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  ∗ي رنچهور داس ناميمنش

 از يکيو ] جونپوري[ ي رنچهور داس ناميفقط نام منش ١دکتر عبداهللا در کتاب خود
 در مورد ٣جه در کتاب خودي دکتر خدي ول، را آورده٢»االنشاء قيدقا«نام  ي به وهاي کتاب

 »ينام« بهصرنچهور داس متخلّ پدر. ، پدرش و فرزندش صحبت نموده استيو
 عالم و ي فرديو. ر گشتعنوان استاد شاهزادگان مقر  بهکه بعدهابود  لداريتحص

شغل ديواني يکي از نوابان شهر جونپور  رنچهور داس بعد از فوت پدر به. تحصيل کرده بود
، »االنشاء قيدقا« شامل يآثار و. مشغول شد  محسن خان ذوالقدر بهادرنواب نام به

  : نقل نموده استياشعار را از ون يجه ايدکتر خد. باشد  ميوانيرقعات و د
ــده آي    ــرا ش ــره ت ــا چه ــه آفتــاب يت   پــرورد خيــال تــو در ســينه آفتــاب مــي  ن

ــ   ينـه آفتـاب   يخواهد شدن ز عکس تـو آ        نــه رو مــدهيآي ههرگــز شــب وصــال ب
ــاب      در عشق چهره تو ز بس سينه چاک کرد ــه آفت ــره رزمين ــار ط ــار ت ــد ت   ش
ــايه   اي خيال روي زيبـاي تـو ديـن آفتـاب           ــاب  س ــشين آفت ــدت باالن ــرو ق   س

*  
ــس    ــت و ب ــين اس ــو رنگ ــاي ت ــاد روي زيب   دل بي

  گل شود گاهي گهي دامـان گلچـين اسـت و بـس         
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ــد  ــيم و امي ــان فــارغ از ب ــان ســينه بري   چــشم گري
  پرسي زمين ايـن اسـت و بـس      گر طريق عشق مي   

*  
  بـردار ز تـدبير همـين تـدبير اسـت           دست  کف تقـدير اسـت     هگري چون ب   رشته چاره 

ــيمــته ــر ت ب ــاده مکــن خب ــر ب ــر اث   سـت  اري دست ازل در شـ ةاين شکر ريخت   ي ب
* 

ــازه بهــاري دارد    چمـن قـول و قـراري دارد       بلبل و گل بـه      گلــشن امــروز عجــب ت
عنوان   به»کاتب« بهص رنچهور داس متخلّي فرزند منشيجونپور انه سورج بيمنش

  :ن اشعار از اوستيا. کرد  ميتيالفعشاهي   در درباِر»مهربان درخواست«
ــي بداســت   ايــن نــادره در جهــان نديدســت کــسي ــر آســمان هالل   خورشــيد ب
ــدا   ــد پيـ ــازه شـ ــگ تـ ــسن رنـ   غيـــرت صـــد بهـــار بـــود آن شـــوخ   از حـ
  جنس گران نگر که چـه ارزان فـروختم          من جان و دل بر غمزه جانـان فـروختم     

 و »االنشاء قيدقا« من نتوانستم. اورده استيان نيم ي بهفات ويلأ از تيکس ذکر چيه
اورده ي از آن نيکس نام چيافتم که هي را يل وي از رسايه بعضدا کنم البتّي را پيوان ويد

اض يک بينو  يران دهلي اي اسالمي فرهنگ جمهورةلم نور خانيکروفيدر مرکز م. است
اض ين بيدر هم.  در آن آمده استي گرانبها وجود دارد که اشعار افراد نامعلوميليخ

رنچهور .  استي ويوايانگر نثر شينما موجود است که زي رنچهور داس نيل منشيرسا
 يل گمنام منشيرسا م کهيما بر آن ن مقالهيدر ا. داس در نظم و نثر هردو مهارت داشت

  .ميي نمايفمعر رنچهور داس را
ن استيف چننام رساله و اسم مصنّ. پور است ين رساله در مورد شهر جيلاو:  
  . رنچهور داسيف منشيتصن، »پور ي جي و شهر سواف قلعهيتعر«

 بر سطح آب بنا نموده معمار قدرت اوست ي که اساس قصر خاکيبعد حمد خالق
کرده  )؟( د کالبهير کارخانه موالي که از امتزاج عناصر تعميش احديايو پس از ثنا و ن

  …است
ــام آن کــه معــار وجــود اســت بــه   مان در سجود است   يبراهش کفر و ا     ن
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ف شهرستان عالم بهجت و ي تعريزپرواز را هواي تةبال اوهام و حمام ير ذيطا
گر بال رغبت ي ديبندد، در هوا انه نهيفش آشيوار توصي دةسرور دست داده تا در رخن

  …دينکشا
 ثبات از حوادث ين رسته، پايش از شاخ گاوزمياي ني که تا پايون معماريهما

 االفهام، تا قامت اقامت افراشته، کمند انديشه ذوي شهر پناهش ةقلع. افالک لغزشي نديده
  …دهياش نرس ن کنگرهيده بر فروتريچيهرچند بر خود پ
  که در چشم حسودان خار خار اسـت    ن قلعه مـشکل گذاراسـت     يچه سنگ 

  ط اسـت  يوجودش نقطه و عالم مح      ط است ين عالم بس  يبساطش تا در ا   
آن   ازيبضاعت يب  به عالم راي کاال درست نشسته،ينينش  راستةدوکانش تا در سلسل

  بوقلمون تريها صنعت ه سوداگرانش بة در کارخانيتيبافان کارگاه گ قماش .دهيپسند
. ع سردستين رب متلوةتراز بزازانش اقمش ني اجناس رنگارنگ در دکانيرنگ هاست و ب

ن ان متلو الوينيرنگ هده، و بين چي رنگارنگ دوکان فرو ديصنعتها  بهرنگ از آن تردست
ات گوناگون تر دماغان يم عطريشما ه بيساز مانند بادبهار چهگاران ارعطّ. دهي بهار دةپرد

 بلبالن گلشن را ي گلهايتر و تازگ  بهپرور و گلفروشان بهاريگلشن در سامان عنبرافشان
رگاه حور و ي سيافزا لرخان، رشکگ گلکشت  ه کچ…يساز ام مژدهيقدوم بهار در پ هب

  :ماني متاع اةنان غارتکديگاه نازن لوهغلمان، ج
   دنبالـه تـا گـوش      ةده سرم يکش  نـان چمـن پـوش     يبهر سـو نازن   

  يپرسـت   مـي  پرسـتان  کنند آتش   يبس دارند خوبان شور مـست      ز
ن نهادن و يسجدات شکر مصروف بر زم  به اثماريدار از گرانبار وهيدرختان م
د که يام …ت گذاشتن منّياز برپاي آبدار مستعد سر نةويکثرت م هبار ب ياشجار پر

ن منظور يي نو آةباچين دي ا…يان گلشن معنيآرا بندان بازار سخن و چمن نييآ
ند يت مشحون فرمايجواهر ترب هشرف اجابت مقرون و ب هده بيانظار اصالح گردان

  .ثيقالتوباهللا التوفيق وارند و ذگ ن مستور خدمتيت بر چشم او منّ
 يو. آباد است  الهة مستطاب بقاءاهللا خان صوبنواب ةچيگر در مدح باغي دةرسال

  :سدينو مي
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 بهار يش و بنايح نفحات ستاي گلستان سخن برواييشاگ و دلييرو شگفته”
 ي گوهر در ابطن صدفها و نماةم کرامتش داني نسيتازه کار  به است کهياقبال

 ا ازيکران است و دري آفتاب غاشه بردوش زصبح ا …ن استياسميغنچه و 
  :گرداب حلقه در گوش عمان نوال او

   ماه غبار  يفشانده سم سمندش برو     جاللـت قـدر    ر کشور اقبـال کـز     يام
ض ي منظر، سعد اکبر، فة فرخنده اختر، خجست…اي شرم و حةنگاه دلکشا سررشت

  :گستر
  :يمثنو

ــد  ــت عمــ ــد کرامــ ــکةخداونــ   کــه هــست از بحــر قــدر او فلــک فلــک  الملــ
  سوز چون آتش ياقوت در ضبط نفـس      جهان   بـرق  ةل کوه وقـارش شـع     يهوادار به… 

  طوفان بال چون يک گوهر تالطم در نقور     تش موجـه  ي سحاب حما  ةيمعذور و در سا   
  :يمثنو

ــشته از طوت  نيالعـ  گرد راهـش بچـشم روح      ــگـ ــشيـ   نيا بلندنـ
 حصول سعادت ياتمنّ  بهان مملکتيرجوع ارکان دولت و حضور دولت اع

ست که از کثرت هجوم  ايا درجه هت و جالل برگاه عزّم بر در بايکورنش و تسل
ال را شهپر يبال وهم و خ ير ذيم و صبا بسته و طايان راه گلشن بر نسيمجرائ

، ييشاگ و جهانيپرور ن مشاغل عالميوصف اشغال ا با …شود  ميپرواز شکسته
ه و يق علوم عربيون بکب دقايه مزاج هما توجي کمال استعداد فطريمقتضا هب

 يلمأکمتر ت  به، در هر علمفه چندان مشغول و المصروف استيمعارف فنون شر
  … برافراختهيعلم اوستاد

  :نظم
  گلشن از فکـر او دمـاغ سـخن          روشن از طبـع او چـراغ سـخن        

ر ي دلکشا تازه طرز جانفزا سامان تعمين قصريي نوآيحکم عال هن روزها بيدر ا
ش ي وسعت وسعت فضاهاي  که لطافتيذا فرخنده منظر بارگاه حب…رفتهيپذ
 ي است و صاحتهايي و جانفزايبي راحت و سرور سرجوش دلفريزيموج خ هب

 قامت سر. يياالت دلکشايخ .يينما فتص نور ةنيي آييجوهرآرا هب شيحسن صفا
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 ماه نو بر طاق ها نهيو س  بلند باالهاي  ستونييشمشاد دل از دست داده رعناو 
  .ق فخرها کرد بر آسمانين رفأ و شصد عزّ هش بياض بنيف  ز…بلند بنهاده

  :قطعه
ـ موجش صفا چـشمه در       جمـال  يرايـ نـه پ  ييآ صـفا   بـه  آبش    جمـال ياي
ــگرد ــت و ز  د زي ــس لطاف ــائيب    جمال يد سراپا يچون چشمه خورش    يب

  :نظم
  گاه انجم و افالک باد     آستانش سجده   بود از انجـم و افـالک دور روزگـار      تا
  ن مقام پـاک بـاد    يحج اکبر از طواف ا      و صـفا  ي   بصد سع   دل را  ةران کعب يزا

  :سدينو  مين رسالهيدر اداس  رنچهور يمنش.  است»ف شتريتعر«رساله سوم در 
 از ي، که بامداد سبکپائيساالران قوافل سخندان ال قافلهي خي که بختيشتر”

 ف آني تعاري تواند گذشتن، در صحاريآسان ه بيقات رموز معانيجولستان تدق
پس ناقه خامه را .  نبرديمهاروه بجائ يکردار شتر ب هسب از شتر دلها بنّال بينج

 …ان تواند سپرديپا يابان بي مهارش انامل کام در آن بي عارضيقوا  بهارا کهيچه 
نگذارديت بر کس منّباِر و  بار همه کس بردارديل و بردباراز بس تحم “.  

 بسان پاکوبان شنگوله زنگوله يهان قلندر مشرب جلد لوش، گاي صوفةدر حلق
.  نرنجديچ؟ شناسان عوارض روزگار در آغوش تنگي چو هيبرپا بندد، و گاه

 يلين او نازل شده و جمأ در ش١»أَفَلَا ينظُرونَ ِإلَي الِْإِبِل كَيف خِلقَت« که يليجم
  .در رفتار عاجل نيبار سنگ ن تهيضيسر برخالف بطالن نق

تسلسل کار پرداخته همانا خود   بهد شتافتنشيتقل هشعار، بناقه هالل سفار فلک 
دن يرسان صفوت سرشت را دري که حاجيگرد هيباد. را در مغلطه فاحش انداخته

 ين جسامت و تنومنديچند  که باي، کوه کوهانيست قو ايا لهياهللا وس تيحرم ب
 خواريا است که خارقدر مبر ات نفساني آناز لذّ. ردي استگرهگراي جاده سبک

هنگام  … خواندياز من و سلو  بهکل حلوا داند و خس و خاشاک راأ ميبجا
  …ت نشستن پاس اداب نگاه داردگذارد و دقّ ن نهيرفتن انداز تمک

                                                   
  .١٧، آيه )٨٨(غاشيه   .1
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ــاري   حليمــــي ره نــــوردي بردبــــاري ــانع بخـ ــان قـ ــزار جهـ   ز گلـ
  زمين گـرد از نقـش يـاس طـاوس           ز بس خوبي زده بـردوش او کـوس       

  گرفتــه صــورت حيــوان فرشــته     تهتــــن او از کــــم آزاري سرشــــ
ــواني  سيه چشمي وهم وهم نازک ميـاني      ــينه و رســـتم تـ   کـــشاده سـ

  نـرکين مــشهور رزم جنــگ جويــان   بــزم نيــک خواهــان آداب دانــي بــه
  .ز سخن گفته شده استيو در مذمت اسب ن

  : است»ستان در انکشاف حقّهيچ« چهارم ةرسال
  هچيستان در انکشاف حقّ

سودا   بهنان گلشن اللهين؟ که در بزم نازنير دماغ بهار راستست آن معشوقه تيچ
 هندواي .اي وصال خار در پهلو شکستهتمنّ هنعل در آتش نشسته و گل بالش يخ
عنبرين مويي است از جوش . گردن درآويخته بهار بازي زنّ غلط مقتضاي هست، با

 بوقلمون ةر شيشازي سلک گوهر گسيخته و گاهي از کثرت رنگهاي غيرمکرطنّ
تيرگي است . دنماي  مييهاي لطافت گستر جانانه مجنونگنمايد و گاهي جرد مي

فحواي  به. ، عاشقي است آه در جگر و ناله در آغوشتيغ در کمر کمان بردوش
خاکي و . سوي او و حرف بادي در آخر ف آبي بر سر ورد اوسترعرب ح
.  و باد و گل آمدهب از آتش و آبدل آمده و مانند جسم طبيعي مرکّ آتشي در

سر  هدر زبان عجم با همه ابر و از حرف آبي کناره گزيده است و حرف آتش ب
نواسنجان چمن در هواي . پسنديده، دل پر باد ساخته است و گل زير پا انداخته

تماشاي حسن صفايش در  نشينان انجمن به  و مربع…سنجي ثنايش سرشار نغمه
  .کشي و باده پيمائي  ميکار

  حجابةزير پرد هسوزي در بزم حضورش جا ب همه جمال عالم نور باآفتاب ا
  …نشيند  مي هالهةداير گزيند و ماه روشن گهر در آرزوي رويش به مي

 شرف ماه را ةاند يا خان همانا خورشيد را با عالقه دو پيکر بر سر ماه گذاشته
  …اند مسکن هبوط ذنب؟ بر پاي عطارد داشته با

سوداي عارض مالحت  هت سرشار صهباي ريحان و بپرستان ساغر بهج باده
  …فروش خوبرويان چمن چاک در گريبان
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ــي  ــاوس زيب ــري ط ــت پيک   بزلـــف عنبـــرين عـــالم فريبـــي  مالح
ــيد    ره رخــسار خورشــيد جمــالش بــر ــازار خورش ــي ب ــحاب گرم   ص
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  .نيست فهرست در اين بياض موجود
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