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  ♦سه نثر زمهري

ستوه   به و جانشينانش] م ۱۴۰۵-۱۳۷۰/ه ۸۰۷-۷۷۱[ايرانيان چون از مظالم امير تيمور 
وجود   به براي برطرف كردن آنها چندين نهضت سياسي در زيِ تصوف و عرفان ندآمد

كشي در  گزيني و چلّه ها صفاي باطن و عزلت كه ظاهراً هدف آنها مانند بودايي وردندآ
اصطالح امروزه عدم مساعدت و همكاري با حاكمان جابر وقت  به ولي بود ها خانقاه

. سربداران، شيخيان، پسيخاني، نقطوي و حروفي: ها عبارتند از اين نهضتاز  يبرخ .بود
اردبيلي ] م ۱۳۳۴/ه  ۷۳۵[الدين  اگرچه شيخ صفي. بر همة آنها چيره آمدندها  يصفو

-۹۰۷[بن سلطان حيدر  ليمعاس مشرب و پيرو فرقة شافعي تسنن بود ولي صوفي
ذهنش اين عقيده  در  تربيت كردند و را علي اللهييان در آناطولي] م ۱۵۲۳-۱۵۰۱/ه  ۹۳۰

عامه  به ت اسالمي براي ثابت كردنعرا نشاندند كه امير تيمور بدون دليل خاص شري
، خود را مجدد هشتم استدين مبين اسالم  مردم كه او حاكم مشروع در چهار چوب

گرايد ولي در  ضعف و زبوني مي به پايان رسيدن قرني  به يعني اين دين تا. م كرداعال
اي در تن آن دين ضعيف و ناتوان  آيد كه روح تازه وجود مي  به آغاز قرن بعدي مردي

اين اصل و دليل او خود را مجدد هشتم اعالم كرد ولي امر واقعي اين  به دمد و مي
  .هستند ]ع[را وارث اصلي خالفت آل علياست كه او غاصب حق خالفت بود زي
ها و همچنين ديگر پيروان مسالك  عليه عثماني ،بنابراين او براي فروغ فرقة تشيع

در آن زمان محيط در ايران براي پيروان تسنن چنان . تسنن شمشيرش را علم كرد
ده عازم شهر پذير نبود كه از مرز ايران عبور نمو آور بود كه براي آنها اصالً امكان خفقان

زيارت روضة منورة رسول خدا  بهاهللا شوند و  مكّه براي انجام اركان و فرايض بيت
                                                   

  .يانشکدة ذاکر حسين، دهلد ي، دانشيار باز نشسته گروه فارسيونس جعفري سيد محمد دکتر: تصحيح ♦
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  ٢٥٨  قند پارسي

كشور   به اهللا سبب عازمان حج بيت بدين . مشرف گردند )ص(حضرت محمد مصطفٰي
  .شدند سوار كشتي شده راهسپار عربستان مي ١بندر سورت از و رفته هند

آباد واقع در نواحي  قرية عليدر  ،د ابوبكر خليفهامين اوالد و احفا سي،خواجه عابد 
پدر خود خواجه مير  را نزد مقدماتي در معقول و منقول علوم. دنيا آمد بهشهر سمرقند، 

 بخارا رفت و به اسٰمعيل و ديگر علماي شهر سمرقند فراگرفت و بعد از رحلت پدرش
  .آمداالسالمي نايل  مرتبت شيخ  به و پس از مدتي ضاوتق منصب  به

-۱۰۳۷( جلوس شاهجهان ۲۹سال  ،م  ۱۶۵۵/ه ۱۰۶۵وي اولين مرتبه در سال 
وارد كشور هند گرديد تا از اين راه عازم  ،بر تخت سلطنت )م ۱۶۵۸-۱۶۲۸/ه۱۰۶۸

يافت،  را اين فرمانروا ا رسيد و شرف مالقات ب ٢آباد شاهجهان به چون. عربستان شود 
خواجة نامبرده آن را پذيرفته گفت . د نمودپيشنهارا  اي عمده منصب وي به شاهجهان

  .عهده خواهد گرفت  به زيارت حرمين شريفين آن را به كه پس از مشرف شدن
اهللا و زيارت مدينة منوره، دو  اركان حج و طواف بيت خواجه عابد پس از انجام

 براي وي ماية خوشبختي بود كه. وارد كشور هند گرديد .م۱۶۵۸/ه  ۱۰۶۸سال  مرتبه در 
در . در حضر و سفر همراه او بود ،زيب را اختيار نموده وي خدمت شاهزاده اورنگ

و سه  درآمد البول و قند شده از پا حبس مرض همين حين، شاهجهان دو مرتبه دچار
كه شاهجهان وفات يافت  ندزيب و مرادبخش باور كرد ده اعني شاه شجاع، اورنگاشاهز

 ،دارد، چنانچه شاه شجاع از بنگاله پنهان نگه مي اين خبر را عهد، ، وليدارا شكوه يلو
در آن . ندآباد تاخت هانجشاه به ]جنوب هند[زيب از دكن  مرادبخش از گجرات و اورنگ

زيب از  وقتي كه اورنگ. بود شده جنگ داخليدچار  روزها سرتاسر مملكت شاهجهان
  .مركاب او بوده آباد حركت كرد، خواجه عابد جانب شاهجهان  به ]دكن[آباد  اورنگ

و توطئه چيني كنار گذاشته و پدر بيمار   دسيسه با زيب هر سه برادر خود را اورنگ
م بر تخت  ۱۶۵۸/ه  ۱۰۶۸در سال  ،زنداني كرده] گرة فعليآشهر [را در قلعة اكبرآباد 
زيب رونق گرفت،  چون كار خواجه عابد در ظلّ حمايت اورنگ. سلطنت جلوس كرد

                                                   
 .(Surat Port)بندر سورت   .١

 .اسم قديم شهر دهلي پايتخت شاهجهان شاه، يكي از فرمانروايان تيموريان بابري هند  .٢
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  يسه نثر زمهر  ٢٥٩

] زيب بر تخت سلطنت سال جلوس اورنگ يندوازدهم[م   ۱۶۷۴/ه ۱۰۸۵وي در سال 
او در آن وقت در . هند بيايد  به الدين را دعوت نمود كه فرزند ارشد خود مير شهاب

بنابراين . داد بخارا در مملكت سبحان قلي فرمانرواي آن منطقه خدمت شاياني انجام مي
 زيب بار يافته سپر ميناكار نگدربار اور به از وي اجازه گرفته عازم كشور هند گرديد و

منصب سه صدي كه مشتمل بر سه صد سرباز و هفتاد   به وي اهدا نمود و در عوض  به
سن نوزده سالگي نرسيده بود كه با صفيه خانم   به هنوز يو .سوار بود سرافراز گرديد

  .ازدواج كرد] نخست وزير[دختر سعداهللا خان وزير اعظم 
واقعاتي در زندگيش روي داده، متأسفانه بر ما  م چه  ۱۶۷۹/ه ۱۰۹۰پيش از سال 

زيب  روشن نيست، البته در همين سال اعني در بيست و سومين سال فرمانروايي اورنگ
. اوج گراييد و وي در گرفتن منصب عاليي در ارتش دولتي نايل آمد به ستارة بخت وي

ه وي را ناگهان پيش ، پادشاداد يم عنوان پاسبان خوابگاه سلطاني كشيك به وقتي كه وي
با  که خود خواند و دربارة حسن خان يكي از فرمانداران ارتش سؤال كرد زيرا وي

براي سركوبي راجة سركش آن ايالت  ١پور هاي شمالي منطقة اودي ارتش در كوهچه
  .خبري نبود او رفته بود راه را گم كرده و از

عهدة مير  به ش رانامبرده و ارتش هپيدا كردن فرماند تيمسئول زيب اورنگ
ش سعي و استعداد همير مزبور در پيدا كردن ارتش و فرماند. الدين گذاشت شهاب
العاده زياد نشان داد و شخصاً در حدود مرز ايالت راجة سركش رفته در مدت دو  فوق

ش اطالعاتي كسب نموده موفق و پيروز هروز دربارة اوضاع و احوال ارتش و فرماند
زيب از اين استعداد و  اورنگ. را در اختيار فرمانروا گذشتبرگشت و گزارش آن 

حاال مير . مفتخر کرد لقب خان به فعاليت وي چنان خوشحال گرديد كه وي را
منصب دو صدي   به ب و معروف گرديد والدين خان ملقّ الدين با لقب مير شهاب شهاب

او  به عنوان جايزه به زين فيل و كمان و تركش مزيد بر آن. شد سرافراز ]سرباز پياده[
  .داده شد

                                                   
 .(Odaipur)پور  اودي  .١
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  ٢٦٠  قند پارسي

وي را ] بيست و چهارمين سال فرمانروايي[م  ۱۶۸۰/ه  ۱۰۹۱زيب در سال  اورنگ
در اين . فرستاد ١نام راتور  به اي طايفه انيشورش يسرکوب با برادرش حامد خان براي

 در منطقة يو .پيش از پيش نشان داد هعنوان فرماند  به را موقعيت نيز وي استعداد خود
لكت راتورها رفته آنها را تعاقب نمود و شكست داده فاتح و مكوهستاني حدود م

زيب از شجاعت و دليري وي چنان مسرور و شادمان گرديد كه  اورنگ. كامران برگشت
  .کرد خلعت و ماده فيل سرافراز به وي را

و زيب برانگيخت  پس از مدتي درگا داس راتور شاهزاده اكبر را عليه پدرش اورنگ
از اورنگزيب براي جلوگيري . طرف شهر مقدس اجمير حركت نمود  به شاهزادة نامبرده

نام   به جانب محلّي به الدين خان را تعيين نمود و امر كرد كه حركت پسرش، مير شهاب
رشوه در اختيار عنوان  به اگرچه شاهزاده اكبر خواست هداياي گران بها. برود ٢سروهي

سبب اينكه خان مزبور آدم وفادار و خيرخواه و   به ذارد، وليالدين خان بگ مير شهاب
  .زيب بود، اين هدايا را قبول نكرد شناس ولي نعمت خود اورنگ نمك

الدين خان كوچكتر بود،  اتّفاقاً برادرش مجاهد خان كه در سن و سال از مير شهاب
اي مخفيانه براي  مهالدين نا مير شهاب. داشت هعهد  به شاهزاده اكبر مأموريتي يدر اردو

مجاهد خان . برادرش فرستاد و توصيه كرد كه با وي همدستي و همكاري نمايد
شاهزاده اكبر گفت كه او خود خدمت برادرش برود و وي را  به كار برد و به اي حيله

شاهزاده اكبر اين پيشنهاد را با كمال . شما طرفداري و حمايت كند از ترغيب نمايد كه
مجاهد . با برادرش مالقات نمايد يو لي پذيرفت و اجازه داد كهخرسندي و خوشحا

بياورد، همراه خود گرفت و با  دست  به توانست خان از آنجا هر چه از دارايي مي
  .مالقات کرد برادرش

از اين اقدام مجاهد خان بسياري از امرا كه در خدمت شاهزاده اكبر بودند پند 
تمام اين جريانات را در . الدين خان شدند هابگرفته مانند مجاهد خان طرفدار مير ش

شوند، از  هاي جنگجو محسوب مي نظر گرفته ارتشيان راجپوت كه ميان هندوان آدم

                                                   
  .(Rathore)راتهور /راتور  .١
 .(Sarohi)سروهي   .٢



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د

  يسه نثر زمهر  ٢٦١

حاال شاهزادة نامبرده خود را بيچاره و درمانده يافته طرف . گرفتند هشاهزاده اكبر كنار
مير . طقه بود پناه گرفتاي در آن من كه اميرنشين ناحيه ١سنباجي هجنوب هند شتافت و ب

در اقدام  ،خون احدي ريخته شودن که يا اين دورانديشيي بدون با الدين خان شهاب
 و خلعتي نواخته بهاو را  عنوان جايزه به زيب اورنگ ن باريا .خود موفق گرديد
  .عهدة وي گذاشت  بهرا  عرض مكرر) رياست(مسؤليت داروغگي 

انشين شيواجي طاغي كه براي دولت پس از مدتي خبر رسيد كه سنباجي ج
اين . آتش زده است ،تيموريان بابري هند ماية آزار بوده، شهر برهانپور را تاراج نموده

كه يكي از آنها شيواجي از فرماندهان  را زيب حركات مراتاها اولين مرتبه بود كه اورنگ
نباجي، شاهزاده يكي از آنها اين بود كه س. دو جهت جدي گرفت  به ،طايفة مزبور بود

هاي  فعاليت ازخواست  اكبر را در حدود مملكت خود پناه داده بود و دومين اينكه او مي
مراتاهاي سركش   به زيرا آنها دينما يريگجلو ٢ارتشي اميرنشينان بيجاپور و گولكنده

  .كردند كمك مي
حركات طاغيانة مراتاها شخصاً اقدام نمود و از راه  سرکوب براي بيز اورنگ

هدف خود ارتش  به براي نايل آمدن يو .آباد فعلي گرديد رهانپور عازم شهر اورنگب
الدين  عهدة مير شهاب  به ي يكي از آنها راهسه گردان تقسيم نمود و فرماند به خود را

واقع است  ٤كه در شمال منطقة كوكَن ٣طرف شهر جنير  به خان گذاشت و امر نمود كه
زيب وي را براي  لشكركشي پيروز گرديده بود، اورنگ چون خان مذكور در اقدام. برود

الدين خان براي گرفتن اين  اگرچه مير شهاب. فرستاد ٥نام رام سيج  به اي تسخير قلعه
در اين اثنا . نمود ولي نتوانست در اقدام خود موفق گردد سعي و كوشش قلعه

فرزند دومين وي   بهطرف كوكن فرستاد تا  به زيب او را از آنجا احضار كرده اورنگ
پور فعلي شده بود كه سمباجي  او تازه وارد شهر نظام. شاهزاده معظّم كمك نمايد

                                                   
 .(Sanbaji)سنباجي   .١

  .(Golkanda)گولکنده   .٢
  .(Junair)جنير   .٣
 .(Kokan)کوکَن   .٤

  .(Ram Saij)رام سيج   .٥
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  ٢٦٢  قند پارسي

الدين خان با كمال شجاعت و دليري تاخت و تاز  مير شهاب. ناگهان بر او حمله آورد
زيب رسيد، از اين  اورنگ به چون اين خبر. پيروزي يافت يو بر و وي را مقابله كرده
در بيست و [م   ۱۶۸۳/ه ۱۰۹۵ن خوشحال گرديد كه وي را در سال فعاليت وي چنا

اگرچه او در . الدين خان بهادر نواخت لقب غازي با ]هفتمين سال فرمانروايي خود
خيز آن را آتش زده بسياري از  گرفتن قلعة راهيري موفق نشد ولي مناطق حاصل

 مت فراوان پيروزمند و سرافرازكار مراتاها را مقيد نموده با مال غني فرمانداران آزموده
الدين خان بهادر  لقب غازي  به اين مرتبه اين فرمانروا وي را. زيب رسيد دربار اورنگ  به

  .فيروزجنگ سرافراز نمود
الدين خان بهادر فيروز جنگ بيشتر زمان زندگي خود را در جنوب هند در  غازي

و همچنين فرمانروايان اياالت  تاهااعمليات جنگي و ارتشي گذرانيد و در آنجا عليه مر
آن منطقه كه بيشتر آنها پيرو مسلك تشّيع بودند بر سر پيكار و لشكركشي بود و در 

  .زيب جوايز فراوان و اضافه در منصبش دريافت نمود ها از اورنگ عوض آن فعاليت
وباي  كرد، م وقتي كه وي عليه ايالت بيجاپور لشكركشي مي  ۱۶۸۹/ه ۱۱۰۱در سال 

با وجود اينكه . شيوع يافت كه در نتيجه وي از بينايي چشمانش محروم گشتطاعون 
عنوان مشير   به هاي جنگي را فعاليت را از دست داده بود ولي باز همخود وي بصارت 

م وفات   ۱۷۰۷/ه ۱۱۱۸زيب در سال  اورنگ. داد زيب در آن منطقه ادامه مي اورنگ
بهادر شاه بر تخت سلطنت   به پس از رحلت او پسرش محمد معظّم ملقب. يافت

عنوان استاندار  به الدين خان بهادر فيروز جنگ را فرمانرواي نامبرده غازي. جلوس كرد
در سال  ،مركز دولتي آن استان ،وي در شهر احمدآباد. گجرات تعيين نمود

اش را از  سالگي اين جهان فاني را پدرود گفت و جنازه ۶۲سن   به م  ۱۷۱۰/ه ۱۱۲۲
الدين كه پير  آوردند و نزد آرامگاه وجيه] دهلي فعلي[آباد  هر شاهجهانش  به آنجا

اي و آرامگاهي پيش از  خاك سپردند كه در آنجا مسجدي، مدرسه به او بود،معرفت 
اسم مدرسة  بهاين مدرسه  ها بر كشور هند قبل از تسلّط انگليس .رحلتش ساخته بود

 عربك  نام انگلو  به  در آنجا دبيرستان عاليالدين و الل مدرسه معروف بود كه حاال غازي
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  يسه نثر زمهر  ٢٦٣

داير است و تقريباً چهل سال پيش كالج دهلي نيز در همين ساختمان بود كه  ١اسكول
ترين درسگاه زبان و ادبيات فارسي در سرتاسر شمال هند محسوب  ترين و قديم بزرگ

و تا مدت  التحصيل شده همان كالج فارغ از همين دبيرستان و از شد و اين جانب مي
  .م بازنشسته شد ۱۹۹۵تدريس زبان فارسي مشغول بوده در سال  بهچهل سال 

  شـرح رمــزي گفــتن از انعــام او   واجب آيـد چونـك آمـد نـام او    
رين خدمتگزار زبان فارسي در ت الدين بهادر فيروز جنگ در حقيقت بزرگ غازي

. بودرخي اياالت آمريكا و ب ييسرتاسر شبه قاره هند و بعداً در بعضي كشورهاي اروپا
. با تأسيس اين مدرسه وي بنيان صدقة جاريه را گذاشتکه امر واقعي اين است 

 و سيد احمد خان معروف ٢چنانچه مملوك علي باني دارالعلوم در شهرستان ديوبند
كه هر دو بخش در [ ٤هره در شهرستان عليگرمؤسس دانشگاه اسالمي عليگ ٣سر سيد  به

نه تنها اهالي هند از اين درسگاه . محصّل همين مدرسه بودند] ش هستندداايالت اتراپر
نيز در اينجا تحصيالت ] ايران[ياب شدند بلكه چند نفر از علماي استان بلوچستان  بهره

. باشند پايان رسانيده در زادگاه خود مشغول ترويج دين مبين اسالم مي به خود را
جديد را روي اهالي هند باز كرد كه حاال  هاي علوم همچنين سر سيد احمد خان راه

مشغول كار و مؤسس  ييچند نفر از آنها در بعضي اياالت آمريكا و در كشورهاي اروپا
  .هاي ادبي هستند انجمن

 رونق دو قرن پيش يفارس زبان ها شبه قارة هند پس از استيالي انگليسيدر  اگرچه
اين زبان شيرين در س يتدر اري،خود را از دست داد ولي باز هم باوجود كساد باز

  .الدين از اول تاكنون ادامه دارد مدرسة غازي
الدين خان بهادر فيروز جنگ پسرش چين قليچ خان  پس از رحلت مير شهاب

در امور وي اگرچه . دار مسئوليت پدرش گرديد الملك آصفجاه عهده نظام  به بملقّ
-١١٢٤[تاه فرمانروايي فرخ سير اداري و نظامي كمتر از پدرش نبود و در مدت كو

                                                   
 .(Anglo Arabic School)انگلو عربيک اسکول   .١

  .(Deoband)ديوبند   .٢
  .(Sir Syed)سر سيد   .٣
 .(Aligarh)عليگره /عليگده  .٤
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 ،يكي از حكمرانان ضعيف خاندان تيموريان بابري هند] م  ١٧١٩-١٧١٣/ه ١١٣١
 در شمال و همچنين در جنوب هند) امالك(ي يكارهاي نماياني انجام داد و جاگيرها

قيت وي در امور اداري آن عطا گرديد ولي موفّاوي براي بازسازي بعضي از آن خطّه   به
بنابراين وي صالح در اين امر ديد كه . باعث حسد امراي درباري فرخ سير شدمناطق 

  .جنوب هند بگمارد  به توجه خود را
  :زيب براي نابود ساختن پنج مملكت جنوب هند كه عبارت بودند از اورنگ

عادل ) ٥(عماد شاهيان و ) ٤(قطب شاهيان ) ٣(نظام شاهيان، ) ٢(بهمنيان،  )١(
ها را نابود  مملكتاين اگرچه او تمام . زندگي خود را تلف كردشاهيان پنجاه سال 

ساخت كه در حقيقت اول باعث افول و بعداًً انقراض دولت تيموريان بابري هند 
. تر بود هاي مزبور مملكت عادل شاهيان از همه محكم ميان تمام مملكت. گرديد
قع است توجه خود را زيب براي تسخير قلعة گولكنده كه در شهر حيدرآباد وا اورنگ

سزايي   به جنگ در تسخير آن قلعه سهم وزالدين خان بهادر فير مير شهاب .گماشت
گذار دولت  ان وي پايهنو بعداً جانشي در آن باشد يوجود آمدن دولت  و باعث به داشت

 .حکومت کردندمعروف بودند  ١لقب نواب  به آصفيه گشتند و ده اميرنشين كه عموماً
تيار نمودند و تا انقراض اين دولت در سال خالملك ا فت نواب لقب نظامميان آنها ه

. م در حدود مملكت خود حكمراني كردند ولي هيچ وقت اعالم شاهي ننمودند ١٩٤٨
  :ها عبارتند از اسامي و القاب اين نظام
  ].م  ١٧٤٨ -١٧٢٠/ه ١١٦١-١١٣٣[المك آصفجاه اول  قمرالدين خان نظام

  ].م ١٧٥٠-١٧٤٨/ه   ١١٦٤-١١٦١[جنگ احمد علي خان نصير
  ].م  ١٧٥١-١٧٥٠/ه  ١١٦٥-١١٦٤[الدين سعداهللا خان مظفرجنگ  هدايت محيي

  ] م ١٧٦٢-١٧٥١/ه  ١١٧٦- ١١٦٥[سعيد محمد خان صالبت جنگ 
  ].م ١٨٠٣- ١٧٦٢/ه١٢١٨- ١١٧٦[الملك آصفجاه دوم  نظام علي خان نظام

  ].م ١٨٢٩-١٨٠٣/ه١٢٤٥-١٢١٨[اكبر علي خان سكندرجاه آصفجاه سوم 
  ].م  ١٨٥٧-١٨٢٩/ه  ١٢٧٤- ١٢٤٥[آصفجاه چهارم  خان ناصرالدوله  فرخنده علي

                                                   
  .ندندخوا در سرتاسر شبه قارة هند تمام اميرنشينان مسلمان را نواب و غيرمسلمان را راجه مي: نواب  .١
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  ].م  ١٨٦٩- ١٨٥٧/ه١٢٨٦-١٢٧٤[ الدوله آصفجاه پنجم  خان افضال تهنيت علي
  ].م ١٩١١-١٨٦٩/ه ١٣٢٩-١٢٨٦[محبوب علي خان آصفجاه ششم 

  ].م  ١٩٤٨-١٩١١/ه ١٣٦٨-١٣٢٩[و مير عثمان علي خان آصفجاه هفتم 
اين  ،دنسرتاسر شبه قارة ه در ها قدرت رسيدن انگليسي  به بعد از بر سركار آمدن و

 اانيتالسلطنت دولت بري ها تحت نظارت نمايندة سياسي نايب ها و همچنين راجه نواب
 خوانند، لذا محمد جعفر متخلص مي ١ها را انگريز چون در هند انگليسي. درآمدند

  :نويسد سم ياد كرده در وصف آنها چنين ميهمين ا به زمهري آنها را  به
صرف عمر  به مهتمان بندوبست انگريزي صال كه در آنجا كه آنچه به و”

  .٢“نيافتند، صد چنانش اينجا ماية كامگاري سازند
تمام استانداراني كه داراي لقب ، پس از زوال و انقراض دولت تيموريان بابري هند

ت گردن بيرون كشيده اعالم استقالل خود نمودند، نواب بودند از ربقة اطاعت اين دول
و حيدرآباد حامي و سرپرست زبان فارسي  ٥، تونك٤، رامپور٣تنها اميرنشينان بوپال

 ستوه آمده  به از بيكاري و دربار تيموريان بابري هند بودند  به كساني كه وابسته. بودند
كرده تحت حمايت اين  ها رفته براي خود شغل و كار پيدا اين اميرنشين  به بودند،

 اي محمد جعفر نيز يكي از ملّاك كوچك ناحيه. بردند يم سر به تيعاف  به اميرنشينان
دربار محبوب علي خان   بهبود که  نام خيرآباد واقع در ايالت اتراپردش فعلي  به

تأليف را  ٦بار يافته در مدحش كتاب سه نثر زمهري] نظام ششم[اميرنشين حيدرآباد 
  :آيد كه از تاريخ منظوم محمد يحيٰي علي برميچنان. نمود

  گنجــد انــدر خــرد عقــل چســان افضــالش   حــافظ و يكتــاي زمــان »زمهــري«مرحبــا 
ــي  ــل و ب ــي كام ــر  منش ــد جعف ــل محم   گشت مشهور درين دهر چو سحبان قـالش   مث

                                                   
  .(English)انگريز   .١
  .است قيد شده ٨٤همين سه نثر زمهري كه اشتباهاً صفحه  ٨٨صفحه   .٢
  .(Bhopal)بهوپال /بوپال  .٣
 .(Rampur)رامپور   .٤

 .(Tonk)تونک   .٥

  .قه   ۱۲۹۴چاپ مطبع عزيزي واقع در شهر كانپور، سال   .٦
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ــتان كمــال     ــوبي و گلس ــة خ ــدرين نام   زد رقم مدحت شـه كلـك همـايون فـالش      ان
  كنـان دنبـالش   هر طرف فوجِ سخن سـجده   ي شاهي شـه اسـكندرجاه  گردد از فيض ثنا

  چون مـه و مهـر سـعدين كـرم و اجاللـش       شاه كه بر عرصة دهـر  »مير محبوب علي«
ــان را  ــيراب جه ــرد س ــه ك ــار ب ــا و ايث ــدايا    عط ــاد خ ــد ب ــا اب ــه !ت ــالش  ب ــان اقب   جه

  لشزهــي پــاكيزه اللــي درخشــان ســا      يحيٰي كـه نـويس   به گفت هاتف ز ره لطف
  )ه  ١٢٩٣(  

چنانكه در فوق اشارت رفت پس از تأسيس دولت صفويه، شاه اسٰمعيل و همچنين 
ها براي  زور شمشير ترويج عقايد تشيع نمودند و تركان عثماني و ازبك به جانشينانش

سياسي بود  هاگرچه اين جنب. [بر سر پيكار شدند ها صفويبا  عقايد فرقة تسنناز دفاع 
بنابراين بعضي از اعيان و اشراف پيرو عقايد ]. ورت عقايد ديني گرفتولي متأسفانه ص

هاي پشت سر هم ايرانيان با ازبكان و تركان  جنگ ليدل به تسنن و همچنين تشيع
اوضاع اقتصادي و سياسي از زادگاه خود مهاجرت كرده در هند پناه گرفتند و  و عثماني

دار سمت  طقة شمالي اين كشور عهدهدر دولت نو تأسيس تيموريان بابري هند در من
  .وزارت و امارت شدند

ناميدند، ايرانيان و تركان مهاجر  را دكْن يا دكَهن مي آنجنوب اين كشور كه در 
، ١ميان آنها نظام شاهيان. بنا نهادندرا  هاي خود دولت] غير از بهمنيان[ماوراءالنهري 

. بودند و بيشتر پيرو عقايد تشيعقدرتمندتر  انقطب شاهيان و عادل شاهيان از ديگر
يوسف عادل خان يكي از وزراي محمد  ٢گزار اميرنشيني عادل شاهيان در بيجاپورنبنيا

در ايالت بيجاپور رخ داد، امراي دربارش كه که  پس از رحلت وي. شاه بهمني دوم بود
لت بيجاپور بيشتر آنها ايراني و تركان ماواراءالنهري بودند، يوسف عادل را بر تخت ايا

ابراهيم عادل شاه دوم . م لقب شاه اختيار نمود ١٤٨٩/ه  ٨٩٥وي در سال . نشاندند

                                                   
فرماندهي شاهزاده احمد   ون عادل شاه بهمؤسس اين سلسله احمد نظام شاه كه در حملة ارتش هماي  .١

مأخوذ از رسالة غيرمطبوعة . [او پس از اسارت مسلمان شد و نام حسن را برگزيد. اسارت درآمد به
بعد براي مدت پنج  م به  ۲۰۰۰نژاد، رئيس سازمان مدارس كه حدوداً از سال  آقاي محمد رضا رجب

  ].لي نو مأموريت داشتسال در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در ده
 .(Bijapur)بيجاپور   .٢
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چون عادل شاهيان عقايد تشيع داشتند بنابرآن . انشين يوسف عادل شاه بودجششمين 
حالت مستعمرة شاهان صفوي پيدا  در واقع  ودار شدند راز حمايت شاهان صفوي برخو

حفظ فرهنگ خود بيش از تان و تركان مهاجر در ديار هند دربارة اين ايراني. كرده بودند
لذا فارسي را زبان . ءالنهري در زادگاه خود حساسيت داشتنداايرانيان و تركان ماور

اياالت خود دعوت نمودند و آنها را  بهرسمي قرار داده ايرانيان و تركان با استعداد را 
اين سرپرستي و تشويق جه يدر نت كه ندداد آنها مي  به عمده مناصبسرپرستي كرده 

  .منصة شهود رسيد به چندين اثر مهم در هر زمينه
هاي نوبنياد چه در شمال و چه در  اگرچه اين مهاجرين سنّي و شيعه در دولت

جنوب هند مشغول امور اداري شده بر سر حال آمدند ولي يادشان نرفت كه اول سنّي 
مانرواي خود را تحت نفوذ خود داشته باشند كه از خواستند كه فر يا شيعه هستند و مي

بهره بردند و بعضي از آنها، البته نه  اين رقابت تيموريان بابري هند براي منفعت خود
ولي همين فرمانروايان و امرا و وزراي آنها با . گرفتند همه، اين اختالفات را ناديده مي

طور   به حاال هم هستند و اصطالحاً ها كه بيشتر آنها پيرو مسلك هندويزم بودند و بومي
خواستند رفتار صلح آميزي   ناميدند، مي مجموعي ايرانيان و تركان آنها را برهمن مي

كردند كه باعث شد كه سبك  داشته باشند و با آنها تبادل نظر دربارة فرهنگ آنها مي
ود كه در سندگي گرفته بيد كه مايه و توشه از سبك نويوجود آ  به هندي در شعر و نثر

سرتاسر ايران در آن زمان بالخصوص در شهر اصفهان در دورة صفويان متداول و رايج 
نثر نويسي سبك عراقي  به اگرچه سبك نثرنويسي در عهد صفويان در ايران نسبت. بود

  .وجود آمد به نويسي در ايران تر بود ولي نه چندان كه پس از روزنامه ساده
كه زبان دري را تركان از زمان سلطان محمود غزنوي قبالً هم در جايي متذكر شدم 

در هند رواج دادند و وقتي كه ايرانيان در اين منطقه رسوخ پيدا كردند، آنها زبان فارسي 
شد،  را كه در دورة فرمانروايي خاندان صفوي در ايران سكّه رايج الوقت محسوب مي

شمار   به و زبان جداگانهاگرچه دري و فارسي د. روي شالودة زبان دري بنا نهادند
توان تعيين نمود  آيند ولي چنان نزديك يكديگر هستند كه ميان آنها حد فاصلي نمي مي

  .دانند و خود ايرانيان دري را از فارسي برتر مي
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قاره از   وقتي كه ايرانيان پا در اين كشورگذاشتند متوجه شدند كه فرهنگ شبه
است و از گجرات تا بنگاله از زمين تا  آن كشمير تا دماغة راس كماري كه انتهاي

ها، مراسم زناشويي، سنن زاد و  ها، جشنواره زبان و عقايد ديني، جشن. آسمان فرق دارد
غيره در همه جا و در هر ناحيه متنوع و مختلف  ها و ه ولد، از بين بردن اجساد مرد

و در شاهكارهاي آنها چنان تحت تأثير اين رنگارنگي قرار گرفتند كه در شعر . است
  .نثري خود آنها را جا دادند كه سبب پيدا شدن طرز نو در هنر نويسندگي گرديد

كه يكي از نثرهاي سه نثر ظهوري است،  گلزار ابراهيمظهوري ترشيزي در 
در زنّار و سبحه نه پيوندي است كه گسيختنش بر كشاكش كشيشان ”: نويسد مي
هستند كه اگر  نزديك گريکدي به چنان حسبيمنظورش اين است كه زنّار و ت. ١“ردننخ

كفر را با ايمان ”: گويد در جاي ديگر مي. كند نخ تسبيح شكسته شود حالت زنّار پيدا مي
ناگفته نماند معموالً . ٢“نه سري است كه صداعش صندل چاره از پيشاني برهمنان نبرد

وي پيشاني از چهار انگشت دست راست ر با برهمنان پيش از نيايش خمير صندل را
دو انگشت، خطّي عمودي روي پيشاني  باكشند و بعضي از آنها  راست مي به چپ

گويند خاصيت خمير . گذارند كه در فارسي معادل آن قشقه است مي يبينباالتر از 
 ،خمير از آنآماده كردن ساييدن و  وليبراي سر درد مسكّن است  که صندل اين است

  .كمتر از سردرد نيست
اينكه سه نثر ظهوري با سه نثر زمهري مقايسه گردد بايد ببينيم صاحب سه  قبل از

) ظهوري(او …”: گويد مي يونموده است،  ينثر زمهري دربارة ظهوري چه اظهار نظر
مرا با او چه نظير و . سخن مهر است و من ذره و طبع وقادش دريا و فكرتم قطره

  .٣“…دستان عندليب چه صفير به نجشك راگ
/ ه  ١٠٢٦: متوفي[كه در زمان ظهوري  ح شوديتصر نجا بايد اين نكته نيزدر اي

طور كلّي چنان خفه كننده نبود كه در ايران در دوران  به محيط در جنوب هند] م ١٦١٧
                                                   

شهر  (Nawal Kishore)كشور  چاپ مطبع نَول. ديباچة دوم از سه نثر ظهوري مسمٰي به گلزار ابراهيم  .١
  .۲۱ ، صم ۱۸۹۶كانپور سال 

  .۲۲ -۲۱ص  ،همان  .٢
  .۱۹ سه نثر زمهري، ص  .٣
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  يسه نثر زمهر  ٢٦٩

 در اينجا مردم هر فرقه، مسلك، مشرب، مذهب و دين باهم. فرمانروايي صفويان بود
هنر موسيقي  بهن ابراهيم عادل شاه دوم چو. کردند يم يزندگ يآميز مسالمت صورت  به

كرد كه بين فرهنگ ايراني و هندي هم  يمخود سعي  هنوب  به عالقة فراواني داشت،
زبان هندي  به نورس اي تحت عنوان وي رساله. وجود بياورد  به آهنگي و يك نواختگي

ح نوشت كه اين اصطالديباچة نورس آن تحت عنوان  براي  ظهوري مقدمه. تأليف نمود
در هندي نورس مجموعة نُه كيف و لذّت است و در فارسي . هم داراي دو معني است

چنانكه ظهوري ترشيزي نيز تحت عنوان . باشد معني آن تازه دميده و تازه رسيده مي
  :نويسد مي ١وجه تسميه اين كتاب

هنديان نُه شيرة مجتمع را نورس ميگويند و فارسيان اگر نورس نهال فضل و ”
  .“انندكمالش د

 حات موسيقي هندي و ايراني راهمچنين در آغاز كتاب در حمد باري تعالٰي اصطال
  :نويسد كاربرده چنين مي  به

نورس سرابستان حال كار كام و زبان   به كدة قال كه سرودسرايان عشرت”
هاي شكرين در رگ  البيانند كه چاشني نغمه شهد ثناي صانعي عذب به ساخته

 بسط بساط انبساط پرداخته  به نفسان چمن نشاط كه شو پي ني دوانيده و خو
هاي تر از شاخسار صوت و  اللسانند كه گل ترانه زالل حمد خالقي رطب  به

صداي تال هنديان زنگله بند و زخم  به محمل شوق حجازيانش ،صدا دمانيده
هواي  به تركان در شكرخند جالجل اوراق ٢نمك تار طنبور  به جگر عراقيانش

  .٣“…خيز نواي او نغمه  به ]لبان به[يز و بلبان منقار بلبان ر او ترانه

                                                   
 .۱۴ ، صسه نثر ظهوري   .١

. گويند آن را طنباره هم مي. كدوي تنبل است. راي كامي  ، به(Tonbra)معرب واژة هندي تونبره   .٢
اولين [صهبائي  بخش متخلص به شرح سه نثر ظهوري اثر پر ارزش و سودمند امام: رجوع شود

كشور،  م، مطبع نَول  ۱۹۰۶/ه ۱۳۲۴سال  چاپ سوم، ] زبان فارسي در كالج دهلي) دانشيار(مدرس 
 .۱۵ ، صلكهنو

  .۲ وري، صسه نثر ظه  .٣
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  ٢٧٠  قند پارسي

گويند که با  است و صدايي را مي اصطالح موسيقي هندي تالبينيم  جا مينحاال در اي
خيزد كه اساس موسيقي هندي است و همچنين بلَبان  ها برمي يك مرتبه كف زدن از دست

  .باشد مي ١ت كه معادل فارسي آن الغوزهنام سازي از موسيقي هندي اس] فتح اول و دوم  به[
بود و سبك نثرنويسي كه ] هاي استان خراسان يكي از شهرستان[ظهوري از ترشيز 

و تغييراتي كه پس از سبك بود ر آن كامالً متبحر ددر زمان وي در اصفهان متداول بود، 
يقاً آشنا و آنها آگهانه يا ناآگهانه دق باخراساني چه در شعر و چه در نثر روي داده 

زبان هندي نگاشته شد بيش  به علّت اينكه به وي از محتويات رسالة نورس. بود خبر  با
وي سبك عراقي را پيروي  .دانست كه رسالة مزبور دربارة هنر موسيقي است از اين نمي

كار برده از اصطالحات  به كرده و صنعت تناسب لفظي را با ديگر صنايع بديعي
اگر در محيط امروزه ديباچه ظهوري را مورد انتقاد . ي استفاده كردموسيقي هندي و ايران

مدح ابراهيم عادل شاه چيزي ديگر جالب  جز  هبينيم كه ديباچة مذكور ب قرار بدهيم، مي
آن را که عذب بيان و سالست و رواني با استعارات و تناسب لفظي و  توجه ندارد

  .زند دل مي اصطالح عاميانه چنگ بر  به بسيار شيرين ساخته
از صنعت تلميح بيش از ديگر صنايع  هيماگلزار ابر نام به در ديباچة رسالهوي 

مؤسس خاندان عادل شاهيان يوسف عادل که در فوق ديديم . است بديعي استفاده كرده
  :كند دربارة وي ظهوري چنين اشاره مي. خان بود
م در رخسار است كه گلزار ابراهي طراوت حمد پيرايي به خرمي چمن سخن”

  .٢“يوسف طلعتان نمرود نخوت رسانيده
نه وصف در وجود ممدوح خود پيدا كرده كه  نُه رسمناسبت اصطالح  به ظهوري
شأن و ) ۳(سعادت اطاعت شريعت غراي مصطفوي، ) ۲(معرفت، ) ۱: (عبارتند از

صورت زيبا و ) ۷(سخاوت، ) ۶(شجاعت، ) ۵(عدالت، ) ۴(شوكت و جاه جشمت، 
توفيق كسب فضايل و ) ۹(سيرت پسنديده و اطوار برگزيده و ) ۸(ن آرا، طلعت جها

و …”: بارة عقيدة ديني وي چنين مي نويسدردر وصف دوم ممدوح خويش د. كماالت

                                                   
  .۲ ، ص۱۸سه نثر ظهوري، حاشية   .١
  .۲۱ ، صديباچة دوم همان،  .٢
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  يسه نثر زمهر  ٢٧١

 پيراية اجتهادش رونق بر شرع مفتون و  به دولت افراشتن لواي والي مرتضوي
  …درستي اعتقادش كار ملّت از شكست مصون  به

  بـــر بـــدان ضـــربت تبـــرايش     تـــواليشصـــرف نيكـــان همـــه 
ــر   ــي ب ــاندگان ب ــدعت نش ــل ب   ١“تــن ســر بــر گرفتگــان بــي ســر  نخ

اًً قبر ما دقي لياگرچه نظر ظهوري اين است كه عادل شاه پيرو عقايد تشيع بود و
اين فرقه ارادت   به واقعاًبود يا  تاًمصلح تشيع  به روشن نيست كه عقيدة عادل شاهيان

دكَن براي غارت اميرنشينان آن منطقه   به قت تيموريان بابري هندزيرا هر و. داشتند
مملكت تيموريان  وشاهان صفوي شهر قندهار را كه در آن زمان جز ،بردند حمله مي

 ند تا توجه آنها را از دكنددا شد، مورد تاخت و تاراج قرار مي يمبابري هند محسوب 
  .اين طرف برگردانند  به

عنوان شيعه قدرتمند بودند و در شمال هند  به شاهان صفوي ناگفته نماند در ايران
 ،كه در امور اداري و ارتشي با اين فرق نددانست يم نتيموريان بابري خود را علمدار تسنّ

جهانگير  ن پادشاهان ازيا همسران. سنّت سهيم و شريك بودند شيعيان برابر امراي اهل
مناصب  خويشاوندان اين همسراناين مناسبت   به ند ودزيب شيعه بو الي اورنگ

ممتاز محل همسر   به بآصف خان پدر ارجمند بانو ملقّ. داشتند عهده  به را يا عمده
  .شد شاهجهان شاه قدرتمندترين شخص در عصر اين فرمانروا محسوب مي

اگرچه سران قطب شاهيان همچنين عادلشاهيان اظهار و اعالم عقايد تشيع 
ت فشار تيموريان هند قرار گرفته بودند كه حتّٰي در داخل نمودند ولي آنها چنان تح مي

چنانچه . ترويج و تبليغ بنمايند را ميل خود مسلك خود  به توانستند مملكت خود نمي
المك صادر نمود، عالوه بر ديگر  عادل شاه و قطب  به فراميني كه شاهجهان شاهدر 

  :خورد يچشم م اين مطلب نيز به مطالب
. خوانند نام والي ايران مي به د كه خطبه در آن ملكعرض رسي  به ديگر…”

هرگاه آن ايالت دستگاه دعوي مريدي ما نموده باشد با والي ايران چرا رجوع 
 بايد كه بعد ازين نام والي ايران در خطبه نخوانند و در آن ملك خطبه مي. دارد

                                                   
  .۲۳ ، صسه نثر ظهوري  .١
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  ٢٧٢  قند پارسي

  .١“نام نامي و القاب سامي ما مزّين باشد  به
تمام اميرنشينان دكَن باجگزار تيموريان بابري هند بودند كه امر واقعي اين است كه 

 نام عادل شاه صادر گرديد، صريحاً   به در فراميني كه. ناميدند مي پيشكشآن را آنها 
  :ه است کهنوشته شد

اگر حفظ سلسلة دولت و ملك خود را در نظر دارد، بايد كه تعجيل در …”
تصرف   به تغلّب  به الملك كه امنظارسال پيشكش نموده دست از بعضي محال 

را از ملك ] ترين دشمن تيموريان بابري هند بزرگ[ ٢خود درآورده، بازدارد و ساهو
  .٣“خود اخراج نمايد

  ظهوري كامالً متوجه محدوديت وي در داخل مملكت خود بود، چنانكه در اين جملة
  :است وي اشارتي رفتهسه نثر  از ديباچة دوم

حشمت ثناي تارك آرايي است كه سمي خليل   به معني و تاجداري لفظ و…”
نُه صفت يگانه و ممتاز   به خود يعني ابراهيم عادل شاه را در هفت اقليم

  .٤“…گردانيده
  الملك چنين نوشت قطب به همچنين

غيره آن امارت پناه را بايد داد   ديگر چون مبلغ كلّي از بابت پيشكش و…”
آن صوب بفرستيم و ارشادي كه آن   به ضرور بود بندة فهميدة معتمدي را

زباني او حواله نمائيم تا مقدمات مسطور صدر   به رياست دستگاه را بايد نمود
اخالص و اعتقادي دولت و اقبال نظر بر وفور   به را خاطر نشان او نمايد كه ما

خدمت ما داشته و خدمتي كه   به الملك مرحوم كه پدر آن ايالت پناه سلطان قطب
 الملك آن قطب  به وقوع آمده اين همه عنايات پادشاهانه نسبت  به وماز آن مرح
 كنيم كه نمائيم و مقرر مي او مرحمت مي به فرمائيم و آن ملك را عظمت مي

                                                   
  .۱۲۵ م، ص ۱۹۷۶مجلس ترقّي ادب الهور، سال .جلد دوم . نامه شاهجهان  م بهوعمل صالح الموس  .١
شينان پناه داخل مملكت اين اميرن ها، دشمن سرسخت تيموريان بابري هند كه در سر لشكر مراته  .٢

  .گرفت مي
  .۱۲۵ ، صعمل صالح  .٣
  .٢١ ، صسه نثر ظهوري  .٤
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  يسه نثر زمهر  ٢٧٣

شرط استقامت بر جادة دولتخواهي و اطاعت و انقياد حكم جهان مطاع عالم   به
 لت قاهرهمطيع و اداي مطالبات خاصه شريفه بعد ازين ضرري از اولياي دو

ع آالت ثمينه و آن ملك نرسد و موازي مبلغ مذكور از جواهر نفيسه و مرصّ  به
عيب كالن نامي روانة درگاه واال گردد و الّا يقين داند كه اگر توفيق  فيالن بي

روشي كه حكم جهان  به اين ارشاد مسترشد نگشت و  به اين احكام نيافت و
درگاه عالم پناه نگردانيد افواج  روانةمطاع شرف صدور نيافت پيشكش مذكور 

آن   به آن وقت آنچه. قاهره و عساكر منصورة پادشاهي بدان ملك در خواهند آمد
  .١“ملك و اهل ملك برسد از نتايج اعمال خود خواهد داشت

خوان  تحت عنوان رسالة ابراهيم عادل شاه بر در ديباچة سوم از سه نثر ظهوري كه
خورد اصطالح دكن  چشم مي   به ابراهيم عادل شاه آنچه نوشته شد، عالوه بر مدح خليل
چون مهاجرين ايراني و تركان . گرديد كه بر سرتاسر جنوب هند اطالق مي است

 ،ماوراءالنهري در شبه قارة هند استقرار يافته بناي دولت خود را براساس محكم نهادند
  .فرهنگ زاد و بوم خود را هم در آنجا رواج دادند

 چنان مورد پسند خاطر ابراهيم عادل شاه قرار گرفت که وقتي كه وي اصطالح نورس
  :آيد  ميچنانكه از اين جمله بر. گذاشت ٢پور نورساساس شهر جديدي نهاد اسم آن را 

پور  حرف شهر نورس به جهت تعمير كهنه كاخ خود به سخن آرزو دارد كه”
 اي كار آوردن كوتاهيدر كام و زبان خامه كند و از بيم دراز نفسي در مصالح بن

شرط  به داري خود چه مانع است اگر شهرداري گل در آب نگيرم محلّه. كند مي
  :رباعي. اجمال گفتن بر نگفتن غالب آمده گو شنيدن شكوه ناشنيدن مكن

  عشـرتگه شــهريار جــم ديهــيم اســت   اين شهر كه آرايش هفت اقليم اسـت 
  ٣“يوسف ابـراهيم اسـت  آري آري كه   مصري است كه بـر مصـر تفـوق دارد   

                                                   
  .٢١ ، صعمل صالح  .١
مانند رامپور و . رود كار مي  عنوان پسوند به  پور در زبان هندي براي شهر، شهرستان و دهكده به  .٢

مثل . و معادل آن در فارسي آباد است) ۶۰-۵۹ص  ،سه نثر ظهوري. (پور خانپود و شاهجهان
 .غيرهما  آباد و آباد، عباس آباد، علي جهانشاه

  )٦٠-٥٩صفحات  ،سه نثر ظهوري. (در اصل متن يوسفس قيد شده است  .٣
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  ٢٧٤  قند پارسي

فرمان قضا جريان تخم فصاحت و بالغت از عربستان و  به اين شهر را
تركستان و دانة فضل و هنر از عراق و خراسان آورده درين خاك پاك 

اند و از لطافت زمين و جوهر آب و هوا حاصل دلخواه برداشته يونان  كاشته
  :رباعي. بوداگر در آب نمي بود اكنون از تاب رشك در آتش مي 

ــي    بـاش  از بخت دريـن شـهر تسـلّي مـي     ــي م ــور را در معن ــاي ص ــاش دري   ب
ــوا  ــت آب و هـ ــر از تربيـ ــر هنـ   بــاش زحمــت مشــق در ترقــي مــي بــي  در هـ

زهي داراي كامل رأي ملك آراي كه بناي اين شهر دكن را رشك عراق و 
  .١“…خراسان گردانيده

كند و پس  باري تعالٰي شروع ميحمد  بااثر خود را  سه نثر زمهري نويسندة كتاب
مدح سيد محبوب علي  به از نعمت رسول خدا حضرت محمد مصطفٰي صلعم مستقيماً

حد كمال  به پردازد و در بيان اوصافش اغراق را اميرنشين حيدرآباد در شعر و نثر مي
  :گويد رساند، چنانكه مي يم

عاقلي  ،سخا حاتمباذلي  ،لوا هممي خورشيد كيوان ،لقا حشمي ماه كواكب…”
 ،نوال بخشي ابراهيم فيض ،جليلي جاللت دمساز ،انباز خليلي خلّت ،ادا آصف

 ،معاني منقبي فغفورمكان ،همتي قيصرتوان عالي ،جالل فريادرسي نوشيروان
 ،علم داراصولتي آفتاب ،تمكين مقالي فلك خجسته ،خصالي قدرآيين ملك

بندگان عالي سيد  ،رخ رشك ماه هب جبين مهري  به ،شيم شوكتي برجيس فريدون
  .٢“…محبوب علي پادشاه دام صولته و زاد ملكه و دولته

خارج از مملكت خود بلكه در در بايد در نظر داشته باشيم كه عادل شاه نه تنها 
توانست قدمي بردارد  ميل خود نمي به داخل قلمرو خود هم فاقد هر نوع آزادي بود و

زيرا . اخل و خارج از ايالت خود از آزادي محروم بودهمچنين سيد محبوب علي در د
ها بود و در داخل اميرنشيني قايم مقام  تمام امور دفاعي كشور هند در دست انگليسي

  .نظر داشت ريز فعالت وي را ادولت بريتاني

                                                   
  .۶۷-۶۶صفحات  ،سه نثر ظهوري  .١
  .۵ ، صسه نثر زمهري  .٢
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  يسه نثر زمهر  ٢٧٥

ب را در نظر گرفته اگر اوصاف عادل شاه و سيد محبوب را نگاه كنيم لاين مطا
اصطالح آفتابه   به ستايشها ظاهري و پوشالي بود و نيا كه تمامرسد  نظر مي  به چنان

ولي نويسندگان . است لگن هفت دست، شام و نهار هيچي يا پوز عالي و جيب خالي
. انتها برسانند به اي جز اين نداشتند كه غلو را طفلك فلك زده و بيچارة اين آثار چاره

اوج قدرت بود شاعران و انشاء  به دزيرا در زماني كه ستارة بخت تيموريان بابري هن
 ]مثل صائب تبريزي[گذاشتند كه شخصي دانشمند بهتر از آنها  پردازان فارسي زبان نمي

دربار اين فرمانروايان منسلك گردد زيرا در اين صورت آنها وسيلة معاش خود را در   به
سياه  خاك به پس از افول و انقراض دولت تيموريان بابري هند و. ديدند خطر مي

ـ براي   از هيچ به مصداق كاچي  به نشستن امراي دربار آنها وجود اين اميرنشينان ـ
دربار اين فرمانروايان و يا امراي ايشان   به نوعي وابسته به نويسندگاني كه طوري و

  .بودند بسيار غنيمت بود تا در ساية پناه آنها از فكر معاش فارغ و آزاد گردند
داران را ناديده  ن و محدوديت اين اميرنشينان و ايالتاگر اوضاع سياسي آن زما

 رسيم كه بگيريم و تنها محاسن ادبي اين دو اثر را در نظر داشته باشيم، بدين نتييجه مي
و سه نثر زمهري از  ودر شمار مي به اولين شاهكار ادبي نثر سبك هندي سه نثر ظهوري

  .شود يه مشمرد ديدگاه تحول نثر زبان فارسي در هند آخرين خوشه
رفت ولي وي  شمار مي به اي مد جعفر اگرچه در زمان خود نويسندة برجستهحم

برنامة  وهايي ياد گرفته بود كه در مدارس ديني جز زبان فارسي را در هند از كتاب
ارسي در فشد و امروز هم طالّب و همچنين دانشجويان زبان  درسي محسوب مي

هاي فقه و  گيرند تا شرح و تفسير كتاب ياد مي را فارسيها زبان  دانشگاه از همين كتاب
ها در شعر عبارتند  اين كتاب. زبان عربي هستند كامالً درك بنمايند به الكالم را كه علم
هاي نظامي گنجوي، دفتري از مثنوي  شاهنامة فردوسي، يكي از خمسهقسمتي از : از

 قصايد انوري د قصيده از، و چن]غير از باب هشتم[ مولوي بوستان سعديمعنوي 
كليله و ند باب از چابي و عرفي شيرازي و در نثر يي، خاقاني شيرواني، ظهير فاردابيور

. گلستان سعديو  اخالق ناصري، نامه، تاريخ وصّاف، اخالق جاللي دمنه، مرزبان
را خود خوانده شعر  حافظ شيرازيها استفاده كرده و ديوان  خوانندگان از اين نوع كتاب
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  ٢٧٦  قند پارسي

 سه نثر زمهرينمونة بارز آن همين  نوشتند نثر مي به ها ها و رساله گفتند و كتاب يم
  :گويد فردوسي مي. ها در اثرش منعكس است و مطالعة وي از اين كتاب

ــت    ــش اس ــه ك ــه دان ــوري ك ــازار م   كه جان دارد وجان شيرين خـوش اسـت    مي
  :استهمين مطلب را محمد جعفر در سه نثر زمهري چنين بيان كرده 

  .١“صد هزار لشكر از وفور معدلتش پاي موري نرنجاند”
در هر زمان هر فرمانروايي را ولو هر قدر جابر و ستمگر بود لباس عدل پوشانيده 

دادند كه مملكت او از هر نوع ظلم و تعدي مصون و امن و عافيت در  چنان نشان مي
 يه هر شاعر و نثرنگارو اين مطلب اين قدر عمومي شده بود ك بود فرما همه جا حكم

در انوري . دانست الزم و ضروري مي را در اثر خود ذكر اين وصف ممدوح خود
  :گويد اي كه در مدح وزير ناصرالدين ابوالفتح سروده مي قصيده

ــا در انصــاف تــو بازســت    غمخوارتر از گرگ شـبان نيسـت غـنم را     انصــاف بــده ت
  :مدوح خود چنين بيان نمودههمين مطلب را محمد جعفر در دو جا در وصف م

  .٢“شباني رمه هم سوگند به از عدلش گرگ…”
  :گويد و در جاي ديگر مي

  .٣“شباني رمه سرگرم و دوان به هي دادگر كه در عهد نصفت مهدش گرگز”
  :اينك بيت ديگر از انوري ابيوردي

  چون باد خـورد شـيرعلم شـير اجـم را      روزي كه دوان بر اثـر آتـش شمشـير   
  :است در نثر چنين بيان نمودهسه نثر زمهري ب را صاحب همين مطل

پرچم راياتش بسته و شير زيان شير علمش زور پنجه  به صبا نقوش پيروزي”
  .٤“شكسته

ات فارسي يدر ادب شده ظهير فاريابي كه در وصف قزل ارسالن سرودهاز بيت زير 
  :سرايي بسيار معروف است مخصوصاً در قصيده

                                                   
  .۹ سه نثر زمهري، ص  .١
  .همان  .٢
 .۴۳ ، صهمان  .٣

  .۴۶ ، صهمان  .٤
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  يسه نثر زمهر  ٢٧٧

  تا بوسه بر ركـاب قـزل ارسـالن دهـد      ديشـه زيـر پـاي   نُه كرسي فلك نهـد ان 
  :است همين مطلب را محمد جعفر چنين بيان كرده

شبديز انديشه كه كرسي آسمان بر پاي اوست در طي مراحل ثنايش سم ”
  .١“افكنده

بوب علي را برتر از ابراهيم عادل شاه حمحمد جعفر در سخا و دريادلي سيد م
  :گويد داند و مي مي

اي كه نواخت بندگانش را  مايه  به ظهوري را ،اهيم عادل در صلة سه نثرابر”
داناي طوس وعده كرد آن مايه  به شاهنامهاي روزانه و محمود در صلة  شيوه

  .٢“است از ستايش بيگانه اي بخشيدن مقربانش را سجيه
يوسف عادل خان مؤسس خاندان عادل شاهيان چنين   به ظهوري در جملة زير

  :است اشاره كرده
طراوت حمد بهار پيرايي است كه گلزار ابراهيم در  به خرمي چمن سخن”

   .٣“رخسار يوسف طلعتان نمرود نخوت رسانيده
  :نويسد و محمد جعفر دربارة ممدوح خود چنين مي

هوا   به عذاران يگانة روزگار زليخا وار در پرستاريش كله حسني كه يوسف”
  .٤“…افكنده از ايزدش رسيده

اين چند  به توان پيدا كرد ولي ميسه نثر زمهري دين مثال اين نوع از اگرچه چن
  .گردد عنوان مشتي از خرواري بسنده مي به مثال

عنوان زبان كشور هند اعالم نمودند  به م زبان اردو را ۱۸۲۵ها در سال  انگليسي
از . دش فارسي انجام مي به اداري در ايالت حيدرآباد يهام تمام كار ۱۹۳۰ولي تا سال 

اش كامالً  افول است ولي هنوز ريشه به بعد ستارة درخشان اين زبان شيرين رو  به آن
اي اثر مثبتي بر  اگرچه روابط فرهنگي بين ايران و هند تا اندازه. است خشك نشده

                                                   
  .٤٩ سه نثر زمهري، ص  .١
  .۱۵ ، صهمان  .٢
  .۲۱ سه نثر ظهوري، ص  .٣
 .۳۷ سه نثر زمهري، ص  .٤
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  ٢٧٨  قند پارسي

است ولي براي سرتاسر اين قارة پهناور كه در آن عالوه بر  پيشرفت آن گذاشته
  .كمك بيشتري است به شود باز هم نياز ين زبان تدريس ميدانشگاه ا ۴۶ها در  دبيرستان

در مطبع ه  ۱۲۹۴اين جانب رسيده در سال  به كه سه نثر زمهري نسخة كتاب
چاپ ] هند ،دشايكي از شهرهاي صنعتي ايالت اتراپر[عزيزي واقع در شهر كانپور 

باز  که دهد گرديده و تقريظي كه روي آن توسط آقاي سعيدالدين نوشته شده، نشان مي
  .زبان شيرين فارسي مطلبي را بنويسند  به كردند هم چند نفر ولو انگشت شمار سعي مي

هايي كه در آخر اين  نامه  ولي متأسفانه كتاب مزبور خالي از اشتباهات نيست غلط
انگاري شده  عالوه بر اين در شماره گذاري صفحات سهل. اثر آمده، نشان بارز آن است

دو مرتبه قيد  ۸۴حه فآمده و باز ص ۸۱دو مرتبه صفحه  ۸۴صفحه چه بعد از . است
  .ها و ديگر شماره ۸۵و پس از آن صفحه   شده

نمايم كار تصحيح و ويراستاري اين كتاب و پيشگفتاري كه  انب اعتراف ميجاين 
 از يك نفر .توان كرد ميولي چه  خالي از سهو و اشتباهات نيست شد، روي آن نوشته
  .زيرا رستم است و يك دست اسلحه .ان بهتر از اين انتظار نبايد داشتغير فارسي زب

زبان شناس و شاعر  ،بنده سپاسگزار دانشمند گرامي مرتبت آقاي سروش سپهري
بضاعت را خواندند و  برجستة زبان فارسي، هستم كه زحمت كشيده اين نوشته بندة بي

همچنين . فته بود، برطرف كردنداشتباهاتي كه در متن اين كتاب و پيشگفتار آن راه يا
يك دنيا ممنون و متشكر آقاي كريم اصفهانيان هستم كه بر بنده حق استادي دارند و 

  .اند هميشه مشوق اين جانب بوده
  احقرالعباد
  يونس جعفري
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  يسه نثر زمهر  ٢٧٩

           
  شمارة ثبت چهارصد و سيزده طبق بخش سيزده سند بيست و پنج

  و خصوصاً قدردانان قلمرو حيدرآباد و بالد امصارسخنوران   به عموماً

  اشتهار
  ترانه به باغ در شكفت بلبل به اهتزار درآمد و گل به كه باد بهار

  زار آرزو نوي برگرفت يعني صيت قدرداني دلبرد و چمن

  مخلص نصير دشمن فكن
  بندگان عالي سيد محبوب علي پادشاه

  نظامِ حيدرآباد
  مآب اضتو هم اركان دولت و هواخواهان صولتش اف

  االمرا بهادر اميركبير نواب شمس
  ساالرجنگ نواب مختارالملك بهادر در افواه عالم فتاد ٢مستطاب سر ١و

  محتاج جال بود آرزومند ٣كان طبع  به و جوهر سخن كه از دير
  حلقة كوشش برآمده در اعجاز بر روي انديشه گشاد

  كه كتاب الجواب سه نثر زمهري
ين ظهوري نقش نمود بربست و از نهانخانة طبع حافظ منشي رنگ نثر ملّا نورالد  به

محمد جعفر زمهري رئيس باوقار متولي خيرآباد و ضلع سيتاپور متعلّقه ممالك اوده 

                                                   
 .٣صفحه   .١

 .آورند اصلي كه جلو نام شخصي ميلقبِ  (Sir)سر   .٢

 .قيد گرديده است» مختاج«در متن   .٣
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  ٢٨٠  قند پارسي

طاق ايوان  كه كتابة پيش جلوه آمده شاهدانه بر كرسي طبع نشست و بس به لكهنو
ين دام اقبالهم مقبول درگاه ممدوح  به پروري بود گستري و شمسة قبة كاخ معني سخن

؛ ٣سركار از صاحب مدير بهادر تا عليا مالحظة نواب ٢رِجِستَرِ ١هيمراد درج ب  به گشت و
  .بهادر فرمانفرماي كشور هند بگذشت ٤نواب گورنر جنرل؛ ٣نواب

 هرچند. هجري كه در مطبع لمع رخشان خيرآباد حليه طبع پوشيد ۱۲۹۱در سنة 
ته نبود مگر از نزاكت مضمون و استعارات گ و تصحيح الفاظ دلخواساصالح سن  به

 غنيمت بردند از آنجا كه به قيمت ارزان گفتند و چون كاغذ زر بنچةدلكش ناقدانش 
پردازيش نهال  پسند يكي از هزاران باقي نماند و آوازة فسون كثرت خريداران انصاف  به

 فتهر بهها نشاند حسب فرمايش مصنّف واالمرتبت پيكرش مكرر  شوق در چمن دل
طبع   به مالك مطبع عزيزي ٥مطبع عزيزي سيد و رأي زرين محمد عبدالعزيز صاحب

جملة اهتمام تصحيح الفاظ   خواست با بحمدهللا چنانكه دل مي. پسنديده مقتضي گرديد
از قالب طبع برآمده هدية انظار ارباب قدردان  ٦و پيرايش و اصالح سنگ و سواد خط

از مهتممان . رود زر بازار خريداران جوهرشناس مفت مي باز سيمين چهرة  به گردد و مي
 بست و پنج ديده ايكتموجب سكشن هيژده  به دور و نزديك هركسي كه مطابع

. مندان زيان خواهد بود گله آز سودهمانا در  نازك نخواهد فرمود رجسترنمبر   به
  .فاعلموا عملوا

                                                   
 .معني دفتر كلّ و يا كتابِ روزنامچه  واژة هندي است به: (Bahi)بهي   .١

 .معني دفتر ثبت است به ياصطالح زبان انگليس  .٢
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 ّ         

  ن الرحيمبسم اهللا الرحٰم
زمزمة حمد بهار و  به گوناگون شمايم خرد بهره يافته  به امكان كه چمن بافان ژنده

آهنگان گلكدة  آتشِ رنگ جمال از چهرة الله و گل افروخته و شب كهوجوبي دلربايند 
آفريني  آهنگ ثناي نغمه به رو از جمعيت تافته زادان وحشت هم بزمي پري  به مقال كه

سوخته پادية شوقش از دست بر درِ رهزنان حسن و خوبي  نيران به ها خشنوايند كه دل
عذاران باغ و  گاه لقايش از آسيب فنا بر كران رنگين دالن عرصه زنده ]۳صفحه[در امان و 

  :تاج و نگين خاك ره آرزوي وي  وران با بستان مست ذوقِ رنگ و بوي وي دويده
ــل  ــت در آتـــش گـ ــن افروخـ   نه دل واسـوخت سـر تـا پـاي بلبـل       حسـ

ــه ــان داد ت ب ــدن خوب ــر بري ــغ و س   ما خون خوردن و در خـون تپيـدن   به  ي
  گهي جان بـرد و ايمـان بـرد گـاهي      شــان عطــا كــرده نگــاهي چشــم بــه

ــرد  گلي را مسـت ذوق رنـگ و بـو كـرد       ســــري را فــــرش راه آرزو كــ
ــا  ــي گوي ــه لب ــود  ب ــه فرم ــود    درس نال ــه فرم ــب تبخال ــاي ل ــي جوي   دل

  دروني از غـم آراسـت   ١شمچ قدي با  كاف و نون طاسـم عـالم آراسـت    به
ــه  ســخن را قــدرت اعجــاز بخشــيد    ــيد  ب ــزاز بخش ــروران اع ــم س   چش

  خاكي نهادان ضاللت دوده
لقبي ترزبانند كه  اميفراوان نعت  به نور ايمان مبين چراغ خاطر بركرده به كه] ٤صفحه[

 معارج رسالت كه عارجانالعرب علم افراخته و  العلم واضحينةمد به هيچ نخوانده و
بدني  ةصلو و هزاران درود به دست آرده  به درخشان آللي خلّت و كالم از درگاه حق

واالگهرهاي  ،تفرج درنواخته به برقعي خوش بيانند كه چشمي برهم نزده هفت افالك
 جبروتيانهاي صحبت گزينش بر  ها گزين و برگزيده مرتبه به صلب پاكش از عرشيان

                                                   
  .قيد گرديده است» چسم«در اصل متن   .١



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د
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محشر عنايت عامش   به ن مراتب انبيا رفيع واز ايوا ١رفعت و شكوهش ،نشين مقدم
  :گناهان ما را خجسته شفيع

ــاني   ــر جه ــمي فخ ــول هاش ــه  رس ــاني   ب ــرو چم ــطفا س ــاغ اص   ب
ــوان جهالــت     نخوانده حرف و ز اعجاز رسـالت  ــدة اي ــن بركن ز ب  

  ي علـم صـورت  دل پاكش هيـولٰ   قرآن نقش سـورت  به جز ٢نگيرد
ــع  ي مقــاميحبيــب كبريــا اقٰصــ   ــي المرت رفي ــردون خرام ــت گ   ب

ــه ــرآمد    ب ــو س ــا نيك ــل انبي ــد    خي ــي محم ــيان يعن ــفيع عاص   ش
ــوت   ــاغ فتـ ــق بـ ــد رونـ ــوت    محمـ ــرش نب ــت ه ــد عظم محم  

ــا ــه درود از م ــارش  ب ــزم باوق   بر اوالد و هـم اصـحاب كبـارش     ب
لقا كيوان  ترقيم رقايم محامد كواكب حشمي ماه  به ما بعد نازش خامة دو زبانا
انباز، جليلي  ادا، خليلي خلّت سخا، عاقلي آصف حاتم ذليبا ،لواخورشيد هممي
همتي  عالي ،اللج نوال، فريادرسي نوشيروان ابراهيمبخشي  دمساز، فيض جاللت

تمكين  فلك ،مقالي قدر، آيين خجسته بي فغفورمكان، ملك خصاليمعاني منقّ ،قيصرتوان
رخ   به جبين مهري به شيم فريدون شوكتي برجيس] ٦صفحه[دارا صولتي آفتاب علم 

  :رشك ماه بندگان عالي سيد محبوب علي پادشاه دام صولته و زاد ملكه و دولته
  تخـت  قدر و فلـك  رخش و فلك فلك  بخـت  سال و جوان جوان عقل و جوان

ــالت  ــرج بسـ ــه بـ ــت مـ ــه همـ   ضــــياي مــــردم چشــــم ايالــــت  شـ
  كـافر دشـمن اسـت و يـار ايمـان      به  خليـــل كعبـــة دل قبلـــة جــــان   

ــخاي  ــو  س ــر ك ــر و به ــر مص ــوش دارو   او به ــريح آرزو را نـــــ   جـــــ
  رزمش شر مه تيـغ و گـرز رويـين    به  ز بـــزمش منفعـــل بـــزم ســـالطين
ــاغر او    ــاد از س ــت ش ــزم اس ــر ب ــر او    اگ ــون از خنج ــت خ ــر رزم اس   وگ

ــه ــديوي كين ــدل خ ــمن ع ــه دش   گـــدازد كينـــه در صـــحرا و بيشـــه  پيش
ــزد صــرع ز   عهد عدل او چـون كفـر از شـرع    ٣به   ب و آب از صــرعآ گري

ــادل و راد  ــدلت آن عــ ــغ معــ ــداد   تيــ ــد از جســم بي ــردن بري   ســر و گ
                                                   

  .قيد گريده» شگوهش«صورت  به] كاف فارسي[گاف  در متن به  .١
 .۵آغاز صفحه   .٢

 .۷فحه آغاز ص  .٣



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د

  يسه نثر زمهر  ٢٨٣

ــاد   ــيروان ي ــدلش از نوش ــد در ع   رســم مرثيــه پوشــيده بيــداد    بــه  كن
ــداري او   ــده از دلـــ ــا زنـــ   ســــتمها خفتــــه از بيــــداري او     تمنّـــ

  كند دل خون دو سـر را سـينه مغفـر     رزم از خنجــر و گــرز گــران ســر بــه
ــه ــز و   ب ــغ تي ــا  تي ــرز تنه ــر و گ ــد  تي ــه بغلطان ــا   ب ــاك تنه ــون و خ   خ

ــازد   ــاه تـ ــو در جمگـ ــمند او چـ ــازد   سـ ــال سـ ــدو پامـ ــان عـ   دل و جـ
ــد مــه ركــاب ــه آســا برآي ــاه ب ــه  هــر م ــاه   ب ــور خرگ ــا ن ــود ت ــاپوش ش   پ

ــاروب    هــم از تــار شــعاع نــور مطلــوب     ــيد ج ــد خورش ــابش را كن   جن
  خــوانش اجــل تــازد بــر اعــدا خطبــه  جنگـه چـون سـنانش    بـه  علم گردد

ــت   ــازرده دريدس ــس ني ــز ك ــي ك ــت    دل ــويي آفريدس ــو گ ــجاعت را ت   ش
ــا  مهرش مهـر مـادر جـور و بيـداد     ١به ــاد پــدر ب ــه از ي   لطــف عــامش رفت

ــده   ــفقت و بنـ ــداي شـ ــوازي خـ ــرفرازي بـــه  نـ ــل مهـــرورزان سـ   خيـ
ــانش  ــد دودمـــ   شــكوه و شــأن بــال گــردان شــانش   ايالـــــت زرخريـــ
ــنش  ــت از جبيـ ــور كياسـ ــان نـ ــي    عيـ ــه گيت ــنش ك ــن از رأي زري   روش
ــه    ــوك خام ــد از ن ــر كش ــر خنج   خون جوهر زنـد بـر عـرض نامـه     به  اگ
ــتنيران آفتــــابش    قمـــر كاهيـــده در شـــوق ركـــابش ــي از مســ   يكــ
ــاد آرد    ــس ي ــش ار ك ــن خلق   ز دل يــاد وطــن بــر يــخ نگــارد       ز حس
ــراغش  ــور چــ   جاللـــت غنچـــة خنـــدان زبـــاغش  علــــو مرتبــــت نــ

  ديــدة نــور ده ديــدار رويــش    بــه  اي از حسـن خـويش   بود گـل نفحـه  
ــاال   ــرو ب ــو نخــل س ــد چ ــين بال ــه  هم ــا   بـ ــر تمنّـ ــا بـ ــاهش تمنّـ   درگـ
ــؤالي     دهــد گــنج از كــف دريــا نـــوالي     ــج سـ ــي رنـ ــد از لبـ   نخواهـ

شكنند و  كه سيادت و پادشاهي كله گوشه ازو بر آسمان مي سيد پادشاه نشان ٢زهي
ي عمرش زبان آرزو و شجاعت مدعاي دراز حبذا محبوب علي شجاعت كه حسن

آشاميدن خون اعدا  به مقابلة همت بلندش پست و سپاه خون آشامش به كيوان. كنند مي
سوگند و نوالش و كم آرزوي مداح  شباني رمه هم به از عدلش گرگ. از بادة تهور مست

وفاي   به آرزومند كفش رشك نيسان توان نوشت كه گهرباريش را زماني است معهود و
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هزار صف رستم يك مبارز . ار چه توان كشيد كه بذلش نيست موعوداش انتظ وعده
 ]١٠صفحه[لشكرش برهم زند و صد هزار لشكر از وفور معدلتش پاي موري نرنجاند 

بختش كه همچو سركوبش نبود  پيش از اينكه رستم در معارك عجم سر برآورد و منّت
رش كه در لشكر و سهراب كه شاكي دشنة پدر از جهان رفت نااستواري رشتة عم

 لشكرش از شمارة كواكب بيشتر و در معارك هريك از آن. ظفرپيكر ممدوحم نياسود
ها پيشتر آينة رويش را حسن تصوير است و جبهة روشنش چشمة  گسستن جان  به

تقرير   به .سروران نبيل به اجلة جليل و پرداختگانش به نواختگانش. درياي تنوير
تحرير عدالتش زبان قلم از  به در طالقت واز ژوليدگي . الكنفصاحتش لسان 

زر بنوازد و صيت عطايش  به شحنة مترود تا كرا يابد و. فرسودگي در صيانت
زمين زبان تيغ  به خوان جرأتشبه خط. درگاهش تازد به نواز تا هركه نيابد سامعه

سنگين از كوه و  ميغ شكوهش بر آسمان. و زينهاري از تيغش بر آسمان] ١١صفحه[
 تحرير است و ناطقه در بالش  به خامه در نازش كه قدرش. ستوده حلمشاز بار كوه 

تقرير گوهر عظمت بهاي نگرفت تا نگاهش نديد و جنس ايالت عالي نشد تا ممدوح   به
اش  منش نخريد صف دريدن جز پيادة لشكرش كه داند و دژ گشودن جز سوار رساله

 نش يكسره درشكنند و صفي كهدژي كه از صفها نتواند گشود پيادگا. كه تواند
  .لشكرها از جا نرود سوارانش آسان برهم زنند  به

شجاعت باغي است كه نهال وجودش از چمنش دميده و ايالت چمني كه گل 
 شكن دالن صف ككپيكارش بيكار و  به تن پارينه پيكار رويين. نمودش زنهالش خنديده

قبضة  به مرهون و دستش دستش به ]١٢صفحه[جنگاهش در زينهار قبضة شمشير   به
بال گردانيش در پناه  به از محاق. خاك آستانش سرمة ديدة ماه و مهر. شمشير مفتون

حديث جود . نگار بهروزي به فتح و فيروزي و پرچم علمش منقش  به اشكرش آراسته
 ديدن چه نظير و ماه را به پرداخت او را آزكرمش دل از  خت نواحاتم اگر گوش 

و داغ رشك  ٢و نامي بگذاشت ١بخت اوست كه پيش ازين بگذشت. يرآفتاب چه تنو  به
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ازين اي كه از دست شنيده پندار و نوالي كه  افسانه. دنيا افراشت به نبرد و علم سخا
شكر تعليم كه   به زمان تنبيه است كه زخمي نخراشد و  به نمك را. است ناديده ميانگار

شفا در  هاي ستم رنجور مفرحي دل  به و هاي خزان زده بهار گل  به صيتش. اندمال جراحت
 بد دور دولتي چشم جنابشبر ] ١٣صفحه[ذاتش صولتي و نبالت را  به جاللت را. كنار
المثل  ضرب برنايانرعنائيش  به المثل كنند و طلعت جهان آرا جهانيانش ضرب  به

فرازان  گردن. مهدش در بالش به عهدش در كاهش و عيش به ظلم. سوگند خورند
  :سمندش بردار غاشيهبازو  جگر بستة كمندش و واالقدران سهراب رستم

ــگ  ــك فرهن ــاه مل ــارك پادش   ذاتش فـر و افرنـگ   به نازد كه مي  مب
ــد     هر آن كو بر جنابش جبهـه سـايد   ــال آيـ ــابوس او اقبـ ــيِ پـ   پـ
  كمال هـر هنـر را قـدردان اسـت      سراپا جود و فيـاض جهـان اسـت   

ــادار هنرم  عهـدش مكرمـت را روز بـازار    بـه  ــد آز نــ ــدان ز نقــ   نــ
  ز بنـــد رنـــج و غـــم آزاد عـــالم  ظــلّ رأفــتش آبــاد عــالم    بــه

ــاطر او ــاه خـــ   جان و دل ثنا خوانش دعـا گـو   به  رعايـــــا از رفـــ
ــايم ــانش  ١تمنّـ ــين از امتنـ   كه گـردم از نمكخـواران خـوانش     همـ

 احياي رسوم دارايي همت گمارد چه دور از قياس كه آب و گل اوست و  به اگر
عجب آن . كه تقاضاي شاهانه دل او انغماسايش رزم و پيرايش بزم چه تعجب آر  به

است درين عمر نو كه لخت جگر فيض است قدردان سخن داند كه نقشش بر صفحة 
صيت  به هنروران را. ذهن كشيدن تواند و جوهرشناسد كه از عرضش منفعل نمايد

داد از دربار در بارش خواهند قدردانيش نويد تا از دور و نزديك برتازند و دلخواسته 
بشناختن قدر جوهر و ذره از فيض مهر انور سخن بر خويش نازد كه ممدوحش را 

] ١٥صفحه[گويد كه دست جوهر  نظري است رقيق و سخنور بخت خود را مبارك مي
 ها بهار قدردانيش گل و زبان به سنجان هاي آمال سخن غنچه. مكرمت رفيق به شناسش

 صالتمدحش گلي از گلزار سخن و   به عمر و جاش در زمزمة بلبل دعاي ازدياد  به
نگاه نقّادش و زنگ از   به ثمن از دربارش چمن چمن كوكب سخن نور نيابد مگر گران
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 ،سه نثر ابراهيم عادل در صلة. كف جوادش مصقلةآينه زبخت سخنور نزدايد ليكن 
روزانه و محمود در صلة اي است  اي كه برنواخت بندگانش را شيوه ماه  به ظهوري را

است از  اي سجيهبانش را دانة طوس وعده كرد آن مايه بخشيدن مقر  به »شاهنامه«
  :سخن كوتاه و مدحش دراز و آرزو بسته و دستش افراز. ستايش بيگانه

ــمعش  ــار شـ ــة رخسـ ــفا پروانـ ــبعش   صـ ــراك طـ ــتة فتـ   نزاكـــت بسـ
ــه ــاني    ١ب ــازد مع ــائبش ن ــر ص ــيا از وي  فك ــه ض ــه ب ــي چشــم نكت   دان

ــفوت   ــاغ ص ــل ب ــين گ ــش رنگ ــوت    رخ ــتان فتـ ــرو گلسـ ــدش سـ   قـ
ــاغش    گــل فرزانگـــي جوشـــد ز بـــاغش  ــن آراي دمـ ــت گلشـ   كياسـ
ــر رو   ــگ ب ــنش رن ــاوت را ز ده ــو   ذك ــبعش آب در جـ ــت را ز طـ   متانـ
ــش  ــراغ طــاق الفــت هســت روي   خـويش  بـه  كنـد نـازش   سعادت مي  چ
  شـمع هر سه رنگ در بزم سـخن   به  رسا فكرش، ذكي ذهنش، متين طبع

ــه ــا  ب ــته ب ــن آراس ــاد حس ــع وق   فــيض طبــع نــي محتــاج اســتاد بـه   طب
ــي   ــدر دان ــرط ق ــام و ف ــيض ع ــامراني   ز ف ــد كــ ــارا نويــ ــد مــ   دهــ

ــه    درگـاهش پـيِ مطلـب كـه رفتـه      به ــت دادش درگرفت ــر دس ــه فك   ك
ــراوان   ــرام فـ ــام و اكـ ــذل عـ ــازان    ز بـ ــويش ن ــر خ ــر درش ب ــا ب   تمنّ

نقد ] ١٧صفحه[بود  نر از بها فتادهآنچه از قحط قدردانان واالهمت جوهر ه
هنروران صلة گلي  به دوحة هنر را از التفاتش بارها و. بر او دو صد بها فزود ٢تمييزش
 ماشطة امعانشهنر نظرش خورشيدوش و عروس آرزوي هنروران را  ذرات  به گلزارها

كش انصافش ماية آب و گل و نوازش هنرورانش مركوز دل ارجمندان  چهره غازه  به
درگاهش رتبه از آن پست كه ذره را از مهر نورآگين و ثنا گسترانش را   به روزگار را

نمايد و  پايه از آن بلند كه آسمان را از زمين دريا فياض از اين كه تشنه را زبان تر مي
اين برتر از آن كه جنبش از لب سائل نخواهد در كسب هنر كرا شام گرديده كه از افق 

مهر فيضش   به مشقت استكمال بسان ماه كه كاهيد كه  به .دهنوالش روي سحر ندي
زمزمة   به تبسم هنر از غنچة دل در زير لب پنهان و عشق تميزش. بناليد دوچندان
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 مدحش آبخيز و دود از جلوة آتش به بلبل عيان دريا از جنبش باد] ١٨صفحه[
ه در جيب نكرده و ناف نشكفتهنسيم التفاتش   به غنچة هنري كه. انگيز وصفش مرغوله  به

نقد  به بهاي جوهر منحصر. دامان نياورده  به بهار قبول طبعش نخنديده رنگ  به گلي كه
تفصيلش درياي  به پذيرايي طبع وقادش قطره به ذهن نقّادش و برگزيدگي هنر موقوف

 آوازة قدردانيش آويزة گوشها و. يك ذره هزار خورشيد به كران ناپديد و از اجمالش
  :نوشهاكامي سخنوران شكر شكر از بارگاهش  دفع تلخ  به

ــار  ــف گفتـ ــيراب ز آب لطـ ــبش سـ ــدار    لـ ــان خري ــخن از ج ــش لطــف س   دل
ــدي دشـــمن ســـعادت آشـــنايي     راه نيكــــويي افشــــرده پــــايي بــــه   بـ

ــت     ــوش الف ــر ج ــي پ ــوش م ــا ج   كشــــش پــــروردة آغــــوش الفــــت  وف
ــعادت را ــه سـ ــاري بـ ــويش افتخـ   فراســـــت را ز ذاتـــــش اعتبـــــاري  خـ

ــور  ١ز ــش ن ــتروي ــم و نگاهس   ز خـويش خــوش نســيم صبحگاهســت   در چش
ــه ــوش  ب ــزم جمشــيدي فرام ــزمش ب   رزمش شمع عقل و هـوش خـاموش   به  ب

ــازان ــيغش بـــه ظفـــر نـ ــتقبال تـ ــه  اسـ ــيغش  ب ــدرار م ــمن از م ــان دش   طوف
ــاب   تــاب  جبــين روشــنش مهــر جهــان      ز ديــدارش چــو مــه مــردم ضــيا ي

ــه ــاري   بـ ــر بهـ ــت بـ ــت مكرمـ   ريــاريگــاه جنــگ و هيجــا قه   بــه  وقـ
ــوش   ــم آغ ــايي ه ــدة بين ــش دي ــوش    ز خطّ ــه در گ ــنيدن حلق ــش را ش   كالم
ــا    ــر جـ ــام هـ ــوال عـ ــتاد از نـ ــه  فرسـ ــدعا را   بـ ــدج مـ ــاس فـ ــع يـ   قمـ

  ظهوري است الدينآهنگ ملّا نور  به نغمه
 غمزهروز تافته بالغم كه بر رقم دو صدساله   به خرد مقابل ندانند و انديشان كم كوته

مرا . مهر است و من ذره و طبع وقّادش دريا و فكرتم قطرهسخن   به كردن نشانند او
مدح ابراهيم   به ]٢٠صفحه[دستان عندليب چه صفير  به او چه نظير و گنجشك را  با

رخسار عروس نظم  به رنگي آراسته كه از غمزه و عشوه دلربا است و به نثر شاهدعادل 
نثرش مغربي است كه از . نفزاحسني كشيده كه باد او و ناز در بزم سخنوران جا به غازه

آرايد و نظمش مشرقي كه هزار  نكات دلچسب صد ماه درخشان درو حجله مي
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  .فرمايد خورشيد نزاكت ازو جلوه مي
روح پاكش كه نزاكت از درياي طبعش جوشي بود و حالوت از لب   به درود

 بخشد و برق فكرش سامعه مي به كالمش صد رنگ لطف. نوشينش نوشي گل
خيالش را ختن مشك شوخي در گيسو و طبع  شاهد. درخشد ن جلوة رساي ميهزارا  به

حجله  حجلهآهنگ سخنش   به .خلخ دلبران برجسته مضمون در پهلو خلخنازكش را 
نكته عروسان نكات  نكتهانديشة   به چيدند و دوشيزگان مضامين بوسه از پاي فكرش مي

ايت شيرين زبانش زبان در انجمني كه حك. گزيدند طبعش مي  به ]٢١صفحه[حجله 
كند و هر كجا شاهد كالمش از جادوِ  شوق فرهاد كوه مي به سامعه ،كند شيرين مي

فصاحت زبانش  عارض به .كشد دل پري نخجير بيقراري مي. كشد وسمه بر ابرو مي
گلگونه و بالغت از بدائع كالمش نمونة خاتم خيالش را از رسايي از رنگ ارژنگ نقش 

دائرة . گل شميمه در چين گلفكرش از مضامين رنگين  شاهدف زل به و رنگين و
را بيانش شيشه و  ادوذهنش از ذكا دخت زر پريان ج بساتگيننزاكت را طبعش مركز و 

بزمي كه غزلش سامعه نوازد در دل مجنون  به .فكرش در معادن تازه مضامين تيشه
د، جگر فرهاد تير نگاه كه زبان از سخنش شيرين شو يجاي  به ي كار نكند وعشوة ليٰل

چين و  ش گران نگذرد، الّا بر دل نكتهتسبكروحي نسيم فصاح. شيرين را هدف نگردد
سخن از نيسان . بين بالغتش جلوه نفرمايد مگر در ديدة باريك] ٢٢صفحه[اي  دقيقه

طبع عقيم غزاالن برجسته مضامين از  به زادان مژده ١اش زايي كلكش در يتيم و از نكته
كمند رسايي رنجه نگردد و طائران  به خراميدند تا دوش خيال ر طبعش دور نميمرغزا

 پرداختند تا شاهين انديشه را حاجت نهال دلش آشيانه نمي به استعارات موزون جز
دزديدند كه  نافه مي به بال پرواز نيفتد آهوان از شاهد عقل صواب گيسوش شميم  به

كردند كه  شوخي از مضمون كالمش استعاره مي نشيند و دلبران گرد خطا بر دامن خطا نه
  :مقال جادوشصبر در دل شيفته قرار نگزيند نازكش خيال و 

ــاهين كالمــش     دامــش بــه همــاي دلربــا مضــمون ــيد ش ــت ص   نزاك
  درافتــد ســاقيان را ســاغر از دســت  نامه چـون مسـت   سخن سازد ساقي
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  علوِ سدره پيشش چـون گيـا پسـت     خيــال او ز صــهباي ســخن مســت
ــن  مصر خاطرش يوسـف كمـالش   ١به ــالش  ز حسـ ــان خيـ ــاد كنعـ   آبـ

ــته    ــازه بس ــم ت ــون دب طلس   كتـــاب ســـحر را شـــيرازه بســـته  ز خ
  كه رشك آمـد بـرو چـرخ كهـن را      فزود اسـت آنچنـان قـدر سـخن را    

  كالمش در جهان سحر حالل است  خيـال اسـت   بزم شـاعري نـازك   به
  سـن مجنـون  ليالي كالمـش ح  به  خيــال او كمنـــد كـــاخ مضـــمون 
  ســر كلكــش بــود منقــار بلبــل      ز شــاخ فكــرتش معنــي كنــد گــل 
ــرون  ــينه بيـ ــاه سـ ــرآورده ز چـ ــمون   بـ ــته مض ــف برجس ــه يوس   يگان
ــاني    ازو آبـــاد ملـــك نكتـــه دانـــي    ــان در درفش ــانش زب ــو نيس   چ
ــدد  نه مضمون بـل دل بشكسـته بنـدد      ز بــرگ ســخت دل گلدســته بن
ــالش  ــرخ ميـــدان مقـ ــر   فضـــاي چـ ــدس جب ــاي ق ــالشهم   يلش خي
ــاز  ــازك و شــوخش ز اعج ــال ن   كنــد نــاز احيــاي مضــامين مــي بــه  خي

  مجــــرب داروي جــــان برشــــته  تــازه چــون بــال فرشــته ٢كالمــش
اش وسعت محاسن محامدش تنگ و  انديشة صادقم ميدان انديشه به با اين همه

سبحه  به چه باشم كه شمارة كواكب. طي عرصة تحريرش لنگ  به قلمش شبديز
منتها برشمارم مگر از برآمدن مسودة نثر دوم كه طرحش از  به كنم و موجة درياانگشت 

اقصاي كشور داد شده  به نام گلدستة محامد در سال رايت افراختن لخت جگر فيض
گرد هنگام اكثر ارباب درخورد را ممنون مطالعه ساخته هنوز گره از روي  به بود و

كامراني آوردم  به كردم و از مزد سخن تمنّامداح مستمند نگشود فراز پاية سخن آرزو 
جزاي خون  به يمن ثناءوااليش در بزم سخنوران ناشناخته نمانم و به تا همچو ظهوري

نام ناميش  به از اينجاست كه. ٣گذرانم نتاسانپاالي شبي روزگار عمر در ساية دولتش 
اسامي رؤساء ديگر  به آب سخن افزودم كه خاك از تودة كالن توان برداشت و انديشه

  ]٢٥صفحه. [درها نشايد افراشت به رسا ننمودم كه علم دريوزگي
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خهي فرويز آستين خالفت پرويز وسادة افاضت ديدة مردم ابهت و كامراني، مردم 
گراي  معدلت، رفعت فرسادةجمشيد  ،خورشيد سپهر مرتبت ،ديدة عظمت و مهرباني

تابان  ،بختياري نورنهار ،وربهار كامگارين ،انداز جانفزاي موج جگرداري ،اوج نامداري
نهال حديقة  ،نتيجة دوحة ارجمندي ،گوهر درج فرمانفرمايي لمعان ،اختر برج دارايي

افسر عشرتيان بزم  ،گشايي رنگ و بوي گلزار مشكل ،ريحان بوستان رعنائي ،هوشمندي
ين كشور زيبا نگين خواتم اجالل نويين نو آي ،گلشن سعادت نورسانسبد   سر ،افادت

يمن اوصاف گزيده و اعطاف   به جاه و جالل كه انديشة كوته فطرتان انجمن سخن
خواني محمدت  ريزه] ٢٦صفحه[پسنديدة او عالي و بلند و جمهور امام آرزو پرور را 

 زمانسرماية تسليه و كامراني وافي و بسد گردون انتسابي كه در  استيعابوااليش 
و گنج ادبار  خمولصيت قدردانيش از گوشة   به اسفرخي توأمانش هنروران كس نشن

ها برداشته خسته و  المثل باد و امصار و عنادل تمنّا نشيمن از رياض دل برآمده ضرب
خراب دستان طراز شكايت ناپرساني روزگار شمارة اوصافش از خجسته سالزادش و در 

  .ثاني شرح صدق و سدادش ثرن

  قطعه
  عروس مه بود تا جلوه خيز از نوشـه خـاور    باشـد جلوريز ركاب آسمان تا روز و شـب  

  رساند صيت اقبالش زمان تا بست و يك پيكـر   فروشد زخم شمشيرش اجل اندر دل دشـمن 

  تمام شد
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                           ٓ      
         

                                                   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

باغ   به آرايي است كه نرگس از چشم محبوب نسيم حمد گلشن به غنچة طبع شكفتن
بهار نعمت رسولي كه رسالت بخشايش خجسته  به جمال دمانيده و دميدن گل سخن

  :نامور گردانيدههمايون  صفتنُه  به ممدوح مرا در هفت كشور

  معرفت :اول
 طليعةق و جنود كثرت از ياد حق متعلّ به دل صفوت منزلش اموروصف تعلّق  كه با

خورشيد ] ٢٩صفحه[زمين سايه افكنده ضمير   به نوري كه از باال. وحدتش متفرق
ادراك آن جادة تصور پيموده  به شايسته و سري كه مدركة اصفيا مهبطش  به نظيرش

آتش طغيان افسردة آب ايمانش و خاك شك . مكمنش بايسته  به اش سينة فيض گنجينه
غبار آستانش . انباز دوز احوالن ضاللت خاك كويش چشم. باد ايقانش از دامن افشاندة

درگاه ايزد كالمش پذيرا نيايد و  به كام نگردد تا به زبانش. اعزاز سرمة ديدة موحدان با
 شاهد ارادتش. فعل رخ ننمايد به اضافتش از قوه  به كالمش سامعه ننوازد تا اثر

 هركه سر. يتش رونق هنگامة روي شكستهكرسي رسوخ نشسته و صيت تعليم وحدان  به
فتراك ارشادش  به پايش انداخته دل از ظلمت عصيان پرداخته و هركه خود را  به

رسته مستاصل امكنة خودي و خويشتن پنداري طرح  بسته از كمند اماره و شيطان فرا
اقرارش  به انكارش نهان و تويي به خودي ]٣٠صفحه[انداز بنيان تويي و حق شماري 

آب وضويش  به دم سحر از خورشيد فيوضش صادق و دوحة حديقة رضوان. يانع
استعارة  به پذير تنوير ماه گذاشته و گل خندان استنازة جبينش منّت به نير اعظم. باسق

نسيم صبح قال عطرافشان مشامش و . رنگ عذارش شور شغف از دل بلبل برداشته
جودش مانند طاق  ز وجود بانورس حال كارساز زبان و كامش قصر خودپرستي ا
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الزالَ . خود فراموشيش از ايوان كيوان فراز به ي منهدم و برابر و علم بيخوديكسٰر
  .١فَيضه و مدَ اجلَالُه

  تـــازه فرمـــاي بوســـتان يقـــين     نخلبنــــد ريــــاض ديــــن مبــــين
ــين   ــبح يق ــيم ص ــنش نس ــيت دي   ز نســيمش شــكفته روضــة ديــن     ص

ــمع روش ــه شـ ــان بـ ــل ايقـ ــه آســتينصرصــر و   محفـ ــان ب   شــمع گم
  وصــف او كفــر كــاه كــافر ســوز      گــاه ســجده فــروز ســجده ٢اش عتبــه

ــد ز دل   همــه ويــران از دســت خانــه رشــك ــر ش ــرف تكفي ــك  ح ــا ح   ه
ــويي  ــاغ تــ ــار بــ ــدتش آبيــ ــي      وحــ ــل دوي ــز نخ ــزان برگري ــو خ   چ
ــي    ــراز دويـ ــون طـ ــيش زبـ   ز يقيــــنش نكــــو نگــــارِ تــــويي  ز يكـ
ــدوش  ــيا همـ ــان ازو ضـ ــزم ايقـ ــزم  بـ ــمع بـ ــاموش شـ ــان ازو خـ   گمـ
ــدت  ــاهد وحـ ــدر شـ ــر ها  خـــاطرش صـ ــابـ ــه ليـ ــرت  بـ ــش كثـ   آتـ
ــه  داوري كفـــر دشـــمن و ديـــن يـــار ــار   ب ــزان و به ــويي خ ــي و ت   دوي
ــده  ــردم ديـــ ــوالن را ز مـــ ــده بـــه روشـــني وحـــدتش  احـــ   در چيـ

  سعادت :دوم
تنوير و تسنيم ارادت صادق و عقيدت واثق منور و  به كه شمع و گل ملّت و شريعت

بسان پروانه و بلبل فدا و ] ٣٢صفحه[نور جمالش   به است و خواطر مستسعدانخندان 
در نيكو  افتايشحلية   به زير ساية همايونش نامي و نگار ورع  به خوان نهال شرع نغمه

بنان . ة اعتقاد صريرانگيز جبينشخامة اعتقادش و خام به بنان اجتهاد مزين. فرجامي
 افتايشباد  به خيز و صحراي تعصّب ادش موجنسيم استعد  به افتادرياي  اجتهادش

. اركان اذعانش مشيد  به مجلّد و اساس يقين حراستششيرازة  به مجموعة دين. برگريز
ي و ذاتش مرتٰض  به غلط كردم، ارتضا. اجتبابدر بلند در فلك ارتضا مهر درخشان سپهر 

دوش و كفره و ب امضاي حد شريعتش خانه  به ارباب ضاللت. يوجودش مجتٰب  به تباجا
صندل تلقينش رد كفر از . آغوش مقيمان آتشكدة جحيم هم  غلغلة اسالمش با  به فجره

                                                   
  .هميشه باد فيض او و دراز باد بزرگي او  .١
  .۳۱آغاز صفحة   .٢
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. جادة تحريق كاشانة جهالت فشرده  به پيشاني برهمنان برده و شحنة هدايتش پا
نشان و  نشان و رياض آمال بي ضربت تبرايش بي] ٣٣صفحه[مجهوالن خسرالعاقبت 
ريان كشت كاران بدعت را جنس سزايش . اري تواليشآبي به رياض آمال مسترشدان

در دل . فصل روان از بدن بيمپابندي شريعتش  به حاصل و سر برگرفتگان مشرك را
  ١عاٰيل مجدهتعم رشده و : مطرا ساز چمنستان ملّت مبين چمن بند حدايق شرع متين

ــرقيم   ــعادتش تـ ــنم از سـ ــر كـ   خامـــه برخيـــزدم پـــي تعظـــيم      گـ
  خـــود پســـندان مريـــد پايـــة او     زيــــر ســــاية او بــــه انارجمنــــد

ــه   صــيت خــوش بختــيش بــرون رفتــه ــالع خفتـــ ــد ز طـــ ــر بـــ   اثـــ
ــدي   ــزم ارجمنــ ــق بــ ــا رونــ ــندي   هــ ــود پسـ ــم خـ ــانع رسـ ــا مـ   هـ

ــان ســـعادتش  ــه  جهـــان بـــه ز بيـ ــان   بـ ــاله بيـ ــد كـ ــوا افكنـ   هـ
ــه دراز    ــان طعن ــس زب ــد ك ــه كن   بــر درش چــرخ و بختهــا دمســاز      چ

ــتري ــالعش ا ٢مشــ ــدرا ز طــ ــيد   ميــ ــتش خورشـ ــعادت ز طلعـ   در سـ
ــي را ــه هركسـ ــوازد  بـ ــف بنـ ــازد     لطـ ــرو بــ ــتش آبــ ــديِ بخــ   بــ

ــه ــمن  بـ ــديش دشـ ــون ارجمنـ ــن   زبـ ــديش گلشــ ــا ز ارجمنــ   مرزهــ
ــه   حبـــذا ارجمنـــد خـــوش كـــردار    ــت خفت ــه بخ ــه ب ــدار عتب   اش بي

ــرش آهيخــت      نگـون آويخـت   ٣»بد«لفظ » ادب«به ــر س ــغ ب ــف تي   ز ال

  اخالق :سوم
 تارِك رم و وحشت و منافقان وفا دشمن استيناسشصيت   به مزاج الهكه وحشيان غز

 نويين. نخلبند حدايق الفت شمع شب افروز بزم موافقت و دلجويي استيالفشگلزار   به
نسيم نزهت فزاي . و خوشخويي شميم رياحين حلم و حيا مواالتاريكه آراي محافل 

حسن ] ٣٥صفحه[ست بستان صدق و صفا فهرست جرائد نيكو اشفاق عنوان فهر
آموزِ سداد،  پرور، خجسته اطوار، رفقا نواز، سعات آثار، فالطون مصلحت اخالق بندگان

                                                   
 .عام باد رهنمايي او و برتر باد بزرگي او  .١

  .۳۴آغاز صفحه   .٢
حسن سعادت بد را   يعني ممدوح به] دب معني خرس است[شود  جرف بد را برگردانند دب مي  .٣

 .يوة ادب گراييدندش  ادب كرد و بدكاران به
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بربادي كيش طالح سرگرم استيفاي كردار  اسكندرِ دارا كُش بغض و عناد بسته كمر خانه
محرك عروق  تشتت ذوايشصالح، صيت دادش برهمزن بنية حقد و نفاق، طنطنة 

، ١آموز از اهير طافش تازه فرماي رياض خواطر نسيم اعطافش تبسماشتياق، سحاب ال
ذوالقرنين كه . مهر جاللش ماهي به سنگيني حلمش كاهي و قدر و مرتبت به مآثر كوه

] كذا[استصواب و استصالحش  به علّيين تاخته فالطون به وجود  پيش از وجود با
ر جهانتاب از رأي منيرش مستنير ضيائش غازه پيراي چهرة تقدير و ني تدبيرِسرافراختة 

  :خالقه و عطّر مشام الْجماهري بشميم اشقَاقُهانور قُلوب الْعالمني بنور 
ــا  ــر و افتهــ ــازار مهــ   اعتضـــاد جهـــان در آفتهـــا    روز بــ

ــاق   ٢داده ــاد و وف ــرط اتّح   تــاج از حســن بــر ســر اخــالق  از ف
ــاطر غ   صيت خُلقش چو گل مشـام آرا  ــت از خ ــا وحش ــه رب   زال

ــام    غنچه رسـيد  به نفحه از خُلق او ــند مش ــا پس ــد  ت ــا گردي   ه
  جمــاهير اكــرم و ممتــاز   بــه  نـواز  فيض خُلقش عميم و بنـده 

  تواضــع نمايــدش اعــزاز   بــه  پـيش او مجتـاز   بـه  هركه آيـد 
ــان  ــه تاب ــق و او م ــمان خُل   مهر ماه است و او خور رخشـان   آس
ــد  ــد آم ــزو پدي ــت ك   عا كليــــد آمــــدبــــدرِ مــــد  رســم رأف
  هــم موافــق چــو زمــرة احبــاب  ز الفتش باد و خاك و آتش و آب
ــداد   ــاق او اض ــالي وف ــه ص   حكـم وداد  بـه  شادمان يكـدگر   ب
ــرون  ــق او بي ــيض خُل ــد از ف   زبـان بوسـي قلـم مضـمون     به  آي

  حسن ريعان :چهارم
هوا  هب عذاران يگانة روزگار زليخاوار در پرستاريش كله حسني كه يوسف] ٣٧صفحه[

پيادگي سيرگاهش   به افكنند، از ايزدش رسيده و جمالي كه شهسواران عرصة رعنائي
گاه خود دانند  را قبله مقوسشخوبرويان ابروان . دل بازند و جان نوازند نصيبش گرديده

                                                   
است يا حالت مقلوب همين واژة هندي كه معادل آن در » هيرا«ظاهراً تفريس واژة هندي : اهير  .١

  .فارسي الماس است
  .۳۶آغاز صفحة   .٢
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  .١و خاك پايش از غايت افتخار بر سر گذارند
رعنائي   به مفتخر يكرانش برداري غاشيه به المثل برنايي كه جوانان ضرب! سبحان اهللا

 چشم التفاتش مؤتمن نقود برنايي عارضش به و رعنائي كه گلرخان ديدة امصار
اجل  نگهخدنگ   به آرا روكش يوسف زرين رسن و چشمان آهوشكار طلعت جهان  به

تواليش دل بر لب دوانند و عرش روان ارباب   به بيدالني كه. اهل دل فكن خوندر 
گلشن ] ٣٨صفحه[قامت زيبايش سرو دلجويي . يش گشايندتماشا  به شوقي كه ديده

جمال و خرام دلنوازش پايمال تارك اندوه و مالل و ماه از جبين نورآگينش داغ داغ و 
  ٢ضاعف جمالُه و عظَم كَماَلُه ها از چهرة دلفروزش باغ باغ دل

ــم   ــو زن ــم چ ــار او رق ــن رخس ــكنم   حس ــل ش ــمع و گ ــر روي ش   آب ب
ــاب رخ  ــاآب و تـــــ ــا  جوانيهـــــ ــازار كامرانيهـــــــ   روز بـــــــ

ــائي     اللــــــة بوســــــتان برنــــــايي ــاغ رعنـ ــوي بـ ــرو دلجـ   سـ
ــاور   ــه خـ ــش شـ ــال رخـ   نـــــوربخش كواكـــــب ديگـــــر  از جمـ

ــد ــل بـــه گـــر ببينـ ــارض بلبـ   نفكنــد بـــاز ســايه بـــر رخ گـــل    عـ
ــد   ــه برفت ــو نگ ــه چ ــحرايش ب ــايش   ص ــيِ تماشــ ــد پــ ــو آيــ   آهــ

ــه ــائي  بـ ــال برنـ ــان در حمـ ــرب   جهـ ــده ض ــلمال ش ــه ث ــاي ب   ييكت
ــزارش    ــي ز گل ــف گل ــن يوس ــارش    حس ــار رخسـ ــا نثـ ــد زليخـ   صـ

ــه ــال او ٣ب ــديث جم ــه ح ــان ب   چشـم و ديـده جـوان    به كس نيايد  جه
ــام   كنــام بــه صــيت زورش چــو اوفتــد ــر بنـ ــود هزبـ ــا شـ ــه آسـ   روبـ

ــا بـــــه بـــــازو او ــا    زور و نيروهـــ ــته بازوهــ ــا شكســ   خاطرآســ

  عموم مكرمت :پنجم
آب در جگر نداشتگان  و گزار ةمحصورش زكازرپاشي غير به گر كه گدايان دريوزه

شمارش مسجود اغنياي روزگار كرم را در دربار عامش شماري  اكرام بي به برگ و نوا بي
وثوقش چه  به نظيرش چه پردازد و وعده را در بزم انعامش باري ني تا به نيست تا

                                                   
 .قيد گرديده است» گزارند«در متن   .١

 .دو چند كند خدا جمال او را و بزرگ گرداند خدا كمال او را  .٢

  .۳۹آغاز صفحه   .٣
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  ٢٩٦  قند پارسي

بحر مواج رسان  به گاه سخا چون ابر درفشان گهربار و طبعش دم عطا كفش. برطرازد
درافشاني كي بايستي و دريا اگر  به كفش نمانستي به اگر نيسان! ني ني. فياض و ذخّار

زر بخشيش  به فيضش كه راندي؟ آفتاب به طبع جوادش نماندي سخن به ]٤٠صفحه[
پيشش دراز كرده و  به كيست كه دست آز. پرور گهرريزيش قطره به كيمياگر و صدف

ان آورده؟ كجاست كه از خوان نوالش ذلّه ربوده و شمع افروز اقبال كرم ديگر  به تمنّا
گلزار سخاوت را رنگ و بويي نيست . بزم كامراني نبوده؟ همتش بلند و ذاتش ارجمند

ونيتي ني مگر بر اندام كرامت زجودش و تشريف مكرمت را مو با وجودنسيم   به الّا
بهار  به اي آرزوي نيازمندانمصباح اكرامش روشن و صحر به خانة اميد سائالن. آمودش

 ابن ذوالنيرنبخل در انگشت و . بذل عامش خاتم  به حاتم را. انعامش گلشن
فاز علي ] ٤١صفحه: [گشادگي كفش فشرده، مشت عديلش موهوم و نظيرش معدوم  به

  …ًلالنام عتبتة العاملني مكرمة و جعل اهللا مآبا
ــانم  ــوهر افشـ ــو گـ ــايش چـ ــانم   ز عطـ ــر نيسـ ــه ابـ ــد كـ ــه گويـ   خامـ

  مـــي نيايـــد ســـخاوت نيســـان     زبـــان بـــه ز بيـــان ســـخاوتش 
ــارد   ــر بـ ــيض او گهـ ــبعم از فـ   نــــام نيســــان ز عصــــر بــــردارد  طـ
ــد  تشـــنه جويـــاي بحـــر و او ز عطـــا ــنه جوي ــه تش ــحرا ب ــوه و در ص   ك
ــيس ســؤال      پس چسـان خـوانمش محـيط نـوال     ــد لبــي ان ــه نخواه   ك

ــا  بـــه ــر دريـ ــوانمش اگـ ــط خـ ــا   غلـ ــايه آب در دريـــ ــد ســـ   افكنـــ
ــ ــد يمـ ــه نمانـ ــاتم بـ ــذل او حـ ــاتم    بـ ــي خ ــت و او ته ــين اس ــو نگ   ك

ــه آرزو آرد  ــر درش هركـــــ ــارد    بـــــ ــواهر انبـــ ــنش از جـــ   دامـــ
ــه ــا  بـ ــرط عطـ ــوال و فـ ــور نـ   حـرص و هـوا   كرده رخصـت ز دهـر    وفـ

ــرم  ــهريار ملــــك كــ ــذا شــ ــالم    حبــ ــر در عــ ــدارد نظيــ ــه نــ   كــ
ــد ــرام   ١شـ ــة اكـ ــتم نامـ ــرو خـ ــوت  بـ ــو نبـ ــه چـ ــالم بـ ــادي اسـ   هـ

                                                   
  .٤٢ز صفحه آغا  .١
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  يسه نثر زمهر  ٢٩٧

  نواز هانمعدلت ج :ششم
و شرير تا گل  متعنفزن جماعة  كه صيتش مفرح و جهانگير و ذكر خيرش برهم

باد  سموجودش اندرين بستان نخنديده تيزي خار ستم وقف سوهان عدم نگرديده و 
وايي  راه ديده بركشيده و بي  به پايش كه همرنگ زمرد آمده مهرة حيات حيات غدار

ها  ها كربي ديده ترياق دادش سمش زدوده و جانخالي كيسه كه جانش از هالهل جور
اين صفت همايون نوشين روان بود، او را قباي  به نوشيروان پيش ازين كه. بخشيده
ايمان  نور چه نسبت و كفر را با نار را با. در بر و اين را اكليل سعادت بر سر ضاللت

 قابلش مقبول ومكتومه ناكام و ] ٤٣صفحه[مقهور و از مقاصد عابدش . چه مناسبت
 دادار دادگر كه در عهد نصفت مهدش گرگ! خهي. گهوارة عنايت ايزد در آرام  به
شباني رمه سرگرم و دوان و شاهين و باز بچگان حمام و دراج را روزينه رسان   به

برگ و نوايي  به نوا نواز و دلدادگان بي غازه پيرايي معدلتش عاشق  به مرغوله مويان دلربا
ننهاده و  جهانيانمنّت رايحه بر مشام  نشكفتهنسيم عدلش  به لشني كهگ انبازِمآرب 

تار موي شيري اگر از مهتاب . آبياري انصافش سر نيفراخته از پا درافتاده  به نهالي كه
حرارت آفتاب  به طپانچة انصافش منكسف و برگ گياهي اگر به برنجد عذار خورشيد

عدلش  به ١آشقته آخشيج. ور منكشفبسوزد در بزم سياستش آثار عزل از ناصية خُ
شكنندة ] ٤٤صفحه[خليل كعبة عدل و داد . مندملمرهمش   به مزمنهمعتدل و قروح 

ظلم و تعدي را خجسته محمود و بخت ناسازگار  ٢اصنام جور و فساد سومنات
  :٣زعف شتاته بسطوة قهره و زاف اهلدعة بصيت عدله مسعود] كذا[راقدش   به ستمديده

ــدل ا ــدحت عـ ــردازممـ ــو پـ ــدازم    و چـ ــه بگـ ــور و كينـ ــر جـ   ٤جگـ
ــون  ــف داد او مصـ ــرم از وصـ ــمون  فكـ ــص مضــ   از جفــــاي تفحــ
ــدش    ــه در عه ــاد كين ــر ب ــه ب ــدش    خان ــده در مه ــم دي ــادمان ظل   ش

                                                   
 .قيد شده است» اخشيج اشفته«در متن   .١

معبدي . سومنات يعني خداي ماه. معاني ماه است و نات معادل خدا  سوم به (Som Nath)سومنات   .٢
  .است در ايالت گجرات

 .آوازة عدل او  دبدبه قهر او و زبون كند خدا بدعت را به  بكشد خدا دشمنان او را به  .٣

  .يد گرديده استق» بگذارم«در متن   .٤
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  ســـنبل افشـــاند بـــر ســـر بيـــداد  چشــمك داد بـه  اش صـيت دارايــي 
ــاالن ــه ن ــه فتن ــدلتش ب ــازان  صــيت مع ــدل ن ــه ع ــرمتش  ب ــل مك   ظ

ــه ــرط   ب ــانش ز ف   كـــس ندانـــد مراســـم فريـــاد     عــدل و دادزم
ــد ــم كاه ــه ظل ــافش ب ــد   صــيت انص ــيش بال ــه ع ــافش  ب ــذل اعط   ب

ــي  كــك در عهـــد معــدلت دمســـاز   ــه كنــد آيــان  م   پنجــة بــاز  ب
ــته و داد  ١در ــتم شكسـ ــان سـ ــداد بــــه  ميـ   انيســــان فتنــــه و بيــ

ــه حكــم عــدلش ــاب ب ــر عالمت ــاب   مه ــلد نخــي مهت ــان نگس ــز گت   ك
ــرد   ٢ردحــرف كــين بــر زبــان اگــر گــذ ــان ببـ ــدلش از زبـ ــه عـ   ناطقـ

  شجاعت :هفتم
مضامين  مترددانآراست و عرصة درونم از  جهانگيري ثنايش معركه به كه فكر يكه تازم

زن گرديده  تا خيبر گشاي تسويدش قطره ٣امير كلكم. و معاني محسود كارزار و هيجا
 ه گردان شيرافكنداور صفدر ك! حبذا. زخم تير حسد بر روي زمين غلطيده به تير فلك

كمال ضراعت و  به و گردن فرازان پيكار گر  بهالرزمش چون ثعالب پر فن  مضمار  به
بهمن و سهراب و  ٤انكسار بر آستان ايوانش افكنده سر جرأت و نيروش ماحي اسامي

تيغي كه از تارك . اصل و سراب محض بي ناوردشحديث   به ]٤٦صفحه[داستان رستم 
گاو زمين دريده و صافي گشادي كه از شست صافش جسته اعدا گذاشته دل و جگر 

عالجش عقل   به هركه تيغ كين آخته پور مريم با. اجل بوسه از لب سوفارش چيده
بالينش افشرده آب شمشيرش آتش خانة  به پژمردة قضا حربشباخته و هر كرا تب 

گذشته  نمتعتدااگر علم گشته از جگر  مهيج غبار ممات سنانشتيرش  سوز حيات و باد
صبا . سركوبي مخالفان سرافراخته نهيبش عالمي در تزلزل انداخته به و گرزش اگر
. پرچم راياتش بسته و شي رژيان شير علمش زور در پنجه شكسته  به نقوش پيروزي

مشام آمالش انوار  بيزنسايم سطوت تازه فرماي گلشن اقبالش و شمائم فتوت رايحه 
                                                   

  .۴۵آغاز صفحه   .١
  .قيد شده است» گزرد«در متن   .٢
  .قيد گرديده است» كللم«در متن   .٣
 .قيد شده است» آسامي« در متن  .٤
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الريبي  امدادانوار   به غيبي جانفزا و نهار بستانش بهار فتوحات به شجاعتش] ٤٧صفحه[
  :١املقابل واالعداء السماء و نصره علي يداهللا من. پر ضيا

ــه  گــر ســـخن از شــجاعتش رانـــم     قلــم يــك جهــان بجنبــانم    ب
ــه ــان   ب ــغ زب ــت تي ــايش شكس   آب بـــر روي تيـــغ ديـــو كُشـــان   ثن

ــر طبــع     ــر خيب ــغ فك ــرم از تي ــع    گي ــكر طبـ ــكنم آب روي لشـ   بشـ
ــه  ــازميك ــه ت ــخن  ب ــگاه س ــتم  عرض ــل فرس ــه ٢گ ــن ب ــاعران زم   ش
ــخن    سـخن  بـه  كـه دارد سـر ثنـا   ! هين ــة س ــغ خام ــد آب تي ــا چش   ت

ــود  ٣شــرمه  مـدحتي كـه نمـود    بـه  نكته سنجم   در عرصــة تيغهــاي جن
ــفدر   ــد دور داور صــ ــم بــ ــاحب  چشــ ــيف و صـــفدر داور  صـ   السـ
ــاب  ــغ نصـ ــود و تيـ ــاد جنـ ــر   اعتضـ ــارس صــفدر و ظف ــه ف ــاب ب   رك

ــام  ٤داور ــروي حســــ ــام     راد و آبــــ ــير انـ ــمن و نصـ ــامع دشـ   قـ
ــر    ــاز هزي ــزه ب ــراز و ني ــردن اف ــر     گ ــاز ظهي ــه ت ــاز و يك ــرت انب   نص
ــا   ــرو تنهــ ــد ز نيــ ــه نايــ ــي  آنچــ ــد م ــه نماي ــا  ب ــه تنه ــه گ   عرص

  اللتجشكوه و  :هشتم
 اعتال گراييده بود و دبير فلك  به زمين سخنم صدره از آسمان تبيانشيمن   به كه
پايش سود و افسر  به كيست كه سر. وار اندر مداد چكيده ام قطره امهشوق دندان خ  به

خاك آستانش خورد و پشت  به كجاست كه سوگند. عزّت زيب ذوق فرق نگردانيد
نظيرش فزوده   به هر كرا ظلّ عاطفتش فراگرفته پاية ذوالقرنين. تعظيمش نخميد  به فرقد

نهيب اجل  زنگميرش از چشم استضافه نگريسته آينة ض به و آنكه لوحة جبينش
سيرش ] ٤٩صفحه[امضايش چست كمر آهنگ  به هنوز حكمش زير لب قضا. زدوده

فلك  به عدم رانده امر مبرمش و بخت واژون به اجل قزّاقتقبيلش بر در   به در دل قدر
سنگيني قاف قدرش بر خاك ترخيم نهاده و  به داده عهد خرمش قاف سه كرت سر  باز

                                                   
 .مدد كند او را خدا در آسمان و پيروزي دهد خدا او را در مقابل دشمنان  .١

  .براي مبارزه طلبيدن: گل فرستادن  .٢
  .معني شرمنده  شرمه به  .٣
  .۴۸آغاز صفحه   .٤
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پور خالفت كه علمش از ثريا  ي نخست نيمه سبيل افتاده مهينهنگام عرض قدر بر پا
دارانش را كمين بنده و شبديز انديشه كه كرسي آسمان زير پاي اوست در  گذشته نيزه

 جاهش معدوم و ارتفاع سپهر برين  به طي مراحل ثنايش سم افكنده طرفداران عالم
آللي مكنت در سريرش جنس شكوه از اشترايش عالي و . ايوان رفعتش نامعلوم  به

جاروبي صحن قصرش  به تاب البنيان و نير جهان داري خدامش رفيع آيينه  به ماه. متأللي
 قدوسيان واال مرتبت. زن بنية خاكي نهادان سركش طنطنة حشمتش برهم. سموالمكان

مذاد حشمته و  ]٥٠صفحه[برداري يكرانش از جرم هالل نعل در آتش  بوي غاشيه  به
  :١جل عظمته

  يـــخ شـــكوه جـــم بـــه برنگـــارم  نكتــه گــه ز احتشــام او ســنجم    
ــوه   ــر ك ــد ب ــايه افكن ــتوه    حلمــش ار س ــاه سـ ــان كـ ــاند بسـ   ور نشـ

ــمت  ــاه و حش ــه ج ــازد ب   ســـر شـــاهان ز جـــاه پـــردازد     ذات او ن
ــته   ــاه او گذش ــم ج ــه علَ ــرخ ب   جــاه و حشــمت چــرخ بــه نزنـد تــا   چ

ــان   فـــرو شـــأن محتشـــم ز اقبـــالش ــر زب ــروران ت ــه س ــ ب   شاحالل
ــه ــكوه ســخن  ب ــزون ش ــايش ف   بــس بلندســت شــأن كــوه ســخن   ثن

ــدحش    ــرا م ــس م ــزود پ ــه اف ــدحش    پاي ــذا م ــأن و حب ــي ش   اي زه
ــر مــي ــه ســزد گ ــازم ب ــردازم    خويشــتن ن ــر پـ ــاهان ز كبـ ــر شـ   ٢سـ

ــكندر   ــاه اســـ ــر دارا و جـــ ــر   فـــ ــالم او كمتـــ ــكوه غـــ   ز شـــ
ــيد    شــكوه اســت روكــش جمشــيد بــه ــاب او خورش ــوس جن ــاك ب   خ

ــاه ــيد ٣چـ ــاهش جمشـ ــدة جـ ــاهش   بنـ   فـــرو مكنـــت غـــالم درگـ

  جوهرشناسي :نهم
چمن بر خويش  نورسته چمنصيت جان نوازش هنروران روزگار چون سرو   به كه
بالين باس   به بالند و بخت خوابيدة خودها را بيدار باد گفته سنبل و ريحان مي

                                                   
 .زياده باد دبدبة او و بزرگ باد مرتبة او  .١

  .خالي كردن، تهي ساختن: از كبر پرداختن  .٢
  .۵۱آغاز صفحه   .٣
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پنهان بود و  محتجبجوهري كه از ناپرساني روزگار مانند آيينه در زنگ . ١گذارند مي
و قابليتي كه از  ٢ها گذاشت مهدش كوس اناالموجود نواخته سخن بر زبان در عهد فرخي

جلوس ميمنت   به نشان شد معدوم و بي كالعنقااز انقالب ليل و نهار و گردش دور دوار 
 هركه گلي. ها نگاشت مانوسش جلوة شهود يافته برات مسئول و آرمان بر صفايح دل

 محمدتش به و آنكه زماني] ٥٢صفحه[گلزاريِ اكرامش گرويده  به ثنايش شكفانيده  به
خوشا قدرداني كه در بارگاه فلك . سربرده  به زالل رأفتش به خون جگر خورده عمري

جريدة طراز ديوان مأمول كيست كه در  به ديواني قبول و حرفي به خرگاهش بيتي
در كو كه قدرش نيفزود و اكتساب هنرها مثل ماه درهم كاهيد و در جناب سپهر قبابش 

. اظهار جوهر ذاتي راه آسايش بر خود بست و نوالش ابواب نشاط ابد بر رويش نگشود
بسم اهللا  :مخاص و اكرامش عام و هنرها ناقص و انعامش تما ٣كرم ساماني برو و كي

  :نسيم التفاته و عطر مشام املامول واالمال بشميم رأفته به انوار الفضل و الكمال
ــار منّــت  ز قـــدردانيش چـــو دهـــممـــژده ا ــه ب ــه هــا بخــت ب   نهــم ب

  كشـــورها بـــه مشـــاري هنـــر   ناقـــــد و قـــــدردان جوهرهـــــا
ــدردان ــاني ٤قـــ ــا گهرفشـــ ــاهان   هـــ ــك ش ــه رش ــدرداني ب ــا ق   ه

ــه  عــارف قــدر و روكــش محمــود    ــان ب ــده و محمــود   زب ــا گزي   ه
ــدش  ــم در عهــ ــازار علــ ــدش   روز بــ ــر مهـ ــاحب هنـ ــأمن صـ   مـ

ــه ــش جـــامي   نكتـ   رش در خجســـته فرجـــامي بـــد  دانـــان روكـ
ــي  درِ آن ــدرران بـــ ــا قـــ ــاوا    همتـــ ــروران مـــ ــراي هنـــ   از بـــ
ــه ــادان بـ ــروران شـ ــابش هنـ ــه  جنـ ــازان  ب ــالي خــودش ن   خــوش اقب

ــزين  دربـــارش بـــه ز ســـخندان گلـــي ــول و گ ــه هــم قب ــزارش ب   گل
ــرده   از هنـــر هركـــه پيشـــكش بـــرده ــي دل مــ ــر در آن محيــ   بــ

ــد  اش داد و آبــــرو بخشــــيد صــــله ــه دل حاس ــغ ب ــد  ت ــك دري   رش

                                                   
 .قيد شده است» ميگزارند«در متن   .١

 .قيد گرديده است »گزاشت«در متن   .٢

 .طرف نصيرالدين همايون پادشاه اي است به اشاره. پادشاه بزرگ: كي  .٣
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  ٣٠٢  قند پارسي

  نصاب كامل دانش منشي عادل صفدري حيدردل خديوي
 ،منزلت عالي بهري همايون ،مرتبت قدري ثريا گرامي ،خردپژوهي واالجناب] ٥٤صفحه[

 فريي گدازي كسٰر سركشنوازي  مطيع ،نصير فكني مخلص دشمن ،گير لشكرشكني قلعه
بياني  يشورفروز افصح موسكُشي ك سوز دجال جگر مهديِ فتنه هرمز نفر دادگري رستم

لساني خسروي شيرين زبان جوهرشناسي قدردان فرهادي داراسطوت  ابلغ سحبان
 ،پرور ظهيري دين ،شفا در ركاب مسيحي ،ظفرانتساب سميحي ،فالطوني سكندر حشمت

 ،پژوه خبيري خبرت ،حكيدي جهان محمود ،سعيدي خدا مسعود ،گستر هزيري عدالت
 ،عذار سالي سهراب جوان ،تاز جگرداري يكه ،باز اري نيزهدستي ،شكوه سليمي سليمان
 ،شهسواري سركوب ،كمنداندازي عدوبند ،پسند سرافرازي ميدان ،شكار كمانداري بهرام

عظيمي  ،چرمگدازي عذرنيوش ،عطاپاشي خطاپوش ،روب كينهسازي  صلح] ٥٥صفحه[
 ،العيشمةمقد مئيزب ،جواني يوسف جمال ،همال منعمي بي ،اقتدار حليمي ذي ،وقار كوه
جرأت  بهمنگشاي،  زيب عقده سروري اورنگ ،نهيب داوري رويين ،يشجالمةتقد زمئير

السيف والقلم كه انديشة  پردازي، عطارد رقم صاحب مجسطي فطرت نكته ،طرب پيراي
 بوس ثنايش معترف اين همه رفعت و ارتفاع در انداز عتبه  با. باال خرامان معراج سخن

نوازي اوصافش بر جمله اخراب تحرير و دانا و ارباب  و شكر سامعهقصور است   به
 ارتفاعش چه بازو و مدركه را  به خرد و ذكا واجب و پرضرور و طاير خيال را

تماشاي حديقة دعا شاهد اجابت  به پس بدان درماندم و. ادراكش چه نيرو  به
  :برخواندم] ٥٦صفحه[

ــده   خصـلتش چــون طلعــتش محبــوب بــاد  ــمنش را ديـ ــاد  دشـ ــوب بـ   پرآشـ
ــاد     جـذب  بـه  با كمـدش گـاه هيجـا خـود     ــذوب بـ ــدخواه او مجـ ــردن بـ   گـ

ــاد      اعتـــــدال اخشـــــيج دشــــــمنش   ــاخوب ب ــا ن ــويش دايم ــو خ   همچ
ــان  ــاف و دادش در جهـ ــحنة انصـ   فتنــــه و بيــــداد را ســــركوب بــــاد  شـ

ــه ــٰو بــه م ــا دع ــاد    اش جبــه ي غلــط ب ــوب بـ ــا منسـ ــروغ از داغهـ   در فـ
ــه خــور ــا ب ــره الف همســري ب ــرم   اش چه ــحاب ش ــاد   در س ــوب ب ــا محج   ه

  تمام شد
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  ١ن الرحيمبسم اهللا الرحٰم

ــه وي  نام تو سـخن تـازه چـو گـل     به اي ــان  ب ــو زب ــد ت ــل حم ــا بلب   ه
ــد    ــه كش ــا ك ــو مان ــوي ن ــا ب ــنبل دل   دلرب ــيچ سـ ــل و پـ ــوِ كاكـ   سـ

 كفران بنده تنگ نيايد چه بيان كه به دريغش نعمت نعيمي كه خوان نعماي بيشكر 
اعجاز رسالتش شهادت از سينة سنگ خيزد   به شرحش آرد و نعت تتمة پيمبراني كه  به

نسيم  به ه شميمة درود و سالمكقصور بيان و زبان   به .چه زبان كه مراتبش برشمارد
مدحت خجسته ] ٥٩صفحه[هار و اصحاب كبارش دردهد و از بهار رياض آل اط

  .ممدوح عالي همت منّت نزهت بر چمن كالم نهد

  قطعه
  هاي خاك رشك روشـنان  كز فروغش ذره  جبيني مهر طلعـت شـاه محبـوب علـي     مه

  جبهه فرسـا بـر زمـين بنـدگانش آسـمان       مستنير از نعل اسب مـاه سـير وي هـالل   
  گر نخي مهتاب خواهد در گسسـتن از كتـان    عدل وي رخسـار خـور   دور  به منكسف گردد

  سبز دارد آب لطفـش بـاغ رنـگ دوسـتان      خشك دارد باد قهرش كشـت اميـد عـدو   
  كان  به سنگ را جوهر نكردي فيض توليدش  آفتاب از نور رويش گر نگشتي مسـتفيض 
ــ    گاه فيضش بحـر آب آب از وفـور انفعـال    ــانة نوش ــط افس ــافش غل ــاه انص   يروانگ

  اغصان خزان  با ستم عدلش كند كاري كه با  ريحـان بهـار    با روان لطفش كند كاري كه با
  هـا از زعفـران   ها از چشم خيره خنـده  گريه  روي دشمنان آرد دو كـار   به زخم شمشيرش

  بخشدم در جلدوش چندانكه نايد در كمان  برطــرازم مــدحتش چندانكــه آيــد درخــرد

                                                   
 .۵۸آغاز صفحه   .١
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  ٣٠٤  قند پارسي

  ١زهي حشمت
! عتش آسمان را آستان گويند از غايت مباهات پاي بر زمين ننهند و خهياگر قصر رف
بدر . كف دستش دريا را نسبت كنند از وفور مفاخرت در خويش نگنجد همت اگر با

زنند و آفتاب  سم يكران مه سيرش نعل زنند، نمي  به هر ماه صورت هالل برآرد كه
هاي  غنچه. دهند ، نميدهندش جاي خوان الوان  به روي گردة نان برآيد تا به سحر هر
شميم زلف  به زن و مشام هاي خرداد خنده نسيم مالطفتش بر شكفتگي گل به سردهفا

جبهانش كه   به وقارش موزون برنيايد  به سخن اگر. عنبرينش در نافگي رشك ختن
بزمي كه   به .مرتبة عاليش كه رساند به رفعتش نثار نگردد به مؤقّر گرداند و انديشه اگر

كه عزمش گراييد نصرت  رزمي به جامش گرديد عشرت بوسه از پاي ساقيش برچيد و
سجدة عتبة رفيعش جبين   به .چشم كشيد به عدايش سرمه] ٦١صفحه[ از استخوان
چينان  روزي نيست كه بوسه. استيعاب ماية نوالش دامن آرزو كوتاه به رشك ماه و

 اسالكبساط انورش  مقتبساني كه لب نيايند و شبي ن  به جنبش لب لعل تا به آستانش
از بخور شبستانش نسيم سحر تا نافه در جيب و از انوار جمالش . مژگان نچينند به تا

 ٢اگرش. رنگ منّت خورشيد نكشد  به بوي و لعل  به فريب مشك. روز نوروز ضيا
دم  اگرش. كان مرواريد محتاج نيسان نگردد  به عارض جهانتاب نور نه بخشد و دريا  به

تر نگردد و خاكي كه از   جهانيان نپاشد بادي كه از مهب لطفش نوزد سبزه به نوال
و آتش غضبش  بدسگالآب تيغش تر نكند مگر گلوي  رماندآستانش رود گل عشرت 

بازوي قدرتش در قدر و  به خصال قدر زبون] ٦٢صفحه[پاك نسوزد الّا خرمن آرزوي 
خودش  به نامش زينت نيابد سامعه  به مباني دشمنش آماده، عذر خطبه تا هدم به قضا

كه  نطع زمين بس. نرهدوا  ناسرگياش نرود از داغ  جا ندهد و زر تابدار ضرب سكّه
تنگ است چين خوان مكرمتش توان گفت و دامن سماطش آنچان فراخ كه طبق آسمان 

 بساطش رود و خورشيد خرسند  به ام تا نيسان در آرزوي شرف كه زاده. درو بايد نهفت
كيوان بر ايوان رفعتش از جواهر حقّه ثريا . سماطش فراهم شود   به يميا كه اوانيك  به

                                                   
  .۶۰آغاز صفحه   .١
 .معني خورشيد و نوعي از عود هندي  به: اگر  .٢
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مدحش زانو ته كند و  به شأنش نشايد و دبير فلك به كه ١سپند سوزد و در خط شود
هاي پشت  مهره سنانشسر انگشت   به .تحرير درنيايدحيز   به حدششرمه بخيزد كه 

مغز  به ]٦٣صفحه[تفريح گرزش  به نصرتانداز خرام جان فزايش دل   به تسبيح و
زمان عدالتش فتنه را چه بيداري كه سر   به .زخم انتها ندارد به جوهر برآرد و خدنگش

آتش از آب سرد  نه. راستي سر اعتبار بردارد  به از خواب برآرد و دروغ را چه فروغ كه
 رغم آزرم كبك به .باد  خاك مخالف آيد نه خاك با  بانه باد . شود نه آب از آتش گرم

 صعوه گشايد  به عقاب اگر پنجه. پر شاهين در بالش به تيهوسينة باز در آرامش و   به
صورت پستان   به پروردن بره ناخن  به و شير اگر دربندندششصت رشتة عقاب   به

مقابلة بزغالة معدلتش مهر دهان گرگ و نهنگ را  به .درشكنندشناخن  به برنيارد قلم
برد غنچه  چمن نمي  به ا شميمة چين زلفش نسيم از آرامگاهشت. ميش مهري سترگ  با

بر گل نيايد و گل از عارضش تا رنگ  نكهتيكند كه حرف كم  خنده باز نمي به لب
 ماهتاب اگر. نامتأثّر برنيايد] ٦٤صفحه[استعاره نكند بلبل آهنگ نزند كه نغمه 

گر از صبح صادق برندمد روز رسانند و سپيده ا به پابوسش بر زمين نه غلطد ماه را  به
ابر التفاتش سيراب و خانة   به كشت مراد هواداران. زندان شب باز نشانند  به خورشيد

آتش  به شعلة برق غضبش خراب گرمي باد صولتش خاك برنتابد و به كاران آرزوي فتنه
. برآيد كون و فساد تعبير خواب رضا و خالفش خوف و رجا مستسقيهيبتش آب 

غلط از . رشك طبعش در تب كمان لرزه  به اعطافش مزاج دريا شرح متن عتاب و
 .باد قياس از تصادم صدف كه دم نزند به جا حكمش در بارِش بي  به تالطم و سحاب

. باريدن گهر نادر نيايد  به عارض و نيسان كه آلليشمقابلة صفاي دندانش شرم تكدير   به
است كه  تحذير] ٦٥صفحه[خورشيد را از تنوير شفق . گهرباري دست فياضش ناقص

دريا كمي   به نوالش گهر دم كهصاعقه تأكيد  سيخنيسان از   به معدن خانم نماند و به زر
  :آفتاب عزمش داراالمان  به مهتاب تيغش كتان و دمار مخالفان به خفقان اعدا. نكند

ــاني   ــف و آب مهربــ ــحاب لطــ ــدگاني    ســ ــاغ زنــ ــاداب بــ ــزو شــ   كــ
ــت دل او  ــروردة رحمـــ ــل پـــ   كرمــــت آب و گــــل اوز لطــــف و م  بغـــ
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ــاري    قـــــدر حضـــــرتش در پيشـــــكاري ــتانش زينهــ ــر آســ ــا بــ   قضــ
ــه  فــــزون بــــذلش ز اميــــد ســــخنور ــر  ب ــا هســت كمت ــذلش كــان و دي   ب

ــه  اوج قـــدر مـــاه عيـــد بنگـــر    بـــه ــ ب ــر  چ ــيد بنگ ــمتش خورش   رخ حش
  عتــابش چشــم خــور خيــره نمايـــد      اگـــر قـــرص ز راز كـــان برنيايـــد    
ــ  اگــــر دريــــا نيــــارد در شــــهوار    ــد نيس ــه انكش ــار  ب ــرق زنه ــيخ ب   س

ــه ــا   بـ ــدالت بـ ــدان عـ ــل ميـ ــه  تحمـ ــنبل   بـ ــاند سـ ــتم افشـ ــالين سـ   بـ
ــه  تنهـــا معـــدلت را آبيـــار اســـت ١نـــه ــت   ب ــار اس ــم نوبه ــت ه ــاغ مكرم   ب
  فيضــش شــد گــدا محســود فغفــور بــه  عـدلش معتـدل شـد نـبض رنجــور     بـه 

ــذلش     فلـــك انــــدر پنــــاه داد و عــــدلش  ــود و ب ــر ج ــبز ز اب ــين سرس   زم
ــه اگــر گــردد ــزمش جــام خورشــيد ب ــيد  ب   ز روي ذره تابــــد جشــــن جمشــ

حسن  به خوبرويان .گوش يافتند به ديده و نويد به جمال سيرتش نور به خوش سيرتان
عذر ضراعت بر سامعه مشتاق گران خواهد بود و سر بر  دهند، صورتش آرزو عرضه مي

 وحيـد  هكـ سـيرت   بـه  .دادهـاي آرزومنـد نخواهـد     دل به شكستن خامه نتيجة معذرت
هـي داننـد و از   اي از انـوار الٰ  جمالش لمعـه . صورت نيز يكتاي اعصار به روزگار است
 دمـاغ . زننـد  ذكر جميلش سامعه آرايد مثـل نمـي  ] ٦٧صفحه[جايي كه  به حسن يوسف

 گل. باغش مژدة بهار نگه از روي روكش به نكهت موي رشك مشكش تاتار است و به
. رنگ مسـتعار دل بلبـل فريبـد    به ت نسيم كشد وشگفتن منّ به عارضش چه ماند كه به

ريزان محرابش تيـر نازلـة    زاغ نويسند و سجده به كمان مانا كه او را غمزه به نه ابروش
 نگـاه نـدارد و ايـن    همثال چشمش نزيبـد كـه او سـرماي    به نرگس. فلك را هدف نيايند

احيا نگارنـد   به يمعجز عيس. ريزد ديدة عقل مي به بيند صد رنگ حيرت كسي كه مي به
 فيض دريا سپيد شـد كـه صـدف    به دندانش. نچشندو واصفان اعجاز لبش تلخي اجل 

شدن لب لعـل رشـكش نـاقص كـالم      وا به استعارة آبش گوهر آبدار برآورد و خنده به
كه ] ٦٨صفحه[مايه  به سان چه بارد گهرين. متكلّمين آمد كه جوهر فرد نادره تقسيم كرد

و زنخـدانش   ذقـن نـوري كـه    به مشرق خورشيد چه تابد كف رشك نيسانش بخشد و
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 شيرافكنپنجة بازو شكن  به ستاند و باجگير باج مي بازوانقوت بازو از توانا  به رخشد
كننـد و اسـتادگان    از خاك پايش فردوسيان آزرمي ديده سرمة آرزو مي. تابد را پنجه مي

  :تمكين معظّم نشينند پاي سريرش در بزم سريرآرايان با
ــةچــه مــو رشــك ســواد   ــدرليل ــدر   الق ــرت ب ــود روز نص ــه رو محس   چ

ــد    ــراج زايـ ــب معـ ــام شـ   وزيــن صــبح ســعادت صــادق آيــد  ازو شـ
ــويش   ــردان م ــال گ ــب ب ــواد ش   بيــاض روز كــن قربــان رويــش     س

  صد نزهت بـال گـردان بهـارش    به  نام ايزد عجـب حسـن عـذارش    به
ــردد  دو ابرو چون كشـيده مـد مصـحف    ــه نگــه گ ــدارش م ب ــرفدي   ش

ــاهش     سكته نرگس از چشـم سـياهش   به ــا نگـ ــن احيـ ــار گلشـ   بهـ
ــي ــوز مســيحش  ١زه ــب معجزآم ــار فصــيحش     ل ــو گفت ــنيدن مح   ش

ــد آورد   خنـده منقسـم شـد جـوهر فـرد      به ــانش بايـ ــالش ازو دهـ   مثـ
ــه رود گــر ذكــر بــااليش ــان   بســتان ب ــرون ســرو از گريب ــارد ســر ب   ني

  مانشأزمان بهجت تو
شعار  شعار نمايد و زمانة ستم نو خرمي آرزو مي به خوي كهن رغم به دژمكاركه فلك 

فراش باد صبا فرش زمردين بر روي . آرايد ها بزم نويد مي ستم بر يخ نوشته از شادي
اران سگ مي. كند در برمي استبرقمن را قباي چبهار شاهدان  ماشطةگسترد و  زمين مي

 نشيدشب آهنگان ترانه سنج از  پردازند و هاي الله و گل مي ساتگين  به گلبن كف
دواند  قوت ناميه در رگ و پي نهاالن ريشه مي. نوازند هاي قدسيان مي غمي سامعه بي
عاشق و . دماند نسايم برگ و بار در اغصان مي هبوبو  امطارو ترشّح ] ٧٠صفحه[

گوش پردة مهاجرت از  به هاي انبساط از چار سو معشوق يكديگر دوشادوش و مژده
گوشة عدم فرو رفته دلبران نازك مزاج رخ از غازه   به ان برگرفته و اندوه و المرخ يار

يان سينه چاك در پردة بساط ئچينند كه مبادا خواطر شيدا آرايند و چين از جبين برمي مي
گشايند  و گره از زلف مي ٢اندازند سيم تن شانه در آب مي لرخانماللت درنچينند و گ
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  :ان بلبل مشرب گره در دل نه نشاندكه خدا ناخواسته تفته جگر
  كه بر رغمش بـود انـدوه دل خـون     زهي خوش گردش گردنده گـردون 
ــار   ــبح ازهـ ــيم صـ ــد نسـ ــدرار    بخندانـ ــيش مـ ــات عـ ــد نبـ   برويانـ

ــك ــادمانه   ١فل ــود ش ــر خ ــد ب   زمـــين انـــداخت انـــدر آب شـــانه  بالي
ــاد   ــن ب ــل از چم ــه و گ ــد الل   دهد رنج خزان شـاخ و گـل از يـاد     دمان

  نضـارت بــر نضـارت شــادي انگيــز    لشن سبزه نوخيز اسـت نـوخيز  گ به

  است ملزبان ق به زمانش وصف خرمي
ديدة  به اگر از لطافت تختگاهش سخن پيراسته آيد غيرمناسب نخواهد بود و هم لطف

  .وران خواهد فزود ديده

  اد دكنبخجسته حيدرآ
فنّي نخواهد بود . و غمزن رخسار اندوه   كه خاكش ماية خمر آدم است و بادش طمانچه

كه كاملش از خاك مردم خيزش نخاسته و علمي ني كه عالمش داد علم از چار سو 
كرد تر كردة آب اوست و يوسف زرين  پور مريم كه مرده را زنده مي لب. نخواسته

زايد چون شمع بركردة  فروزد و از ناخن خود مهتاب مي جهاني مي] ٧٢صفحه[رسن كه 
هايش بسان  غمزه زن روشنان كوچه هايش ذرهرضوان و . برنش آتش تاب او خس چين

دل پاكان مصفّا و پاك و گرد و غبارش سرمة ديدة قدسيان افالك عمارتش مانند طبع 
پاك از  جنانشكنند و خوش وضع قصورش قصور  عالي كاله گوشه بر آسمان مي

بيند و بستانش تا  بيابانش صورت خزان نه. زند مي تماشاييانش  به قصور ندانسته خنده
آتش رشكش تفي ندزديده رنگ برگي بر  دلسوختگانبهار ديده سرخ نكند، خزان تا از 

سرو بستان اوست . رو نشكسته و بهار تا سر سوادش نگرديده رنگي از نضارت نه بسته
رخسار دلبران مماثل كنند   به قامت خوبان نسبت دهند و گل گلزار وي كه به كه
زبان . ٢چوب ناتراشيده ناميده به زيب ه كزين دخت اورنگنه سروي ك] ٧٣صفحه[
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 افسرده دل. سخنوران روزگار گشاده و نه گلي كه از آسيب خزان درهم به پيغاره
 اش را از سدره بلبل و از خوشنوايي بلبالنش قدوم موسم بهار برنهاد گل گلكده  به
هايش و  فت رنگ گلمينو غلغل صنعت صانع حقيقي برهان نتواند مگر تلون و لطا  به

  :همتايش شمارة اصناف رياحينش عقل تماشاييان نداند اما آفريدگار بي
ــردوس بهــري    چگويم شهر شـهري وه چـه شـهري    ــكش در دل ف   ز رش
ــد مخمــر    ــم آدم ش ــاكش جس   شــدش تــا رتبــة ســجده ميســر      ز خ
ــج    ــر رخ رن ــه ب ــادش طپانچ ــد ب ــر گــنج   زن ــد شــادي از دل گــنج ب   دمان

ــر ار ز ينكــردي عيســ ــه  آبــش لبــي ت ــر   ب ــافراختي س ــان ن ــا در جه   احي
  اجــل شــاكي ز رنــگ جــانفزايش     از بــس معتــدل آب و هــوايش ١شــد

  بستان و باغ
آموزد و چمنش چمنستان  گريبان مي دل را روش چاك كه روشش شوريدگان الله
. ربايد فرمايد و خيابان دل مي ها تر مي خيابانش ديده. سوزد رضوان در آتش رشك مي

 فانيدنكبشهر هفت عروسانش شانه در آب انداخته و بهار دلفريب  به صبا طةماش
نوي آزاد است از فرمان بردن  به نافرمانش. اش روز از شب نشناخته هاي سربسته شكوفه

خندة جانفزا  به قربانش در پي گل به ها دل. غارت شكيب پيش خيزد به وي و رعنايش
تماشاييان جرعه نوش جام از مي   به و اللهمردگان صد ساله بخشيده  به برات احيا

هاي  ديده  چشم كشيده با  به طور سرمه طورنرگس . گرانيده] ٧٥صفحه[ارغوان لبالب 
 ون مشام جهان آراسته طعنهمكند و ياسمن از نفحات بوقل نرگسين ديده غمزه مي

دهد و  سنبل خم از زلف برده دل نظّارگيان را پيچ مي. زند ياسمن بويان گلبدن مي  به
 ضومران. رهد تشبيه وا مي وصمتغاره گشاده از  مرغوله مويان زلف زبان بي به بنفشه

طپاند و شقايق نقاب از رخ برگرفته لعل  از حجاب برآمده عقيق يمن در خون مي

                                                                                                                        
ــر شــاعران ناديــده     واي ب

  
  خـود پسـنديده   غلطي را به

  گوينـد  سرو را قـد يـار مـي     
  

  سرو چوبي اسـت ناترشـيده  
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دماند و  رنگ مي به از بو بيگانه گشته جان ١بيگانه. خواهد بدخشان را پيشكش مي
كتابتي تعليم  شگرفخوشنويسان روزگار را ريحان خط بر خط ريحان كشيده 

بهار  هميشهادب اندرين بستان  تنبيه است كه سواري بي به پياده كمر بسته. گرداند مي
زيب تارك كرده سرگرم نفاذ فرمان  مزعفر دستارِ] ٧٦صفحه [قدم نگذارد و صد برگ 

هر نهال رسم تفرج درين چمن خرامد تا صد برگ و بار از بن   به برگي كه اگر بي
جوبد آزاد است  سروش كه لب جو استاده دل مي. مراجعت نگمارد به نياندوزد و همت

 زن برد، طعنه از بند مدح و ثنا و شمشادش كه از وفور راستي كجي از ابرو مي
قمريان قلندر مشرب طوق در گردن انداخته بر سر . ناموزوني قامت سهي قدان دلربا  به

آهنگ هزار  يک  به هزار دستان عنادلجويند و  خود مينغمة كوكو هم مشرب  به سرو
  :ريزند داستان سراييده بلبل سدره را سرمه در گلو مي

ــت   ــاي بهارس ــازه فرم ــوادش ت   ز گل گـل رايحـه رشـك تتارسـت      س
  ي زنـد جـوش  دم عيٰسـ  صبايش بـا   فضــايش اللــة عشــرت در آغــوش

بهــارش راســت صــدها در قفــا دل  غم ز طرفش بسـت محمـل   ٢خزان  
ــان  ــده باف ــر عيشــش ژن ــرنّم زي   دامـان  بـه  نهاالنش ز شـادي گـل    ٣ت

ــبالنش  ــنج نزهـــت بلـ ــه سـ ــومرانش   ترانـ ــة دل ضــ ــراغ خانــ   چــ
  اش را خلــد مشــتاق   بــود نظّــاره   نزهت بسكه هست اندر جهان طاق

  خيال رسم است كه ثناگستران نازك
وهر معني آورده در گ گوهرمعني   به زنند و كان طبع مي  به تيشة فكر تيشهفكر  به گاه

گفتار  به بندند و زلف سخن برتافته دل درمي زلفسخن  به گاه. كشند سلك لفظ مي
مراتب   به كه شد خاطر به .گشايند جلوه آورده درِ انبساط بر رو مي  به شاهد شاهد گفتار

محامدان اركان دولتش تتمة كالم  به نزديكان حضرتش سخن دور از آب نماند و
نهان در آشكار انديشه  معزهر ] ٧٨صفحه[بسيارند و اسامي و القاب گرداند، آن همه 
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هنگام ديده  به العظامةاز اينجاست كه ترتيب تذكر. مند نيايد نزديكي بهره  به چه كند كه
و در خورد ملتوي گرديده و دل ره محامدان دو ركن سلطنت كه صيت هريك چون 

  :مصرعه. نواز است برگزيده مژدة طرب سامعه
  سـت  معظّم بـراي وي نشست 

  االمرا بهادر اول جناب مستطاب اميركبير نواب شمس
 كمند انديشه. صدر انجمن جهان نوآيين. كه از ايوان سلطنتش ركني ركين است

رفعتش چه رسد كه انتساب صحيح است، بدان تبارش و در پاية همتش چه ماند كه   به
 توليتصدر بهار قربانش كه گل   هب گهربارش باد صبا] ٧٩صفحه[گوهر از همان نيسان 

ديدة فردوسيان   به و رضوان آرزومند خاك آستانش كه ازو سرمه دارددستار  به شاه
درنيايد و شميم  شكفتن به چمنستان آرزو نوزد غنچة خاطر  به نسيم مالطفتش تا. كشد

مشكلي نيست كه ناخن . افاضت همت نگمارد مشام معطّر نگردد به چين مويش تا
 انجامش نداد سروران  به نگشاد و آغاز كاري ني كه صواب عقلش صد حسن تدبيرش

خود نازد كه  به اجالل. عظمتش سوگند خورند  به جاللتش آستان بوسند و ارجمندان  به
در جمع طبعش ره . ذاتش معظّم آمد  به شمع ذات بر خويش بالد كه. ايوانش را اوست

كف فياضش شل بخشش گزيده كه  كتاني نگسلد و نخپسنديده كه مهتاب   به عدالت
اشفاقش مشتاق ] ٨٠صفحه[مقابلة وسعت   به دامن شوق. رنج سؤال لب آرزومند نيازارد

كرم نفسش . ديرينه تنگ بيند و قبايح خصايل حسن اخالقش از خواطر جهانيان برچيند
درگاهش كه بردي و رحم دل كريمش اگر بهار  به اگر نسيم نبودي شميمة گل هنر

دور و كه از كسمپرساني . شكفتي كه آوردي به نچة آرزوي هنروران كسمپرسنيامدي غ
 گردند و آرزومنداني كه يمن مرحمتش ناكام برنمي به .چينند نزديك بوسه از آستانش مي

صد  به يك فيض مكرمتش  به افتند نوازي صيت مكرمتش از وطن دور مي سامعه  به
  :شوند كامگاري نزديك مي

ــاب     تاب روي مــاهبــا نــور جبهــه كرمــك شــب ــر آفت ــش اخگ ــال رخ ــش جم ــا آت   ب
  ديـر فكـر نويسـم گـر آفتــاب     بـه  رويـش   روي فكـر  بـه  زودم زنـد طپانچـة عـدالت   
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ــم ــال او    ١چش ــر در جن ــد مگ ــتاره دي   كــز بــس غــرور گــاه نــه بينــد در آفتــاب  س
  سـر ز سـايه نهـاد افسـر آفتـاب      به گويي  آن موي رشك نافـه و ايـن روي داغ مـاه   

  جاي خود عـرض و جـوهر آفتـاب    به دارد  ت و نه غيرست چون صفاتحسنش عين ذا
  شادم كه نيست صاحب بـال و پـر آفتـاب     رسـد  شـمع جمـالش همـي    به پروانه سان

  منـد نشـد از سـر آفتـاب     صد شـكر بهـره    نمـود ز بـس سـجده پـاي او     رنجيده مـي 
ــه  ــتيم جبه ــام  هس ــك مق ــاي درآن فل   كز فخر سوده بـر سـركويش سـر آفتـاب      س

ــجدة درش  ــد از س ــه داغ ش ــه ك   دهـر مشـعل و در محشـر آفتـاب     به باشد  آن جبه
ــوده  ــاور نم ــمة خ ــش ز چش ــد آب و گل   با رأي روشنش چـه شـود همسـر آفتـاب      ان

ــتش    ــيد راي ــو خورش ــاد چ ــروز ب ــالم ف ــاب      ع ــور آفت ــين و رخ ان ــود جب ــه ب ــا م   ت

  لهومآب بشيرالد مانش جناب فيضدفروغ دو
فروغ آفتاب اقبال . ير است و در جمع كبار دولت نويين كبيركه امير ابن ام] ٨٢صفحه[

شمس . امارت تباتامراي گيتي كواكب و او. جبينش و روكش ماه آسمان ذره زمينش
نامش . سپيدة صبح نوروز رويششام شب حرمان تيره و   به جهان فروز آرزوي دل

بهار خزان از دهد و وصف جميلش مانند قدوم  مي ارتشبچون نسيم از بهار دولت و 
نظر   به چشم داشتة التفات چشمش كه سرماية نقد به سخن. فكند گلستان طبع دور مي

. دارد و چشم سخنور محو انور دربارش كه شرمندة فيض خورشيدي خاوري نگردد
برگ بسته و نسيم كه از  به نسيم مالطفتش شكفته، نزهتش دل به غنچه خاطري كه

كارهاي   به بر روي الله و گل شكسته] ٨٣صفحه[مهب لطفش وزيده رنگ خزان 
و  نسيهفتواي آرزو نوال ديگران  به العقد وسطةوا تسبيحهاي  دانه  سلطنت چون با

كند و عقل متينش گلبن كه رنگ  لشكل حمافاضتش نقد تدبيرش ناخن كه عقد 
كش و  بالد كه چهرة شاهدش را اوست غازه آرزو بهم مي. ديدة گلچين زند به حيرت

در جهات شش طبع گلگونه پيراي . نامش معتبر آمد به نازد كه خويش ميسخن بر 
دو كف دست . گي سخنور حجت نگردد هيچ كاره  به عارض انصافش كه سخن

نوازي  سامعه. خورشيد جودش كه سواد شب محرومي بياض روز تمنّا تيره نگرداند
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امد و جشن خر عرصة زبان مي به درون ناخواسته مكمنصيت قدردانيش كه سخن از 
 دردربار   به عرض جوهر آوازة كامرانيش كه تمنّا بي به ]٨٤صفحه[افروزي مسامع 

تر كردن لب تشنه  به مثال نوالش نوشتن قصور عقل باشد كه  به خواهد دريا بارش مي
 غريب بيابان موج نزند و كف فياضش را نيسان گفتن فتور هوش است كه او جز

نوازي كار آفتاب است، چه  ذره. قطره گهر نكندهنگام موعود بر آرزوي صدف   به
ريز  اش سجده آستانة هما كاشانه  به آفتابي كرد و تمنّا. مدح گستر به عجب اگر مديحش

  .سعادت آورد به ارادت گشته، چه شگرف اگر بخت متمنّي از واژوني رو
  قطعه

  گردش عبث كنـد نـه بهـر كشـور آفتـاب       روي نقـل  به شهرت دهند شمه ز حسنش
ــاب    وام عقــد ثريــا ز مــاه و چــرخ بــه اهــدوخ ــوهر آفت ــد گ ــار كن ــر ســرش نث ــا ب   ت

  هــر صــبح طعــن ذرة كــويش بــر آفتــاب  ماهتـاب  بـه  شام طعن لطف بساطش ١هر
  شرم عـذار وي كنـد از خـوي تـر آفتـاب       صـد فـروغ   بـه  مقابل به گر خشك بردمد

ــيه  ــروغ ناص ــاه  داغ از ف ــين م ــر جب ــة رويــش   اش ب ــاب آتــش ز رشــك لمع   در آفت
ــرد از رخ عـــدو    ــو بـ ــت چـ   از آتــش حســام كنــد مضــطر آفتــاب      آب مقاومـ

ــاب    خصـال  باد نهيـب وي چـو وزد بـر زبـون     ــر ســر آفت ــرد ب ــوار ب ــاك در ب   زان خ
ــژده ــه م ــان ب ــه در جه   زر پاش گشت دسـت وي و زرگـر آفتـاب     آرزوي ســخنور ك

ــردش  سر بر زمين كشـد ز تمـرد چـو دشـمنش     ــا ب ــه ت ــاب رخ كشــد خنجــر ب   آفت
  پروين سـپند گـردد و هـم مجمـر آفتـاب       صبح و شـام   به بر دفع چشم زخم حسودش

  تا مه بر آسمان است و شـه خـاور آفتـاب     روي زمين ز مقـدم وي بـاد رشـك خلـد    

  الملك بهادرمختار نواب ساالرجنگ سر القاب ٰدوم جناب معلّي
جود نرسيده و مانند و به ري در چار دانگ هفت كشوربكه همچو او مد] ٨٦صفحه[

يكي از هزارش گوش  به منّت صيتش كه. ربع مسكون دريا اندر كوزه نكشيده  به وي
 .٢ذكر محامد اندكي از بسيارش در ساخت زمين دكن  به نواخت و شكر رباني كه
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خوبي مملكت كه . تركيبش مشك ختن به مقدمش رشك چمن و گل و الي برزن  به
ذاتش مسلّم آمد، در تدبير مدن از پور   به طنت كهمدار مهامش و ترقي سل. چنين شد

اي است مختلف و از حسن نظمش كه صيتها سامعه  زنند همانا افسانه سينا كه مثل مي
رأي بسته كه در رفاه بر روي  به بر اعتبارش اتّفاق حلف ره عذر مفسدان. نوازند مي

جاده پيمايان دكن  حسني از رهزنان ايمن فرموده كه  به خاليق گشاده و شوارع و طرق
ترفيه  به هر كاري منضبط و حكمش  به اوقاتش. كف نهاده  به ].٨٧صفحه[از هميان زر 
يك  به .ابدتقصر رفعتش كمند انديشه درنيابد و بار شكوهش قلّة كوه برن. رعايا مرتبط

رأي تنها  به آسان نگردد ١ناخن صد گره از كار بگشايد و مشكلي كه از آراي تنها
دره رأيي كه اقسام دانه از كف سنگ دمانيد و دشت پرخار گلزار هميشه بهار نا. فرمايد
از مرزي كه كاه نرويد گل برچيد و از كاني كه سنگ نخيزد جوهر گران ارز . گردانيد
 ٢اگر دستخط. ج افكارش ميزان بيان درنسنجديكثرت كارش در عقل نگنجد و نتا. كشيد

ابي مبسوط فراهم آرند و از احكامش اگر خاصش از ذيل احكامش برچينند هر روز كت
كارهاي دور و   به .انجامش طرح جشن افكنند به ها خالصه كنند دبيران روزگار بعد قرن

در جلد ] ٨٨صفحه[موقع مناسب اداني و اعالي را  به كار خودش نظر و  به نزديك چون
گل  به هآوازه قدر دانيش چون عنادل  به وي خيرخواهي ترقّي مدارج برابر هنروران

. سر برد روزگار آرزو كردند  به قرب بساطش  به هجوم آورند و دل از وطن برانگيخته
صدور فرمانش  به سخن آويزة گوشش گرديد بغير عرض تمنّا  به كمالي كه از هر ذي

اهتمام حد بست ممالك خردوران زمين پيما راند كه از دور و  به بالفعل. حزم طلبيده
 صال كه در آنجا ٤بندوبست انگريزي ٣اهتمامان  به د وداد كمال برتازن به نزديك

 دلتعاز وفور م. صرف عمر نيافتند صد چندانش اينجا ماية كامگاري سازند  به
كاران تحذير  فتنه به ستم نگردد و به كارپردازان سلطنت تنبيه است كه خاطري رنجه  به

اج خاص بخشيده حسن نصفت آتش و آب را امتز به .سر جاي نه پذيرد به كه سر فتنه
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 همه هجوم كار تهذيب اين  به .التيام عام دركشيده] ٨٩صفحه[قالب   به و خاك و باد را
بزمش  به اگر. و آستين سالمت عقل را فرويز اديبان اي كه هر دل عزيز است مرتبه  به

حسن  ثقاتصحبتش تأليف نسازند و  به هذيبنو در ت كتانيرسند عجب است كه 
 و ته كنند شگرف كه رسالة نادره در اخالق گزيده نپردازند گلهمحفلش زان به خلق اگر

بنابر مدبران روزگار  انتسباقشورنه از محاسن  دربارشحرمان خود از دربار   به
تفصيل   به از نارسايي بخت در انجمن گهرنثارش و الّا هوشَكْو  ١دستورالعملي برزدمي

كشيده شد يكي از هزار  تحريريز اين همه كه در ح. مند اجمال نيامدمي اوصافش گله
  :آغاز خجسته محامدش در انجام سخن آرزوي اعتبار  به است و

  گشت سوسن تيغ در كف درهم و دينار گـل   از عطاي تيـغ تـيغش و از كمـال بـذل زر    
  بهر قتلش شاخ گـردد نـاوك سـوفار گـل      گل زند كس بر عدويش حـين رزم  ٢دستة

  گاه رجعت چون خدنگ و رمح خنجروار گـل   ااز نگاهش بردمـد چـون پيكـر و رمـح در    
  همچو بلبل عشـق او در دل ز نـوك خـار     هم برويد از شميم بـاد خلقـش هـر كجـا    
ــار موســيقار گــل  بــي  زخمــة مــدحش بــر تــار رگ جــان برزنــد ــزد از منق   تكلّــف ري

  جويـد بــراي كثـرت ديــار گــل   ديـده مــي   ام از دمي كاندر سخن مثل عـذارش كـرده  
  با دم عيسي شود چون از خزان بيـزار گـل    ن خزان را حكم در بستان كندبهر نزهت چو

  اي اظهـار گـل   گر ز عدل وي نمايد شـمه   خرم از بـاد خـزان خنـدد چـو از بـاد بهـار      
  خويش را صدپاره بيند چون شود بيدار گل  خـواب گـل اگـر    بـه  خنجر ابروي وي آيد

  رويـد آنجـا از در و ديـوار گـل     سربسر مي  خوبي مرز دكن كز فيض و يمن مقـدمش 
  شاهدان را زلف سنبل تا بـود رخسـار گـل     تازه بادا بوستان عمر و جـاهش در جهـان  

  ٣سوم عرض زمهري] ٩١صفحه[
كارها معذورم   به سگاالن زلف و كاكل ، ترسم كه چون مضمونطرح سخن افكندم
مهين كارها  چنين بيكاري سرگرم  به اگر. مدح شاه است بجا  به ندانند پرواز سخن

وصمت بر زبان ننهند كه كريمان عذر قصور ناپذيرفته  حد شأنشناسنجيدن   به پندارند
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  ٣١٦  قند پارسي

نكنند و در وصف شايانش بر قصور خامه خنده نزنند كه سخيان در صلة گهري دريا 
انديشة من است ورنه قصر رفعتش از كمند انديشة رفيع  به برگفتماين همه كه . بخشند

آرزوي سخن ورنه عرصة مدحتش از تاز گلگون فكرت   به ره و پااليش خون درين
 ام و همچو موري پاي ملخي كشيده كانشبه پيش شاه دريا و ] ٩٢صفحه[وسيع 

ياب  اگر رتبه. افزايش پاية آبروي من خواهد بود. ام درگاه سليمان نذر آورده  به
بان از سخنم پناه مدح جهان به پذيرائيش گرديد و خيره ديده حاسد پرفن اگر عيبي

برچيد ممدوح ظهوري ابراهيم عادل از دكن بود و مرا نيز ممدوحي خجسته از همان 
 طبع مؤتمن داشتم كه آيد تا كان به از سالها همچو گوهر شاهوار. رشك ختن گلزمين

  .قربانش فرستم  به
مدحش پاية عالي گرفت، چه باشد اگر اين   به جا نرفت و الحمد كه سخن بي هللا
  :وران چنانكه باد معتبر آيد ديده  به نام ناميش گران ارز نمايد و گينن به خاتم

ــرزدن  ــدم بـ ــر زدن     خرامـــان دريـــن ره قـ ــغ و خنج ــدم تي ــر ق ــدم ب   ق
ــه ــا   ب ــرم رس ــه ف ــوري ن ــگ ظه ــبا    رن ــاد ص ــو ب ــپارم چ ــن ره س ــه اي   ك
ــتم  ممدوح جستم ولـي يمـن وجـود    ١نه   روح ظهـــوري درود بـــه فرسـ

ــدم    ــر ق ــوار و قاص ــود دش ــه ره ب ــم    ك ــرم قل ــه خض ــالم ن ــر خي ــه رهب   ن
ــرين   ــدر آفـ ــاران قـ ــپاس قضـ   قــديري ز قـــدرت و نســر آفـــرين    سـ

ــت    بخــت كــه ز اقبــال ممــدوح فرخنــده ــاج و تحـ ــش تـ ــزاوار آرايـ   سـ
ــدد  ــوري مــ ــيدم ز روح ظهــ ــا  رســ   مــد بــه گذشــتم ازيــن ره چــو دري
ــخن  ــتان ســ ــام در بوســ   هر نخـل گشـتم چمـن در چمـن     به  زدم گــ

ــه     ــردم نگ ــرگ ك ــر ب ــازهز ه ــدازه    اي ت ــگ انـ ــر رنـ ــرفتم ز هـ   اي گـ
  رفيـــق عنـــادل شـــدم در نغـــم     شـم  بـه  شنيدم ز هـر گـل شـميمي   

  رنگ از دلـم بـرد صـبر و شـكيب     به  بــو بــود بلبــل فريــب بــه گلــي كــو
ــربشكســـتم   ز بلبـــل نكـــردم از آن هـــيچ ذكـــر ــان فكـ ــتم ز دامـ   بسـ
ــي    ــر گل ــيِ ه ــردم پ ــته ك ــم دس ــي    قل ــكيب از دل بلبلــ ــودم شــ   ربــ
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  شدش نغمه معني و تـر بـرگ حـرف     چو گلدسته زينسـان شـگرف   ١ببستم
ــا   جــزاك اللّهــم گفــت طبــع رســا     ــنفتم دعــ ــوري شــ   ز روح ظهــ

ــنفتم  تــاريخ ســالش مبــرا ز عيــب    بــه ــه ش ــب  ب ــاقي غي ــي ز س   نرم
ــري     گــري ســاقي بــه دهــد جــام و گويــد ــة زمهـ ــام انديشـ ــي جـ   خهـ

* 
ــول بــه خــدايا   ملـول  چو من در جهـانش مگـردان    بخشــاش حســن قب

  شـهرت رفيـق   بـه  هـا  بكن بر زبان  چشـم دقيـق   بـه  اش كـن  پسنديده

  تمام شد

 ٢نهاد رئيس القدر همايون كار جليل گهربار و نتيجة فكر فسون كلكخاتمة طبع ريخته 
صيغة انسداد دختر  ٥پوليس ٤كترپمنشي سيد سعيدالدين سب انس ٣من رؤساي الخيرآباد

  :تعايل يف الدنيا والديناهللا  اسعدهكانپور ] شهر[كشي 
  نام هركه شد آب حيات است به  سخن نزهت ده باغ نبات اسـت 

 و خشور كه درين زمان بهجت توأمان نعت وخشورانحمد ايزد غفور و 
جو باز آمد و  به نوازي صيد قدرداني حضرت نظام نامدار دكن آب رفته سخن سامعه  به

 عمرسه مرتبه  يعنيزش صرف نظر كرد نگين كردن جواهرگران ار به آفتاب انديشه
كه نوطرز مرصّعش ياد از خامة ] ٢صفحه[» سه نثر زمهري« وري شنگرف نسخه نكته

سجع و لطافت عبارت  به دهد و سامعه همچو ابراهيم عادل نثرآراي ترشيز مي
 دشيخورشپارينه و صفحه رشك  ظهوري ديدة انصاف بنگرند آهنگ به اگر. خواهد مي
 ت را آيينه حرف حرفش از كان طبع جواهرپاره توان شمرد كه نورجبين فصاح مه
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جوشد  فياض كه دلبري از بيانش مي ١بخشد و مضمونش همه فيض از مبدع ديده مي  به
بر فصاتش اگر از . جوشد هر فقره ذوالفقار است و هر مصرعة برجسته ابروي يار مي

گل افشانند حاسد  اگررنگيني عبارتش  به جاي خود باشد و  به كنند صادچشم انصاف 
 تسخير فسونش از ماهي تا و چاه  به سحر هاروت. خار خراشد به بر جاي ناخن سينه

سواد نسخة او بر بياض ديدة حور، نتيجة . ماه سزد كه كاتب ديوانسراي خلد كشد  به
رئيس باالسالف يف اخلريآباد نثرآراي نازك خيال . صدر انجمن كمال] ٣صفحه[فكر 
ي و اجللي فر بالشر فاخلقّؤالسالطني باملتويل امل املعظّم من البالد  اكنافجميد باالوصاف يف اخي

و حافظ كالم اهللا االكرب منشي حممد  االنشابالزمهري يف  سلسلة االجماد املتخلّص به صديقي
سعي  حسن به جالله عفه يف حضور املمدوح بافت ارهي بكماله و اهللا تعاٰل جزاهجعفر 

 رينبوعصديق الوجدان مهرور  دودةعلو همت گرامي  به كه زيعزيكارپردازان مطبع 
اهللا تعالي في الدين و الدنيا  نفعهاالحسان هيوالي حسن تميز اعزالحباء منشي عبدالعزيز 

مدت  كمترك  به ها تازه پذيرفت و آوازة خوبي ٤قيام ٣گوالتولي ٢در شهر كانپور محلّه
تقطيع خوب و كاغذ   به رينه مطابع ساختپا] ٤صفحه[واران  مدت آويزة گوشهاي ديده

روشن و سواد روكش فضاي گلشن و خط زيباي عارض دلدار و متن محبوب و بياض 
خيراالنام قباي  ةهجري من هجر ١٢٩٤الحرام سنة  در اواخر محرم نگار حاشية صفوت

 مقتضاي به اگر. گرديد گر لوهدر بركشيد و مانند دلبر چاالك بر منصة دلبري ج انطباع
سهو حرفي يا نقطة خال چهره غلط شده باشد بر مجمر استعجاب سپندش نكنند و از 

االنسان يساق السهو نامه مقابل ساخته حسن صحنش ارزاني فرمايند كه  آيينة غلط
 انه علي كلّعذر صريح است و خنده بر گرية معذرت در بزم كريمان قبيح  والنسيان

  .جديرقدير باالجابته  ٍءشي
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 طبع يختار ةقطع
  تاريخ طبعش شد از دل صـبوري  به  چو شد طبع اين نثـر دلكـش   ١مكرر

ــا   گوش سعيد آمد و خوش به عطا زد ــوري«بگفتـ ــين ظهـ   »دم واپسـ
  ]ه  ١٢٩٤[  

 ٢منشي محمد يحيي صاحب رساي افكار و طبع ةنتيج از تاريخ طبع اين كتاب
  ظله العالي ٣متوطن بلندشهر

ــ   ــاي زم ــافظ و يكت ــري ح ــا زمه   عقـل چسـان افضـالش    گنجد انـدر خـردِ    انمرحب
ــد جعفــر منشــي كامــل و بــي گشت مشهور درين دهر چو سحبان قالش  مثــل محم  

ــال   ــتان كم ــوبي و گلس ــة خ ــدرين نام   زد رقم مدحت شه كلـك همـايون فـالش     ان
ــاي شــه اســكند  ــيض ثن ــاه رگــرد از ف   كنان دنبـالش  هر طرف فوج سخن سجده  ج

ـ    چون مه و مهر سـومين كـرم و اجاللـش     ر عرصـة دهـر  مير محبوب علي شاه كه ب
ــار بــه كــرد ســيراب جهــان را ــدايا   عطــا و ايث ــاد خ ــد ب ــا اب ــه ت ــالش ب ــان اقب   جه

ـ    ســالش» زهــي پــاكيزه آللــي درخشــان«  ي كـه نـويس  گفت هاتف ز ره لطف يحٰي
  )ه  ١٢٩٣(  
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