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 (2) یرازی ش یاهل ۀگنجف

 (2) یرازی ش یاهل ۀگنجف
 یمنزو  نقیعلی  دکتر

 308  –  305 ۀ، برگ1332، سال سوم، مهر 5  ۀدانش، شمار ۀمجل

 ه فجنگ

 7ـ برات ـ  ششم
 ف تو ــــــن آص یدستور سپهر کمتر    رف تو  ــخط اش  یزندگ  ۀنام ای

 »هفت برات« هفت مهر از کف تو بر    اره یس  ۀسپهر و سبع ز ترخوش

 6ـ برات ـ  ششم
 ودــــــــکار مشکل نش چیبا لطف تو ه    که مرا مهر تو از دل نشود   آن ای

 نشود  »شش برات«حاصلبه ک اقچه ی    ا  ـــــوان قضیتت ز دیمهر عنا بی

 5ـ برات ـ  ششم
 1ربــــ وجه بود نام ط یبا لطف توب   کرامت وجه طرب  کف خلق از در ای

 گر»پنج برات« در کف آرد چه عجب   تم ـــش تو پنج انگشیپ یدست ته از

 4ـ برات ـ  ششم
 ی ــــما را بجز از غم تو نبود طلب    یــــ نوش لب ات هریلعل لبت ح ای

 
 شاید »طلب«. 1
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 یبا » چاربرات« طبع، برگ طرب   ن چارچمن یست دراین غمت خاربی (2) یرازی ش یاهل ۀگنجف

 3ـ برات ـ  ششم
 اتیــــ شوق لب تو جان دهد آب ح و ز   ات  ـــــــــــشه نبیشکر لب تو درش  از ای

 برات«  و زخاک و خط و زلف تو دارد »سه   است  شده به خون من محصل تو  چشم

 2 ـ برات ـ ششم
 ن خسته درا یاز در ا ک بارچو شمعی   را ــــــشمع دو عارضت چراغ دو س  ای

 هر دو چشمست مرا  دسوا هتر زـــــب   بدو عارض چو سودا » دوبرات«  خطت

 1ـ برات ـ  ششم
 ند ــک 1ده را رامیدل رم لطف تو     وام کند   یکه مه ازتو روشن آن ای

 ک برات« انعام کندیگر لعل تو »    ت باشد  ـــــنقد دو عالمم قراغ از

 ـ شاه  تنگهـ  هفتم
 ست ـــــــ توحال دل من تبه صورتیب    بان نگهست  یرق یسو  که ترا آن ای

 کف»پادشه« است ه « بتنگهرا که بود» آن      ی کیش یدور قمر که شاه و درو در

 ریـ وز تنگهـ  هفتم
 است   فاش آمده که ملک 2صورت آن شد   است  ش آمدهراخ که غم تو دل آن ای

 است دهــــــآم « پاش تنگهر ی»وز چون دست    هار  ـــشاه بتان شاخ ب یتو ا یپا  در

 
 .د: رمیده آرام 1
 د: درصورت آن. 2
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 10ـ  تنگهـ  هفتم (2) یرازی ش یاهل ۀگنجف

 تو برند از ین و بنفشه رنگ و بو یسرـــن   ن جگرند  یکز تو بتان چو الله خون ای

 1« خرندتنگه» بده  از او یکه جو  یمشک   تو از خاک کمست  یتو با بو  کوی در

 9ـ  تنگهـ  هفتم
 کم از خاک بود م و زریبا لطف تو س     ود  ــکز کرمت خلق فرحناک ب ای

 ود ـــــــــه افالک ب« برابر ن  تنگهه »ن      درکف ما   یچ است ولیتوه شیپ از

 8ـ  تنگهـ  هفتم
 شت ـــــــــــمست تو بهشت ابد از دست به    رشت ــــ سرو قد ماه رخ حور س  ای

 « دل هشت بهشت تنگه هشته »ب بفروخت    وسف مصر  ی یت ایداریشوق خر از

 7ـ  تنگهـ  هفتم
 تو پادشه بود چاکر او  یشدرو    ر او  بکه رخ تو گل نشد هم آن ای

 تر اوــ« اختنگه هفتبه بالله »    م  یاز عظمت بما فروشد نخر چرخ

 6ـ  تنگهـ  هفتم
 مارندید بــــــــهرگوشه ز نرگس تو ص     ارند  کگل که ترا چو من هزار اف ای

 « که درکف دارندتنگه »شش مستان تو     سگت  یکف پاه چو نرگس ب زندیر

 5ـ  تنگهـ  هفتم
 رد ــ یحسرت مه تو صد گدا ب یدر کو    رد  ـــــــ یکه سگت آب رخم نپذ آن ای

 
 مجلس چنین است.  ۀد: نسخ 1

 سنگی که از او جوی بده تنگه خرند    خاک بهشت در کوی تو با بوی تو از 
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 ردی« دستش گتنگه که به »پنج یزیچ   جز ناخن دست ه ست بین ترا شیدرو (2) یرازی ش یاهل ۀگنجف

 4ـ  تنگهـ  هفتم
 امروز که زرفشان بود شاخ سمن    سن رخ تو بهار دل من  ح   ای

 « درچار چمن تنگه چون الله به »چار    ش  یعه نند بیتو شاهانه نش رندان

 3ـ  تنگهـ  هفتم
 ست ــــــــعالم همه نرگس صفت از چشم تو م    رست ـپباده  ۀتو ترسا بچ چشم ای

 دسته « چون سه برگست بتنگه را که »سه آن    قدح نهد ز شوق تو چو گل  یپا  در

 2ـ  تنگهـ  هفتم
 اندافته یصد خسته دل از لبت شفا     اند افته یرخان صفا ی کز تو پر ای

 اندافته ی« تا تنگه از خاک درت »دو    ز مه و مهرگذشت یچرخ فلک ن از

 1ـ  تنگهـ  هفتم
 م ـــــش توام ز پادشه افزونیدرو    نونم  ت مجیشوق آهو  که ز آن ای

 « اگر مرا بود قار و بمتنگه کی»    گنج  خوار آسوده زرند شراب من

 ـ قماش ـ شاه  هشتم 
 رتــــــــخب یبا صورت خوبست ز معن   رت ـــــــامد اندر نظین ی که پر آن ای

 است برت «یقماش  که نه »پادشاه یعنی   رآس ه تو پادشه رأس ب گس ه ب راضی

 ر یـ قماش ـ وز هشتم 
 ردــن ببیرخسار تو آب صورت چ   ه درد  ــــــــغنچ ۀلب تو پرد آن که ای

 شمرد «یر را قماش یعقل »وز یک   که زند عشق شهنشاه تو تخت  جا آن
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 10ـ قماش ـ  هشتم  (2) یرازی ش یاهل ۀگنجف
 دــــشکننی تو رونق شکر م یهالب    د  ـنادو عارضت چراغ چمن آن که ای

 ن فکنندیقماش« رنگ تو »ده یدرپا    چمن  یهاچمن گذرکه گل ه ره ب کی

 9ـ قماش ـ  هشتم 
 د ـــنامانند منت هزار در او صاف    ند  االف کم برت بتان زخود آن که ای

 افالک که » نه قماش« الوان بافند     ست ـــــــخلعت ت یکارگه قضا پ در

 8ـ  ـ قماش هشتم 
 راشـــــــجان بتان زخار خار تو خ در    نهان ساخته فاش   تو را ز ۀخند ای

 قماش« »هشت درهشت بهشت افکند    ور  ـن ۀفرش تو از حلق یپ ز رضوان

 7ـ قماش ـ  هشتم 
 نظاره  یکن یفلک گه یگر سو     شاه بتان ورشک صد مه پاره   ای

 ارهیس  ۀقماش« سبع »هفت با    حمل چرخ کشد  ۀش تو بر یپ در

 6ـ قماش ـ  هشتم 
 زاده ی ــــــــــ تیکم چون تو پسر مادر گ    چو سرو، آزاده غم دهر هم  از ای

 آماده  قماش« است»شش نرگس صفت    اندازت   یدست بتان ز بهر پا  در

 5ـ قماش ـ  هشتم 
 اند از تو آموخته یخوبان همه خوب   اند  گل برافروخته رخت چو  آن که ای

 اندقماش« خلعتت دوخته  از »پنج   ن و الله و گل ـــاسمیو سمن  نینسر
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 4ـ قماش ـ  هشتم  (2) یرازی ش یاهل ۀگنجف
 کهان تا به مهمان ز غم عشقت مست   ان ـــــدر دهن تنگ توصد سرنه ای

 هانـــــــقماش« چار بازار ج از »چار    تن ننشست  ۀجنس غمت بوصل جز

 3ـ قماش ـ  هشتم 
  آن که ای

 
 رمــــــــــــن نبیاحیباخط تو منت از ر    رم  ـــــ ظدرن  یل تازه ترگ

 ک جو نخرم یه قماش« را ب ن»سهیمن ا    ن چه بود  یتوگل و الله و نسر شیپ

 2ـ قماش ـ  هشتم 
 اش ــــــخسته مب ن من دلیکم شین بیز    راش ــــخنهیس  ۀناله کشته مرا ب ای

 »دوقماش« دش تار و پود باکه  ستین خوش    کس مباف آن سرزلف   جان ۀرشت با

 1ـ قماش ـ  هشتم 
 ه ــــــــغمت نهان وفاشند هم یایجو     ه  ـــکز ستم تو اشک پاشند هم ای

 ند«همهاقماش  کی» از اهل جهان که    تو نظر دوخته است  ی وفاه ب اهلی

 (ق1100  :د)  یدهشم یار غط

 نامه تعبر
ن گفته یگنجفه چن  ۀن جمله دربار آدارد و از    ی مخصوص چند باز  یبخش  نامهتعبر  ۀدر کتابچ  یهجر   1100سال    یمتوف  یمشهد  طغرای

اند دهیبرچ  هادکان  یده. اصنافش از کساد بازاریک جا ندیکس    چیده و از دفتر وجودش دو فرد را هیپاره گردغ مهاجرت پاره یاست: گنجفه را دل از ت

 رونقی ید، از ب ید به آواز آیصدا، که تار ام  و »چنگ« گوش بر  دیآمیباز    یر« منتظر که آب رفته، به جو یده، »شمشیدار کشید از دامن خریام  دستو  

نشسته، »ده   هایل س ید« در یسف سرخ« به رنگ زرد عهد بسته و »زر نمانده »زر  ی»قماش« پنبه را آتش به جان افتاده و »تاج« را در کاله اعتبار پشم

 .مرندش مین یی»برات« را به کاغذ حلوا ۀو دست خرندیز نمیک پشیغالم« را به 

 : رباعی
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 دـــــــــــ رونق ز قماش تا بنداف رس    اگر که ناصاف رسد  1در گنجفه هون (2) یرازی ش یاهل ۀگنجف

 صراف رسد ۀدو صد خواجه رش بیخ    ونــــــک هید یایصف غالم تو ب گر

   ح یتصح

ک  ی. از  گرددی اکنون درج م  هاش شده است که درست آنیت غلط و پس و پیش چاپ شد چند بیپ  ۀن منظومه که در شمار یدر بخش اول ا

 ن منظومه استفاده شد.یح ایدر تصح باشدیا مینمحمد دانش بزرگ   یز که متعلق به آقا ین یرازیش  یاهل ۀگر گنجفید ۀنسخ

 8غالم ـ  -1

 ست سردار سالم یتوام ن یکو  از

 1غالم ـ  -1

 ست ترا یزندگان که چو آب یلعل    ست ترا یستانکمال دل آن که ای

 4تاج ـ  -2

 تاج« ازچار طرف  ش تو »چهاریپ   ش ین بوس، نهند از سرخو یزمه ب شاهان

 5ـ  یاشرف -4

 لطف نکرد  یتو درجهان کس مانند    درد   ی اک غم و دارویلطف تو تر ای

 گلزرد  چون ینه کفه ب اش«یاشرف »پنج    آورد   یروز یدر تو روه ب هرکو 

 4ـ  یاشرف -4

 ه رخ ترا ب کهآن  ای
 
 ستــــــــــــتو غم جهان بر طرف  یبا شاد   ل صد شرفست گ

 کفست ه شت بیاست جام ع «یاشرف »چار   ف تو ـــــک برگ اگر در چار ۀالل چون

 

  

 
 زر رایج در هند است. ۀسک یهون نوع 1
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 ه نامکتاب (2) یرازی ش یاهل ۀگنجف

 نمایۀ کتاب و مقاله
 ق(  1100 )د: یمشهد طغرای ،نامهتعبر

 ؛  خ1356شفق، تهران،  ۀصادق رضازاد ۀترجم  هرمان اته، ،یفارس  یاتادب یختار

 ؛ خ 1362تهران،  ی،احمد منزو  یرتحر یگران،و د پورین آر یحیی ۀترجم. ا. برگل، ی: یچ. ا.، ترجمه به روس  ی،استور ،یفارس  یاتادبتاریخ 

 خ. 1370تهران،  الله صفا،ذبیحیران، در ا یاتادب یختار

محمد دانش   نسخۀ مجلس شورای ملی؛ نسخۀق(  942  –  858، محمد فرزند یوسف اهلی شیرازی )رباعیات گنجفه،  یرازیش   یاهل  ۀگنجف

 .یانبزرگ

 خ. 1398تهران،  ی،اسالم یمجلس شورا موزه و مرکز اسناد، محمد صاحبی، ق(11)سده  یمشهد یرسائل طغرا
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