دنیا ،نیابد هرگیز او تاسیه

چو وقت صید مرغان است ،در خدمت چه گویم مین

شود معلوم کاین بنده توقّع [میی]کنید باشیه

 .18التماس هر مرغی [11پ]
ای شده اوطان تو ،دایم دور و قصیور

چون به تو نسبت کنم ،گشت همه در قصیور

6

بهر کبابی فرست ،هرچه شود از طیور

با تن این بندهات ،کرد تکسّیر جیوار

 .0مخلالت :ریچارها ،که هرچه از سرکه کنند ،تسکین خون و صفرا کند (نک :ترجمة تقویم الصح  ،ص  51ی.)52
 .2طوراق :ماستینه ،دوغی که در آن شبت کنند و در مشکی یا کیسهای آویزند تا شود .حسامالدین خیویی:
 ...بفرست بهر بنده که در حالت خمار /طوراق یک سکرّه به از کاسة عسل (ملتمسات ← حسیامالیدین،
مجموعة آثار ،ص .)01
 .3شیراز :ماستینه.
 .1باشه :پرندۀ شکاری کوچکتر از باز.
 .5تاسه :اندوه و اضطراب.
 .6شکستگی با تن این بندهات همسایگی کرد.
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 .11التماس بط
ای که شدی در جهان ،همچو رُخ اندر نُقَیط

0

کرده توقّع رهیی ،هیم ز غیدیر 3کیرم

لفظ تو شمشیر تیز ،گردن اعدا مِقَیط

2

بست امید متین تا کنی یادش 1به بیط

 .11التماس مرغ آبی /اُردک
درگییییاه تییییو خلییییق را مییییآبی

قلبییت شییده پییاک ،همچییو آبییی

بنیییده ز مییییان جملیییه مرغیییان

راضیییی شیییدهام بیییه میییرغ آبیییی

 .11التماس ماکیان  /تَوُقْلَر

1

ای شاه! با وجودت ،شک نیست میا کییانیم

ورنی چو بی تو باشیم ،پنداشت 6میا کییانیم

از جملة مقاصد ،گوییم 7در حضورت

دایم نشسیته در در ،در درد ماکییانیم

 .11التماس غلّه
سرورا! دیده وجودت تربیت در کِلّهای

باد در پایت فتاده دشمنت را کَلّیهای[65ر]

بندهگان از صُیبرۀ 8خییرات کردنید التمیاس

زاد عقبی گردد ار ما را فرستی غلّهای

 .18التماس برنج
ای قلییب عزیییز تییو چییو گنجییی

ذاتیییت نشیییود قیییرین بِرَنجیییی

 .0نقط :جمع نقطه ،ظاهرا خالهای چهره .در اینجا چون رخ در نقطه بودن ،یا نقطه در رخ بودن ،ظاهرا کنایه
از شهرت و زیبایی است.
 .2مقط :استخوان کوچکی که نویسنده ،قلم را بر روی آن قط زند.
 .3غدیر :آبگیر.
 .1کذا.
 .5توقلر (ترکی) :مرغان خانگی ،ماکیان.
 .6کذا.
 .7متن :گویم.
 .8صُبره :انبار گندم کیل.
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خُیییدّام تیییو کیییردهانییید توقیییع

از حضییییرت عالیییییت بِرِنجییییی

 .19التماس آرد
سرورا! تدبیر سهلت 0بر فَطَین 2باشید دقییق

از برای سلطنت ،مر جملیه انسیانی حقییق

3

حاجت خود را شها! در خدمتت گویم ،شینو

هست این ظاهر که باشد رونق خانه دقییق

1

 .11التماس باقال
5

از حبوبت در بری تو ده مُسیاوی بیا فیال[؟]

بک دمی هرگز نبیند کس وجودت بیا قِیال

سخت خوب و نیک آید بنده را ای شاه من!

گر بفرمایی ز لطیف[از] بهیر خیوردن بیاقال

 .10التماس کنجد  /سوصام

1

ای محنتت به جملة عالم شده جحییم

«یا» 8طرح کن که باشد معلوم خیدمتت

9

دایم تو در نماء و دگرها شیده هشییم

7

چونکه دوباره گردد جانا ز لفیظ توسییم56[01پ]

 .11التماس کاله
ای سرور زمانه ،اهل 00بسیی ممالیک

دارد خدا وجودت ،محفو از مهالک

 .0تدبیر سهل :اندیشة هموار و نرم.
 .2فطن :دانا ،زیرک ،تیزخاطر.
 .3حقیق :سزاوار و شایسته.
 .1دقیق :آرد.
 .5قال :دشمنی.
 .6سوصام :سوسام ،واژهای ترکی به معنی کنجد (حسامالدین ،تحفه ،ص .)088 ،91 ،52
 .7هشیم :گیاه خشک که ریزریز شود .هر گیاه خشک یا درخت پوسیده.
 .8متن :تا.
 .9متن + :را.
 .01چون حرف «یا» از کلمة «سیم» که دو بار تکرار شود ،حذف گردد« ،سمسم» میمانید کیه بیه معنییِ کنجید
اهل :صاحب.
است.
.00
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تاج مرصّعت حق ،داده عزییز گیردی

گر یاد بنده آری ،از جنس قلیب «هالیک»

0

 .18التماس عمامه
2

در شییییرع رسییییول تییییا قیامییییه

تخفیفییة 3میین ،کنییون ،خَلَییق شیید

از بهییییر خییییدا بییییده عمامییییه

ای همّیییییت عالییییییت غمامیییییه

 .11التماس دستارچه دستمال
سرورا! اعمال عقبی جمله را اندوخته

تا نگردد ذات پاکت ،آتش اندر سیوخته

از برای دست ،دستاری ندارد بنده ات

درخور آید گر فرستی ساده و یا دوخته

 .11التماس ابریشم
ای شده در قلبهیا ،روز و شیب انیدر وَدود

1

کییرد توقّییع رهییی ،از در انعییام تییو

امر خدا را شیدی ،بیا دل و جانیت ودود

آنچ ز لطف خدا ،مصدر او هسیت دود

5

6

 .11التماس صوف [ 11ر]
ای با کرم و علیم و سیخا موصیوفی

مدّاح تیو دروییش و غنیی و صیوفی

8

کز مصدر انعیام تیو دوشیم 9صیوفی

دوشم 7به هیزار نیوع گفتیی دوشیم

 .0مقلوب «هالک» کاله است.
 .2غمامه :ابر.
 .3تخفیفه :دستارچهای که هنگام خواب و خلوت به سر بپیچند.
 .1وَدود :دوست.
 .5وَدود :آزمند.
 .6دود :مفرد دوده ،کرمهای ابریشم.
 .7دوش :مرا دیشب (؟).
 .8کذا.
 .9کذا ،دوشیدن :گرفتن (؟) .شاید :پوشم.
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 .11التماس جامه
ای که شدی سرورا! مهتر و میر اناس

بر هنر و جود تو ،هیچ نگنجد قییاس

دوش من امروز اگر ،یابد ییک جامیهای

ایزد فردا دهد ،بر تیو هیزاران لبیاس

 .18التماس آستر
ای سیییییرور و سییییییّد زمانیییییه

جیییود و کیییرم تیییو بییییکرانیییه

آواره شییییدم بییییه اورهای 0میییین

2

فرمییییای شییییها مییییرا بطانییییه

 .19التماس بالش
ای که ذات حضرتت هرگیز نبینید مالشیی

3

سر نهاده ،هم زمین بوسییده ،کیردم التمیاس

هر که دشمن داردت ،دائم شیود در نالشیی

1

تا فرستی مر تراب پایتان 5یک بالشی

 .11التماس پیراهن
ای که شدی سرورا! سیّد هیر انجمین

تازه به آب هنر ،چون گل و برگ سمن [ 57پ]

هست امیدم قوی ،بر کرم و لطیف تیو

تا بیدهی بنیده را ،بهیر خیدا پییرهن

 .10التماس شلوار
6

بییدخواه تییو بییاد جملییه بییر دار

گییر تییرک ادب بُییوَد ،چییه چییاره

معلییوم کنییی کییه نیسییت شییلوار

ای تربیییییت تییییو گشییییته دردار

 .0اوره :ابره ،رویة جامه.
 .2بطانه :آستر جامه.
 .3مالش :ماندگی ،کوفتگی.
 .1نالش :ناله.
 .5متن :پاییان (؟) .چنین باید خواند« :تراب پایتان را».
 .6دردار :دربان.
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 .11التماس صابون

2

0

زهی دولت مر آن شخصی که هر دم دلبران گردد

به جود اندر [بوَد] مرکز که کلّی دل بر آن گردد
شها! از خدمتت ،چیزی ،توقّیع میی ج
کنید بنیده
که با او شوخ 3هر جامه ،چو روی دلبران گردد
 .18التماس پوستین
ای که به وقت ذکا ،از همه گشتی متیین

بشنو از این بندهات ،یک سخن راسیتین

بهر ییراغ 1شیتا ،رفیت ز چینگم درم

وای بر آن کس که او ،عاری شد از پوسیتین

 .11التماس چوقا

1
6

ای وصیییل معیییزّزت چیییو عنقیییا

آمییید بیییه کیییالغ ،وقیییتِ قاقیییا

از خیییوف بیییرودت شیییتا ،مییین

کییردم ز تییو التمییاس چوقییا [58ر]

 .11التماس موزه
کار من ،ذکر و نماز اسیت و دعیا و روزهای

جود تو جوی اندر ،و دستت شده چون کوزهای

وقت سرما آمید و درهیم نیدارم هییچ مین

از حضورت شاهِ من ،کیردم توقّیع میوزهای

 .11التماس کفش
ای سرورا! وجود تیو دور اسیت از محین

7

خیرات بیحساب تو ،گشته تیو را مِجَین

 .0کذا .باید خواند« :مر آن شخصی را».
 .2کذا.
 .3شوخ :چرک.
 .1یراغ (= یراق) :سامان و مصالح ،اسباب.
 .5چوقا :چوخا ،چوخه ،جوخه ،چوقه :واژهای است ترکی ،جامة پشمین.
 .6قاقا :ظاهرا قارقار ،بانگ کالغان .قاقا به معنی شیرینی هم آمده است.
 .7مجن :سپر.
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مر بنده 0کفش نیست ،درم خود کجا بُیوَد؟
 .11التماس وظیفه

یک کفشگر نمیی دهیدم کفیش بییثمین

2

8

ای مجمع تو پُر ز ظریف اسیت و ظریفیه

هر یک به جهان گشیته میزیّن بیه لطیفیه

این درد دلم پیش حضورت کنم اعالم

وقت است میرا ار بفرسیتی ز وظیفیه

 .18التماس هیمهاودنا

1

در حجیییره نشسیییتهام مییین اکنیییون

قییدّ الفییم شییدهسییت چییون نییون

گیییر هیمیییه میییرا نمییییفرسیییتی

مغبییون شییوم شییها! چییو مجنییون

 .19التماس اسب به ملکیت [18پ]
بر تو داعی گشته قوم روم و بغداد و عراق

ره نیابد سوی وصلت سرورا! هرگز فیراق

بنده از خدمت ،توقّع میکند ییک اسیبکی

تا دهد ایزد به عقبی زییر پاییت را بیراق

 .81التماس اسب عاریتی
5

چون خیر تو غیرت نکند در دو جهان کسب

در حضرت عالیت مُرادم کینم اعیالم

مقصود رهی نیست بجز عاریتی اسب

امکان ندارد که به بذل تو شود حَسیب

 .80التماس جو
هیچ نشد سیرورا! از دهنیت ال و لَیو

لفظ فقیران خود ،با دل و با جان شِنَو

بشنو امید رهی ،از کیرم و لطیف تیو

هست مرا اسبکی ،یاد کن او را به جَو

 .0کذا .مربنده :بنده را.
 .2ثمن :بها.
 .3وظیفه :مقرّری ،راتبه.
 .1اودنا = ادن= اودون (ترکی) :هیزم ،هیمة آتش (حسامالدین ،تحفه ،ص .)069 ،98 ،11
 .5حَسب :شمارش ،یعنی شمارش بخشش تو میسر نیست.
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 .81التماس کاه  /صمن

0

درگهییت عییالیتییرینِ جملییة درگییاه شیید

آنکه هر سالینه خیرت بود ،اکنون گاه شید

اسبکم از چاچ 2خیراتت شده محظو  3،لیک

از همییه بایسییت او را آرزوی کییاه شیید

 .88التماس زین به ملکیت
شاها! بقای عمر تو بیادا بسیی سینین

در سلطنت به دست بیاور تو تا به چین[59ر]

اسبک خریده ام ،درمم جمله رفته است

من التماس می کنم از بهر اسیب ،زیین

 .81التماس زین عاریتی
سرورا! اسالم چون دار 1و تو در وی ساریه

5

بنییدۀ کمتییر ،خریییدم اسییبکی ،در همتییت

جملة دل از هوایت ،سوی وصیلت جارییه

6

التماسم هسیت زینیی تیا فرسیتی عارییه

 .81التماس کمان
ای که شمشیرت بر اعدا میدرخشد چون بروق

می زنی بر گیردن بدبختشیان ،بُیرّی عیروق

من بگویم در حضورت تا که معلومش کنیی

7

التماس بنده هست از خدمت تو قلب سوق

 .81التماس تیر
ای گشییته تییو را در آسییمانْ تیییر

8

از جملییه سییتارگان بییه تییو تیییر

 .0صمن = سامن = سامان (ترکی) :کاه (حسامالدین ،تحفه ،ص .)057 ،88 ،33
 .2چاچ :تودۀ غلّة پاک کرده و از کاه جدا شده.
 .3متن :محفو .
 .1دار :خانه.
 .5ساریه :ستون.
 .6جاریه :جاری ،روان.
 .7مقلوب «سوق» قوس است به معنیِ کمان.
 .8تیر :نصیب و بهره.
 .9تیر :عطارد.

9
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بییا فطنییت و ذهیین خییود ،بییدانی

تییا هسییت مییراد میین بییه تییو تیییر

 .81التماس شمشیر تیز
ای سییرور [و] میییر جملییه ناصییح

در خیییر و سییخا شییدی تییو مییانح

0

از بهییییر رقییییاب جملییییه اعییییدا

مقصود من است قلب «ماسح»59[ 2پ]

 .88التماس نیزه
ای راحییییت و رَوحِ جملییییه ارواح

گرشییییت بیییه بی یاد بیییاد ارواح [؟]

بهیییییر زدن صیییییدور 3دشیییییمن

فرمیییا بیییه دعیییاگو  1 ...اَرمیییاح

 .89التماس قالی
بزرگا! مسند شاهی ،مباد از حضرتت خیالی

عیون جمله احبابت شود روشن به هر حالی

به پیش حضرتت شاها! بگویم حال خود را مین

که مقصود دعاگویت ز خدمت هست یک قالی

 .91التماس نهالی

1

ای در سییخا و فطنییت ،از جملییه در کم یالی

اصلی 6تو دولت اندر ،غیر از تو چون نهیالی

قالی ز همّت تو ،کم نیست ای شه من!

لیکن امیید دارم ،از حضیرتت نهیالی

 .90التماس تشریف حضور
از وجود چند یاران ،گشته خانیه پُیر ز نیور
 .0مانح :بخشنده.
 .2مقلوب «ماسح» حسام است به معنیِ شمشیر برّان.
 .3صدور :جمع صدر :سینهها.
 .1ناخوانا و آشفته.
 .5نهالی :زیرانداز ،تشک.
 .6اصل :ریشه.

نعمت و ذوق و تنعّم ،خوبرویان همچو حور

ملتمسات انکوری 89 /

آنچه مقصود است در خدمت ،کنم معلوم ،هست

التماس این ظریفان از تیو تشیریف حضیور

 .91التماس موعود [11ر]
چون گشیتی 0تیو در جهیان موجیود

کییردهسییت تفخّییری بییه تییو جییود

وقییت اسییت کییه آوری بییه جییایش

آن چیییز کییه گشییته اسییت موعییود

 .98التماس شطرنج
ای جییای اقامتییت شییها! گیینج شییده

از قلب رهی ،عشق شش و پنج 2شده

از بهییر گشییایش دلییم ،یییک دمکییی

از لطییف تییو التمییاس شییطرنج شییده

 .91التماس نرد
هر کس که دعایت نکند ،میرد نباشید

انییدر دل دشییمنت ،بِییه از درد نباشیید

معلوم بکن شها! کنون ملتمسم چیست؟

دافع به هموم من ،جیز از نیرد نباشید

 .91التماس ساز
ای میییییر یگانییییه و کییییرمسییییاز

ناهییییید بُییییوَد مییییدام دمسییییاز

از مطییییربِ خییییدمتت ،یکییییی را

بفرسییت شییها! گرفتییه یییک سییاز

 .91التماس موم
ای بییر همییه گشییتهای تییو مییأموم

3

سرهای عیدات بیاد میأموم61[ 1پ]

تییا چییون رخ تییو شییود وطنهییا

5

هسییت از تییو شییها! امییید مییا مییوم

 .0کذا.
 .2شش و پنج :کنایه از قمار ،و نوعی از قماربازان .شش و پنج بازی :نردبازی.
 .3مأموم :پیشوا ،امام.
 .1کذا ،مأموم :آنکه دماغ او را ضربی رسیده باشد .سرهای مأموم در اینجا یعنی سرهای ضرب رسیده (؟).
 .5کذا.
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 .91التماس کنیزک ،یعنی جاریه

3

مال تو دریا و دستت بحری و دلْ جاریه

0

منحت بیمنتهایت چون جداول 2جاریه

سخت درویشم کنون ،هرگز ندارم خواسیته

1

خواسته 5از بهر خدمت هست ای شیه! جارییه

 .98التماس معجون
بنییده چییو ز [ر]وت گشییت مفتییون

در عشیییق گذشیییتهام ز مجنیییون

از بهییییر عییییالجِ داعیی ییِ خییییود

فرمییا ز حِقییاقِ 6خییاص ،معجییون

 .99التماس زنجبیل
7
باد جنان اندرت ،شربت از سلسیبیل

حق دهد ای سرورا! سوی بهشتت سبیل

باد 8در اعضای من ،داد قوی زحمتیی

یاد کنم لطف تو ،گیر بیدهی زنجبییل

 .011التماس جوزباذا
نُقیییل تیییو نَبیییات و لَیییوز 9بیییاذا

دیگییر بییه مییویز و جَییوز 01بییاذا

از بهییییر حصییییولِ شییییادیِ دل

مقصیییود مییین اسیییت جَوزبیییاذا

00

تم کتاب الملتمسات بعون الملک الوهّاب ،حرّره احمدبن بخشایشبن عبداهلل ....
هجرته من سنة احدی و سبعین و ثمانمائه
 .0جاریه :کشتی.
 .2جداول :جمع جدول ،جویها.
 .3جاریه :جاری ،روان.
 .1خواسته :مال.
 .5خواسته :تقاضا ،خواهش.
 .6حقاق :جمع حقّه ،ظرفی که در آن مروارید ،جواهر ،معاجین ،عطر و  ...نهند.
 .7در بهشت ،نوشیدنی تو از سلسبیل (نام چشمهای در بهشت) بادا.
 .8زنجبیل ،تحلیل برندۀ بادهای غلیظ معده و روده است (الغسانی الترکمانی ،المعتمد فی االدویۀ المفۀردۀ،
ص 050؛ هروی ،االبنی  ،ص .)070
 .9لوز :بادام.
 .01جوز :گردو.
 .00جوز بادا :چنین واژهای را در فرهنگنامهها نیافتیم .آیا صورت دیگری از «جوز بوا» است؟
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منابع
ی آبادی باویل ،محمد ،0357 ،ظرایف و طرایف (مضاف و منسوبهای شیهرهای اسیالمی و
پیرامون) ،تبریز ،انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.
ی انکوری ،عبدالحمید ،سلک جواهر و نصیب االخوان ،دستنویس شیمارۀ  9502کتابخانیة
مجلس شورای اسالمی.
ی انکوری ،عبدالحمید ،منی الااظیی و غنی المتعیی  ،دستنویس شمارۀ  3512/2کتابخانیة
آیتاهلل مرعشی.
ی بغدادی ،اسماعیل پاشا ،هدی العارفی  ،ج  ،0استانبول0950 ،م.
ترجمة تقایمالصح  ،از مترجمی نامعلوم ،تصیحیح غالمحسیین یوسیفی ،تهیران ،علمیی و
فرهنگی0366 ،ش.
جنگ الال اسماعیل ،دستنویس شمارۀ  187کتابخانة الال اسماعیل (استانبول) ،کتابیت در
751ق.
ی حاجی خلیفه ،کشف الظنون عن اسامی الکتیب و الفنیون ،بییروت ،دارالفکیر0109 ،ق /
0999م.
ی حسامالدینبن عبدالمیمن خویی ،مجموعة آثار حسامالیدین خیویی ،تصیحیح و تحقییق
صغری عباسزاده ،تهران ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب0379 ،ش.
ی حسام الدین حسنبن عبدالمیمن خویی ،تحفة حسام (کهنترین لغتنامة منظوم فارسی بیه
ترکی) ،با مقدمة جمیله صادقووا ،طیبه علیاکبرووا ،با مقدمه و تحشییه و بازنویسیی ح .م.
صدیق و پرویز زارع شاهمرسی ،تهران ،تکدرخت0389 ،ش.
ی حسینی ،سید محمدتقی ،0392 ،فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانة فاتح (اسیتانبول)،
تهران ،کتابخانة مجلس شورای اسالمی.

ی حسینی اشکوری ،سید احمد[ ،بیتا] ،فهرست نسخههای خطی کتابخانة آیتاهلل مرعشی،
زیر نظر سید محمود مرعشی ،قم ،کتابخانة آیتاهلل مرعشی.
دانشنامة ایران و اسالم ،ج  ،0زیر نظر احسان یارشاطر ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتیاب،
بیتا.
ی درایتی ،مصطفی ،0390 ،فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)  ،تهران ،کتابخانیة
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ملّی.
ی درایتی ،مصطفی ،0389 ،فهرستوارۀ دستنوشتهای ایران (دنا) ،تهران ،کتابخانیة مجلیس
شورای اسالمی.
سفینة ترمذ ،تدوین محمدبن یغمور ،دستنویس شمارۀ  083کتابخانة دستنویسیهای شیرقی
دولتی مدرس (هند).
ی شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،0372 ،مفلس کیمیافروش (نقد و تحلیل شعر انوری) ،تهیران،
سخن.
ی صفری آققلعه ،علی ،0391 ،نسخه شیناخت (پژوهشینامة نسیخه شناسیی نسیخ خطّیی
فارسی) ،تهران ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
ی الغسانی الترکمانی ،الملک المظفر یوسفبن عمر ،المعتمد فیی االدویۀ المفۀردۀ ،ظبطیه و
صححه محمود عمر الدمیاطی ،بیروت ،دارالکتب0120 ،ق2111 /م.

ی قلیچخانی ،حمیدرضا ،0388 ،فرهنگ واژگان و اصیطالحات خوشنویسیی و هنرهیای
وابسته ،تهران ،روزنه.
ی کمال اسمعیل ،دیوان ،تصحیح حسین بحرالعلومی ،تهران ،دهخدا0318 ،ش.
ی مایل هروی ،نجیب ،0372 ،کتابآرایی در تمدن اسالمی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای آستان
قدس رضوی.
ی محمدبن بدر جاجرمی ،مونساالحرار فی دقائق االشعار ،بیه اهتمیام میرصیالح طبیبیی،
تهران ،انجمن آثار ملی0351 ،ش.
معجم التاریخ التراث االسالمی فی مکتبات العالم ،اعداد علیالرضا قرهبلوط و احمد طوران
قرهبلوط ،قیصری (ترکیه).
ی هروی ،ابومنصور ،االبنی عن حقایق االدوی  ،تصحیح احمد بهمنیار ،به کوشیش حسیین
محبوبی اردکانی ،تهران ،دانشگاه تهران0370 ،ش.
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آغاز ملتمسات انکوری
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پایان ملتمسات انکوری

نمایۀ عام
آب گل ← گالب
آرد59 ،

0

اصحاب اشعار ،دیباچه
اصداف ،دیباچه

آستر68 ،

امرود28 ،

آقچه ← درم

انار29 ،

آلو /الو31 ،

انگبین06 ،

ابریشم65 ،

انگور30 ،

احمدبن بخشایشبن عبداهلل ،انجامه
ادام88 ،
اربجه ← باشه
اردک ← مرغ آبی
ارُک ← آلو
ارماح ← نیزه
اسببب  /اسبببک،82 ،80 ،81 ،79 ،
81 ،83
 .0ارجاع به شمارۀ قطعات است.

اودنا ← هیمه
اوره68 ،
اهل هنر12 ،0 ،
بادام25 ،21 ،
باز50 ،
باشه52 ،
باقال61 ،
بالش69 ،
بخارا23 ،
براق79 ،
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برّۀ بریان17 ،

ترشی19 ،

برنج (با بریان)17 ،

تره18 ،

برنج (چرب)17 ،

توقلر ← ماکیان

برنج58 ،

تیجان (تاج) ← تاج

بره10 ،

تیر86 ،

بریانی  /بریان17 ،13 ،

جاریه97 ،

بط51 ،

جامه72 ،67 ،

بطانه ← آستر

جدول9 ،

بغداد79 ،0 ،

جزو (کتاب)5 ،

بلور15 ،

جو80 ،

بندگان  /بنده،21 ،06 ،03 ،02 ،9 ،

جوز011 ،33 ،25 ،

،73 ،62 ،61 ،59 ،12 ،10 ، 39 ،36

جوزباذا011 ،

98 ،85 ،76

چاچ82 ،

پرگال9 ،8 ،

چوقا71 ،

پنیر39 ،

چین،83 ،

پوستین73 ،

حاتم15 ،

پیاز18 ،

حجراالسود22 ،

پیراهن71 ،

حریره21 ،

تاج (مرصّع)62 ،

حقاق98 ،

تاج ،دیباچه16 ،

حلوا20 ،21 ،

تتماج16 ،

حور90 ،

تخفیفه63 ،

خامه ← قلم

ترب18 ،

خدّام58 ،

ملتمسات انکوری 11 /

خداوند (امالک)17 ،

زبیب ← مویز

خر12 ،21 ،

زلو31 ،

خربزه35 ،

زنجبیل99 ،

خرگوش12 ،

زین81 ،83 ،

خوان18 ،

ساز95 ،

خیار31،

سامر0 ،

درختان21 ،

سمرقند23 ،

درر ،دیباچه

سمک ← ماهی

درم83 ،76 ،75 ،73 ،38 ،02 ،

سمن71 ،

درهم ← درم

سوصام ← کنجد

دستار (دوخته)61 ،

سیب28 ،27 ،

دستار (ساده)61 ،

شاه  /شه،20 ،07 ،03 ،02 ،05 ،3 ،

دستارچه61 ،

،72 ،68 ،59 ،17 ،27،16 ،23 ،22

دستمال61 ،

،96 ،95 ،91 ،93 ،91 ،89 ،83 ،75

دقیق ← آرد

97

دمشق3 ،

شبپره10 ،

دوات01 ،

شربت07 ،

دود65 ،

شطرنج93 ،

دوده01 ،

شکر23 ،22 ،21 ،07 ،

رقعه18 ،

شلوار70 ،

روغن21 ،

شمشیر87 ،85 ،51 ،

روم79 ،51 ،

شیر09 ،

زاغ26 ،

شیراز (شهر)51 ،
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شیراز51 ،

غالم28 ،07 ،5 ،

صابون72 ،

غلّه57 ،

صُبره57 ،

فراش3 ،

صمن← کاه

فندق26 ،25 ،

صوف66 ،

فواکه ← میوه

صوفی66 ،20 ،

قالی91 ،89 ،

طائف22 ،

قدید13 ،

طالبعلم11 ،

قذغان17 ،

طبق32 ،06 ،5 ،

قطایف22 ،

طبیب32 ،27 ،

قالید ،دیباچه

طرخون18 ،

قلم2 ،0 ،

طعام20 ،

قلمتراش3 ،

طوراق51 ،

قلمدان1 ،

طیور53 ،

قلیه12 ،

ظُرفا ،دیباچه
عبدالحمیدبن عبدالرحمن االنکبوری،
دیباچه
عراق79 ،
عرق گل ← گالب
عمامه63 ،
عنقا71 ،

قند23 ،
کاسه19 ،39 ،09 ،
کاغذ5 ،0 ،
کاک08 ،
کاه82 ،
کبابی53 ،
کتاب00 ،5 ،
کرفس18 ،
کعبه22 ،

ملتمسات انکوری 19 /

کفش76 ،

مخلّالت19 ،

کفشگر76 ،

مرغ  /مرغان55 ،53 ،52 ،50 ،21 ،

کالغ71 ،

مرغ آبی55 ،

کاله62 ،

مرکّب00 ،

کِلّه57 ،

مسند91 ،21 ،3 ،

کمان85 ،

مشک5 ،

کنجد60 ،

مطرب95 ،

کوزه75 ،

معجون98 ،

گل71 ،05 ،3 ،

مغز بادام21 ،

گالب07 ،05 ،

مقط51 ،

گلباشکر03 ،

مُلْ05 ،

گلنگبین01 ،

ملک ← شاه

گندنا ← تره

موزه75 ،

گوسفند11 ،

موش37 ،

لباس ← جامه

موم96 ،

لبلبو25 ،

مویز011 ،32 ،25 ،

لوز011 ،

میر95 ،67 ،2 ،

ماکیان56 ،

میوه30 ،26 ،25 ،

ماهی15 ،11 ،

ناظم ،دیباچه

مجموعه6 ،

نامه7 ،

مجن76 ،

نان37 ،31 ،

مجنون98 ،78 ،

نانخورش39 ،

محمد مصطفی (ص) ،دیباچه

نبات011 ،
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نخل21 ،
نرد91 ،
نصیباالخوان ،دیباچه
نعنع18 ،
نقل011 ،25 ،
نمک15 ،
نهالی91 ،
نیر39 ،
نیزه88 ،
واسط0 ،
وظیفه (مقرّری)77 ،
هندوانه36 ،
هیمه78 ،
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