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  سه نثر ظهوری  ١٩٩

  ♦سه نثرظهوري

  گفتار شيپ
عهد  يال )ه  ۹۳۰-۹۰۷( يل صفوياز زمان شاه اسمع ،شبه قاره هند ان بهيرانيمهاجرت ا

  ).ه ۱۰۷۸-۱۰۵۲(حکومت شاه عباس دوم 
ت شاعران يز محروميشاعران و ن ييسرا حهيه، مديصوف  ي بهعدم توجه شاهان صفو

  .قاره هند شد شبه به زبان ياز صله ممدوحان باعث مهاجرت شاعران فارس
ره يپس از چ.) ه  ۹۶۳ـ ۱۰۱۴هند،  يمورياز شاهان ت يکي(در همان زمان اکبر شاه 

ن ياالت مختلف هند بديان ايع و منقاد کردن فرمانروايآمدن بر معاندان و دشمنان و مط
و صلح  يد راه امن و آشتيندارد و با  يا دهيد که ادامه جنگ و جدال با آنها فايجه رسينت

ب يجازدواج دختران ن به را يموريت يها ن منظور شاهزادهيهم ي بهو. ار کرديرا اخت
پسرش شاهزاده  يالت جودپور را برايا يدختر فرمانروا يمثال و يبرا. ها درآورد راجه

م يک و سهيشر يرا در امور دولت يمحل يها ن اقدام راجهيبا ا يو. م انتخاب نموديسل
ات را يمال  به اکبر شاه تمام امور مربوط. بود هاهن راجياز ا يکيراجه تودرمل  .ساخت

  :سدينو يم يالعمارات، دربارة و حيچند، مؤلف تفر ليس. گذاشت يعهدة و  به
كار   خط هندي به نويس دفاتر پيش ازين در ممالك هند محرران هندي”

خط و  راجه تَودرمل از علو فكرت دستور دانش دفتر هندي را به. بردند مي
ايران در فارسي اختراع كرد كه تا حال اهل قلم ايران عمل قوانين اهل 

  .١“نمايند مي

                                                   
  .، دانشيار باز نشسته گروه فارسی دانشکدة ذاکر حسين، دهلیيونس جعفريسيد محمد دکتر : تصحيح ♦
 .۱۲۶شمارة برگ  I.O.2450 =731شماره . فهرست اته. وان هند، لندنيکتابخانة د العمارات، تفريح  .١
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  ٢٠٠  قند پارسي

و آنها در شمال هند مشاغل عمده و  هند کشاند به را يرانيان ايمنش ين اقدام ويا
ده يتوان ناد يشان را نميانة هند سهم ايخ ميعهده گرفتند که در تار   را به ييمناصب عال

شرفت يهند چنان پ انيموريملکت محروسة تو کوشش آنها م يجة سعيدر نت. گرفت
چند  ليس. بهتر شد يليه خيزمان صفو رانيآن از ا يرونق گرفت که وضع اقتصاد و کرد

  :سديون يسه نموده ميهر دو کشور را مقا ياوضاع اقتصاد
خوار ايران مطابق  ده نماند كه همگي لشكر علوفهيبر ضمير منير دانادالن پوش”

بيست هزار . هزار سوار است دريافت رسيده سي  يراني بهآنچه از مطالعة كتب ا
هزار غالم و ده هزار تفنگچي و ده  هزار قورچي و سه خوار و هفت مواجب

اميد  به. جمعيت امرا و سواي آن هنگام يساق پنج هزار سوار. هزار سوار ديگر
دند و كشتن روند، اينها بجاي آنها معين گر بهخواران اگر  آنكه جمعي از وظيفه

يافت وزيران ايران كه او را در آنجا . گويند مي نوكر ارادتآن گروه را 
روپيه است و با  ١طريق علوفه يك لك بهالدولت خوانند، سالي  اعتماد

نامند دو لك روپيه و سپه ساالر لك  الوزارت كه آن را پيشكش شاه مي٢رسم
از همه زياده  باشي خراسان كه ٣بيگلر. روپيه، قورچي باشي پنج لك روپيه

ديگر اولكه داران و هر يكي از قلرآقاسي و . يابد قريب ده لك روپيه مي
قورچيان يوزباشي و ارده . تفنگچي باشي در خور حال و يك لك روپيه ساالنه

ساير از پنج . يابند از اين جمله چهل و پنجاه تومان نيز مي. باشي تومان چندي
هاي پادشاهي كه  يكي از بنده تا هفت تومان و در سلطنت هندوستان هر

منصب هفت هزاري رسند هفت هزار سوار دو اسبه سه اسبه سرفرازاند،   به
يابند كه هزار تومان عراق  باشد، مي دوازده كرور دام كه سي لك روپيه مي

  .٤“الجرم وزير آصف صفات پنجاه لك روپيه يافت داشت. است

                                                   
 .صد هزار برابر: لَک  .١

 .قيد شده است »الوزارت رستم«در متن   .٢

 .قيد گرديده است »بيلكر باشي«در متن   .٣

 .۹۲برگ  :العمارات تفريح  .٤
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  سه نثر ظهوری  ٢٠١

نش يجانش يهد خود را براتمام ثروت و سعادت ع از فوت خود بعد اکبر شاه
.) ه ۱۰۶۸-۱۱۱۸( زيب اورنگارث گذاشت که تا زمان  به .)ه ۱۰۱۴ -۱۰۳۷( ريجهانگ

  :سدينو يم يريچند دربارة عهد جهانگ ليس. ادامه داشت
درجة كمال هر كسي  بهعهد جهانگيري عجب عهدي بوده؛ عيش و خورمي ”

اه در همه اثر كرده، مرفّه و بالي طبع عالي پادشاه عالم پن را حاصل بوده و فراغ
  .١“بردند سرمي  بهآسوده حال 

در شبه قاره هند  يو حت افته بودي يالملل نيجنبة ب يه زبان فارسيدر عصر صفو
در جنوب . نمودند يمراسلت م يفارس  بهاالت ينان و سران ايرنشيبا ام يان بابريموريت

، يشاه ، عادليشاه قطب ،يشد، حکمرانان بهمن يده ميهند که در آن زمان دکن نام
از . کردند يم يتحت تصرف خود حکمران يبر قلمرو کيهر  يدشاهيو بر يشاه نظام
زبان بودند، از زادگاه خود  يو فارس ان که از اسدآباد همدانيشاه ن قطبيآن ب

اگر . ن و آراسته نمودنديرا دعوت کرده و از وجود آنها دربار خود را مزّ يدانشمندان
شد  يآمد، با استقبال گرم روبرو م يدربار آنها م به يگريد يدربار فرمانروااز  يدانشمند

  .از آنها بود يکي يمال ظهور. گشت يمنصوب م يمهم سمت بهو 
*  

ازدهم يل قرن ياز شاعران معروف اوا يظهور بهن محمد متخلص يملّا نورالد
 يک سالگيسن هشتاد و  در  )ريدر عصر جهانگ. (ه  ۱۰۲۵است که در سال  يهجر

 )در عهد اکبر شاه. (ه  ۹۶۴در سال  يتوان حدس زد که و ين ميبنابرا افته است،يوفات 
  .ا آمده استيدن  به

زد رفت که در آن زمان مرکز شعر و ي بهاز زادگاه خود اول . ه  ۹۷۵سال  در  يو
 و يدر محافل ادب شد، تا در آنجا با شرکت يمحسوب م ين فارسيريادب زبان ش

ن، از يالد اثيران غير ميزد ميدر . ديض و شهرت نمايادبا و شعرا، کسب ف مسابقه با
در  يظهور. رفتيپذ يکه حاکم شهر بود، او را با دلگرم يکرمان يول اوالد شاه نعمت

ز ين يو حاتم فهم ياستفاده کرد و با محتشم کاش يبافق يآنجا از صحبت وحش
                                                   

 .۱ برگ :العمارت حيفرت  .١
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ک ية يعنوان سخنور پا به کرد که جه شعر او چنان رشديداشت که در نت يمسابقات ادب
  .شناخته شد

ش يدر مصاحبت موالنا درو. ه  ۹۸۲ يال ۹۸۰راز شد و از سال يش عازم سپس يو
استاد ممتاز  يسيخ نويو تار يکار ي، کاشي، نقّاشيات فارسيدر ادب يو. ن بسر برديحس

ن يدبوده و ب ها کتاباز  يمشغول نسخه بردار يدر صحبت و يظهور .زمان خود بود
با يار زيز بسيق، خط شکسته را نيعالوه بر خط نستعل يو. کرد يله کسب معاش ميوس

ه يق در دورة صفويد اضافه نمود که خط نستعليز باين نکته را نينجا ايدر ا. نوشت يم
 ياديآن نوشته شود، وقت ز عدااگر خط مزبور طبق اصول و قو. دا کرديرشد و نمو پ

کردند  توجه يگريخط د  بهان يرزايان و مين مشکل منشيا رفع ين برايبنابرا. رديگ يم
ن خط يس اينو قير نمود و خطاطان نستعليتوان تعب يم يسينو تند  به که آن را اصطالحاً

  .ة هنر آراستنديرايپ به زيرا ن
جانب  بهده شد، يق بندر هرمز که بعداً بندرعباس نامياز طر. ه  ۹۸۸سال  به يوظه

شهر  ار شده در ين ديد و ظاهراً از بندر سورت وارد ايردشبه قارة هند رهسپارگ
خت و تحت ير يان، رخت اقامت با ملک قميتخت مملکت نظام شاهياحمدنَگَر، پا

ارتش  يها يريدر آن زمان درگ .قرار گرفت). ه  ۹۹۸ -۹۷۳(نظام شاه  يت مرتضيحما
در سال . بود وجود آورده  به الت حالت هرج و مرج و اغتشاشيهند در آن ا يموريت

در حد دست  برهان نظام شاه ين ويد و جانشيقتل رس  بهن نظام شاه يحسه   ۹۹۹
ر يعنوان سف به يدکن يضيد، فيقتل رس  بهن نظام شاه يکه حس يسال. نشاندة اکبر شاه بود

مالقات کرد و  يو ملک قم يدر آنجا با ظهور يو. اکبر شاه در احمدنگر اقامت داشت
 ياز امرا يضيخانخانان هم که مانند ف. اکبرشاه نوشت به ت آنهايابلدربارة استعداد و ق

ن يا. قلعة احمدنگر را محاصره نمود. ه  ۱۰۰۳قدرتمند دربار اکبر شاه بود، در سال 
 ياز ظهور گجرات يخانخانان در زمان استاندار. ادامه داشت. ه  ۱۰۰۷ سال محاصره تا

ل ين دليا  بهشنهاد را ين پيا يو يد وليرآد يدرخواست کرد که در جرگة سخنوران دربار و
  .ه گرددمکرماهللا عازم شهر مکّة  تيضة حج بيانجام فر يرفت که قصد داشت براينپذ
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 از تهاجمات ارتش اکبر شاه يل هرج و مرج ناشيدل ي بهو ملک قم يظهور
 دند که از آنجا مهاجرت کرده خود رايان، صالح را در آن ديمملکت نظام شاه  به
  .برسانند يم عادل شاه ثانيار ابراهدرب  به

جاپور بر تخت يدر شهر ب يدر سن نُه سالگ.) ه ۹۸۸-۱۰۳۶( يم عادل شاه ثانيابراه
 يعالقة فراون ياز همان زمان کودک يقيهنر موس بهاگرچه  يو. حکومت جلوس کرد

. بود مند هم بهره يو خطّاط ي، نقّاشيبا مانند معماريز يگر هنرهاياز د يداد ول ينشان م
اصطالح . ف نموده استيتأل »نورس« تحت عنوان ياست که و يا نمونة بارز آن رساله

شود که آب نُه  يگفته م يا نوشابه  به نورس يزبان هند در . است يدو معن ينورس دارا
 يچنانکه ظهور. ده باشديند که تازه رسيگو يم يا وهيم ي بهوه داشته باشد و در فارسيم
ان يند و فارسيگو يرة مجتمع را نورس ميان نُه شيهند”: سدينو يده مح دايز آن را توضين

هم در  يم عادل شاه شهريابراه. …“اگر نورس نهال فضل و کمالش را دانند بجاست
که در  يگذاشت که متأسفانه در جنگ ١پور جاپور بنا نهاد و اسمش را نورسيب يکينزد

داد، مسمار و خراب  يان رويشاهو نظام يم عادل شاه ثانيان ابراهيم. ه ۱۰۳۳سال 
دانان، رقاصان، معماران، خطّاطان و  يقين شهر تمام هنرمندان مانند موسيدر ا. ديگرد

بر رسالة نورس نوشته اسمش را  يا مقدمه يزيترش يظهور. کردند يم يشعرا زندگ
مشتمل بر سه رساله است که عبارتند از  ين اثر ظهوريا. گذاشت» باچة نورسيد«
 ينام سه نثر ظهور به که هر سه رساله» ليخوان خل«و » ميگلزار ابراه«، »نورس«

  .معروف هستند
شد و چون در سال  سه نثر ظهوري از زمان قديم در مدارس ديني تدريس مي

صهبائي اولين دانشيار زبان  بهكالج دهلي تأسيس گرديد، امام بخش متخلص  .م ۱۸۲۳
زبان  يشد، اين كتاب را جزو برنامة درس فارسي كه در آن زمان مدرس خوانده مي

. گذاشت يفارسي قرار داد و شرح هر سه رساله را نوشته اسمش را شرح سه نثر ظهور
ر ين در زياست، بنابرا يقيدربارة هنر موس) باچة نورسيد(ن رساله يچون نخست

  .شود يح داده ميتوض يهند يها و واژه يقياصطالحات موس
                                                   

 ).شهرستان(ک چشهرک و شهر کو يمعن است به يواژة هند: پور  .١
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  باچة کتاب نورسيحات موسيقي دهندي و اصطال يها شرح واژه
 صداي  بهزنند و  مي دو شانة كوچك برنجي كه خنياگران هند هنگام نوازندگي آنها را بهم: تال

  )۱۴شرح سه نثر ظهوري، صفحه ( رقصند آن اصول موسيقي نگاهدارند و مي
ر سه نث(باشد  مي الغوزه فارسي  بهيكي از آالت موسيقي اهالي هند كه معادل آن : بلبان

  ) ۱۸ ، حاشية شماره۱فحه صظهوري، 
در اصل بين ”صاحب بهار عجم گويد كه آن . هند بهنام سازي معروف مختص : جنتَر
ند و ياند و نوازنده را جنتر نواز گو است كه چندين تار ديگر بر آن افزوده) فلوت(

باشند  نصب مي) کدوي قلياني(چون در دو جانب جنتر و بين دو كدوي كالن 
ترازو تشبيه كرده نواختن  بهترازو تام است و چون سازهاي مذكور را   بهآن تشبيه 

  .“سنجيدن تعبير نموده به ترانه را
 ياست ول ين اصطالح زبان فارسيمعتقدند که ا يقياگرچه پژوهشگران هنر موس: سرود

مورخ  Times Of India زبان يسيش خان در روزنامة انگليآش يکه آقا يا از مقاله
ن اصطالح يد که ايآ ين برمينوشته است، چن. م ۱۹۹۵ماه مارس سال  ۱۲ه روز شنب

وجود داشت و با فرهنگ  Swardayaنام   بهالد يش از ميباً دو هزار سال پيتقر
ال و گندارا گسترده بود يسند، تاکس يکه از شمال تا واد (Vedic Culture) ييودا

  . است) Swar(آهنگ ) Udaya( آن باال رفتن يمعن. افتيراه  يافغانستان کنون  به
طاي   به اهل عرب بالضم و. تاي فوقاني است بر وزن زنبور  به در اصل :طنبور/طنبوره

جاي واو نيز آمده و در   به كسر اول و الف  به اند و طنبار حطّي معرب آن نموده
 اللغات آمده كه معرب است از دم بره يعني ذنب بره، جهت شباهت آن منتخب

كسر  به ها و طنبار به ضم با و طنبوره به صاحب بهار عجم طنبور دم بره و  به
معني كدوي قلياني كه لغت هندي است نوشته و گفته  به) tonbra(معرب تونبره 

عالم ن اسم شهرت گرفته از يهم  به اند ساخته) تنبل( كه چون اين ساز را از كدو
اصل اين لفظ هندي مؤلف گويد ظاهر همين است كه . ونهداسم ما ب الشئي ةتسمي
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  سه نثر ظهوری  ٢٠٥

طا معرب تنبور و معرب همان  به تا بود  به ليكن غالب كه مفرس آن تنبور. باشد
  .١هندي نيز شايد كه باشد

  .معادل همان است Pakhawaj. زبان هندي نوعي از دهل را گويند  به :مندل
باچة ي، ده  ۱۰۰۶را در سال  يم عادل شاه ثانيباچة کتاب نورس ابراهيد يظهور

  .نگاشت. ه  ۱۰۱۴ل را در سال يباچة خوان خليو د. ه  ۱۰۰۸م را در سال يابراه گلزار
ران سبک نگارش چه يمشغول کسب علم و دانش بود، در ا يکه ظهور يدر زمان

از زمان يبود که پس حملة مغول تحت فشار اجبار و ن يدر نثر و چه در نظم سبک عراق
سندگان، ينو. ديتوان نام يو نثر متکلّف م نّيدا کرد و اصطالحاً آن را نثر فينفوذ و رواج پ

و  يو عبارات مقف يو معنو يع لفظين در آن زمان آثار خود را با صنايمخصوصاً مورخ
حضرت  و اقوال دامادش )ص(غمبر اکرميث پيو احاد يات قرآنين و با آيمسجع مزّ

 يزدين يالد فاست که شر يمورين کتاب نثر متکلّف ظفرنامة تياول. آراستند يم )ع(علي
در . ديان رسانيپا به. ه ۸۲۸مور گورکان در سال ير تيش شاهرخ پسر اميفرما  بهآن را 

ر و يالس بي، حبينيجو يگر مانند جهانگشايد يخيتار يها کتابن اثر، يد ايتقل
 يرويه از همان سبک نگارش پيران دورة صفويان و دبيمنش. نوشته شد روضۀالصفا

گ يد و مؤلف آن حسن بيف گرديتأل. ه  ۹۶۵وداً در سال خ حديالتوار احسن. کردند
-۹۳۰(ل ي، پسر شاه اسمع)۹۳۰-۹۸۴(روملو واقعات دوران حکومت شاه طهماسب 

شبه قارة  بهن نوع سبک نگارش يبا هم يظهور. ار متکلّف نوشتينثر بس  به، را )۹۰۷
  .هند مهاجرت کرد

تمام  ينکته است که ظهورن يباشد، ا يباچة کتاب نورس جالب توجه ميآنچه در د
مناسب  يجاها  در يو هنرمند يرا با کمال خوش ذوق يقيموس  به اصطالحات مربوط

  :ان شده استين بيچن يتعال يباچة کتاب مزبور حمد باريدر آغاز د. کار برده است  به
نورس سرابستان حال كار كام و زبان ساخته   بهسرودسرايان عشرتكدة قال كه 

هاي شكرين در رگ و پي ني  ند كه چاشني نغمها البيان عذب شهد ثناي صانعي  به
زالل حمد   بهبسط بساط انبساط پرداخته  بهنفسان چمن نشاط كه  دوانيده و خوش

                                                   
 .۱۵ص ه  ۱۳۲۴نو، هچاپ مطبع نَولکشور لک. صهبائي امام بخش متخلص به: نثر ظهوريشرح سه   .١
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  ٢٠٦  قند پارسي

هاي تر برشاخسار صوت و صدا دمانيده محمل شوق  ند كه گل ترانها اللسان خالقي رطب
نمك تار طنبور  بهش بند و زخم جگر عراقيان صداي تال هنديان زنگله  بهحجازيانش 

ريز و بلَبان منقار بلبالن  هواي او ترانه بهجالجل اوراق درختان . تركان در شكرخند
  .خيز نواي او نغمه  به

مانند سرودسرا، نغمه، صوت و صدا  يقيدر اقتباس فوق اصطالحات موس
ار يالجل در وصف خداوند متعال بسجان تار، طنبور و يان، تال زنگله، عراقيحجاز

  .ه هستندجلب توجا
کار برده   بهن رساله يدر ا يکه ظهور يقيهنر موس  بهگر مربوط ياصطالحات د

  :عبارتند از
ل، جالجآهنگ، صوت و صدا، ارغنون، اصول، الحان، باربد، بلبان تار، تال، ترانه، 

چنگ، دف، دمکش، رباب، زمزمه، ساز، صوت و صدا، طنبور، قانون، کمانچه، مضراب، 
  …و ينوا، نمطرب، ناله، 

گر الفاظ مترادف و انواع مختلف صنعت ين در دو رسالة دين رساله و همچنيدر هم
بسط بساط انبساط  بهخوش نفسان چمن نشاط که … مثال يبرا. شود يده ميس ديتجن

تر بر شاخسار صوت و  يها ند که گل ترانها اللسان رطب يزالل حمد خالق بهپرداخته 
  .دهيصدا دمان

ان الحان و نغمات يکرده است که م  يسع يم عادل شاه ثانيابراهن يعالوه بر ا
ز يجاد کرده، چيا يهماهنگ يران نوعيمختلف ا يهند و اصوات و صداها يقيموس
ن يکرده چن  ين نکته اشارتيا   به ياورد، چنانکه ظهوريوجود ب  بهن هنر يدر ا يا تازه

بند و زخم جگر  هگلنان زيتال هند يصدا  بهانش يمحمل شوق حجاز: ديگو يم
  .نمک تار طنبور ترکان در شکرخند بهانش يعراق

ش يفرما  بهد که اثر مزبور يآ ين برميه کتاب چنيباچه پس از وجه تسمين دياز ا
) عراق و خراسان(ران يا بهده ين و منقّش گردانيمزّ يم عادل شاه مانند ارتنگ مانيابراه

از اصطالحات  يسند و بعضينوفرستاده شد تا دانشمندان آن کشور شرح آن را ب
  .نديرا هم شرح نما يقيموس
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  سه نثر ظهوری  ٢٠٧

 يقيه اصطالحات موسيه و دعائياختتام يها باچة مزبور در جملهيبعد از اتمام د يو
تا از كاسة طنبور خورشيد تار شعاعي در دميدن است ” :سدينو ين ميکار برده چن  بهرا 

قانون سخن تار نفس نواختة نسيم نغمه از مهب مجلس خدايگاني در وزيدن باد و تا بر 
  :قطعه. مضراب زبان است ترانة ثناي جهانباني ذخيرة كام و زبان باد

  ســاز در بــزم ميــان لفــظ پــردازان معنــي   و قـانون آورنـد    تا دو معني بهر لفظ چنگ
  تن در امـان ستار چنگ عشرتش باد از گس  چنـگ بـاد   صيد ملك رنگين بهباز اقبالش 

  “وفق مدعايش رسم قـانون جهـان   به هم  ش نغمـة قـانون دهـر   هم بر آهنـگ ثنـاي  
موضوع   به ان نُه صفت ممدوح خود،يم پس از بيباچة گلزار ابراهيدر د يظهور

دربارش  به ياوضاع اقتصاد يعلّت زبون بهکه از زادگاه خود  ياز دانشمدان ييرايپذ
ان، از روم يلشاهوسف عادل شاه، مؤسس خاندان عاديچون . پردازد يآمده بودند، م

چه قدر  يبيدانست درد غر ياد دولت خود نهاده بود، ميجاپور بنيمهاجرت کرده در ب
ر بود يکه امکان پذ يشيالوطنان هر نوع آسا بيغر يلذا برا. ناک است تيپرکرب و اذّ
شرح عشرت غربت   بهاگر : سدينو ين مين مطلب چنيباچه دربارة ايدر د. فراهم نمود

  .آرم خلقي را از وطن برميپردازم  دكن مي
 يشهرک يم عادل شاه ثانيد که ابراهيآ ين برميچن» ليخوان خل«کتاب   باچةياز د

سر   بهدانان  يقيپور آباد کرد که در آن نه تنها ارباب دولت، سخنوران و موس نام نورس  به
از  يکي شود چرا که يمعلوم م يز بودند چنانکه از واژة کَنچنيها ن بردند بلکه فاحشه يم

  .ن واژه فاحشه استيا يمعان
ار عالقمند بود و يز بسيشطرنج ن  به يقيعالوه بر موس يم عادل شاه ثانيابراه

بودند  يو يجانب يها يسرگرم يو نقّاش يشطرنج، خطّاط. دربارة آن نوشت يا رساله
خاست و تا ين آن صبح زود برميتمر يبود که برا يقيموس  ي بهو يعالقه اصل يول

که در  يدربارة شش نفر از هنرمندان يظهور. پرداخت ين ميتمر  به فتابطلوع آ
  .کردند، سخن گفته است  يم يپور زندگ نورس

م عادل شاه يم که ابراهيرس يجه مين نتيبد يمتن سه نثر ظهور ياز مطالعه و بررس
مت مانند اکبر مقاو يتواند مقابل پادشاه قدرتمند يکامالً درک کرده بود که او نم يثان

ع خود يفة راجپوت را مطينان طايرنشياز ام يبعض) اکبر شاه(ن فرمانروا ياگرچه ا. کند
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  ٢٠٨  قند پارسي

آنها در . را قبول نکرده بودند يها و مراتاها هنوز اطاعت و لهيباز هم بند يکرده بود ول
پرداختند و در  يقتل و غارت م  ي بهان بابريموريدر مرز مملکت ت يمناطق کوهستان

آنها  يتوانستند جلو ينان نميرنشين اميبردند و ا يان جنوب هند پناه منيرنشيام يقلمرو
 يقيبا، بالخصوص موسيز يطرف هنرها  بهن او توجه خود را کامالً يبنابرا. رنديرا بگ

.) ق. ه ۱۱۱۴ يال ۱۱۶۱نان اکبر شاه؛ از سالياز جانش يکي(محمد شاه . معطوف کرد
ف و زبون شده بود که يچنان ضع.) ه ق  ۱۱۴۵- ۱۱۶۰(پس از حملة نادر شاه افشار 

شاه  ين واجد عليهمچن. دينما يريان خود جلوگيدربار يسه کاريتوانست از دس ينم
ا يالت اوده، پس از مخلوع شدن در قلعه متيا ين فرمانرواي، آخر.)ق .ه  ۱۲۶۳ـ  ۱۲۷۱(

خود با  داد بلکه عالقة فراوان نشان  يو رقّاص يقيموس  به برج در شهر کلکته نه تنها
  .پرداخت يرقص و نواختن ن  بهگر رقّاصان يد

از « يعني يزبان هند يو دو اصطالح ادب يقيبا در نظر گرفتن تمام اصطالحات موس
ن ي، بد)ط شدنيخ(» ن فرو رفتنياز شرم در زم«و ) دنيخجالت کش(» شرم آب شدن

 يبک عراقس يسيرا بر نثرنو يهند يسيشالودة سبک نثر نو يم که ظهوريرس يجه مينت
 يهند يها واقع شد که آنها واژه يسندگان هنديگذاشت که بعدها چنان مورد پسند نو

زبان خارج از بالد  يا تمام مردم فارسيبردند گو يکارم  به خود يمحابا در نثر فارس يرا ب
  .کنند يم آنها را کامالً درک ميو مفاه يهند معان

  :ه است، عبارتند ازقرار گرفتاستفاده  موردهايي كه براي آماده كردن متن حاضر  نسخه
 ۸۲که داراي .) م ۱۸۹۶( چاپ سيزدهم. چاپ مطبع نَولكشور كانپور: سه نثر ظهوري

  .باشد يصفحه م
  .يصهبائ  بهف امام بخش متخلص يتأل يشرح سه نثر ظهور

راهللا ي، فقينيميهمچون عبدالرزّاق  يگرين ديشارح يش از امام بخش صهبائيپ
و نشور که سه نفر  يني، عبدالرزّاق بن محمد اسحاق الحسيرامپور يالنيج، غالم يقادر
نوشته  يشروح ين اثر ظهوريا يز رويشتر معروف هستند، نيگران بيالذکر از د اول

ح شارحان مختلف را يداشت و توض خود  يش روين شروح را پيهمة ا ييصهبا. بودند
. از همه جهت معتبر آماده کرد يمتن خود، يريگ جهينت سه کرده و طبق يگر مقايکديبا 

  :ديآ ير برميت زيب زچنانکه ا
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  سه نثر ظهوری  ٢٠٩

ـ وان شـه د يکه در د  سخن پاس شکوه و شأن خـود داشـت     وان خـود داشـت  ي
  :دينما ين اظهار ميت فوق نظر خود را چنيح بيپس از توض يو

ت درست يب يهرچند معن. نوشته وانيااول  وانيد يجا  به نسخ يدر بعض”…
  .“گردد يناسبت فوت مشود اما م يم
ن يهم ياز کرد و روين ين نسخه بين جانب را از خواندن چنديا ين دقّت نظر ويا

  .ديدو متن بسنده گرد
سد و پس از آن هر واژه را ينو ين است که اول جملة متن را ميا يق کار ويطر
 ان عشرتکدة قال کهيسرودسرا”: ديآ ير برميدهد، چنانکه از جملة ز يح ميتوض

اند که  انيالب عذب يصانع يشهد ثنا  بهنورس سرابستان حال کار کام و زبان ساخته   به
ح ين توضيپس از آن هر واژه را چن “دهيدوان ين ين در رگ و پيشکر يها نغمه يچاشن

  :دهد يم
نغمه  يمعن به. است از سرودن يبضم اول و واو هم مجهول و هم معروف، ماض: سرود

. ديفرما ينظام. افتهينغمه استعمال  يمعن  بهمجاز   بهو ز يکردن و حاصل بالمصدر ن
  :تيب

ــفال ــفته گيبـــه دري سـ ــنه را سـ   ريـ در گفتـه گ  بـه  گرمابـه  ي بهسرود  ريـ
دن يچه سرا از سرائ. سرا نغمه يمعن  بهدر مجاز و سرودسرا . سخن مجاز يمعن به و

چون . ل شودالف بد به ان که واو مصدر در امر و مضارعيبنابر ضابطة مقررة فارس
مگر در بعض مقام . د و امثال آنيد و نمودن و نمايد و ربودن و ربايفرمودن و فرما

  . ستين قسم نيچون بودن و بود و درودن و درود و لفظ شنودن و شنود، از
 يها کتابان نموده و از يل آن را بيت را جداگانه نوشته با تفصين هر بيهمچن يو

ت يکند، چنان که از ب يان ميده است، پس از آن نظر خود را بز استفاده کريمعتبر لغت ن
  :ديآ ير برميز

  قار سـازد مـرغ را بـال   يکه موسـ   هوا را ز امتـزاج نغمـه آن حـال   ”
شکل مثلث بهم  به بزرگ وکوچک يها ياست معروف که از ن يقار سازيموس

ند يگو يبعض. شان دارندياست که درو يند سازيگو ياند و بعض وصل کرده
ست که در منقارش يا  ند نام پرندهيگو ينوازند و جمع ياست که شبانان م يساز
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از آن مأخوذ  يقيد و موسيگوناگون برآ يار است و از آنها آوازهايسوراخ بس
 يها يکه از ن يد از استعمال اساتذه همان سازيمؤلف گو. برهان يکما ف. است

قار يدوم موس يچون ن ثرن: ديشود و طغرا گو يکوچک و بزرگ سازند، معلوم م
 ه و حرف را بعد از مرغيما نحن ف يکما ف. همنفس خود از خود برگ نرم

نسخه سازد مرغ را و  يده نماند که در بعضيپوش. بال مرغ يا. اضافت يمعن  به
  .“است يکيگردد مرغ را بال است و مآل هر دو  يدر بعض

ن يا يگذرد ول يم ين ظهوريملّا نورالد يف سه نثر ظهوريش از چهار قرن از تاليب
. القمند هستند قابل استفاده استع ينثر سبک هند به که يکسان ياثر هنوز هم برا

کنند،  يت ميفعال يسينو نة لغتيکه در زم يکسان يبرا ين شرح سه نثر ظهوريهمچن
ها در  واژه يشناس شهيو ر يسينو شرفت در لغتيک قرن و با وجود پيپس از گذشت 

  .را از دست نداده استود ران، ارزش خيا
سروش  يآقا يرانيدوست دانشمند ا  به خود را ينجا من مراتب سپاسگزاريدر ا

سه «متون  يو. کنم يمختلف، ابراز م يها شناس لغات زبان شهير و ري، شاعر شهيسپهر
هات را  را با دقّت نظر مطالعه و تمام اشتبا» يسه نثر زمهر«ن يو همچن» ينثر ظهور

  .استبرطرف کرده 
نو، و  يران دهليا ياسالم يجهمور يزن فرهنگي، رايفوالد يعل يدر آخر از آقا

ل است يما يفوالد يآقا. مينما يز تشکر مي، نيفرهنگ يزني، معاون راياحمد عالم يآقا
که متون نوشته شده در شبه قاره هند در چند قرن گذشته که هم اکنون در پردة اختفا 

م که در  ا نموده يسع يين جانب تا حد توانايا. هود برسندمنصة ش به هستند، از سر نو
خوانندگان محترم خود نظر خواهند داد که من تا . بکنم يشان کمکيا  به رين کار خيا

  .ام د بودهيو کوشش خود روسپ ين سعيچه اندازه در ا
  

  احقرالعباد
  يونس جعفري

  .شه   ۱۳۹۳خرداد  ۲۹
  م ۱۹/۶/۲۰۱۴
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  ديباچه

  کتاب نورس
  رالدين ظهوری ترشيزیمال نو

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
نورس سرابستان حال كار كام و زبان ساخته  بهكدة قال كه  سرودسرايان عشرت

هاي شكرين در رگ و پي ني  ند كه چاشني نغمها البيان شهد ثناي صانعي عذب به
زالل حمد  بهبسط بساط انبساط پرداخته  بهنفسان چمن نشاط كه  دوانيده و خوش

هاي تر بر شاخسار صوت و صدا دمانيده محمل  ند كه گل ترانها اللسان لقي رطبخا
نمك تار  بهبند و زخم جگر عراقيانش  صداي تال هنديان زنگله بهشوق حجازيانش 

منقار  ١ريز و بلَبان هواي او ترانه بهجالجل اوراق درختان . طنبور تركان در شكرخند
  :مثنوي. خيز نواي او نغمه به نبلبال

ــل     ــد غلغ ــرا افكن ــتان س ــن بس ــل     دري ــه بلب ــبن نغم ــد گل ــخن گردي   س
ــان ــرد   ٢زب ــن ك ــزم ده ــرب ب ــرد   را مط ــازِ ســخن ك   نفــس را دمكــش س

  ز صندوق تـن خلـق ارغنـون سـاخت      بــه ضــبط نغمــة اســرار پرداخــت    
  شدش خشك از غـم پوسـت بـر تـن      گفــتن بــه ربــاب از مغــز راز آمــد  

  ني استخوانش گشته سـوراخ  كه چون  گــل داغــش كســي را رســته از شــاخ
ــد    چو ني آن كس نفس در نغمـه افكنـد   ــود آكن ــراپاي خ ــاهش س ــه از ك   ك
ــاي نالـــه در چنـــگ    چو از دردش شود پشت دو تـا چنـگ     دود دل تارهـ

                                                   
 .باشد مي »الغوزه« فارسي يكي از آالت موسيقي اهالي هند كه معادل آن به  .١

 .سه نثر ظهوري ۳آغاز صفحه   .٢
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ــت   ــة دوس ــد از نغم ــالي پرن ــر و خ درد پوسـت  ببين دف را كه چون برمي  پ  
مضراب هدايتش پرصداست  بهدين درود با ساز و برگ بر نوازندة امتان كه قانون 

ساز شفاعتش   كشي ضراعت دم  بهپرشعبه و آوازه بر آل و اصحابش كه  صلوةو 
  :رباعي. زاست نغمه

ــت    سلطان رسل كه جمله را تاج سرسـت  ــه درس ــل او نغم ــا طفي ــانون بق   ق
ــعبگي او زده دم ــد از شـ ــار حـ   هــركس زدوازده مقــامش خبرســت    در چـ

پرداز  پرور نغمه گفتن سخن شهنشاه سخنور نكته بهاما بعد مژده شنيدن را 
شيم،  علم، برجيس حشم، خورشيد همم، مريخ خيم، كيوان طارم، افالك عرش ١ساز ترانه
جمال، داودالحان،  نوال، يوسف رقم، قمرخدم، خليل عطارد] ٤صفحه[نغم،  ناهيد

لكه و سلطانه و افاض كاه، ابراهيم عادل شاه خلّد اهللا م افزاي، ظلم مكان، عدل سليمان
  :مثنوي. علي العالمين بره و احسانه

ــان  ــدار و جه ــانگير و جهان   بخــش جه
  

  رخـش  تخـت و فلـك   قدر و فلـك  فلك
ــرأت  ــير جـ ــت دم شمشـ ــف همـ   كـ

  
ــرت   ــز فطـ ــمندي مغـ ــاغ هوشـ   دمـ

ــاهي  ــة دل زو مبـــ ــل كعبـــ   خليـــ
  

ــاهي  ــاي قبلـــه گـ   بـــرو صـــادق ثنـ
  چنــين تــارك پــي افســر كــه دارد    

  
  گــر كـــه دارد شهنشــاهي جـــز او دي 

  ســتان ز جــامش اگــر بزمســت عــيش
  

  وگــر رزمســت رنگــين از حســامش   
  ز عدلش گوي عـدل ديگـران چيسـت   

  
ــه ــب، نوشــيروان كيســت  ب ــازد لق   او ن

ــد   ــن آم ــر و دي ــاوت كف ــهتف ــي ب   معن
  

  ميــان عــدل او تــا عــدل كســريٰ    
  ز بيــداريش خــواب ايمــن ز نـــالش   

  
  چشــم پاســـبانش گــرد بـــالش   بــه 

  دو پيكـــرز تـــيغش پيكـــر خصـــمان 
  

ــر   ــينه مغفـ ــا را سـ ــرزش فرقهـ   ز گـ
ــوب   ــال محب ــپند از خ ــمندش را س   س

  
ــاي مجــذوب  ــخ از رگه ــدش را ن   كمن

  مــه نـــو حلقــه در گـــوش ركـــابش  
  

  يكـــــي از نيـــــزه داران آفتـــــابش
  سنانش چـون علـم سـازد سرانگشـت    

  
ــت    ــرة پش ــاز از مه ــبيح س ــود تس   ش

ــزد ــه برانگي ــه لشــكر  ب ــب ك ــر جان   ه
  

ــرد گــــرد روي راه صرصــــر     بگيــ
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ــروزد    ــر ف ــر رخ ب ــرخ گ ــين چ ــه ك   ب
  

ــوزد    ــه بس ــر و م ــم مه ــه در چش   نگ
ــره ــودش قط ــد ز ج ــه گنجي اي در لج  

  
  پيچيــد ١اي در غنچــه ز خلقــش نفحــه

ــه نشــنيده شنيدســت  ســخن ــايي ك   ه
  

ــت  ــويي آفريدسـ ــو گـ ــت را تـ   فراسـ
ــد  ــانيش دادنـــ ــر از راز پنهـــ   خبـــ

  
ــد  ــانيش دادنــ ــواد خــــط پيشــ   ســ

ــر رام  ــا اثـ ــردد بـ ــر نگـ   دعـــايش گـ
  

ــر  ــي از دام اث ــون وحش ــد چ   از دم رم
  جانها تخم مهري كشته زآن دسـت  به
  

  كه در هر سو صـد انبـار دلـش هسـت    
ــه ــد   ب ــر آم ــر س ــرورزان ب ــر از مه   مه

  
ــد    ــوهر آم ــق و دل او ج ــرض عش   غ

  نه تنهـا عشـق را پشـت و پنـاه اسـت     
  

  بــراي حســن هــم اميــدگاه اســت    
ــت    ــوي او تتارسـ ــار مـ ــاغ از تـ ــاغ روي او بها   دمـ ــه را بــ ــتنگــ   رســ
  كـــزان رو پرتـــوي گـــردد شـــكارش  نهــد خــور هــر طــرف دامــي ز تــارش
ــگاهش پيشـــــكاري  ــه   ادب در پيشـــ ــا آيينـــ ــنش را حيـــ   داري جبيـــ

ــه ــاال  ٣ســرِي  زيــر قصــر قــدرش در تماشــا    ٢ب ــر پشــت عقــل دســت ب   ب
ــدايش      خالئــق جملــه مفتــون در هــوايش    ــا ف ــه جانه ــن، هم ــيلم م   وك

ــا ر   خلقــش حــق نــداده احتيــاجي    بــه ــد مـ ــي  دهـ ــا رواجـ ــراي مـ   ا بـ
ــت   دهد صد بحر و كان را حاصل از دست ــا يـــك دل از دسـ ــارد داد امـ   نيـ
ــارش  ــداز نثــ ــارش     كســــي را زيبــــد انــ ــان در كن ــالم ج ــد ع ــه باش   ك

! حبذا. بالند اسكندر افالطون فطنت كه دانايي و دارايي از او در پناه هم مي! زهي
افزايش گوش محنت و غم  ي مسرتها سر انگشت نغمه بهريز كه  پرويز باربد ترانه

نسيم لطفش   بهشميم خُلقش سمن را ختن ختن نافه در جيب و دامان و  به. مالند مي
توفيق زمزمة ثنايش نطق را دم نوازش   به. غنچه را چمن چمن خنده در زير لب پنهان

فرمان قضا را . توفير اجارة دعايش صدق را كف اجابت پر از گوهر تأثير بهتقرير و 
شمال گلشن . تدبير صائبش بر كنار ٤ضاي حكم نافذش در كار و نسخة تقدير را بلغام
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غبار بر ] ٧صفحه[غنچة دل شكفانيدن و صرصر كوي نفاق را تهديد  ،وفاق را تأكيد
خانة ركا سوگند و در خاطر نشانيدن در قتل بدعهدان جلّاد اجل با شحنة غضبش هم

نواز و شعلة  نغمة قانون عدالتش ملك. ندپيو محبتش سررشتة عمر با عشرت دوام هم
 ،الفتش رم از طبع آهو رباي. سطوتش زور در پنجة شيرشكن. گداز كانون سياستش ظلم

. آب تيغش آتش خرمن زندگاني. جم پيماي بزمش جام بر. فكن رزمش اجل در خون
خنجرش ماهي درياي . رايتش سرو بن گلشن فتح و نصر. ياد تيرش سفير مرگ ناگهاني

. موميايي تربيتش درست  بهشكست سر . معاضدت مرحمتش چست بهكمر سعي . فرظ
وفا نزديكتر از موج   بهاش  وعده. صحرا بهقدرتر از ريگ صحرا  گوهر در نظرش بي

فروزش آفتاب را  تشبيه رخسارة دل  بهاستعارة بحر كفش ابر را درفشاني و  به. دريا  به
با علو قدرش بلندي سدره پستي . ي كاهبا سنگيني حلمش گراني كوه سبك. درخشاني

در انداز آستان بوس  ١سخن با آن بلندي كه از كوتاهي سقف فلك صد جا خميده. گياه
كيل مشت  بهتعداد فضايل و حصر كماالتش آب دريا . زير پا كشيده بهثنايش سر 

بر اهل زمان شكر اين عطية ] ٨صفحه[انگشت شمردن  سبحة  بهپيمودن و ريگ صحرا 
ادراك زمان ابد پيوندش مفتخر و مستعداند، واجب و الزم است؛ خصوصاً  بهكه  ٰيعظم

بر ساكنان عرصة دكن كه در هر طرف مجلسي و در هر گوشه محفلي آراسته و پيراسته 
نوازش روزگار   بهاند،  صالي دوام بر خوان ذوق حضور مائدة عيش و سرور نشسته  به

تارهاي قانون   بهمغز نشاط از پوست بدرچيده و اي را كه مركز دايرة اصول است  دائره
طنبور در شكار . كه مسطر كتاب نغمات است رقم عيش بر صفحات احوال كشيده

از كيل كاسة كمانچة گوش . احياي سور در دميدن صور  بهني . هوش كمند تار بر دوش
ين در دست ترازوي جنتَر و بِِ هاي خزانگي  سامعه انبار و نغمه سازان هند بسنجيدن ترانه

زني تال  پاكوبي و دستك به شراب خم مندل سرمست بهو درع پيشگان هوشيارمغز 
هاي نقش نورس فضاي كهن سراي جهان از نشاط  نغمه بهاندوه و مالل پايمال و   تارك

  :ابيات. ماالمال
ــرام     ز بـس در نغمـه انگيــزي اسـت ايــام    ــور به ــر در گ ــد اگ ــزد رقص   س
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  ترنم خانـه در كـام و دهـان سـاخت      ســاخت تـدرو نغمــه بــر لــب آشــيان 
  ٢ها راست آهنـگ  شهري مرغ دل ١به

٢
  ٣رويـد آهنـگ   كه از بام و درش مـي 

ــال     هـــوا را ز امتـــزاج نغمـــه آن حـــال ــرغ را ب ــازد م ــيقار س ــه موس   ك
  كوبـان دسـت بـر دسـت     ها پاي نفس  هـا از شـراب نغمـه سـر مسـت      زبان

ــه خموشــــــي را درآورده ــورس   آواز بــــ ــه ن ــه ٤ب ــرداز ش ــه پ   ريار نغم
ــازند   ــور س ــرور و س ــير س ــر اكس ــاپور  اگ ــازند ٥ز خـــاك پـــاك بيجـ   سـ

ستاني و ترتيب رزم و بزم و رعايت عزم و  رسوم جهانباني و قواعد گيتي بهاگر 
است بر قد او كما ينبغي قيام و اقدام نمايد چه   است در شأن او و تشريفي جزم كه آيتي

ل ساز و خط و تصوير كه ذوفنونان عصر قرنها عجب آن است كه در هر فن مث. عجب
بر زانوي جد و جهد نشسته و منشور هنر درست كرده كاله گوشة  ينگيقر يمشق ب  به

اندك توجهي در كمتر زماني علم امتياز برافراشته، در   بهاند  تفاخر بر آسمان شكسته
واقع و  تحسين خود سخني نگذاشته؛ شهنشاه هنرآفرين خواندنش بيان  بهها  زبان

] ١٠صفحه[خرد خرده كار قلم بند نقش پردازيش. مهارتش در صنائع دليل قدرت صانع
ميل قلم  بهچشم كورسوادان . جالپردازي بهوار صورت سازيش  آميز صدف و عقل رنگ

خط بندگي . نهادان در مسيحائي عالج عليل گيري تار طنبور در  نبض  بهسايي و  در سرمه
با توقيع . يان و تاردان سازش بر دوش طرة مرغوله مويانرو خطش در بغل چهرة الله

مشاهدة شاهد   بهاش عطارد را چه چاره جز سر بر خط فرمان نهادن و  خامة عنبر شمامه
قلمش ماشطة صفحة دهر . در افتادن بهپرده سازش زهره را چه زهره غير از پرده 

  :مثنوي. رقمش منتسخ چهرة مهر
ــدن  ــرور چشــم دي ــوش شــنيدن     ز خطــش ســرمه پ ــازش حلقــه در گ   ز س
ــد     بـــه فـــر تـــاج او ســـوگند خورشـــيد ــد ناهيـ ــاز او پيونـ ــار سـ ــه تـ   بـ
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 .قصد  .٢

 .لحن و آواز  .٣

 .راهيم عادل شاه بنا نهاده اسم آن را نورس پور گذاشتبشهري كه ا اشاره به  .٤

 .شهري است در جنوب هند كه مركز دولت عادل شاهيان بود  .٥
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  آســـا  عطـــارد در دواتـــش قطـــره    چكـــد خـــون خامـــه، بـــردارد انشـــا
  چنــين دامــي نگــه گيــر كــه ديدســت  هـايش دانـه چيدسـت    نقطه بـر حـرف  

  قلــم از طــرة حــور و پــري بســت      كمـر چـون در فـن صـورتگري بســت    
ــيز ن ــه قّاش ــت   ب ــره آراس ــگ چه   اش چــين رونماســت كــه نقــش ســاده  رن

ــر ــنو  ١اگــ ــد آواز بشــ ــل كشــ ــنو  بلبــ ــرداز بشــــ ــد آواز را پــــ   دهــــ
ــفحه آرام  ــر صـ ــائرش بـ ــرد طـ   رأيــش مهــر خــود دام بــه نســازد گــر  نگيـ
  هــا از جنــبش بــاد    شــكفته غنچــه   ز گلچينــان بــاغش فصــل خــورداد   
  ك چـون مـاني بپرداخـت   به دعوي ليـ   چـو او كـس صــورت معنـي نپرداخــت   

ــده ــو خن ــب   هنرگ ــر ل ــا ب ــهه ــار ب   ز اشــك غــم بــن مژگــان بيفشــار      انب
ــزي    ــو در عزيـ ــزي گـ ــرور بـ   تميــزي كــه آمــد ســر زمــان بــي      هنرپـ
  گرچه هريـك خـود نگاريسـت    حروفش  عــروس صــفحه را خطــش نگاريســت
في تال  به هنري نهاده كرم زياده بخشش دست آنچه تا غايت روزگار مضايقه در كم

پيراية التفاتش معشوق حصول است و از اهل استعداد   بهتمنّاي ارباب هنر . آن گشاده
شكفتگي  بهخار راه هنر در پاي كه خليد كه . گلزاري قبول  به كتابي و گلي به نكته

مرحمتش باغ باغ گل مراد از آن نچيد و تلخي مشقت كسب كمال كه چشيد كه 
در هيچ حسن هنر پنهان نگرديده . كام درنكشيد  بهچاشني رأفتش مصرمصر قند مراد   به

هنجاري   بهاگر از تحريك باد موجة آب . آن عشقي نورزيده به كه تميزش آشكارا
ف اين گرم يتعر  بهانگيز  اي مرغوله قاعده  بهتحرير ريزست يا از جلوة آتش دخاني 

هنر  سبب عادليت داد اقسام  بهاگرچه . توصيف آن ترزبان بهو ] ١٢صفحه[نفس است 
هرچه نه در ميان . پردازد در فن سخن چها پرداخته و مي! اهللا دهد، سبحان داده و مي

سبكي بر نهاده ذهن نقّادش از زيور قبول بر كران و هر چه نسنجيده طبع وقّادش از 
ميدان بيان  دانيش و شهسواران طفالن مكتب زبان ،كالمان مدرسة سخن خاطرها گران، بالغ

گاه تفصيلش قطره منبع درياي بيكران و وقت اجمالش ذرة . رانيش پيادگان عرصة نكته
 فصاحت و شور شيريني گفتارش ٢آوازة طومار بالغتش آويزة گوش. مغرب آفتاب درخشان

                                                   
 .۱۱آغاز صفحه   .١

 ].وريسه نثر ظه[كعبه   .٢
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  سه نثر ظهوری  ٢١٧

شعلة توضيحش آينة  شعشة ،نقطة خامة ابهامش مهر گنجينة اسرار. نمك مائدة مالحت
ديدة . يد معني در كمند اندازرساگردن ص ادا و سخن در شكر افتادة شيرين ،اظهار كام
نثرش نثرة . ها در كف ابروي اشارت ها بر جنبش لب بشارت سند تمليك دل اميد جان

  :مثنوي. هر حرفش فصلي و هر فرعش اصلي. رفعت و شعرش شعري مرتبت
ــوهي  ــود ك ــاطر ب ــار خ   نبودش صـاحب صـاحب شـكوهي     ســخن را ب

  در شرمسـاري  ز بخت پسـت خـود    بــود از پيرايــه عــاري   ١عروســي
  سراپا گردن و گوش عـروس اسـت    كنونش آسمان در پاي بوس اسـت 
ــت   ــپند اس ــروين س ــة پ ــي حقّ ــد اســت   آلل ــال شــاه واال بــس بلن   خي
ــاز    ز شــاگرديش اســتادان ســخن ســاز ــر ن ــاز ب ــبعش ن ــت را ز ط   نزاك
ــانش   ــر از بي ــني گي ــالوت چاش   ظــف از زبــانش يريني موبــه شــ   ح

  كــه شــيريني شــود در گوشــها تــل  رف حنظـل چنان شيرين كند سر ح
ــاد   ــاه آورد ي ــنگيني از ك ــه آن س   فريـاد  بـه  كه كوه از بار رشك آيـد   ب
ــو درج   ــل در گفتگ ــظ گ ــازد لف   نسازد تا درو صد رنـگ و بـو خـرج     نس

ــاده   ــردد ب ــوق گ ــام ش ــه ج ــا ب ــا   پيم ــان دري   دهــد در قطــره ســر طوف
ــت     بــه حــرف آورد تــركيبش ثنــا را    ــته آل ــت گش ــا را متان ــن بن   اي
  جاي خويش بنشسـت  به ز تربيتش  سخن از فكر حفـظ مرتبـت رسـت   

ــد    گر عيـب بـين چشـمي گشـايد     وبر ــي نيايـ ــز هنربينـ ــر زو جـ   دگـ
و از جمله حقوقي كه بر اصحاب عقل و فرهنگ و ارباب نغمه و آهنگ ثابت 

پرداخته و  كتاب نورسترتيب و تسويد  بهو الزم ساخته آن است كه ] ١٤صفحه[
خواندن و شنيدن آن نواخته و التزام اين نموده كه چنانچه تازگي   بهامعه و ناطقه را س

هايي كه برين اشعار درر نثار بسته شد،  معاني طراوت الفاظ بخشيده نوي نغمات نقش
هاي نو و كهن از زواياي  باد نفس گويندگان گرد غم به ها كوبد و حلقة اثر بر در دل

  : اعيرب. خاطر شنوندگان روبد
  اش بـر بـاد اسـت    خاك غم از آب نغمه  آبــاد اســت از شــاه دكــن جهــان نشــاط

  آن كس كه ازو نو شد طرز استاد اسـت   اربـــاب ترانـــه كهنـــه شـــاگردانند   

                                                   
 .۱۳آغاز صفحه   .١
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  وجه تسمية اين كتاب
فارسيان اگر نورس نهال فضل و  و گويند مي »نورس« هنديان نُه شيرة مجتمع راآنكه 

گاه  جلوه بهعيب از پردة غيب  ين معني كه اين شاهد بيا  بهكمالش را دانند بجاست و 
   :ع. خوانندش هم رواست »نورس«ظهور نورسيده 

  قياس مسمٰي ازين اسم گير
هر . بياضش روشن بهصفحاتش گلشن است و سواد خواندن   بهفضاي ديدن 

دلكش و هر سطرش نخلي، بارش معني ] ١٥صفحه[برگش لفظ  ،اش چمني صفحه
حت بر گل نزاكت تحرير در تقرير و نظر نظارگيان از موج رطوبت بلبل فصا. بيغش

از . اش از خال دلفريبان عبارات روان در زنجير سنبل حرفش از آه ناشكيبان بنفشة نقطه
مسيحا . خضر تشنه لب سيرابي ادا. ترشح طراوت كلمات نهر سطر ماالمال آب حيات

. شقايقي در كار بهرنگيني . جستههاي بر هاي سربسته غنچه نكته. مردة جان بخشي هوا
  : مثنوي. نسريني پربار بهشكفتگي 

ــويي    ــازه ج ــل در غ ــيش گ   ز ســـيرابيش مـــل در تـــازه رويـــي  ز رنگين
  نه تنها خلد، رضوان هم بـرين اسـت    مگو نورس كه فـردوس بـرين اسـت   
  كـه چينــد چــون خليـل از نــار گلنــار    كسي ز نيسـان توانـد سـاخت گلـزار    

  بــه فريــاد نفســها نقــش نــورس      رس اه ســـخنرســـيد از دادرس شـــ
  ســخن را كــرد پيكــر، نغمــه را جــان  فرمــان بــه بــه فرمــان حــق و طبــع

ــت  ــازگي بسـ ــر تـ ــد آوازگــي بســت   ره پژمردگـــي بـ   چــه نقشــي در بلن
ــوي داد   ــان پرت ــيد درخش ــه خورش ــريف نــوي داد     ب ــه تش ــوي را طرف   ن
  خـود داشـت   كه در ديوان شه ديـوان   سخن پاس شكوه و شأن خود داشت

ــب    صد داستان هر صفحه بر لـب  ١كشد ــر ل ــد انگشــت ب ــر زنن   ورق را گ
ــته ــطور از رشــــ ــرده  اي آواز دارد ســــ ــاز دارد  ورق از پــ ــاي ســ   هــ

  كه ننهد هيچ كس برحرفش انگشـت   حروفش با ورقهـا جملـه هـم پشـت    
ــورس كهنگــي را كــرد پامــال   البــال نــوي ميبــال گــو خــوش فــارغ   كــه ن

ــه  ــدا پيرايـ ــولش خـ ــد از قبـ ــولش   بخشـ ــر فضـ ــون دارد ز رد هـ   مصـ

                                                   
 .۱۶آغاز صفحه   .١
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از آنجا كه عواطف خسروانه و مراحم پادشاهانه شامل حال دور و نزديك است، 
اهل عراق و خراسان را از ذوق اين محروم نخواست، درخواست كه اين نسخه را سير 

عزّ االذعان  فرمان واجب. درك معانيش هر روزه نوروزي كنند  بهعجم اتّفاق افتد تا 
نظير نقد قابليت و استعداد  مصير عرش صدور يافت كه ايستادگان پاية سرير خالفت

لفظ مجمل و معني مفصّل بپردازند و  بهپاي محك امتحان آورده شرحي   بهخود را 
تالش امتياز در   بهباوجود آنكه . بعضي قيود آن مبني بر مصطلحات مرقوم سازند

هنگام عرض نسخ از تغيير الفاظ و تبديل عبارات  كار رفت، بهقّت دها نهايت  موشكافي
السهواتي كه صحيفة انشاي  حق ادا عديم] ١٧ صفحه[و تصرفات بجا و بجا آوردن 

شان هرگز آشناي كزلك حك و قلم اصالح نشده بود، سطر سطر و صفحه صفحه يا
 خوي خجالت شستند و آنچه از زبان معجزبيان شنيدند نگاشتة خود را درين شرح  به

غرض كه هم متانت متن از همه داني . مثابة خامة خود آلت تحرير انگاشتند بهنويسي 
  :قطعه. او و هم انشراح شرح از شكفته بياني اوست

ــد  ــه اندوزنـ ــوز و نكتـ ــاني    ادب آمـ ــر خراس ــي و گ ــر عراق   گ
  نكنــد زانــوي ســبق خــواني     كو فالطون كه با همـه سـبقت  

ه نفرمودند فوائد و اغراض منظور چرير ديباتح  بهنفس نفيس توجه   بهو اينكه خود 
الكمال با عقد آللي شاهوار خزفي ناچاراست و  گزند عين به! آري. و ملحوظ است

كافور در جنب قير كشيدن و . فضاي جانفزاي باغ و بوستان را خار و خسي در كار
فيض   بهالحقيفت ترقيم ديباچه هم  شكر بعد از حنظل چشيدن حكمت است و في

اند كه سخنور را بايد كه اول مالحظة نشست سخن  تقريبات فرموده  بهاست كه  اتيتعليم
اندك تقديم و تأخير   بهچه بسا عبارت باشد كه لفظ درآن زياده و كمي نكنند و . نمايد

سرفرازي ديگر بر كرسي لفظ نشيند و برچيدن سنگريزة لفظ  بهمعني ] ١٨صفحه[
اند و از باريكي الفاظ كه  بيان نرسد امر كرده پاي اسب بهدرشت از راه سخن كه آسيب 

اند و امثال اين سخنان مكرر استماع افتاده  معني نيايد تهي نموده بهعقل دست باال راه 
پااليش ذهنش طبع مستفيدان صاف است و حلقة شاگرديش زيور گوش اهل   به

دريا گردد  رالحاصل اگر گلي تحفة بهار شود هم از بهار است و اگر دري نثا. انصاف
 :بيت. هم از دريا سزد
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  كم ز رشحه پيش او دريـا ببـين    در كماالت اي خـرد پهنـا ببـين   
نيازي خاصّة كردگار است ساية كردگار را اگر احتياجي هست،  چون صفت بي

حريفاني كه در خور كيفيت و چاشني خود شراب سخن و نُقل نغمه بر  بهنيست الّا 
خوشا ذوق چمن طبعي . قول در اندك با لب همزباني گشايداندازة ع  بهايشان پيمايد و 

روحي  زهي ذوق سبك. درك نكات رنگينش رنگ فهميدن بر چهره تواند بست  بهكه 
چه دشوار است بر . هاي نازك تواند نشست رخسار نغمه  بهبال اهتزاز مرغ دلش  بهكه 

رتبه را كوتاه دريافت ساختن و سخن واال] ١٩صفحه[قايل بلند سخن با سامع 
مثل حال جوهر فروش و نقّاشي است كه يكي در  ؛از پاية خود انداختن ةبالضرور

مشتري تنك مايه دست بيع تواند داد و  بهبها دل سخت كند تا  شكستن گوهر گران
تماشاي آن  بهديگري دم قلم نزاكت رقم را از تيزي پردازد تا مبصّر كندنظر چشم 

تماشاي   بهام زير مشق خامة اوهام است، آنكه چون صفحات خواطر خاص و ع. گشايد
اند، عقل  اند و عيد و نوروز چشم گوش ندانسته آيين آيين نگاه نبسته مجلس بهشت

اند  اند و آللي كالم معجزنظام در درج گوش هوش نچيده مصور و روح مجسم نديده
ممدوح خود حان است كه در مدح اگمان برند كه اين ستايش از مقولة ستايش ديگر مد

اگرچه صدق . دانند كنند و قطره و ذرة ايشان را منبع دريا و مطلع آفتاب مي ها مي مبالغه
اي كه  نگارنده بهكند،  ياد مي ١رفع مظنه اين قَسم بهمقال ظهوري ظهوري دارد، اما 

مفتاح نغمه در   بهاي كه  نوازنده بهريحان خط خوبان مشك را بر نسرين برات داده و   به
ازش بر روي سامعان گشاده كه مد دفتر توصيفش اندازة قلم هيچ بديع رقم نيست و نو

 مساعدت  بههمگنان را . حد نفس هيچ خجسته دم نيست] ٢٠صفحه[شد قانون تعريفش 
مند و محظوظ  بوسي روزي باد تا فراخور فطنت و فطرت خود بهره بخت سعادت بساط

تقريب اين دعا ياد آمد كه اطناب  به. گشته بر حقيقت حال و صدق مقال مطلع گردند
  .زمزمة دعاي اختتام دم نوازش اثر اهتمام واجب و الزم دانست  بهنه از ادب است، 

                                                   
زيرا ميان زرتشتيان رسم بود كه پسر . البته سوگند ياد كردن درست است. قسم ياد كردن اشتباه است  .١

كار زشت در سرتاسر زندگي نكند و اگر متهم به آن  کهكرد  پيش آتش مقدس تعهد مي ههشت سال
آورد كه اگر من مرتكب اين امر قبيح  ياد مي د را بهشد دو مرتبه پيش آتش مقدس عهد خو امر مي

 .ام اين آتش مرا بسوزاند شده
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  فقرات دعائيه
تا از كاسة طنبور خورشيد تار شعاعي در دميدن است نسيم نغمه از مهب مجلس 

ان است ترانة خدايگاني در وزيدن باد و تا بر قانون سخن تار نفس نواختة مضراب زب
  : قطعه. ان باديثناي جهانباني ذخيرة كام و زبان جهان

  ســاز در بــزم ميــان لفــظ پــردازان معنــي   و قـانون آورنـد   تا دو معني بهر لفظ چنگ 
  تار چنگ عشرتش باد از گسستن در امـان   چنـگ بـاد   صيد ملك رنگين بهباز اقبالش 

  وفق مدعايش رسـم قـانون جهـان    به هم  هم بر آهنـگ ثنـايش نغمـة قـانون دهـر     
  مصرع

  اجابت منّتي بسيار باد زين دعاها بر
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  ديباچة دوم
  مسمي به گلزار ابراهيم ظهوريمال از سه نثر 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 است كه گلزار ابراهيم در رخسار يوسف طراوت حمد بهار پيرايي بهخرمي چمن سخن 

 است كه لفظ و معني حشمت ثناي تارك آراييطلعتان نمرود نخوت رسانيده و تاجداري 
  .ممتاز گردانيده نُه صفت يگانه و  به سمي خليل خود يعني ابراهيم عادل شاه را در هفت اقليم

  اول معرفت
كشف الغطاء  لوكه باوجود حجب كثرت در مشاهدة شاهد وحدت معني كالم معجزنظام 

اش از خس و  ت و بوستان عقيدهيقيناً وصف حال او ساخته و گلستان ني ١تدملا ازد
خاشاك شك و شبهه پرداخته مجموعة عرفان موحدان فردي از دفتر شناسائيش و عنف 

نشان همه دلنشين  توضيح بيانش نشانهاي بي بهو اشتلم ماسوا پسنديده طبع مواسائيش 
مصور قضا تهديد  بهآفتاب جهانگرد تأكيد بر دو بينان نينداختن و   بهو خاطرنشان 

است كه گسيختنش بر كشاكش  زنّار را با سبحه نه پيوندي. احوال احوالن نپرداختن  به
است كه صداعش صندل چاره از  نه سري] ۲۲صفحه[كشيشان نخندد و كفر را با ايمان 

عالقة تجريدش   بهاز صدمة توحيدش دويي در يكي گريخته و . پيشاني برهمنان نبرد
 جوي، بين، دلي حق گوي، چشمي حق باني حقشنو، ز گوشي حق. خودي در تويي آويخته

  :مثنوي. ريز ساي، جبهه سجده خيز، تاركي آسمان زا، سينة معرفت خاطري عرفان
                                                   

ظهوري نثر وذ از شرح سه خمأ. [يفزايدناي اگر حجب كثرت از پيشش بردارند بر يقين سابق او   .١
 ]۱۲۲صفحه 
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ــر آســـمان دارد    ــت بـ ــاي رفعـ   ســـــرخدمت بـــــر آســـــتان دارد  پـ
ــادت ــه در عبـ ــدن بـ ــتن و ديـ ــتيدن     گفـ ــق پرسـ ــرز حـ ــق او طـ   حـ

ــحبت او   وحــــدت ايــــن و آن و كثــــرت او  خلــــوت ديگــــران و صــ
ــي   گنجـــد دلـــش ايـــن و آن نمـــيدر  ــق در آن نم ــز ح ــيچ ج   گنجــد ه

ــت    سـت گشت چون خليل نخ بت شكن ــاد درسـ ــي اعتقـ ــادش ارزانـ   بـ
ــان   كفــــر در فكــــر نكتــــة عرفــــان ــت ايمـ ــكر نعمـ ــرك در شـ   شـ

ــاج ــتش بـ ــواه طينـــت طينـ ــا خـ   هـــــا نيــــتش پادشـــــاه نيـــــت   هـ
  بنـــــدگي در خـــــور خداونـــــدي  در عبــــادت زهــــي تنومنــــدي  

  همه او كرده خويش را همـه اوسـت    غـز بـرده ز پوسـت   م بـه  سر وحـدت 

  صفت دوم
سعادت اطاعت شريعت غراي مصطفوي و دولت افراشتن لوالي والي ] ٢٣صفحه[

درستي اعتقادش كار ملّت از   بهپيراية اجتهادش رونق بر شرع مفتون و   بهمرتضوي 
. نكران منكررد نهيش زخم م بهقبول امرش دست معروفان بر سر و  به. شكست مصون

. فرق دين آسودة ساية صاحب كالهيش، شور ترويج ملّت نمك مائدة شهنشاهيش
دستياري تربيتش درگاه محكمة   بهپامردي تقويتش پابست كاخ ايمان خارا بنيان و   به

مهر امضاي قاضيان قضا و  به عليه دارا دربان سجل گير و دار گماشتگان شهر و ديار
بيت و آيين امثال متمكنان مسند شريعت بر فرامين و قدرت در تزيين و در محل تر

در تردد شارع شرع گرد تعصّب از دامان جد و جهد . احكام پادشاهي مقدم نشين
جاي خود   بهمنزل  افشانده و محبت هر يك از مقربان درگاه را در محفل دل الهام

ش محبت ائمة دليل مبحث پيش رويش پيروي اصحاب كبار و برهان پاكي طينت. نشانده
  :مثنوي. اطهار

ــايش  ــه تولّـ ــان همـ ــرف نيكـ   بـــر بـــدان ضـــربت تبـــرايش     صـ
ــي   ــاندگان ب ــدعت نش ــل ب ــر نخ   ســـر تـــن ســـر برگرفتگـــان بـــي  ب

  انــد او حاصـــل  دو جهــان مــزرع    از هــم جــدا حــق و باطــل  ١كــرده

                                                   
 .۲۴آغاز صفحه   .١
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ــتانش  ــركش ز زيردسـ ــس سـ ــتانش  نفـ ــدا پرســ   در پرســــتش خــ
  گـــوش شـــرع دارايـــي حلقـــه در  عنــــف از رأفــــتش مــــدارائي  
ــار شــرع اســت   ــار و ب ــر ك   عرف را هـم مـدار بـر شـرع اسـت       نظــم ب
ــد    ــان آرنـ ــا نشـ ــر ز دارالقضـ   آســمان را كشــان كشــان آرنــد      گـ
ــازد زرع    تــا نبـــارد ســحاب لجـــة شـــرع   ــر نسـ ــيده تـ ــب تفسـ   لـ
ــدا  ــا اعـ ــرور بـ ــورزد غـ ــون نـ ــرا     چـ ــريعت غـ ــردش شـ ــره كـ   غـ

   صفت سوم
زير پا نهند تا در  بهوار سر  ايد كه بلندتالشان سايهب، شأن و شوكت و جاه و حشمت

گرد سجود درگاهش كه بر پيشاني نشانيد كه از . آستان زمين آسمانش سجده بجا آرند
هر كه آبادش نخواست خود را خراب ساخت . فرق فرقدان سايش فر كاله كياني ندميد

هوايش نبارد گوهر آب  هبتا ابر نيسان . و آنكه نرد وفاقش بتاخت دين و دنيا درباخت
نظيرش  عرش] ٢٥صفحه[پايه بوسي سرير  بهكهين بنده مهين قدرش . شاهواري برندارد

گستري نوازش عالمي  كمترين چاكر فلك چاكرش در خوان. در پاية ميري و سلطاني
 خواري در بزمگاه عشرتش جمشيد را مشرب جرعه ١شاهنواز خاني  بهحشمت مخاطب   به

كمان تدبيرش قدرانداز و الهام  بهقضا . داري حاتم را منصب خاتمو بر درگاه همتش 
  : مثنوي. دولت سرگوشي ضميرش سرفراز  به

  شق شـدي چنبـر زمـين و زمـان      مكـان  بـه شوكتش گر در آمـدي  
ــه ــتانش س ــي ز بس ــت گل ــانش   ت جنّ ــا نمـــي زعمـ   هفـــت دريـ

ــنش    حلـــم كـــرده ســـنگينش لنگـــر ــت تمكي ــو نشس ــوه را گ   گ
ــخنم   ح  دهـنم  شـمتش  پر شـد ازحـرف ح   ــوكت س ــأن و ش ــذا ش   ب
ــدر ثنــــايش ز ارجم ــا دينــ   هــا كنــد كــوتهي بلنــدي   مــي  هــ

  سـت  خاك راهست نسبتش عـالي   سـت  فخر گردون بجاست اقبـالي 
ــد     نه همـين شـاه كشـورش خواننـد     ــرورش دانن ــز س ــه چي   در هم

ـ    بـه  نه   صــد فالطــون هــزار اســكندر      بهتـر  يجـاهش عـديل ن

                                                   
 .م عادل شاه بوديابراهر ينوازش خان لقب نخست وز  .١
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  رويـش و ان يكـاد نخوانـد    به كه  انـد چرخ گـردون كـدام صـبح دم   
  إِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم: آية كريمه به رجوع شود

  چهارم] صفت[
عالم علمش ساخته و گوش ستمديدگان را   به] ٢٦صفحه[صفت نصفت   بهكه عدالت 

و دعوي عادليت از  د همه صافرپيمانة انصافش د  بهصداي كوس عدالتش نواخته   به
اين لقب واال رتبت بود،  بهاگرچه پيش ازين نوشيروان ممتاز . هر كه غير اوست گزاف

نسيمي كه از مهب عدل او نورزيده در . او سراب و اين محيط و او مجاز اين حقيقت
رويش نخنديده و صبحي كه از مشرق انصافش ندميده پرتو  بهباغ و بوستان گلي 

اگر مهتاب نخ كتاني بگسلد ماه سيلي خور كلف است و اگر . سيدهآفاق نر  بهصادقيش 
تند سيلي سست گياهي را . زدة كسي گردد زبان ناطقه در معرض تلف حرف ستم نفس

بازار مكرمتش   به. از جاي نكَند كه حملة انديشة غضبش ابر را از هزار جا مغز نشكند
در . صالن در اجارة ربعح سحاب معدلتش كشت بي  به گوش آزادگان در حلقة بيع و

لرزه فروشان بازار عرياني  بهمذّمتيان همه تحسيني و آفريني و  يها كشور عمل كرده
  :مثنوي. ي جمله فروردينيدمعاملة 

ــامش    ــر ب ــدل ب ــوس ع ــل ك   مـــي عشـــرت مـــدام در جـــامش  غلغ
  عــدل ز انصــاف او تــرازو عــدل     بـازويِ عـدل   به دين قوي پنجه زد

  خورد صدمه بـرگ گـل از خـار    ١گر  لــــزاربــــاد را پــــي كننــــد در گ
ــر   ــدني زده سـ ــاري خليـ   كــــرد راه گريــــز ناميــــه ســــر  ور ز خـ

ــان    نخلــي دوچــار گشــته خــزان بــهور  ــرارت از آب ــون ح ــرده رم چ   ك
ــيدن    ــره ليسـ ــر بـ ــير در مهـ   گــرگ در خــون خــويش خيســيدن  شـ
  عــــدل را عيــــدگاه ديــــوانش    عقـــــل را ســـــيرگاه ايـــــوانش

ــن اســت   يــن اســتروش عــدل و طــرز داد ا   همــه شــاگرد و اســتاد اي
  چـه زيباســت كــار حــق كــردن ! وه  بـــار نـــاموس خلـــق بـــر گـــردن

                                                   
 .۲۷آغاز صفحه   .١
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  پنجم ]صفت[
حديث نيروي بازويش حكايت سر پنجة شير ژيان در كام و زبان  بهشجاعت كه 

 .شكسته و بر مائدة صفت رزمش گوش از استماع داستان هفت خوان رستم سير نشسته
شست صاف نوك پيكانش   به انداز و يغش بر تارك گردون شكافبازوي توانا دم ت  به

نهيبش اگر در خواب بر عدو شبخون برد در بيداري ممكن . ساز در پشت كوه قاف ناف
انداز كمند شير بندش از كمند طرة سلسله مويان . نيست كه سر از آن ورطه بيرون برد

ن در يك كارخانه خون خصمانش با تيغ غمزة خوبا بهتاب برده و دشنة تشنه 
وديعت سپرده و در  بهپالرگ عاشق تارك   به هاي كاري زخم. آب خورده] ٢٨صفحه[

  :مثنوي. مان را تهور و جرأت غنيمت شمردهنيتقسيم غنايم غ
ــر  ــة ســ ــا ز كاســ   به سـر انگشـت چشـم شـير بـدر       آورد در وغــ
ــه طــراز ــغ اوســت قصّ   نيســت بــر ديــن زبــان كفــر دراز   ظفــر از تي

  اجــل از دســـت افكنـــد مـــرهم   و خنجــرش بــرهمزخــم ريــزد چــ
ــون ــه چ ــوفار  ب ــنا س ــرد آش   اسـت در دل شـب تـار    هشبه سفت  زه ك

ــه قضــا   از كمــانش نجســته تيــر خطــا    ــت او گرفت   قبضــه از دس
  چــه قلمهــاي دســت گشــته قلــم  هـــا كننـــد رقـــم تـــا ظفرنامـــه

ــين    ــته بب ــم كش ــاي خص   هيچ كس تيغ كين نرانـده چنـين    آرزوه
  ساغرش زهـره، خنجـرش بهـرام     بــزم و رزم مــدام بــه چكانــد مــي

ــانش   بيشــــة رزم بــــاغ و بســــتانش ــداي خفتـ ــز خـ ــر خيـ   مهـ

  ششم ]صفت[
. كه گشادگي كفش تنگي در جهان نگذاشته الّا در دل بدان و دهان خوبان سخاوت

ها كه از در  از روي عيبها كشيده بر چشم بدبينان بسته و قفل] ٢٩صفحه[هايي كه  پرده
هنگام سؤال  بهطمع از وارستگان ياس . چينان گذاشته ا برداشته بر دهان سخنه گنجينه

شب در   بهسودا، آنچه  دستان بلند كوتاه. خور خوان نوال و فلك از ماه و خور نواله
نسيم همتش گل شكفته از  به .خواب بينند صباح از باغ تعبير سخايش گل مراد چينند

برند  سپر مي  بهدر تير باران نافة زر . مشت نفشاردرويد تا غنچه بر خوردة خود  شاخ مي



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د

  سه نثر ظهوری  ٢٢٧

براتها . آرزوها همه در بركشيدة حصول. تا از گراني عطا شاهين ميزان صورت ال برنيارد
جوهري سحاب عرق گوهر ريزش و اكسيري آفتاب گرم . سلم خريدة وصول به همه

آب رسانيدة   بهخاك نشاندة اوست و اگر كان است   بهاگر درياست . تالش زربخشيش
  :ابيات. او

ــت    ــود نوش ــر وج ــا دفت ــون قض   بــر كــف او بــرات جــود نوشــت      چ
ــيراب    كف او قلـزم اسـت و جـود سـحاب     ــالمي سـ ــد عـ ــت اميـ   گشـ
ــا  ــري دريـ ــد ار پيشـــش از پـ ــا   الفـ ــاب آسـ ــردد درش حبـ ــوچ گـ   پـ
ــپهش   ــا سـ ــه و وفـ ــدة او شـ   انتظـــاري نگشـــته تكيـــه گهـــش  وعـ

ــاه ــاهي   ١مـ ــكّة شـ ــب سـ ــرق ك  در زيـ ــاهي در درم غــ ــة مــ   يســ
ــيري   ــاب اكسـ ــعي آفتـ ــه سـ   پـــيش جـــودش هنـــوز تقصـــيري  همـ
ــد  ــؤال لـــب ننهـ ــر سـ ــائلي بـ   يــك طلــب بدهــد بــه دو جهــان را  سـ
  نقد صد گنج صرف يـك بـده اسـت     كمترين بذل ملك، شهر و ده اسـت 
ــان را   ــر نيســ ــاد ابــ ــار افتــ ــان را    كــ ــوهر افش ــت گ ــده آن دس   دي

  هفتم ]صفت[
يوسف ميراث رسيده  بهالسالم  حسني كه از ابراهيم عليه، آرا صورت زيبا و طلعت جهان

سپار باز تسليم ابراهيم  اكنون روزگار امانت. بود تا غايت در تتق غيب وديعت مانده
 تماشايش بگذارند و ارباب محبت بيدالني كه دل  بهاهل نظر بيناياني كه چشم . نمود

شكفتگي گلزار  به عارضي. درخشاني مشعل وادي كليم بهتواليش سپارند جبهه   به
در . حكايت خرامش نفسها همه پامال بهافسانة قامتش خوابها هم نهال و   به. ابراهيم

. هاي پژمرده خرم هاي حزين بيغم و در بهارستان طلعتش نگه عشرتكدة محبتش دل
: مثنوي. ماه طلعتان در زير دام خورشيديش. خوار جام جمشيديش پرويز عشرتان جرعه

  ] ٣١صفحه[
ــويش  ديـــدة خورشـــيد زار از رويــــش   ــام از مــ ــتان مشــ   سنبلســ

ــ  ــر دل ز طلع ــت ب ــوبيتدس   پــاي در گــل ز قــامتش طــوبي      ش خ

                                                   
 .۳۰آغاز صفحه  -۱
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  داغ پروانگــــي چــــراغ حــــرم     عارضــــش نوبهــــار بــــاغ ارم   
ــز   كــــرد آيينــــه را تجلّــــي خيــــز ــر ســـاختش لبريـ   از مـــه و مهـ
ــرمن   گـــوهر عشـــق را دلـــش مخـــزن   دانـــة حســـن را رخـــش خـ

  هر نگاهي كـه رفـت داشـت نگـاه      ر داشـت نـه مـاه   اين تصرف نه مه
ــرف ازو   عشق يعقـوب و حسـن يوسـف ازو     در دل دلبــــــران تصــــ
ــذا  پيش رويـش بهشـت سـاخته روي    ــوي ! حبـ ــاحب آن خـ    روي صـ
ــاد   ــم ب ــرش حصــار هوش ــيِ مه   ساغرم خـوش پراسـت، نوشـم بـاد      م

  صفت هشتم
. جامع صفات جالل و جمالصاحب خلق و كمال،  ،سيرت پسنديده و اطوار برگزيده

مطالعة تأليف الفتش بيگانگان شارح متن آشنايي و بر جادة پيرويش بيراهان خضر   به
آب سحاب تدبيرش هم فرونشانندة غبار لجاج و عناد و هم رويانندة . وادي راه نمايي

خوار خوان همتش اكسير نعمت سيرچشمي و  ريزه. نهال صالح و سداد] ٣٢صفحه[
جلوة ماهچة رأي منيرش نور در  به. هد رأفتش مورث لذّت ديرخشميگيري ش چاشني

 پيمايش تند باران سحاب. سرپنجة شعاع ضميرش گلوي آفتاب در فشار  بهها انبار و  ديده
دليش  تصور نازك  به. خاييدن زنجير عهدش كنددندان بهسندان و سوهان قضا  حباب

با مالئمت خوي . كمر باختننسترن در رو ساختن و از تعقّل بردباريش كوه در 
پيشاني در . خوشش حرير يمن خشن و با رائحة گلزار خلقش شميم ختن عفن

  :ابيات. گشادگي عرصة خاطر گوشه نشينان و دامن در پاكي پردة چشم خدابينان
ــرحمتش   ــهد مـ ــر شـ ــك عمـ   تشــنة جــوي اســت بحــر مكــرمتش  نمـ
ــوازش را    ــتش نـ ــر رأفـ ــم پـ ــرازش را    چشـ ــامتش طــ ــوه از قــ   جلــ

ــاهي   ســـطري ز صـــفحة كيـــنش قهـــر ــوه ك ــه ك ــنش  ب ــنگ تمكي   س
ــرآگين   ــخ زهـ ــخنهاي تلـ ــر سـ   بگــذرد بــر لــبش شــود شــيرين       گـ
  دانــد  مغــز از اســتخوان كــه مــي     چــرب و نــرميش چــون ســخن رانــد
ــال    در جهان نيسـت آن نشـاط و مـالل    ــر ح ــت از تغيي ــد خجل ــه كش   ك
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ــانش   آســــمان و ايــــوانش  ١بشــــكند ــد و پيمـ ــاق عهـ ــكند طـ   نشـ
  برد در عشـقش آنكـه خـود را باخـت      خت كار آن كسي كه با او سـاخت سا

  وآنكه نشـنيد ازو سـخن، چـه شـنيد      آنكــه رخســار او نديــد چــه ديــد    

  صفت نهم
اوج و با غور و  اندازة طبع وقّادش بلندآسمان كوتاه به كماالت توفيق كسب فضائل و

هاي آهنين و  موم كنندة دلهاي داودي  معجز نغمه  به. موج دريا تنگ فكر نقّادش ژرف
سازي جرم زهره  هاي باربدي از مغز زهد يبوست چين در گلشن ترانه رطوبت ترانه  به
نقطة امتحان قلم   بهطرازي صفر عطارد را  در صفحة رقم. گل شاگردي تارك آرايي  به را

ترانة خود را با حرف  نغمات نقش نورس نفس برآميزد كهن بهبلبل اگر . مرتبه افزايي
شهد فصاحت چاشني بالغت در كام و زبان انباشته و  به. رگ گل از منقار فرو ريزدب

طبعان در  روشني بيانش شام به. كليد طالقت قفل لكنت از درج بيان برداشته  به
دسترس معاني سره . رسايي ادايش كوتاه دركان در زبان درازي  بهطرازي و  صبح

كه فطرتش بر طاق بلند نهاده و قدرت خريداري الفاظ سنجيده ] ٣٤صفحه[كجاست 
بيعانگي قيمت داده عبارت را پاكي و لؤلؤ عدن الفاظ را نوي   بهكراست فصاحتش 

  : ابيات. فيروزة كهن
ــر  ــر    از خــوي ســعي جبهــه ســاخته ت ــروي هنـ ــد آبـ ــا مانـ ــا بجـ   تـ

  فكــر مــس كيميــا طبيعــت اوســت  دولـت اوسـت   بـه زر خالص سخن 
ــش   ا آورد بيـــرون از خمـــار عقـــل ر ــام لفظ ــه ج ــار  ب ــي سرش   معن

ــت روا  ــا ازوســ ــت فكرهــ ــع شــان كــرده ز اخــتالط خطــا   حاجــ   من
ــنش   پربها گـوهري اسـت هـر سـخنش     ــر ده ــاده چشــم ب   گــوش ننه
ــارش  ــه   چـــرخ پســـت از علـــو گفتـ ــعري از نقط ــعارش  ش ــاي اش   ه

ــا رســـيدن  ــا بـــه ادايـــش رسـ ــنيدن    هـ ــنش شـ ــق گفتـ ــا عاشـ   هـ
  نســبت از لعــل او نــدارد ســنگ     بدخشـان رنـگ   سخني را كه يـك 

ــز او زد  ــه ج ــه ك ــتادي  ب ــام اس ــاهي   ن ــوس ش ــه ك ــتادي  ب ــام اس   ب

                                                   
 .۳۳آغاز صفحه   .١
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پيمان، منّت سبك عطاگران،  شهريار کامگار عادل، باذل كامل، موم دل آهن! زهي
شنو، عفوكار جرم، درد وطن  گو، تلخ كن خاطر شكار، شيرين كوه وقار، كاه نقار، دل رام

تواضع زيب غرور پرداز، دل در عنا و صبر از پي دوان، ] ٣٥صفحه[ساز  در دل غريبان
نام، كعبه درگاه كه از روز  پناه، ابراهيم رخ، حسن از همه بر كنار با همه درميان، يوسف

ازل در ديوان دهش الهي در هيچ چيز با او تقصيري نرفته و هرچه دلپذير و خاطرخواه 
ل و ماه عمر ابد پيوندش در سير خيابان عشرة سوم او بود، قلم تقدير بر آن رفته، سا

  .است و غلغلة فضائل و كماالتش در مغز ساكنان سپهر هفتم
استاديش ايمان نيارند و تخم شكر شاگرديش در  بهكافرنعمت آنان كه بر خوان هنر 

بذل زر و سيم هميانهاي هنروران   به. زبان شكر خود كراست. زمين كام و زبان نكارند
اظهار يك دو معني   به. بخشيدن معاني و مضامين ديوانهاي شاعران رنگين  بهو سنگين 

. رود از جمله معاني انعامي كه در جريدة اشعار اين ثناخوان ثبت است اشعاري مي
گذار استادگان مجلس  روزي در تعريف يوز فربه و مذّمت اسب الغر شعري چند گوش

كاهلي از   بهه باشد كه طبيعت عالي شد؛ شايد كه در خاطر هم گذشت بهشت نشان مي
اين معني را غيرت . خود راضي نشده و الّا خيال را فربهي و فكر را صيدافكني هست

يكي . رساترين اداي بيان رفت بهبِست معني و تشبيه  بههه قريب يفراستش دريافته بد
است كه ميخ داغها بندند، بيم  گل به زنجير رگ و پي صد جا  بهاگر اين يوز را : آنكه

غايت است كه  بهضعف و ناتواني اين اسب : ديگر آنكه. جلدي از جلد بيرون جهد  به
وار بر زمين  هنگام تصويركشي هرگاه بر قلم لغزيدني دست يابد آواز پاي درافتاده گرده

راستي كه درين سخنان تكلّفي نيست و اين طور سخنان تكلّفي   به قسم. نقش بندد
تر است كه بار سبكي بر  وصلة ماست وگرنه معنيش گراندرخور برداشت و دريافت ح

  .گردن توانايان سخن نهد
خانة استادان  اي كه مكان فيض الهي و مكتب ارباب استعداد را صحبت كتابخانه

تخصيص اينجا كه همه جا  بهاعني شاگردان اعليحضرت ظلّ الهي است، روزي باد، 
داد در ايوان و مجلس عيش و نشاط رعايت مناسبت مرعي است، چنانچه ديوان عدل و 

دارند و ديوان داري جود و كرم در خزانه و غور رسي فضل و هنر در  در بستان مي
الحقيقت غائب شدگاني كه مغز خود را در پوستي كشيده كتاب  في. كتابخانه مقرر است
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باب  معني از حاضران و مستفيدانند و تعليماتي كه در بهاند  نام نهاده تنگ درهم نشسته
بناي كالم و ] ٣٧صفحه[شعر و شاعري شنيده شد از پاس اقتضاي مقام و متانت 

انشراح و افتتاح و التيام و اختتام و تفصيل و توضيح و اجمال و ابهام و سنجيدگي 
رزي و عبارات و شوخي اشارات و حشمت معني و جودت لفظ و چسباني ربط و تنگ

نشست رديف و تالش كيفيت و صافي سينه نشيني تركيب و بست قافيه و  حروف و كرسي
قبول  گري ريزي سعي و سحرخيزي خواب و دراري حصول و دريوزه و پاكي زبان و عرق

  .سراي جهان ازو پرآوازه است مرقوم گرديده و امثال اينها در خطبة كتاب نورس كه كهن
با شاه  نازم و يات جواني ميقّتر بهسري  يمن تعليماتش در پيرانه بهالحمد كه  هللا

ي ازين زياده خواهد بود كه آفتاب قّتازم و چه تر فن عنان بر عنان ميسواران اين 
 گلزار ابراهيمتربيتش پرتو عاطفت انداخته خفائي را ظهوري ساخته و در نخل پيرايي 

عديل و انبازست و فرعش زانو بر زانوي اصل و سحرش  الكالمي است كه بي انباز ملك
بازوي موج درياست و روشنايي ذره   بهي زور شناوري قطره آر. دوش بر دوش اعجاز

پروري و رعايت احوال رعايا و لشكري  باوجود شغل ملك. پرتو خورشيد جهان آرا  به
يعني استادي عالم بر گردن گرفتن و زحمت تربيت شاگردان  ١جگت گروييبار 

خلق و روزگار و هم  بهكشيدن غرض التفات و مرحمت است هم ] ٣٨صفحه[
تا . مند گردند حظهاي وافي بهره بهارباب استعداد كه قابليت آنها ضائع نماند و اينها   به

تخت پادشاهي برآمدن دست ندهد و تا در ترحم   بهشفقت و عطوفت را اين پايه نباشد 
تفوق پادشاهان . كف نيارند بهو مهرباني دريا نشوند گوهر دارايي و فرمانروايي 

  :مصرعه. عرض و طول مملكت  به نهمهرباني و شفقت است   به
  تر تر هر آن كو مهربان شهنشه

طفلي كه . مرحمتش بر روي هر كه خنديد، ديگر گريه بر رخش بساط اشك نچيد
تقريب حرف مهرباني   به. سر انگشت مهربانيش مكيد لبش گزندة پستان مادر نگرديد

دار است قلم تحرير مق در نقل همزباني كه سند اعتبار و سجل افتخار اين خاكسار بي

                                                   
استاد روحاني و معنوي و هادي و  Guru گرو. واژة زبان هندي است براي گيهان Jagat: جگت  .١

 .جگت گرو استاد كل عالم. و حقيقت. راهنماي عرفان
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  ٢٣٢  قند پارسي

از آنجا كه عجز را با غرور گفتگويي هست، وقتي در كمينگاه فرصت زار . زباني دارد
صبران از حد گذشت و بار  بوسي چون تحمل بي نالي شد كه محرومي سعادت بساط

تر از شور محبت  عبارتي نمكين به .روحان خوش گران است تنهايي بر دوش سبك
توان ساخت كسي  چون شريك داري مي. بودي بودي چنين مي اگر تنها مي: فرمودند 
  :بيت. چه سازد
  گفتگـوي نيـاز   زبان فضول چه سـازم بـه    ست جان و درو صد هزار نيرنـگ اسـت   يكي

آرم و تاب اين  پردازم خلقي را از وطن برمي شرح عشرت غربت دكن مي  بهاگر 
ترسم  ضي دور ماندگان ميبندم بر غفلت بع رشك هم ندارم و اگر ازين حرف زبان مي

  .رحم هم نيستم و اين قدر بي
  غربـت فتـد ز حـرف وطـن     بـه لب   مسكن عيش و عشرت است دكـن 
ــب    نيست از روز صـبح وصـل عجيـب    ــام غري ــراح ش ــر انش ــك ب   رش

ــب   هــاي غريــب ريخــت ز ســاز نغمــه ــه غريـ ــت آري شـ ــواز هسـ   نـ
ــز ز پوســت    لفــظ و معنــي غريــب دارد دوســت  در ســخن بركشــيد مغ
  هــيچ كــس در وطــن غريــب مبــاد  رفــتن از كــوي او نصــيب مبــاد   
ــاق   ــا و وفـ ــورت وفـ ــي صـ ــاق    معنـ ــتش تريــ ــا را محبــ   زهرهــ

ــرور داد    كشـور داد  بـه صيت خود را كه سر  ــر هنـ ــخير هـ ــر تسـ   بهـ
  نعـــل در آتـــش العجـــل گويـــان  نامــــه در خوانــــدن هنرجويــــان

ــان  ــم جـ ــه قسـ ــدگاني او بـ ــز او كــس   زنـ ــو ج ــه ك ــاني او ب   مهرب
اين مدح و ثناي ديگران نيست كه عذر . اگر عذر درازنفسي گفته نشود كوتاهي نشده

سامعه در سعادتي نيفتاده كه در . تطويل كالم بايد گفت و خجلت اطناب بايد كشيد
اما چون آخر . فهمم از شادابي گفتن تشنگي شنيدن هنوز مي. شكرگزاري ناطقه نبايدش شد

  :مصرعه. شد دعا هم احرام كعبة اختتام بست سكوت عجز مهر دهن سخن خواهد
  آمين باز كن بهكو اجابت لب 

  غزل
ــاد   ــراهيم بـ ــل دل ابـ ــة اهـ   قبلــة نُــه چــرخ و هفــت اقلــيم بــاد  كعبـ
  پيش قـدرش چـرخ در تسـليم بـاد      از مــه نــو پشــت دســتي بــر زمــين
  كاف سـركش ز اخـتالط مـيم بـاد      همتش تركيب لفـظ كـم نخواسـت   
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  سه نثر ظهوری  ٢٣٣

ــاد    واقعسـت  نفي تخصيص از سخايش ــيم ب ــژدة تعم ــد را م ــك و ب   ني
  حاسدش را دل دو نـيم از بـيم بـاد     يكتــا جملــه را اميــد هســت بــه تــا

ــاد  عــيش  تا پـذيرد عـيش و عشـرت انقسـام     ــالمش تقســيم ب   هــاي ع
ــتاديش   ــزرع اوس ــل در م ــل ك ــاد    عق ــيم ب ــرمن تعل ــين خ ــه چ   خوش

  داســتان شــد خــتم بســتان رخــش
ــرت  ــراهيم«غيـ ــزار ابـ ــاد »گلـ   بـ
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  ♦ة سومديباچ
  که به خوان خليل شهرت داردظهوری سه نثر از 

  گر ذكـر جميـل اسـت و گـر قـدر جليـل        اي از تو بـر اهـل تخـت و اكليـل سـبيل     
ــو  ــق از ت ــه نط ــرد  ب ــاب خ ــاني ارب ــل    مهم ــوان خلي ــخن از خ ــوان س ــه خ   انداخت

ل يكي از پيشكاران خوان خلت اوست، چه يشكر موهبت جليلي كه ابراهيم خل
ه و آله ياهللا عل يصلّ ٰدازة شرح و بيان محمدت محمودي كه حضرت محمد مصطفيان

آنكه رياض  ٰاولي. عجز اعتراف نموده چه ياراي كام و زبان به اووسلّم در اداي ثناي 
عليه  ٰمناقب از آل اطهار و اصحاب اخيار خصوصاً بهار رياض واليت علي مرتضي

تحت كالم خالق و فوق كالم مخلوق است دريوزة و الثنا كه كالم معجز نظامش  ةلتحيا
  :قطعه. شاخ و برگ سخن نموده نورس مراد از نهال ثناي داراي خسرو عادل چيند

ــام ــراهيم نـ ــان     داور عـــادل لقـــب داراي ابـ ــل زم ــة اه ــان قبل ــاب ايم ــة ارب   كعب
ــه  ور از كحــل خــاك مقــدم او آفتــاب ديــده ــمان  جبه ــجدة او آس ــب داغ س   ور از زي
  او گمـان  خواهش را سخاي  درد ارباب  مي  اهـل عرفـان را لقـاي او يقـين     فـروزد  مي

ــزان   سـال  سيرتر دارد طمع را همتش در قحـط  ــاتش در خ ــن را التف ــبزتر دارد چم   س
ــغ، گشــتم منفعــل    ترجمـان   ودادم عـدل    نوشيروان  خواندمش  گفــتمش افراســياب تي

  گمـان  يق آورده است پي شان بيشحنة تحق  اي در گمان بگذشت گر بر كشت زاري گلـه 
  انفـر خونش شاخ و برگ زع  بهدشنه بر بندد   با لب خصمش اگر باشد دهـان خنـده بـاز   
  فروشـد توتيـاي اسـتخوان    ش مـي زباد گر  از براي چشـم نصـرت بـر سـر بـازار رزم     

  قدر همت خود مهربـان   بهگشته بر هر كس   نـدش ياي گـر ب  نيستش خويشي جز او بيگانه

                                                   
  .۴۱آغاز صفحه  ♦
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  سه نثر ظهوری  ٢٣٥

اي  حشمت كه اگر از حصار رفعتش آسمان را برجي خوانند، فلك را پايه! يزه
شوكت كه اگر در حساب همتش عمان را درجي شمارند، دريا را آبرويي ! باشد و خهي

بر سر ميدان جوالنش بدر را از هالل حلقة نعل يكران در گوش است و بر كنار . گردد
 آبياري  بهدر سرابستان خاطر پژمردگان . دوشخوان احسانش استخوان را زلّه بري مغز بر 

 پوشان در كارخانة كسوت خشن. بهشت و خورداد پربار مالطفتش خرمي اردي
مصرع تعريف کوه . مصالح خز و پرنيان در كار] ٤٣صفحه[سركاري مالئمتش   به

موزونيت نگرايد و نامة  بهتوصيف كان سخايش مصرع نيايد سخن  وقارش تا از 
. عنوان قدرش معنون نگردد مضمونش جز بر دوش قارون بار نگشايد  به غورش اگر

آلت منبر نشود و  ٰخطبه را از شرف نام او پايه دست نداده كه چوب سدره و طوبي
كرسي ننشسته كه زر را نام قيصر و خاقان نكند؛ چنانچه غبار   بهسكّه را نقشي 

. ياي عيش و عشرتخاكروبة بزمگاهش نيز كيم ،رزمگاهش اكسير فتح و نصرت است
ها برنياورند و از  هاي شبينه برابر پشتة صبح تلّه كدام روز است كه فراشان از ريختن گل

نكهت جيب هوا عجيب است كه تا دامن محشر ابرها گالب نبارند و  بخور مجمرها و 
ها ارتفاع  از نقش پاي هر كس نشان آنچه در سر داشته برداشته و از اسطرالب پيشاني

رنگ   به بوي رسد و نه لعل  به اگر خورشيد تربيتش نتابد نه مشك. فطرتها گرفتهآفتاب 
بادي كه بر خالفش برخيزد . مشورتش نباشد نه صلح كار سازد نه جنگ به و اگر چرخ

بازوي   به .خاك نشانند و آتشي كه غضبش برفرازد از آب روغن برآن ريزند  به زودش
پذيري  با دست توانا از دستبرد قضا در سبقتگيري قدر و  قدرت با شحنة قدر در پنجه

  ] ٤٤صفحه[
ــا  ــت بيجـ ــفاعت سياسـ   مهــر دهشــت بــر دهــان قضــا  در شـ

از . سپر حمايتش را دامان فراخي آسمان برين. خوان مكرمتش را چين تنگي زمين
 پاك گوهري و از اواني سماط خورشيد مشهور بهآللي بساط نيسان معروف 

منصب   به ر حقّة ثريا در سپند سوزي ايوان رفعت عطاردجواه بهكيوان . كيمياگري  به
. سان آفت خرمن آفتاب منيرين برق. نماي اقليم شهرت داري چون قلم انگشت دوات

خدنگش سالك . سر سبك مغزان امانت گرز گران. خفتان مريخ كتان مهتاب شمشير
تيغ  بهيري ازين سبب كه عالمگ. نشينان كمانش پشت پناه چلّه. شانيمسالك راستي ک
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  ٢٣٦  قند پارسي

آوازة مرحمت و مكرمت و نصيب نصفت و  بهمستلزم فتنه و فساد خونريزي است 
توفيق الهي عصمتش پاس عرض اهل ديار   بهتسخير جهان گماشته و   بهعدالت توجه 

در ايام خيرانجامش شرر را چه يارا . هاي آهنين افراشته عوض ديوارهاي سنگين كوه  به
كه بر خشك  يا من ضعيف نوازيش سيلي را چه زهرهي كه هنگامة شوري بندد و از 

در گرفتن رخنة فساد آتش و باد و خاك و آب را گل ساخته و بر . گياهي زوري كند
در پروردن صعوه . كبك و تيهو در سينة باز و شاهين انداحته] ٤٥صفحه[بستر آسايش 

حرف معدلتش   به. شير دادن بره ناخن شير پستان شبانان  بهچنگل عقاب آشيان است و 
بر روي . باد دادن  بهحاصل سال نو كاه كهنه   بهدر دهان بند گرگان نوشتن و بدتخمان 

تا شميم چين . فرزندي برنداشته بهزادگان گرد يتيمي نشسته و ناخلفان را فلك  ظالم
گشايند از اين  چرا نمي بهبرد، آهوان آن سرزمين لب  ختن نمي به سيم از دكننمويش 

اگر قرص زر از كان پخته برنيايد خورشيد را در . نكهتي بر نافه نيايد بيم كه حرف كم
طراوت . تنور شفق نهند و اگر دريا گوهر شاهوار برنيارد ابر نيسان را بر سيخ برق كشند

. كاران ابرهاي سيراب تشنه مزرع هواداران و شعلة برقهاي جهانسوز سوخته خرمن فتنه
شفقت پدري و مادري و طبائع و آثار بر مسند پروردن نتايج در  بهآبا و امهات 

راه است كه زر چه مبلغ در  بهروز و شب كان از نقب چشم . فرماندهي در فرمانبري
كار و سال و ماه بحر از صدف گوش بر آواز كه در چه مقدار در پلة كرم ترازو و از زر 

عمداً بر وفا تقديم را   وعده. ها در گنجينه باز گذاشته خريد دل  بهو گوهر برداشته و 
نال . مزد انتظار حساب نكنند بهكه آنچه ارباب خواهش برند ] ٤٦صفحه[نداده 

جبهه . اش مسكن درستي عهد و پيمان رو امتنان و شكن نامه  بهاش ستون بنيان  خامه
گدا بخشيدن   بهپادشاهي در موج خوي خجالت كشيدن عالمت حاصل دريا و كان 

خاك پايش طال كردن و خصمان را داروي خورة كينه  سر نخوت يسران را عالج صدا
كرشمة تصرف همگنان را شكار خود كردن و  بهمحبتش دادن؛ كاري است  به سينه

دوستي در آفرين دوستان . خُلق خوش سرآمد دشمنان را بنده از دوستي ساختن  به
  : مثنوي. است و دشمني در نفرين دشمنان

ــراي   دعــايش زيــب هــر ليــل و نهــاري ــاري  ب ــته ك ــدا گش ــق پي   خل
ــد    ــاه ديدن ــاهي م ــرج پادش ــه ب   صـورت شـاه ديدنـد    بـه  به معني و  ب
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  ه افتـاد ر کـ پسند حق پسـندش هـ    بنــدش هــر كــه افتــاد بــه ز آزادان
ــدگاني   به خـون گـرميش نـازان مهربـاني     ــانش زنــ ــا كردگــ   ز احيــ

ــه  ز دل ــرون كين ــرد بي ــا ك ــا را ه ــايش نشــانده ســينه    ه   هــا را در آس
  به جـاي سـبزه رويـد عشـرت جـم       بحر جودش گـر بـرد نـم   سحاب از 
ــد    ســر گنجــي گشــايد ٢دانگــي ١پــي ــا خــود برنياي ــد ب ــائل دي   چــو س
  تحمــل چنــد صــد چنــدان تحمــل  كين خـواهي مـدارش بـر تعلـل     به

  كه بـر دشـمن نريـزد زهـر خـود را       سـپارد قهـر خـود را    به لطفش مـي 
  ادش چـرخ را دسـت  نباشد بـر گشـ    اي بسـت  اگـر كـاهيش بايـد عقـده    

  به ايمـاي سـر انگشـتي گشادسـت      فلک گر صد گـره بـرهم نهادسـت   
  بــه راهــش اژدهــا گــردد عصــايش  نپويـــد گـــر كســـي راه رضـــايش

حرف  بهاهل صورت از . دانند يارباب سيرت وصف سيرتش را سرماية اربابي م
الش صفت جم. اينجا معذرت عجز مسموع نيست. خوانند صورتش پيراية اهليت مي

است كه  مطلعي را طالع جهانگيري. جايي توان برد بهچراغ شبستان فكر باد تا راه 
مشرق صفت آفتاب طلعتش گرديده و بيتي ز بخت رعنائي است كه بر تشبيه سرو 

. ها را آب داده بيداربختي كه پيوسته از افسانة عارضش ديده. قامتش علم بركشيده
بالفرض اگر سها مشعل . زير سر نهاده بهمردمكش گرد بالش خورشيد در خواب 

از رشتة شعاع . نمود اين ماه مي] ٤٨صفحه[پرتو در برابر بود چون شمع تنك خورشيد مي
باف و طوطي ماه و نوري آفتاب را در قفس كن در باغ و  بهخورشيد رخسارش دام 

از تماشاي سرو و گل اگر سروكاري باشد از رخسار و قامتش نگويند تا يكي  بهبستان 
گوهر دعوي پاكي . ٤و ديگري از تاب خجالت آب نشود ٣بار شرم در زمين فرو نرود

با گشادگي . كالمش باز گذاشته و حيرت تفرج خرامش كبك را از خرام باز داشته  به
 قد پيشاني چه گشايد و پيش باالي بلندش جلوة سرو كوتاه رويش از شكفتگي صبح تنگ

                                                   
 .۴۷آغاز صفحة   .١

 .واحد وزن به اندازة شش مثقال: دانگ  .٢

 .اللفظي اصطالح زبان هندي است ترجمة تحت :در زمين فرورفتن  .٣

 .اللفظي است اين هم ترجمة تحت. هم اصطالح زبان هندي است: ازخجالت آب شدن  .٤
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  ٢٣٨  قند پارسي

آبي كه عكس رويش در آن . دامش نبرد بهر خود نامه هيچ مرغي نپرد كه از پ. چه نمايد
افتد مغان را مهر آتش برآن افتد تماشاي مهر رخسارش موسم بهار ديدن و استماع 

افزاي  نگاه سعادت. ابروان خجسته كليد درهاي بسته. گفتارش فصل نيسان شنيدن
  :مثنوي. شيريني تبسم نمك خوان تکلّم. تر از ساية هماي همايون

  مگــو از رخ، بهشــت ديگــر اســت ايــن   ز قـد، سرشـت ديگـر اسـت ايـن     مگو ا
  به فخر ايـن كـار را هـر روزه كرداسـت      ازو صــبح ايــن صــفا دريــوزه كرداســت
ــدش   ــزد آفريــ ــدن ايــ ــراي ديــ   دگر خود را نديد آن كـس كـه ديـدش     بــ

ــدي   ١ز ــرو كليـ ــف ابـ ــبش در كـ ــدي   جنـ ــوروز و عيـ ــر دري نـ ــاده هـ   گشـ
ــاالي آز  ــاغ زآن بـــ ــد در بـــ ــاد     ادفتـــ ــاالي شمش ــايه از ب ــايش س ــه پ   ب

ــير  ــبش در ش ــکر ل ــد  ش ــرده در مه ــة شــهد   ك   ز حــرفش گــوش رشــك طبل
ــاري   ــازه كـ ــترن در تـ ــويش نسـ   ز رنگـــش ارغـــوان در غـــازه كـــاري  ز بـ
ــوي    ــب م ــبح ش ــردنش ص ــاض گ   ســــواد خــــط بهــــار گلشــــن روي  بي

  رويـش  بـه  كهن گـردد نگـه، نـو كـن      كـويش  بـه  خوشت نيايد چمن، بنشـين 
متاع سخن را اگرچه مشتريان : اكنون مژدة مردي را كه از سخنوريش سخن گويد

دان  هتر است كه در جيب خرد خرد اما فكرهاي خزانگيش از آن قيمتي. دار هستند مايه
دن نها همه گوش است و در خوا نثارش زبان رردر شنيدن اشعار د. اش باشد بيعانه

مناسبت شعر او اوجي رو نداده كه  بهري را شع. ها جمله زبان ابيات آبدارش گوش
قش با وجود يتنگي متن دق. هزار دوره يك حضيض برايش تواند آورد  بهفلك   به

نويسد صفحه از نقطه  اگر از بزم مي. حاشيه گشادگي گفتنش محتاج بهوسعت شرح 
 روشني تقرير] ٥٠صفحه. [ريز گويد مريخ از بيم زهره خيز است و اگر از رزم مي زهره

  .ي نيستجفهمان را جز فهميدن عال اي كه تاريك مثابه به در نكات
نارسايي خود وا   بهتكرار شود قايل زود فهم  بهفرمايند كه اگر نقلي محتاج  مي

اگرچه سامع ديررس باشد و همچنين پيش از تمام شدن سخن اگر سر رشتة . رسد
بيان باشد و  چه قايل ژوليدهفكر ناتمامي خود افتد، اگر  بهدست نيايد، سامع  بهفهميدن 

. دارند اندازة هيچ كس نيست و نبود و نخواهد بود آنها كه در شعر و شاعري مرعي مي
                                                   

 .۴۹آغاز صفحه   .١
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  سه نثر ظهوری  ٢٣٩

د كه غزل از بيت غزل پر كن خالي باشد و معني مطلع بلندي را مقطع گردد تا يبا مي
تر  نتر و نمايا آنكه مافوق آن متصور نباشد و تا آخر غزل هر بيت از بيت ديگر برجسته

چنانچه اگر برگردد صدر آن طرف باشد و در آن همين سخن عشق و عاشقي . باشد
خرج شود و مواعظ و نصايح در اقسام ديگر شعر درج گردد و در هر چه كه بنياد كنند، 

يك بيت سوختن و يك بيت واسوختن . اگر فراق و اگر وصال در همان تمام كنند
قوافي را همه بر يك . ف بر گوش خورددمر معني  بهلفظ مقتضي باشد  بهاگر . نباشد

حروف و كلمات . حده استيدانند، خصوصاً در رباعي و آن موزونيت عل مي ٰوزن اولي
زود  بهربا بايد كه دير خواندن لكنت  آشنا و نفس در سالست چنان مخرج] ٥١صفحه[

شود و راه نشست و برخاست و تقديم و تأخير الفاظ وا ن. خواندن طالقت مبدل گردد
هاي  خاطر خامان رسد لفظ  بهگشادن و بستن آنچنان كه چون قافيه و بحر و معني 

نوشتن و در  بهخواندن و چه  بهآمده باشند؛ چه  كار مردم مي بهپخته برهم نشيند و 
خواني نديمان را پيرايه باشد و در مدعانويسي دبيران را سرمايه و مالحظة اين  مناسب

شانه واقع شود كه اانه و نقّخو دايره در برابر هم طرانمايند كه مدات  هم مي
تركيب گرد  نويسي نشسته براي شعر خوش خواست بر زانوي قطعه نويسان بي خوش
نمايند كه در كار و عمل و نقش و  ها نگردند و رعايت كار موسيقيان نيز مي كتاب

و نطق موافق ضرب  ميزان آهنگ و اصول   بهصورت تقسيم كلمات و نشست فقرات 
  .تكلّف و آمدني باشد نپرداختي و ساختني افتد و باوجود اين همه تكلّف بي

  :مصرع. دانند كه اين تالشها حد كسي نيست و نخواهد بود ارباب فكر و خيال مي
  هاست فطرت شه وراي فطرت

اي كه در منصوبة شطرنج  مطالعة رساله بهو اگر كسي را درين افكار انكاري باشد 
  . كلم اقدس گرديده حقيقت حال معلوم كند] ٥٢صفحه[رقمزدة 

بيني پس  پيش  به فان رايچون آيين كشورگشايان است در بزم مشق رزم كردن و حر
پاي پيل مات دوانيدن و در عالج فرزين نهادان رخ   بهدن و دغابازان را دو اسبه ينشان

را از گستردن  جويان عاري نبودن طبع همايون راستي نهادن و از تدبير عراي عربده  به
هزار جد و  به اند بساط شطرنجي انبساطي تمام هست و دوربيناني كه پي اين كار گرفته

هاست كه سي بازي و  اند و در رسالة مذكور منصوبه جهد بيش از دوازده بازي نديده
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  ٢٤٠  قند پارسي

اگر حافظة خلق را تاب برداشت . اند و بر يكديگر چيده چهل بازي از روي هم ديده
ني شمار دوش از نه بار ندزديدي چه جاي دفاين عشرات كه نقد بودي و از سنگي

كار رفتي و اين تصرف كه بعد از تمام شدن   بهخزاين مات و الوف درين معالجه 
شكل مدور و مربع و مثمن و مسدس باشد،  بهمنصوبه و الزام حريف آالت باقي مانده 

   .فكر و خيال! طرح اوستادان اين فن است؛ عقل ماتست زهي
ــر   ــاه نگـ ــال شـ ــد خيـ ــل بنـ   كــرد ملــك ايمــن از عــراي خطــر   فيـ
ــراد   ــتقامتش خــ ــرز را ز اســ ــده كردســت كجــروي زنهــار     فــ   رن

ــداز   رخ زخــش را بــاز  بــه بــردن ١در ــل ان ــر و في ــذقش اســب گي   بي
ــردن   ــم پژمـ ــكفتن ز خصـ   زو شـ

  
ــردن  ــف زو بــ ــاختن از حريــ   بــ

  رخـش بـازي انگيـزد    جـد  بـه  چون
  

  زدقــائمي ريــ  بــه مفــت بــرد از 
  بـرد  نيست جـم ورنـه خجلتـي مـي    

  
  خـورد  مـي  خشاهرخ گو كـه شـاهر  

  رباعي
ــد    ــام ده ــر را ك ــاه فك ــري ش ــر فك ــرح  پ ــه رخ ط ــد   ب ــام ده ــطرنجي اي   ش

ــرد، آرام و دل   عرصه كه چيدست چنـين  بدين منصوبه  ــر دل بـ ــد  گـ   آرام دهـ
بان كسب فايده نخواهد بود و طال اي از فضائل اكتسابش نيز گفته شود بي اگر شمه

كمال چون بدانند كه باوجود شغل جهانداري و ناز نعم پادشاهي سعي اين قدر 
از زبان سحر بيان شنيده شد كه در . جدتر خواهند بود  بهاند، هر آيينه در جهد  نموده مي

م كه تار يا وقت مشق ساز بسيار بوده كه هنگام نشستن آفتاب نشسته زماني برخاسته
  :مصرعه. بور تابيدهشعاعي خورشيد بر تار طن

  هر كارش قياس سعي زين گير  به
گاهي كه آيينه در . است كه خود از خوبان  در فن تصوير از مصوران آن قدر ممتاز

آميخته رنگ  كشي خويش پردازد لعليِ شقايق و سفيداب نسترن بهم شبيه بهبرابر نهاده 
ت شوند عجبي پرس صورت] ٥٤صفحه[فتواي انصاف  بهاهل معني اگر . چهره سازد

زور قلمش يكي  بهاگر هيكل پيل بر پشّه كشد و پيكر شير در ديدة مور نگارد، . نيست

                                                   
 .۵۳آغاز صفحه   .١
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  سه نثر ظهوری  ٢٤١

اندازة كوهان گاو آسمان پنجه بازد،   بهبر گوي زمين خرطوم چوگان سازد و ديگري 
دند وگرنه چه روها يادراك زمانش خجالت و انفعال نکش  بهمفت ماني و بهزاد كه 

واو سر در پيش و چون ) حرف(بودند چون  رفي نيز اگر ميياقوت و صي. ساختند مي
اند كه اگر  سر خود داده بهقلمها يك قلم خط . نمودند شين عرق بر جبين مي) حرف(

طاوس . خط ديگران نهند  بهتيغ محرف بر تارك خورند پا در راه انحراف ننهاده سر 
ر و لفظ دام و دانه هماي ئانشان پاي از دو  بهقلمش بر فرق لفظ و معني چتر افراخته و 

  .نگاه ساخته
جمعي كه از شكوه سرنوشت نياسايند سطرش بر جبين چسبانند تا در سجدة شكر 

مدادش از دودة چراغ خورشيد است و قلم پاك كنش از مرغولة طرة . زمين فرسايند
از موزوني جلوة . زار خطش طرفه كاري افتاده بنفشه خطان را در مشاهدة سنبل. ناهيد

شان  ميم ريحان كاكل) حرف(الف قد شمشادقامتان در خميدن است و از اندازة دنبالة 
گلبرگ لب پنهان و از افتادن   بهاز تبسم دندانة سين ياسمين را دندان . در قفا خاريدن

صفهاي مژگان باوجود برهم ] ٥٥صفحه[پوش  سبزة خط خس بهها سر چاه ذقن  حلقه
عشق نقطه داغي نسوخته كه مرهم كافور در   بهل خود زبر و زير او خا يزدن كار عالم

  .ختن سياهيش سفيد تواند گرديدااندآن 
  رباعي

  هــر نقطــة آن نافــة مشــك آگينــي  هـا چينـي   خطش نگذاشت بر جبين
  گشت وگرنه خط پرسـتي دينـي   مي  رخش ز تاروپود نگـه اسـت   بهبرقع 

  قطعه
  نظر باشد همـان   پيش ره  ه گر رود صد سال  فــيض تعلــق معجــز كلكــش نگــر! حبــذا

  هـا بينـي روان   چشمها در مرغـزار صـفحه    رقم بين كز حـروف چشـمه دار   تازگيهاي 
  يك بدخشان لعل معني اينك آرم ترجمان  سـهو   گر خطش را با خط ياقوت سنجيدم به

  اش از نكتة خـاطر نشـان   دلنشين هر نقطه  بر دهان حرفگيران ماند قفل لب كـه هسـت  
ـان  عكه اينچنين شم  نباشـد اينچنـين   رات از مهركلكش پچون دو   ي نباشد هيچ گـه در دودم

دانند و  وجود اين همه فضايل و كماالت جمله را فرع و موسيقي را اصل مي  با
د و اگر در نشنوان ان مييعالم  بهترانه  بهقصّة عجز بوعلي و داستان قدرت خود را 
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  ٢٤٢  قند پارسي

آواز   به ها  ها گوش تصديق عوض زبان در  ،دعوي اعجاز گشايند  بهپردازي زبان  نغمه
اصول درنياميخته باشد شاخي است بار ريخته و  بهفرمايند دستي كه حركتش  آيند مي

بلبل كه . نغمه درنياويخته سازي است تار گسسته بهكه نفسش ] ٥٦صفحه[اي  سينه
همان   بهرا شمارند و قمري  اش از سيمرغ مي زمزمه هزار هزار گرديده زياده بهيكي بود 

  . دهند ساده خواندنيش بر نقش طاوس ترجيح مي
از . دوري از ادوار مثل خواجه عبدالقادر نياورده  بهاند كه فلك  جمله متفق

اند كه ازو عاجزتري نبوده و با اين همه پركاري هيچ نقش اين  تصنيفاتش معلوم نموده
ضبط شحنة  بهان را سربند حركت اعضا پير و جو يمحافظت اوستاد به. كار نداشته

شفقت شاگردپروري در مكتب مهد بر خنده و گرية طفالن معلم   بهاصول واگذاشته و 
هاي گنگ و چرب و نرمي اصول  گشايي زبان زني زخمه در عقده ناخن. آهنگ گماشته

اطب است خراهي اندازد صبا م در رقص اگر شاخ دست بي. مالي دستهاي شل در روغن
شورانگيزي زمزمة زبان . معاتب لحيائي برزند شما بيو اگر در اصول برگ كف 

تصرف خود   به بسته را يها زدگان را از نوحه برآورده و دلگشايي ترانه لب ماتم
اين   بهاند بر گردون حنجره غلطك  استنباط نغمات از حركات گردون كرده ات. درآورده

از . پركاري نپرداخته اين  به نقشي] ٥٧صفحه[اند و بر صفحة سادة آواز  رواني نساخته
تضاعيف بيوت شطرنج در تزايد طريق   به تكرار نقرات و مبالغه در نغمات ذوق و شوق

كه در معاملة نغمه و ساز غبن عجيبي بر گوش رفتگان رفته و در ! الحق. ي استقّو تر
  : مثنوي. روزگار حلقة نوازش طرفه در گوش حاضران كشيده

  لــد هــيچ گــوش از بخــت ناســازننا  به مضرابش مشرف گشـته تـا سـاز   
  شراب كهنـه گـويي نقـش نـورس      چو لبِ مست ترنم گوش هـر كـس  

ــه نفــس را جــان ــة او ب ــة او     تــن از نغم ــرهم زخم ــم م ــر زخ ــي ه   پ
ــد   ــا نگردي ــهايش ت ــس در نقش ــاده   نف ــرف س ــد  ز ح ــان وا نگردي   روي

 :رباعيات
  صد زمزمه در هر نفس آويختـه اسـت    نقشي عجبـي شـاه برانگيختـه اسـت    
  هوا نغمـه در آميختـه اسـت    به از بس  كف غنچه كني پر از گـل نغمـه شـود   

 :ضاًيا
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ــاه رود   جلـوه نغمـة شـاه رود    بـه گاهي كه  ــل و آگـ ــز دل غافـ   در مغـ
  بر فـرق شـنيدن همـه جـا راه رود      از كام و زبان مطربان تـا در گـوش  

 :ايضاً
ــازة اوســت    ســتماليــدن گــوش زهــره انــدازة او  شــادابي جــان ز نغمــة ت

ــر دوش نفــس ســرير آوازة اوســت   برد انسان كه صبا تخت سليمان مي ز   ب
 :رباعي
ــه ١هــم   هــاي او گوهرگــوش هــم پــاكي گفتــه  هــاي او شــكرگوش شــور تران

  و هم كشورگوش گرفت  هم ملك زبان  عــالمگيري بــه زو نغمــه علــم گشــت
كمر نموده  زبان نقود هميان بحر و كان بار دوش و پي چرب چون قاصدان خجسته

گان  طلب هنر پيشه  بهو حرف حاصل اجناس ده و مزرع انبار كام و زبان ساخته 
هر كه . گردند يعني اهل اصول و نغمه در اطراف و اكناف جهان مي ٢خصوصاً كنچنيان

راه   بهكنان  خود شهرتي بوده سرودگويان و رقص علماو را در فن خود مهارتي و در 
مقام شناسان ساخته و مقام پور كه تازه جهت مسكن و  اند و در شهر نورس افتاده

اند كه تفرقة روزگار عحب كه بر كثرت ايشان جمع  پرداخته شده چندان فراهم آمده
حلقة شاگردي و جبهه  بهبدنژادان نكيساتبار كه گوش  پريشاني تواند بست و ازين بار

رخسار بر  بهبندند و  آواز رشته بر پاي بلبل مي بهاند و  سجدة استادي رسانيده  به
رسم  بهخندند نُه صد صاحب كمال و صاحب جمال انتخابي هميشه  شكفتگي گل مي

هوي گويندگان و دارند و از هاي  پاس وقت مي گردون اساس كشك بر در كرباس
صدائي در گنبد افالك نپيچيده كه اگر خاموش شوند شنوندگان از استماع نغمه محروم 

آواز پاي  بهاند كه اگر  ازندگان درختان رقصي برنداشتهگردند و از جوش و خروش س
  .زني باز مانند ها از دستك نشينند برگ

                                                   
 .۵۸آغاز صفحه   .١

٢.  Kanchani دربارة اين واژه امام بخش متخلص . واژة هندي است براي زني كه در رفتارش آزاد است
هندي ) زبان(كنچني منسوب به كنچن كه در : صهبائي شارح سه نثر ظهوري چنين نوشته است به

چون ارباب نشاط و خوانندگان طالب زر باشند لهذا به اين اسم . به معني زر است) ادبي(كتابي 
مطبع نولكشور سال [اند و در عرف حال هندوستان بر غير زنان رقّاص اطالق نكنند  مسمٰي گشته

 .۲۷۵صفحه  ]۱۳۲۴چاپ 
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  :رباعيات
  درج گهر صـوت و صـدا گشـته دهـان      از زمزمه پـر بـرگ و نـوا گشـته جهـان     
ــن  ــاي كهـ ــدند غمهـ ــة دل شـ ــان     بيگانـ ــته زب ــنا گش ــورس آش ــة ن ــا نغم   ت

 :ايضاً
  انــد نــم ترانــه جــان كاشــته بــه در تــن  انــد هــر گوشــه لــواي عشــرت افراشــته

ــته    مجلس وجـود آمـده اسـت    به طفلي كه ــه برداش ــراب نغم ــامش ز ش ــد ك   ان
 :ايضاً

ــي    رويـد  است كه الله گرم خون مي شهري ــون م ــش فس ــدة نرگس ــد از دي   روي
ــا  ــاي بگش ــهپ ــين  ب ــحرا بب ــير و ص   رويـد  كز شبنم عشق حسـن چـون مـي     س

پور در كام  حرف شهر نورس بههت تعمير كهنه كاخ خود ج سخن آرزو دارد كه از 
اگر . كند پاي كار آوردن كوتاهي مي  بهو زبان خانه كند و از بيم درازنفسي در مصالح 

] ٦٠صفحه[ به .داري خود چه مانع است ١شهرداري گل تعريف در آب نگيرم محلّه
  :رباعي. شنيدن مكن ده شكوة تفصيل نايشرط اجمال گفتن بر نگفتن غالب آمده گو شن

ــيم اســت   اين شهر كه آرايش هفـت اقلـيم اسـت    ــهريار جــم ديه   عشــرتگه ش
ــت ! آري آري  فـوق دارد تمصري است كـه بـر مصـر     ــراهيم اسـ ــفش ابـ   يوسـ

الشرف  تاب محاذات دولتخانة پادشاهي را بيت شهري كه هر روز آفتاب جهان! حبذّا
ش كه آوازة صبح فرونشانده تا شام كاري در و ديوار داند و در گردروبي گچ خود مي

زمين را . عالمي را اميدواري كه جهان كهنه جان نوي يافته. افشاند زر تار مي ٢رومال
عرض و طولش . گرد سجدة شكر بر زمين كه مرادش خوبتر از آنچه در دل بود، برآمده

اگر در . گردش تواند گرديد  به زحمت خراشي آييني قرار نداده كه آسمان بي بهراه باني 
  : نظم. بود فرمود خاك كرة ارض يك خشتش مي شمت خود ميحخور 

ــع  ــوه   دامــان كــوه بــهشداســت ارچــه واق ــان كــ ــر از گريبــ ــرآورده ســ   بــ
ــرش  ــر از منظـ ــمان منظـ ــين آسـ   در فـــتح بـــر ملـــك بـــاز از درش     زمـ
ــاب   ــالم آفت ــون س ــد چ ــوان كن ــه اي   دهــد ابـــروي طـــاق بـــارك جـــواب   ب

                                                   
 .هيبخش، ناح  .١

 .دستمال :رومال  .٢
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  كرســي نشــاند بــه ز كرســيش دعــوي  فشــاند عــرش از زمـين دامنــي مـي   بـه 
تقليد هم در ارتفاع و استحكام عمارات رفعت را سرفرازي و   بهاعالي و اداني نيز 

ها  اند و در باال بردن قصر و ايوان و كاخ و منظر زمين متانت را سنگيني ديگر داده
اني پست و ته افتاده كه پشت گاو زمين از سنگيني و گر بهآن قدر  حبرداشتن مصال  به

در . از كثرت بنا و وسعت فضا در هر خانه محلّه و در هر محلّه شهري. بلند گرديده
سرايان در بحر اصول بغل  هيچ كوچه پاي ننهند كه از موجة رطوبت رود و سرود ترانه

حسن در آن شوخي و . مقتضاي طبيعت خود كامران و كامياب بههر چيز . شنا ندهند  به
صبر . گريبادري پنجه در كار  بهشوق را . باكي و رسوايي ين بيخودنمايي و عشق در ع

دكان . ها؛ شيخان در مريدي رندان ها را رونق ميكده صومعه. رفوگري عقده بر تار بهرا 
سود در بازار تجار و نشو و نما در سرزمين دهاقين، سپر كيل زر لشكريان مراعات 

  :مثنوي. صرف احوال رعايا
ــ  ــدارد غــم از اهــل آن ش ــرن   هاي دهـر  طلسمي است در دفع غم  هر به

  كــه دارد رفــاهيتش كوچــه بنــد     مصـــون اســـت از تركتـــاز گزنـــد
ــام   زهــره خيــز ١ســر كــوي خنيــاگران ــيم در و ب ــز  نس ــه بي ــان نغم   ش

  نهـاني ز خــود گــوش بــر سازشــان   بســـــته تـــــار آوازشـــــان ٢ورع
  اي به هر غرفـه در طرفگـي طرفـه     اي به هر گام سـر بـر فلـك غرفـه    

ــند    به پيچاك موهـا كـه در پـا كشـند     ــاال كشـ ــاره بـ ــل نظـ   دل اهـ
ــوس   ــود بواله ــار خ ــي ك ــه پ ــي    گرفت ــقي ب ــة عاش ــر كوچ ــس س   عس
ــان    ــن درمي ــديث وط ــد ح ــر آي   ز درد غريبــــي ننالــــد زبــــان     گ

تار شعاعي آفتاب طنابي گرديده كار هزار سود و  بهدر هر دكان راسته بازارش كه 
بيعان از رستة راستي  اين مرتبه كه كج  به ستي و درستيسودا راست آمده و قاعدة را

محكم كرده  يبندگي خدايگان بهچنانچه آسمان از كهكشان ميان . بيرون نتوانند رفت

                                                   
كار و . اي است غير آريانژاد اين طايفه. است Konarkه عقيدة اين جانب اصل اين واژ به :خنياگر  .١

شغل عمدة زنان اين طايفه رقّاصي و ساختن آالت موسيقي ارزان قيمت است كه از آنها كودكان 
 .فحاشي نزد آنها گناه نيست. دكنن عنوان ملعبة بازي استفاده مي به

 .۶۲آغاز صفحه   .٢
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  : مثنوي. رساني كمربسته نفع  بهزمين نيز 
  خواست بستان ملك اين چمـن  چه مي  گلــــزار بــــاغ دكــــن نــــه بــــازار

ــا    بــــه طــــول مقــــاالت شــــيدائيان ــرض خيـ ــه عـ ــودائيانبـ   الت سـ
ــپهر   ــك س ــب رش ــور و زي ــس زي ــر     ز ب ــاه و مه ــر از م ــاكين پ ــر اوج دك   ب

ــاج    چشــم ســبزان رنگــين نگـــاه    ســيه  ــكر ب ــك از ش ــور نم ــه ش ــواه ب   خ
ــاي دشـــنام ده     دل از ره ديــــده پيغــــام ده  ١بــــه ــه لبهـ ــر از بوسـ   پـ

ــان    به سوداي ايشـان چـو كوشـيده جـان     ــت دل درميـ ــانگي رفـ ــه بيعـ   بـ
ــتســـر عقـــل را دا ــوانگي اسـ ــت    غ ديـ ــانگي اس ــان خ ــن بازاري ــي حس   بل

ــرس  ــادو مپـ ــمان جـ ــاز چشـ   ز عابـــــدفريبان هنـــــدو مپـــــرس  ز اعجـ
ــب    فتادنـــد در كفـــر و صـــبر و شـــكيب ــار زيـ ــاي زنّـ ــذر زآن كمرهـ   حـ

ــه   بــه خــروار نقـــد دل و جــان زننـــد     داران ايمـــــان زننـــــد  ره مايـــ
  كـــردآلـــود  از ايشـــان ســـر صـــندل  كـرد درد  سر تقـوي هـر گـه كـه مـي     

  :شعر. گزيني و دلنشيني چه توان گفت زدايي و انس فزايي و وحشت از الفت
ــود    كه كردند پيشـش مالئـك سـجود     مگــر خــاك آدم ازيــن خــاك ب

ايران و توران برند تا در   به دار اين خاك پاك را كاال ساخته سزد كه تجار مايه
 اگر. هاي ويران كنند سينه هاي خراب و تعمير رده مرمت دلکتركتاز فتنه و آشوب گل 

المثل اگر هم  في. سرمگي در ديده كشند آنچه تا حشر از زمين خواهد رست، ببينند  به
  : نظم. خريطة نوشدارو بودي بدلش بالضرورت آبرو بودي

  كه غلطـد بـرآن زاغ گـردد همـاي      خـاك پـاك سـعادت فـزاي     ٢زهي
ــ     جــالغبــارش كــه بــر ســرمه بيــزد    امقــدم نشــين اســـت بــر توتيـ
  تو گـويي نفـس داده سـر در عبيـر      پـذير  ز گردش صـبا گشـته نكهـت   

ــازه رو   ــان تــ ــيمم ازو آنچنــ   كــه رو ســازد آبحيــات از وضــو     تــ
لطافت هوايش در آن درجه كه اگر بر هواي خلدش ترجيح دهم رضوان از هواي 

اينجا که رسند سر از هواي يار خالي ساخته  بهعاشقان . تأمل تصديق كند سخنم بي

                                                   
 .۶۳آغاز صفحه   .١

 .۶۴آغاز صفحه   .٢
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همه جا . ين هوا پر كنند و تا هوائي اينجا نشوند هواي كارشان خوب نگردداز
  : نظم. هواپرستي عيب است و اينجا هنر

  فشارند يك مشت صد جـان چكـد    هـــوائي كـــزو آب حيـــوان چكـــد
  تشــريف او بــه لطافــت مشــرف   تعريـــف او بـــه پـــرور نفـــس روح

ــمال  ــبا و شـ ــوي دم صـ   ز پروردگــــانش يكــــي اعتــــدال  ازو عيسـ
دل سبزه   بهنمش از زمين تن  بهشويد و  آبش چون مي از چهرة دل گرد غم مي

چون بر خود ] ٦٥صفحه[اش اگر در آب بقا افتد  ماهي سرچشمه. رويد موي صحت مي
عالج تشنگي خود پرداخته از عكس آفتاب   بهمسيحا هرگاه . جنبد از هجر جا بجا افتد

با آن نسنجد كه از بس گراني سبك  دلو در آن انداخته آب خضر ازين بيم خود را
  : نظم. نگردد

  ز خجلـــت شـــود آب آبِ گهـــر    شود نوك مشقب چـو زيـن آب تـر   
  هـاي جـوي   که زنگارگون گشته لب  هاي غمگين چنان زنگ شوي ز دل

ــاب  ــرون آفتـ ــيدن بـ ــارد كشـ   چنـدين طنـاب   به ازو عكس خود را  نيـ

  سير باغ و بوستان نصيب همه دوستان
پور فيروزة  رنگي كه بايد از نوازش خاك نورس بهش از تراوش شبنم زار زمين سبزه

نيشابور برند و در ساية نسرين و ارغوان توده توده بوي و پشته پشته رنگ بهم   به كهنه
ها از  ريخته و هواداران سرو و غوغائيان گل پر در پر بافته و آواز بر آواز انداخته نفس

از تنومندي . شاهدة گونة الله رنگ بستحكايت جام نرگس سرمست ونظرها از م
  :مثنوي. خواري و از برومندي شاخسار بهار در برخورداري اشجار خزان در لطمه

ــوان    درختــــانش ناديــــده روي خــــزان ــران ج ــاي پي ــون امله ــه چ   هم
ــرزمين   ــد آن سـ ــر بيـ ــل ثمـ ــين    ز ثقـ ــر زم ــر ب ــكر س ــجدة ش ــي س   پ

ــل ــمال  ١گ ــال از ش ــرد نه ــه گي ــالچــو پروانــه بــر شــمع ا  چنپ   فشــانده ب
  چو طوطي پر انـدر قفـس كـرده بـاز      نـاز  بـه  به شاخ انبه بر بـرگ غلطـان  

ــا  ــان دلكـــش و دلربـ ــالش چنـ ــوا    نهـ ــد ه ــينه كوب ــر س ــزو مشــت ب   ك
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ــته آب  ــان بسـ ــازگي آنچنـ ــرو تـ   اش آفتـــاب كـــه لغزيـــده در ســـايه  بـ
ــرگ  ــروي ب ــا ز اب ــه چينه ــه در رفت   نم افتاده بـر پشـت و بـر روي بـرگ      ب

  خيابـــــان خيابـــــان هـــــواي ارم  هقـــاني صـــبحدمبـــه هـــر ســـو د
ــي    ــت از خرم ــر چاش ــام اگ ــر ش ــبزه   اگ ــبحي و س ــوا ص ــبنمي  ه ــا ش   ه

ــوطي  ــراپاي ط ــه س ــش  ب ــار ري   خواهد از سبزه پرهاي خـويش  كه مي  منق
فرمان قضا جريان تخم فصاحت و بالغت از عربستان و تركستان و دانة فضل و   به

كويي ناند و از لطافت زمين و  اك پاك كاشتههنر از عراق و خراسان آورده درين خ
بود هر آيينه از تاب  جوهر آب و هوا حاصل دلخواه برداشته يونان اگر در آب نمي

  .بود رشك در آتش مي
  :رباعي

  بـاش  درياي صـور را در معنـي مـي     بـاش  از بخت درين شهر تسلّي مـي 
ــوا  ١در ــت آب و ه ــر از تربي   بـاش  ي مـي قّزحمت مشق در تر بي  هــر هن

داراي كامل رأي ملك آراي كه بناي اين شهر دكن را رشك عراق و خراسان ! زهي
سخن تيغ تيغ سخن را بر فسان زبان   بهطرازان گاه  رسمي است كه مدح. گردانيده

دهند و گاه گاه  صيدگاه معني پرواز مي  به حرف انداز باز باز لفظ را به كشند و گاه مي
  . آرند را حروني بيرون ميصفت جوالن اسب اسب طبيعت   به

منزلت خود را نيفزايم و  سخن مقربان درگاه قرب به خاطر رسيد كه چرا  به
عزيزان . روي بخت خود نگشايم  بهرا  ٰحديث ايستادگان پايتخت در دولت عظمي  به

حرف و حكايت   به حاال. شود حده نوشته ميياالعزه عل ةتذكر ٰانشاءاهللا تعالي. بسيارند
كام و زبان را سعادتمند  ٰو مجلسيان حضرت اعلي ٰردگان دولت عظميبعضي از پرو

دارند جاي ثبت مقرر نمودن  اسامي سامي حضرات كه صفحة بزم را مزّين مي  به كنم؛ مي
اند بلكه هر يك  هر جا كه خود خوش كرده مشرف ساخته. حد خامة راقم نيست

  :ع. اند صد مبالغه ديگري را بر خود تقديم فرموده  به
  انصاف صافي دالن  به بنازم
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جناب شاهنواز خان كه از بس نوازش شاهي  ٰاول نواب مستطاب معلّي] ٦٨صفحه[
است و از غايت نيكوخواهي و كارآگهي در جملة ملك  اين خطاب واال سرفراز  به
اند و بر  ممتاز، جهت حراست بالد و رفاهيت عباد برگزيده الملكيمجلةمنصب   به

حسب بخت و اتّفاق است بلكه  به حشمت و بزرگيش نه همگنان ظاهر است كه
  : مثنوي. محض استعداد و استحقاق  به

  صدر مجلس صاحب خـود را شـناخت    لطف باالدست شاهش خوش نواخـت 
ــت   ــم ازوس ــاه ه ــت در پن ــن و ملّ   برج حصـن مملكـت محكـم ازوسـت      دي
  در كفـــش تيـــغ دو دم گـــردد قلـــم  نامـــة تهديـــد چـــون ســـازد رقـــم 

ــه رو  تــن نــدارد روزگــار   مثــل او يــك  ــرآر   ب ــور رو ب ــت كش ــرد هف   گ
ــده  ــر باشــد از اعضــا چــو ســر فرخن ــده ســـر     ت ــراي عـــالمي گرديـ   از بـ

ــر بســي  ــر و ســلطان گ ــر از خــان كســي   شــاه دارد مي ــيكن بغي   نيســتش ل
ــو  ــباب كـ ــرخ را اسـ ــي چـ ــبابش ايـــن آداب كـــو  در بزرگـ   باشـــد از اسـ
ــداً شـــ    غمكشــي ديداســت اگــر ديــدار او     ــته نقـ ــار اوگشـ   اد از رخسـ
  صورت و سيرت همه واخونـده اسـت    وصف خوشخويان همه ناخوانده است
  اين چنين ضبط فراسـت كـس نكـرد     در خور فكـرش رياسـت كـس نكـرد    
  دسـتور او دسـتور نيسـت    هر چـه بـي    در جهان همدسـت او دسـتور نيسـت   

ر سر تفاخ. وزن عقيدت از همه بيش  به ش است ويهمه پ زبه سبق خدمت ا
باوجود فطرت . زيبدش تفوق مي بهرسدش و يا برتر آن  آسمان رسانيده و مي  به
بالغيت علم بوده در كسب فضائل و  بهجبلّي كه از طفوليت در هر علم ] ٦٩صفحه[

فراست نزديك   بهچنان . تحصيل كماالت سعي و اهتمام را مجال عرق پاك كردني نداده
ه رقم درست يافتن مضمون را كاري بس حركت قلم جلدنويسان شكست  بهكه از دور 

يابد  پاي سخن نيامده درمي به هنوز نفس در سينه. داند غايت آسان مي  بهسهل و امري 
از حاضر جوابيش همه . كه آن آلت چه لفظ است و در بناي كدام معني خواهد رفت

اني زب يب هگيريش بزرگ خردان جمله ب كُندبياني خود معترف و از خرده  به تيززبانان
سبب اين است  ،نمايد در هنگام سؤال پي جواب گاهي اگر اندك تأمل مي. خويش قايل

كشان  رياضت. كدام جواب زبان بگشايد  بهداند كه اول  كه از هجوم ورود سخن نمي
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احكام رفته و آينده و   به ها علم رياضي را تقريرش در تنعم انداخته و از تقويم چهره
ميزان   بهحالوت تنگ شكر نوالة كام حنظل است و حال پرداخته بر خوان لطفش 

استقامت طبعش نظر  به تخمينش مناصفة كرة ارض را تفاوت حبة خردل و
رخش . محورنگاهان گونيا است و با نفاست خلقش تشريف زربفت قماشان بوريا

ها كف  ها تازيانة تيزعناني است و نخل همتش را برگ غيرتش را رگ] ٧٠صفحه[
دوري رأيش از خطا دوري . آفتاب  بهصواب نزديكي نور   به ديكي تدبيرشنز. زرفشاني

آغوشي هم پيرهن  مات در بغلگيري و تنگلاش حروف و ك در صلحنامه. معرب از خطا
الش را نخ نارسايي و ديگ يكمند خ. شكن اش هر سطري سپاهي صف نامه و در رزم

كسي در واسط سخنش  اي كه اگر مثابه  به راستي قلمش. فكرش را جوش خامي ني
اي كه اگر حضرت  مرتبه  بهفهمي  درست. پذيرفت گفت ديگر قلم قط محرف نمي مي

  مولوي معنوي بودي اين بيت را که 
  قـدر فهـم تسـت    به گويم اينكه مي  مــردم انــدر حســرت فهــم درســت

آب از تشنگان است و . از خاك و بادش هرگز غباري بر خاطر ننشسته. فرمود نمي
چين ابروست  به نيازش آنچنان كامياب گردانيده كه احتياجش همين بي. خامانآتش از 

ي بر خاطرش گذر يبايد كرد الّا هيچ آرزو عاريت مي ةكه هنگام غضب بالضرور
واسطة   بهشايد مظنة اين باشد كه . نينداخته كه كار خود را ازو حصول نساخته

في كرده باشم و من درين وفور رحم و اعطاف در محامد و اوصاف تكلّ] ٧١صقحه[
تواند آمد،  ند كسي كه از عهدة ثناي بيرون نمييانديشه كه ناگاه جمعي از آگاهان بگو

  .عجز اعتراف ننمايد بهچرا اول 
مرتبت يافته شهنشاه قدردان و كه فراخور حالت و منزلت خود قدر ! هللا الحمد

زمين پشتيبان آسمان  پور از بام قصر و كاخش چنانش از خاك برگرفته كه در نورس
بود  اي كه اگر بخار بحار مانع نمي پايه  بهگرديده ايوان رفيع بنيانش در حساب بلندي 

. شمردند اش مي اهل فارس از بام مسجد نو كه هم برآوردة آنحضرت است كنگره
ساية سنگينش اگر لنگر . آن وفا كند به پهنايي است كه درازي سخن بهطاقش نه  پيش

  : رباعي. پشت گاو زمين را كشتي سازداندازد تختة 
ــد  ــاي پســتي نكن ــت بن ــالي هم   ايــن طــرح بجــز دراز دســتي نكنــد  ع
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  سنگين است بنا زمين نشستي نكند  فغـان  بـه  انـد گـاو مـاهي    برخاسـته 
اصناف خلق . افزايد خلق مرحمت مي بهافزايد او نيز  چندانكه قدر و منزلتش مي

وقف ] ٧٢صفحه[ها را  ا را وطن وااليش نسازند و زبانه خصوصاً غريبان دكن اگر دل
انصافان و حق ناشناسان بوده باشند؛ چرا كه تخم محبت همه  دعايش نكنند از جملة بي

ريزي در خدمت شايسته آبروي همه  عرق  بهكارد و  كينه پادشاه كاشته و مي در سينة بي
  : نظم. دارد را نگاه داشته و مي

ــي  ــت ش ــت اس ــرخ يادگرف ــدمتز چ   اسـت  كه هرچه خاطر شه خواستست آن كرد  وة خ
  بجاست خدمت شـاه ضـميردان كردسـت     اگــر ســـرآمد اهــل فراســـتش خواننـــد  
  كورة غم و شـاديش امتحـان كردسـت    به  عيارگيري شـاهش فـزوده قيمـت و قـدر    

  ازآنچه نطـق فرومانـده او بيـان كردسـت      حسـن تقريـرش   بـه سخنوران همه قايـل  
  نهـان انجــم و افـالك را عيــان كردســت    كسـي نچيـد چـو او    گل ريـاض رياضـي  

ــي ــردن    نم ــان ك ــان نه ــوانيم از مردم   توان كردسـت  من آنها كه مي بهمردمي  ز  ت
ــاب  ــهبرآفت ــت   ب ــه اس ــاه دوخت ــر نگ   بيني اگـر ذره را نشـان كردسـت    راست به  تي

  دستتحريك آن بنان كر به هرآنچه كرده  اسـت  زن گـنج خانـة معنـي    قلم كـه نقـب  
  به نقل او كه چنين گفته و چنان كردسـت   نزد اكابر برسند چه قول و چه فعـل  بهازو 

  دوم
  الكالم  خدام ملك ملك] ٧٣صفحه[

  كه هم خود نواند بگويد كه كيست: مصرع
نام او صدا داده و از طلوع سهيل كالمش رنگ بر  بهاز بام سخن كوس صاحبقراني 

است كه از سوادش بياض سحر  فروغي  بهشان عبارتش نامة رخ. ها افتاده اديم زبان
بازند و او  است كه شيران در آنجا جگر مي سازند و خامة دليررقمش از نيستاني مي

اند در ديوان عدل بنيان خود داده و با طبع روان  هايي كه تا غايت بر آن ظلم كرده قافيه
ده سقط فروشان را چه هر جا در سخن ايستا. كه نگاه نفس سوخته غاشيه داري اوست

سرايي  غزل. يارا كه دكان عيب بر كاالي او گشايند مشكش ختني است و عقيقش يمني
گويي كه پادشاهان چون خواهند  كه هم عشق را مفتون دارد هم حسن را ممنون قصيده

آللي . ها نشانند بايد كه زر و گوهر بر تحت و باال افشانند كه ناخود را بر تخت زبان
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كنگرة عرش فرسوده . ز بحر الهوت است و جوهر الفاظش از كان ناسوتمعانيش ا
بند درويشي و مرهمي در  تونگري زلّه] ٧٤صفحه. [رسايي از دستياران انداز او پرواز

  :مثنوي. ريشي يافته كه مطلب چيست و دانسته كه مخاطب كيست سينه ةراحت افتاد
ــي شــور عرفــان طــراز قمــي     ــود در قلز   زه ــي بـ ــه از قطرگـ ــيكـ   مـ
  ســكون دل از جنــبش كلــك اوســت  ملك نام و ملك سخن ملك اوسـت 

ــت    گر آللي اسـت از درج اوسـت   سخن ــرج اوس ــت از ب ــاب اس ــر آفت   وگ
ــد   ــب زن ــم لبال ــي خ ــه جرعگ ــه ت ــبوحي  ب ــه ص ــد   ب ــب زن ــام دل ش   ج
  چو خلوت گزينـد زبـان بـر در اسـت      چــو مينــا نهــد آســمان ســاغر اســت
ــم    ــر روي ه ــاد ب ــده بنه ــب خن ــه   ز ل ــانيده در گري ــم  رس ــا ن ــه ه ــم ب   ن
  د و هم بوي رنـگ يكه هم رنگ بو د  چنــان بــرد ز آيينــة ديــده زنــگ    

ــه   ــين نكت ــد چن ــم افت ــم  ك ــرداز ه ــم     پ ــي به ــظ و معن ــازد ازو لف ــه ن   ك
ــخن  ــت زو در س ــري نيس ــان ت   كه گم گشته صد بـار در هـر سـخن     نماي
ــود   ــان رب ــن ك ــاقوت اي ــه ي ــد      بدانگون ــتش توان ــر وق ــه در غي ــودك   نم
  به مغـز دل و جـان سـخن در كشـد      ز مغــز دل و جــان ســخن بــر كشــد
ــاال رود    ــه ب ــا ك ــرف از آنج ــي ح ــا   بل ــرو تـ ــد فـ ــه و آيـ ــا رود بـ   آنجـ

  سوم
رقم  حضرت شاه خليل اهللا كه نزاكت خاطرهاي نسترن خوبان در اجارة قلم بديع

زبان   به اند كه دانند درين حسرت ي كه حسن سخن را ثلث مينخياال نازك. اوست
در علم خط چنان تمام است كه عمداً نه سهواً الخط نصف . قلمش نستعليق حرف زنند

الحق . توان كرد مشغولي نظّاره خطش كهنه مي به فراق نوخطان را. توان گفت العلم مي
هر كه ابجد . آن چه نسبت كه كهنگي اين را زينت است و آن را آفت  بهاين خط را 

اش چه  فوارة خامه نيم. د جريدة تركيبش روشن نگشتهخوان مفرداتش نشده سوا
نگاه تماشاي هر . حرف شكرها چشانيده  به شيريني رقم  به زارها رسانيده و بنفشه

صورت  بهكتابتش . ها را در سرمه نخواباند خطش آنچنان نچسبيده كه در برگشتن ديده
در كتابگي آسمان چنان خفي كه در هر صفحه كتابي پيموده و در معني چنان جلي كه 

] ٧٦صفحه[زبان درازي قلمش   به از فرخندگي صفحاتش فال بينندگان دلخواه و. نموده
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  سه نثر ظهوری  ٢٥٣

شاعران همه . در پيروي خط از همه پيشينيان در پيش. گيران كوتاه زبان جمله حرف
  .اش مردمك نشان اش خاطرنشين است و نقطه آشناي سخن و او خويش نكته

  فرد
  خطهــا دركشــد بــه ناگهــان خطــي  شـد ترسم ز دستش سـر ك  خامه مي

 نظم
ــار    ــط نگ ــو خ ــش چ ــده خط ــار    رباين ــفحة روزگــ ــش صــ   در آرايــ
  كه رخسار خوبان كنـد مشـق خـط     به سـرخط نويسـي علـم زآن نمـط    

 رباعيات
  كلكش چه گهرهاي معاني كـه نسـفت    خوشگوي نشد از قلمش هر كه نگفـت 
ــد    سـت شـگفت  ور گل بنگاشت بر رخ دو  گــر خــار نوشــت در دل خصــم خلي

* 
  از عقد گهر گذشته خطـش جسـتند    جســتن جــواهر جســتند بــه آنانكــه

  شسـتند  عرق عراقيـان مـي   به ورنه  خطها شده آب در خراسـان از شـرم  

  چهارم
ش يزيردست  به نقّاشان باالدست. موالنا فرخ حسين كه مافوق تصويرش متصور نيست

سبزخطان را مشاهدة سياه قلمش . شندك جان نهاده طرح طراحيش مي به نازند و منّت مي
طراوت تصويرش بر عكس خوبان خوي كرده در آب گرد . ها فرموده آميزي چه رنگ

كارد رنگ  الله مي. شنوند نگارد بوي مشك مي نافه مي] ٧٧صفحه[رشك افشانده 
  : نظم. ندرود مي

ــب  ــاطر فري ــان خ ــه تصــوير خوب   هــا فروشســته نقــش شــكيب ز دل  ب
  كه گرديده زآن چشم بـدبين فگـار    كـار  بـه  ا زانسـان خلش برده در خار

  ترشـــح رخ حاضـــران كـــرده تـــر  چــو افشــانده مرغــابيش بــال و پــر
ــارغ ز آرايــش گــل نشســت  ــت    چــو ف ــل نشسـ ــرواز آواز بلبـ ــه پـ   بـ
ــن    بـه جنـبش در آورده آن سـحر فــن    ــر فك ــين ب ــاب از جب ــيم نق   نس
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  پنجم
الوت ادا نمك و شكر را بر روي خدام ملّا حيدر ذهني كه از مالحت سخن و ح

ها دوانيده و محضر قبول عام  محبتش ريشه در دل. يكديگر كشيدن اختراع اوست
نرخ دعاي خرند و   بهتاجر ملكي است كه كاالي دشنامش را . مهر خاصان رسانيده  به

از رشك رنگيني حديثش ياقوت . برند كنند تا ناسره مي زرهاي سره خرج مي
است   اي ون خيسيده و در جنب شيريني كالمش شأن عسل كاسهاست در خ اي مهره

كسي را كه شور نثرش اين باشد معلوم است كه نمك نظم تا چه غايت خواهد . ليسيده
  ] ٧٨صفحه. [بود

  ششم
اگرچه . ظهوري كه صدر نعال برو مسلّم است و در افتادگي بر همه مؤخر نشينان مقدم

اما چون قبل ازين در پيرايش . يان منتظم گرددآن قدر مرتبه ندارد كه در سلك قيمت
گلزار ابراهيم و اكنون در گستردن خوان خليل سهيم و عديل ملك الكالمي است كه 

ردش . در روزگار در تميز چنان نيست كه گرفتي بر آن تواند نمود. نظير و انباز است بي
  :مثنوي. ه نسنجيدههر كرا پسنديده پسنديده و هر چه نسنجيد. رد است و قبولش قبول

ــان   غلـــط نيســـت در امتيـــاز زمـــان    ــين را چنـ ــز چنـ ــته هرگـ   ندانسـ
  در دهر بد و نيك عكس افكـن اسـت    روشن اسـت  اي هبه دستش خوش آيين

ــكّه   ــود س ــن ش ــون زر آه ــر چ   ســر انگشــت اعمــي نمايــد عيــار      وار اگ
ــركه از هــم جــدا      بــه روي تـــرش طفــل شـــيرين ادا   ــد شــكر و س   كن

مه الزم آمد كه براي خاطرها خاطر خود را هم نگاهداشته از ذوق اين بنابراين مقد
هر . خود را با زمين و آسمان نسنجم ةنسبت در پوست نگنجم و رعايت پله طرف كرد

پر افشاني كرده چنان ] ٧٩صفحه[چند در چمن عمر هفتاد سال نهال طبيعت شكوفة 
ر و هم شوخي جواني پربار نيست كه در بهار ثناي خدايگاني هم پختگي پيري در كا

  : نظم. نباشد
ــرم    ــو ب ــاغ را ن ــل آن ب ــن نخ ــرم   كه   لــب خشــك نگذاشــت شــعر ت
ــر آب  ــم ب ــي نويس ــان نگــردد خــراب   ز انگشــت حرف ــان عم ــه طوف   ب

  نهـم  سخن را سخن در دهـان مـي    نهـم  به بزمي كـه خـوان بيـان مـي    
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  سه نثر ظهوری  ٢٥٥

ــن   درين انجمن كيست صاحب سـخن  ــعر م ــده باش ــه عشــقي نورزي   ك
  نهم دام خلوت اگـر صـحبت اسـت     م جام وحدت اگـر كثـرت اسـت   ده

  ام حسـب حــال  كـه گيرنـد از گفتـه     خجسته اسـت قـالم ز اربـاب قـال    
ــار   ــيان كامگ ــان منش ــم چن ــار   ز نظم ــره گــردد نث ــر نثرشــان نث   كــه ب
ــام  ــيم خـ ــه و سـ ــا زر پختـ ــرده رام   غزلهـ ــرده را كـ ــزاالن رم كـ   غـ

ــره  ــان به ــب مطرب ــرفم ل ــد ز ح ــراين  من ــنس ــه ده از م ــد  ب ــگ بلن   بان
ــدح  ــان م ــن  مناجاتي ــوان م ــد خ   انـــد خراباتيـــان خـــود از آن مـــن  ان

 ساكنان ريع مسكون كه از همه طرف رو بهاست از ظهوري  اين ديباچه مكتوبي
خود را از دائره ] ٨٠صفحه[غفلت   به كعبة مراد كرده مقام ابراهيم را مركز دانند و  به

سفر حجاز ارباب استطاعت را تأكيدست و  بهم ابراهيم محروم نگردانند و در طواف مقا
اش از قيمت  خريداري كه بيعانه. استطاعتان آن را مبالغه زياده است نجا برعكس بيياز ا

آيينة . خرمن زر خريده كه شنيده به داري كه وي هنر را كاال بيشتر است كه ديده مايه
. گلدستگي بر سر زند  بهتا  برگ سبزي رسان. خورشيدي در بغل نهد  بهصيقل كن تا 

تشريف تحسين مشرف الّا شعري متضمن مذّمت خصمان هر  بههر چيز فراخور خود 
  :مصرع. گذرد چند نمايان و پرغوغا باشد ناديده و ناشنيده مي

  مروت چرا ننازد صاحب ديد
آبرو  به گرد راهش بر چهره بنشان و. باش محبتش از وطن برآي و در غربت مي  به
نياز داند بايد  بر تقديري كه كسي خود را از اكتساب مال و جاه و علم و هنر بي. بنشين

راه افتد تا   به خيرباد كسب اخالق حسنه و صفات حميده از سر قدم ساخته بي به كه
و ادب و ] ٨١صفحه[بداند كه شوكت و حشمت و جاه و تجمل در چه درجه است 

  .چه مرتبه  به حيا و صبر و تحمل
فرمودند كه اگر پادشاهان  مي. رفت تقريبي در علم و بردباري سخن مي  به روزي

اند  خلق زيادتي از آن داده به ما را. داشت ايشان را برنمي ٰداشتند حق تعالي برداشت نمي
مايگي  كه در زيادتي كشيدن پاي كم نياريم و بسياري تقصير خردان نخريدن از كم

. بايد ديد كه عالج ورم چيست. از توانايي استبا الغران فربه زيستن نه . است بزرگي
هيچ وقتي نيست كه ازين مقوله سخنان رساله رساله مذكور نگردد و كتاب را آن قدر 
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تمام عمر اگر كسي از اينها گويد هميشه در . ورق نيست كه طبق عرض آن جوهر گردد
  . اختتام نمايد ٰاولي. ابتدا پويد

  ميزبــان خلــق ابــراهيم عــادل شــاه بــاد       يـاد  بـه تا درين مهمانسـرا خـوان خليـل آيـد     

 الطبعمتةخا
بند كائنات و جامع اوراق  يمن تاييد شيرازه به درين ايام فرخنده فرجام] ۸۱صفحه [

، المثالي خيالي، مثال عديم كتاب موجودات، نثر نثري رفعت شعر شعري مرتبت سفينة نازك
محمد نورالدين ظهوري ترشيزي كه  سه نثر ملّا] ۸۲صفحه [انگيزي،  هادي طريق نزاكت

نير دقائق مضامينش بر نُه چرخ اشتهار ظهوري دارد و مهر بلندي خياالتش در شش 
علوي نرسيده كه عنقاي بلند پرواز تخيل  بهجهت دنيا نوري، قصر معاني رفيعش 

مراتب نارسايي  ٰاعلي به گردش نگرديده؛ كمند فكرت بلند از كنگرة استعاراتش واصل
 سايي؛ هر كس از شائقان وهم آسمان پيوند از كاخ نكاتش بر زمين عجز در جبههو 
. هايش شاكي، و باوجود طبع چند بار رغبت طبع طالبان همچنان باقي كيميايي نسخه  به

] در شهر[بعد رفع اغالط متن و حواشي در مطبع فيض منبع منشي نَولكشور واقع 
نَراين صاحب دام اقباله مالك  لقاب منشي پراگا ٰسرپرستي عاليجناب معلّي به كانپور

  .زيور طبع پوشيد] ميالدي[ ۱۸۹۶سنه ] اوت[ماه اگست  به مطبع بار سيزدهم
  




