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 اهزاده عالممثنوي در صفت آيينة خانة ش  
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  مثنوي اول
  حبذا اين نشيمن واال
  چه عجب ز آبگينة بسيار

  ها بديوارش نيست آئينه
  هر كه يك بار اندر او گرديد

  آئينه مرد ساخت بوم و برش ز
  دادآئينه   اين قدر زينتش ز

  آنچنان طاق را برفعت بست
  حيرت بسيار ديده در وي ز

  هر كه يكبار اين بنا را ديد
  درخور اين كتابة دلخواه

  كف برده حسن دلجويش دل ز
  چون مخطط بتان آئينه رو

  صف او نكرد مثالغير اگر و
  آئينه است نه همين بلبلش ز

  كرده طفل از نگاه اين مسكن
  ها بتاب بود آئينه بسكه ز

  بسكه در اين بناي فيض آثار
  اش شويد كه چشم از نظاره هر

  هاي آئينه است كين همه پاره
  مرد) ؟(ساخت از بسكه بيكدارش 

  تا درو گردد صورتي تحرير
  اين همه آئينه است با معمار

   اين رشك خلوت سينهبود
  كرده بناي اين نكو منزل

  كه بود رشك عالم باال
  گر هوايش بود رطوبت دار
  دل پاكان بود گرفتارش
  همچو خود محو او هزاران ديد
  همچو عكسي كه جا در آئينه كرد
  يا در آئينه عكس خانه فتاد
  كه شكستن برو نيابد دست
  وارهمچو آئينه پشت بر دي

  اش گرديد گرد او چون كتابه
  مطلع آفتاب و مصرع ماه
  طاق و آئينه چشم و ابرويش
  شده از چار طاق چار ابرو

  آئينه كي كند تمثال خط ز
  آئينه است شاخ و برگ گلش ز

  معلم سواد را روشن بي
  اش رشك آفتاب بود سايه

  هاي ريزه بكار رفته آئينه
  چون بسقفش نظر كند گويد

  رگ شكستيا يك آئينة بز
  ها يك آئينه كرد همه آئينه

  نقاش خانه پر تصوير  شد ز
  صورت دل كشيده بر ديوار

  آئينه نشين ز اين قدر دل
  از يك آئينه تمام چو دل
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  روز بر سقف اين بنا كوكب
  ديدن اين مقام خلد نظير

  اند بسي حلب هم رسيده به
  از فروغ تو اي صفا سينه
  تا صفا و طراوتت را ديد

  آئينه چشم نوراني اي ز
  سپهر از چه رو نساي سر به

  صاحب روزگار وارث تخت
  آنكه از تيغ او شود بمصاف

  او حل نموده مشكلهاخلق 
  پاسخش از بلندي گفتار
  هم بود يك مالزمش سنجر
  از دل و ديده تا شده معمار

  بس شده عام صلح در عهد او ز
  وار خصم را بوده گر دل آهن

  دست جدا پنجة را كه شد ز
  اي كه رونق گرفته از تو جهان
  تا تو با طالع سليماني
  باد با خاك دست بيعت داد

  اله كنندچون ببزم تو مي حو
  بسكه امنيت از تو عام بود
  چون جهانيد هيبت تو كتل
  كردي از پنجة كرم گستر
ي ن ا ر و ن خ  ر چ ر  ص ق د  ر ب ا   ت

  دهد فروغ از شب بيشتر مي
  چشم آئينه را نسازد سير
  اين قدر آئينه نديد كسي
  آب گردد بچشم آئينه
  باخت آئينه رنگ چون خورشيد

  بر تو ارزانيسرمه از سايه 
  فر كه بود بانيت فريدون

   واال بختشاه داراشكوه
  شگاف  سپر آفتاب پر ز

  كرده تعمير كعبة دلها
  بخت خوابيده را كند بيدار
  هم يك آئينه دارش اسكندر
  كرده آئينه خانها تيار

  نيام نكند تيغ سر برون ز
چون پركار خط به بيني كشيده 

   سان كند گيرا١او بهله لطف
  خانة عدل از تو آبادان

  تخت سلطاني  كردة جا به
  ميانة اضداد صلح شد در

  آب و آتش بيك پياله كنند
  تيغ از زنگ در نيام بود
  شده ماضي جهان مستقبل
  دامن آفتاب را پر زر
ني ا ز ر ا د  ا ب ه  ن ا خ ن  دي و  ت  ب

                                                
  ).بهار( بهله بالكسر پوستين است باندام پنجه كه مير شكاران بر پنجه كشند -1
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  مثنوي ثاني
  حبذا اين خانة آئينه كار

  ها باشد نمود آئينه اين قدر ز
  كي تواند آسمان شد همسرش
  تا پي نظارة او سر كشد
  استواري باشدش از صد فزون
  از صفاي عرصة ميدان او

  كينها اش بي از پي نظاره
  درنگ  بر فلك از نورش اختر بي

  چيدن ز ماخانها پر نقش و گل 
  بسكه بالد بر خود از گلزار او
  گر نكويي را گذر در وي فتاد
  ديده از رويش نپوشد يك زمان
  آمدند از بهر سير او بسي

  شود دزد اينجا زود رسوا مي
  ني همين خوار است بلبل پيش او

  سازم سخن را آشنا ختم مي
ز  ا چرخ  ديد  ارد  ي ن ا  نهت  اش كي

  كاسمان شد بهر او آئينه دار
  يا دل از پاكان گه ديدن ربود

  توان در روز ديدن اخترش مي
  سرمه شب در ديدة اختر كشد

  ستون هر ستون اوست كوه بي
   ايوان اوخانة دل گردة

  ها دل بدل چسپيده چون آئينه
  شد سيه چون داغ بر پشت پلنگ

  ما  آئينه و ديدن ز چشمها ز
  شد منبت بوتة ديوار او
  خوبي او شد يكي در صد زياد
  بس بود آئينه او را پاسبان
  سوزني اينجا كند گم ار كسي

  شود تا نهان گرديد پيدا مي
  نقش ديواري بود گل پيش او

  اين عالي بناچشم الهوري است 
ينه ئ هر آ چشم  اد روش   ١!اش ب

  ١٧٨٤مقايسه مثنوي چاپ شده به نسخة شمارة 
  مثنوي اول

 بيت دارد و در مثنوي نسخة خطّي ٤٨اند،  چاپ رسانيده مثنوي اول كه استاد شيخ به
شش بيت بيشتر از نسخة ).  بيت در اختيار اين جانب است٣٥كه متأسفانه فعالً فقط (

  .چاپي دارد كه عيناً در زير آورده شده است
                                                

  .١١، ص . م١٩٢٦، مي  كالج ميگزين، الهوراورينتل -1
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  : دوم از روي نسخة خطّيبيت
 دل چو آئينه محو نظاره شده از ديدنش بيكباره

  :بيت پنجم از روي نسخة خطّي
 رشك آئينه خانة افالك شده در رتبت اين نشيمن پاك

  :بيت دهم از روي نسخة خطّي
و شد ز دست آنكه از شنيدن او ا ديدن  زوي  ر آ مود  ن ا   ي

  :بيت يازدهم از روي نسخة خطّي
  عكس آئينهكه بود جاي كند تهي سينه از نفس مي

  :بيت بيست و نهم از روي نسخة خطّي
ينا ب بديده   بتماشاي اين خجسته بنا هر كه آيد 

  :ام از روي نسخة خطّي بيت سي
 كه مجال نفس كشيدن نيست هيچ كارش بغير ديدن نيست

  :بيت سي و يكم از روي نسخة خطّي
نها ن خجسته بناحوض باشد در اي ي ئ عكس آ است  اد  ت ف ا   ي

  :شعر هشتم مثنوي چاپ شده
 همچو آينه پشت بر ديوار ديده دروي ز حيرت بسيار

  اختالف متن
  : بيت اول چاپ شده بدين قرار است-١

 كه بود رشك عالم باال حبذا اين نشيمن واال
  .آمده است» زين«جاي اين  در نسخة خطّي و شعر اول به

  :رار است بيت بيست و چهارم چاپ شده بدين ق-٢
 از يك آئينة تمام چو دل كرده بناي اين نكو منزل

  

ئينه مرد) ؟(ساخت از بسكه بيكدارش  -٣ كرد همه آ ئينه   ها يك آ
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شكل زير  باشد كه به كه بيت بيستم چاپي است در نسخة خطّي بيت سي و پنجم مي
 :آورده شده است

 همه آئينه را يك آئينه كرد ساخت از بسكه تنگدرزش مرد
  : بيت بيست و هفتم چاپي-٤

 اين قدر آئينه نديد كسي اند بسي به حلب هم رسيده
 :در نسخة خطّي به شكل زير آورده شده است

 اين قدر آئينه نديده كسي اند بسي بحلب هم رسيده
مثنوي در صفت آئينة خانة «شود  اين مثنوي در نسخة خطّي، با اين عنوان آغاز مي

  .ولي مثنوي چاپي عنوان ندارد. »شاهزاده عالم

  مثنوي دوم
» مثنوي در تعريف آيينة خانة الهور«شود  مثنوي دوم نسخة خطّي به اين عنوان آغاز مي

بيت دارد و مثنوي نسخة مثنوي دوم چاپي هفده . ولي مثنوي دوم چاپي هم عنوان ندارد
  .باشد باشد و ابيات زير بيشتر از ابيات چاپي مي خطّي داراي بيست و پنج بيت مي

  :بيت هشتم از روي نسخة خطّي) ١
 روز پيش ديدة انجم شب است تا بروز او را فراغ كوكب است

 :بيت نهم از روي نسخة خطّي) ٢

 آسمان تا بر زمين آرد فرود د نمودها دار اين قدر آئينه
  :بيت سيزدهم از روي نسخة خطّي) ٣

 كند يكچراغ او را چراغان مي كند ها جان مي در تنش آئينه
  :بيت پانزدهم از روي نسخة خطّي) ٤

است در صفا رشك فضاي سينه است نه  ي ئ آ و  ا ر  دا ي ب ر  خت  ا
  :بيت شانزدهم از روي نسخة خطّي) ٥

 كند خويش را نظارگي كم مي كند يبسكه دروي سير مردم م
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  :بيت هجدهم از روي نسخة خطّي) ٦
ه اش هست چون دل جاي در هر سينه ن ي ئ آ ي  گ ر ا ظ ن ك  ن ي ش ع  ا

  :بيت بيست و يكم از روي نسخة خطّي) ٧
 اش آموختن بايد از آئينه چشم بر بام و در او دوختن

  :بيت بيست و دوم از روي نسخة خطّي) ٨
ر و  ا نه  ي ئ آ هر  در  نق ا د ب  خط پيشاني از اين عينك بخوان ا 

  اختالف متن
  :شعر دوم چاپي بدين قرار است) ١

 يا دل از پاكان گه ديدن ربود ها باشد نمود اين قدر ز آئينه
  .آمده است» اش آئينه«، »ها آئينه«جاي  در نسخة خطّي به

  :شعر ششم چاپي بدين قرار است) ٢
 خانة دل گردة ايوان او از صفاي عرصه پدران او

  :ا اين طور نوشته استنسخة خطّي اين شعر ر
 خانة دل گرده ايوان او از صفا بر عرصه ميدان او

  ١٥٨٥مقايسه با نسخه شمارة 
شود و داراي پنجاه و  آغاز مي» در صفت آئينه خانه«عنوان  در اين نسخه مثنوي اول با

  .فه آورده استباشد و ابيات زير را به صورت ابيات اضا دو بيت مي
 : بيت هشتم از روي نسخة خطّي-١

و شد ز دست آنكه از شنيدن او ا ديدن  زوي  ر آ مود  ن ا   ي
 : بيت نهم از روي نسخة خطّي-٢

 كه بود جاي عكس آئينه كند تهي سينه از نفس مي
 : بيت سي و چهارم-٣

  از تو روشن بادچشم الهور از وجودت زمانه گلشن باد
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  ختالف متنا
 : شعر دوم چاپي بدين قرار است-١

 دار گر هوايش بود رطوبت چه عجب ز آبگينة بسيار
  .دارد» كه«، »گر«جاي  نسخة خطّي به

 : شعر شانزدهم چاپي بدين قرار است-٢

 اش رشك آفتاب بود سايه ها بتاب بود آئينه بسكه ز
 .آمده است» بس كز«، »بسكه«جاي  در نسخة خطّي به

  : بيستم چاپي بدين قرار است بيت-٣
ئينه مرد) ؟(ساخت از بسكه بيكدارش  كرد همه آ ئينه   ها يك آ

  :اين بيت در نسخة خطّي به شكل زير است
كر ساخت از بسكه تنگدرزش مرد ئينه  ئينه را يك آ  همه آ

 :باشد  بيت بيست و چهارم چاپي بدين شكل مي-٤

 از يك آئينة تمام چو دل نزلكرده بناي اين نكو م
  .آمده است» اش آئينه«، »آئينه«جاي  در نسخة خطّي به

  :باشد در نسخة خطّي بيت زير كه بيت يازدهم است قلم خورده مي
 اش گرديد گرد او چون كتابه هر كه يكبار اين بنا را ديد

  :در اين بيت نسخة خطّي
 شده از چار طاق چار ابرو چون مخطط بتان آئينه رو

جاي آئينه در حاشيه  باشد كلمه آئينه خط زده شده است و به كه شعر چهاردهم مي
  .كلمة نيكو بكار رفته است

  .باشد و آن بيت اين است بيت بيست و هشتم چاپي نيز قلم خورده مي
 چشم آئينه را نسازد سير ديدن اين حكام خلد نظير

  :در شعر سي و ششم خطّي است كه بدين قرار است
اشكوه صاحب روزگار و وارث تخت ر ا ه د واالبختشا   
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  .عوض شده است» بزي اورنگ«و » داور«به كلمات » داراشكوه«و » صاحب«كلمات 

  مثنوي دوم
ت زير در اين مثنوي ابيا. شود مثنوي دوم نسخة نوزده بيت دارد و بدون عنوان آغاز مي

  .صورت اضافه آمده است به
  :بيت يازدهم از روي نسخة خطّي

 كند يك چراغ او را چراغان مي كند ها جان مي در تنش آئينه
  :بيت سيزدهم از روي نسخة خطّي

 كند خويش را نظارگي كم مي كند بسكه از وي سير مردم مي

  اختالف متن
؛ بيت »اش آئينه«، »ها آئينه«جاي  ؛ بيت دوم به»اي«، »اين«جاي  اول نسخة خطّي به بيت

و بيت شانزدهم » نورش بي«، »از نورش«جاي  ؛ بيت هشتم به»حد«، »صد«جاي  پنجم به
بيت شانزدهم در نسخة خطّي، در نسخة چاپي در بيت . دارد» گرديده«، »گرديد«جاي  به

همچنين مصرع دوم بيت پانزدهم نسخة خطّي در نسخة . چهاردهم آورده شده است
  .»سوزني اينجا نشد كم از كسي «پي در مصرع دوم آورده شده است كه بدين قرار استچا

  مقايسة متون در دو نسخة خطّي
 فعالً سي و پنج بيت در اختيار است و اين ١٥٨٤از مثنوي اول نسخة خطّي به شمارة 
مثنوي در تعريف آئينة خانة « كه با عنوان ١٥٨٤مثنوي در نسخة خطّي به شمارة 

در صفت آئينه «عنوان   به١٥٨٥شمارة  شود و در نسخة خطّي به آغاز مي» ده عالمشاهزا
  :خورد شود و نيز ابيات زير در آن به چشم نمي آغاز مي» خانه

 دل چو آئينه محو نظاره ارهشده از ديدنش بيكب )١
  )١٥٨٤بيت دوم در نسخة خطّي شمارة (



٥٢  

  

  

 رشك آئينه خانة افالك شده در رتبت اين نشمين پاك )٢
  )١٥٨٤بيت پنجم در نسخة خطّي شمارة (

ا )٣ ن ي ب ة  د ي د ب د  ي آ ه  ك ر   به تماشاي اين خجسته بنا ه
  )١٥٨٤بيت بيست و نهم در نسخة خطّي شمارة (

 كه مجال نفس كشيدن نيست هيچ كارش بغير ديدن نيست )٤
  )١٥٨٤ام در نسخة خطّي شمارة  بيت سي(

  اختالف متن
  : بيت اول را به شكل زير آورده است١٥٨٤نسخة خطّي شمارة 

 كه بود رشك عالم باال حبذا زين نشيمن واال
  .آمده است» اين«، »زين«جاي   به١٥٨٥در نسخه شمارة 

  : بدين شرح است بيت سوم١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 
 دار گر هوايش بود رطوبت چه عجب ز آبگينه بسيار

  .آمده است» كه«، »گر«جاي   به١٥٨٥در نسخة خطّي شمارة 
باشد، در نسخة خطّي   بيت زير كه سي و پنجمين بيت مي١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 

  : بيست و دومين بيت منظوره شده است١٥٨٥شمارة 
 همه آئينه را يك آئينه كرد ساخت از بسكه تنگدزرش مرد

باشد،   مي١٥٨٥ بيت زير كه بيت دهم نسخة خطّي شمارة ١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 
  :وجود ندارد

 همچو آئينه پشت بر ديوار ديده دروي ز حيرت بسيار

  مثنوي دوم
 ١٥٨٤ ابيات زير را ندارد كه در نسخة خطّي شمارة ١٥٨٥نسخة خطّي شمارة 

  :ستصورت اضافه آمده ا به



٥٣

 اهزاده عالممثنوي در صفت آيينة خانة ش  

  

 روز پيش ديدة انجم شب است تا بروز او را فروغ كوكب است  )١
  )١٥٨٤بيت هشتم نسخه شمارة (

 آسمان تا بر زمين آرد فرود ها دارد نمود آئينه اين قدر ز )٢
  )بيت نهم همين نسخه(

ست در صفا رشك فضاي سينه است  )٣ ا ه  ن ي ئ آ و  ا ر  ا د ي ب ر  خت  ا
  )بيت پانزدهم همين نسخه(

ئين چشم بر بام و در او دوختن )٤  اش آموختن هبايد از آ
  )بيت بيست و دوم همين نسخه(

ن )٥ دا ب ا  ر و  ا ه  ن ي ئ آ ر  ه ر  د  خط پيشاني از اين عينك بخوان ق
  )بيت بيست و دوم همين نسخه(

 بيست و پنج بيت دارد و در نسخة خطّي ١٥٨٤مثنوي دوم در نسخة خطّي شمارة 
مثنوي در تعريف آئينة «عنوان   به١٥٨٤ة  نوزده بيت، نسخة خطّي شمار١٥٨٥شمارة 

  . عنوان ندارد١٥٨٥شود و اين مثنوي در نسخة خطّي شمارة  آغاز مي» خانة الهور

  اختالف متن
  : بيت اول بدين شكل است١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 

 دار كاسمان شد بهر او آئينه نه كارخبذا زين خانة آئي
  .آمده است» اي«، »زين «جاي به ١٥٨٥در نسخة خطّي شمارة 
  : بيت شانزدهم بدين قرار است١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 

 كند خويش را نظارگي كم مي كند بس كه در وي سير مردم مي
  : بدين شكل آمده است١٥٨٥اين بيت در نسخة خطّي شمارة 

 كند خويش را نظارگي كم مي كند ر مردم ميبس كه از وي سي

  



٥٤  

  

  

  آئينة خانة الهور
هيچ اثري از آن وجود ندارد تا .  در حال حاضر ازبين رفته استآئينة خانة داراشكوه

بت باشد كه دربارة اين بنا صح جايي كه بنده اطالع دارم اين مثنوي تنها منبعي مي
  .در هيچ منبعي از آن دوره و منابع دوران ما اشاره به آن نشده است. كند مي

  آشنا
 در ديباچة ديوان خود او را خان احسن ظفر (ميرزا محمد طاهر عنايت خان آشنا

 از شعرا و صاحب منصبان ارشد خان احسن پسر ظفر)  يادكرده استاهللا لقب عنايت به
 و خانم دختر ملكه (از طرف مادرش بزرگ خانم. باشد دورة شاهجهاني مي

خانم  ممتاز محل خواهر كوچك ملكه.  خويشاوندي داشت٢محل  با ممتاز)١خان سيف
بدنيا آمده بود يعني چند ماه قبل از .) م ١٦٢٨. ( ه ١٠٣٦ در سال  آشناخان عنايت. بود

از لحاظ تاريخ تولد وي در ( هنوز هفت ساله  ـ آشناي پادشاهي شاهجهاناعالم رسم
انتخاب نموده بود ) مقام رسمي(» منصب« وي را براي بود كه شاهجهان) . ه ١٠٣٧سنة 

 به روز هفتم ربيع ثاني در د شاهجهاناين امر مقارن با چهل و چهارمين جشن وزن تول
 پس از شاهنشاه كشمير و سفر اولي شاهجهان به.) م ١٦٣٤ سپتامبر ٣٠. ( ه ١٠٤٤سال 

.) م ١٦٤٩ژوئية  ٢٥/. ه ١٠٥٩در سنة ( در سن بيست و سه سالگي آشنا. باشد شدن مي
لقب  به. م ١٦٥٠ مارس ٢٠/. ه ١٠٦٠داروغگي داغ منتخب شده بود و در سال  به
مقام هزار و پانصدي  ، به.م ١٦٥٦/. ه ١٠٦٦ در سال آشنا. گرديد نايل» خان عنايت«

 براي مقام كتابداري شاهنشاهي .م ١٦٥٧ دسامبر ١٠./ ه ١٠٦٨در سال . رسيد
 كشمير ب بهزي  در سن سي سالگي در زمان پادشاهي اورنگآشنا. شد منتخب
 هزار روپيه ساليانه نمود و در آنجا كنج عزلت اختيار نمود و با بيست و چهار عزيمت

                                                
  . در آن زمان استاندار آگره بود-1
  . پادشاه سلسلة گوركانيان زن شاهجهان-2



٥٥

 اهزاده عالممثنوي در صفت آيينة خانة ش  

  

 ./ ه ١٠٨١كرد و در همين وضع انزوا در سال  گرفت زندگي مي كه از طرف آن پادشاه مي
در سن چهل و چهار سالگي بر طبق تاريخ قمري و در سن چهل و سه . م ١٦٧٠

   سنةتاريخ اعظمي در محمد اعظم. سالگي بر طبق تاريخ ميالدي درگذشت
 قرار داده است كه صحت آن مورد سوال است زيرا  را سال فوت آشناهجري ١٠٧٧

كرد   تذكره خود را تأليف ميهجري  ١٠٨٣ كه در سال محمد طاهر نصرآبادي
  :گويد مي

 و چند يوان خود را با غزليات خسروچنانچه مكرراً كتابت نوشته، د  …”
 مسموع شد كه در سال قبل از اين فوت …كتاب ديگر جهت فقير فرستاده

  ١“…شد
اي هم داشته  انه روابط دوستآوردة زمان خود مانند ابوطالب كليم  با شعراي نامآشنا

  .٢كردند  آنها با هم شوخي هم مياست و بر طبق اطالع نصرآبادي
غير از ديوان اشعار كه شامل قصايد، قطعات، مراثي، مثنويات، غزليات و 

 هم از او ملخصنام   باشد در نثر تاريخ سي سالة شاهجهاني به رباعيات مي
 آشنا.  است و عبدالحميد الهوريمحمد امين» ةنام پادشاه«مانده كه تلخيص  باقي

دهم دسامبر در (االول   هجري بروز چهارم ربيع١٠٦٨در سن سي سالگي در سال 
عنوان كتابدار   است بهنامه پادشاهكه سال تكميل دورة سوم ) . م١٦٥٧سال 

 را در مدت چند نامه پادشاهكتابخانة شاهنشاهي انتخاب شده بود و او كاِر تلخيص 
كه .)  م١٦٥٨ ژوئن ١٨( هجري ١٦٠٨ماه يعني پيش از هفدهم رمضان در سال 

  .داد   معزول نشده بود، انجامانهنوز شاهجه

                                                
 فقيد وحيد دستگردي د با تصحيح و مقابله استا تأليف ميرزا محمد طاهر نصرآبادينصرآبادي  تذكرة-1

  .٥٨، ص ١٣٦١كتابفروشي فروغي، چاپ سوم 
  . همان-2



٥٦  

  

  

  :منابع
 با تصحيح و مقابله استاد فقيد وحيد نصرآبادي تذكرة: طاهر نصرآبادي ميرزا محمد .١

  . ش. ه ١٣٦١دستگردي، كتابفروشي فروغي، چاپ سوم 
  . م١٩٢٦، مي ، الهوراورينتل كالج ميگزين .٢

* * *  
  


