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 چکیده

.  روزگهار فهیط    مربهط  به    منحصر به  رهرا ا،ه ،     یا تذکره الخیال، نسخۀ خطّی معارج         

 یانیخطا را با ب یک  عطاطف و اعتقااات ارون  یشعرا یفاز ،خنان پربار و لط ی ارزشمندا ین گنج

  ا،ه  که  البتّه    یرباع  س،نط نگِ ا، جُ  نقالب اشعار ا. اند ارآوراه  رتحر ۀشتب  ر  باو ز  عبد

جنهگ    هن ا جهامع  .  نهد آ یب  حساب نم ینداشت  و جزء قالب رباع یآن وزن رباع زا یتعداا اندک

  هن ار ا وی. ا،ه  از رجال اوران فیطی و نطۀ شاه عب ها  او ل   یمحم دفالح رضط یرزام نییس،

 یهب را ب  ترت ی اترباع کلّکراه و  یشاعر معافر و قبل از خطا را گراآور 763 ی اترباع مجمطع ،

 مشهطا ا،ه   نسخ   نار ا یگطناگطن ینمضام. ا،  نگاشت  بر ا،ا  تخلّص شعرا یحروف تهج 

و  یمهذهب  یمکهران میهاه   نما هان  یبهرا اعران ش داه مینشان و ا،   یقرآن ینها مضام ک  اکثر آن

پروراگهار   :یلاز قب ا،  یمطضطعاتا ن اثر شامل . دنا  گررت ها از قرآن بهرهخطا  مطرا نظر یاخالق

ی هطا، ، طمع، غروریپر،تیاانسان از ان یاور،یارش ب   و نیز نسب  ب  بندگانکرانش  بیف الطو ا

 یگاه نسخۀ خطّی  نار ا.  ...و الیتع حق یچطن و چرا یب  ش،تا، تطج   ب  مرگ ،گذر عمر، سنی

 یلتکم  او  یمتیه ید،تأک یها برا مصراع یار الب  ال  او  یرباع  انار پا یقرآن یباتترک الیاظ و یزن

 .ا،تیااه شده ا،  یناًآن مضمطن، ع
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ي معارج الخيال           961  معّرفي نسخهء خطّ
 

 مهمقدّ

،نگِ ررهنگ و ااب آن ،رزمین ب  شمار  نط س، از جمل  ذخا ر گران ار هر ا اری آثار ا،      

ند و میور می ام ا متأ، یان  با گهذر زمهان ا،هتخطش     . ند عامل شنا،اندن تمد ن ا ار خطا باشندناطت 

ها  ا مهجطر ماندنشان و ا حتّی ناشناخت  و  شدن آن اار حطااث روزگار شده و ا ن امر ،بب خدش 

ه ا،  و همین امر باعث شده ک  برخی از محقّقان و های گرانما   گرا د گمنام ماندن ا ن مجمطع 

برای بازشناختن و نگاهداش  ا ن میراث ررهنگی و مجمطع  ،پا،داران ا ن حطزه مند، شه های ارز 

های نییس رقط ب  الیل اربرااشتن اشعار نط ارتۀ شاعران  نامی نیس  ک    ا ن گنجین. کطشش کنند

ات جهانگشای و گمنامی ک  ب  رهر،  اابی  نشان شاعران بیمهم  و ارزنده هستند، بلک  ب  ،بب نام 

د، برجست  و قابل تطج   شدهنپار،ی ارزوا د، ک  از امتیازات ارزشمند ا ن آثهار خطّهی به  شهمار     نا 

از ا گر نکات قابل مشاهده ار بعضی از کتب تذکره و جنگ. روا می ، ذکر رنهطن اابهی هماننهد    ها 

. ا،  ک  ا ن کار انگیهزۀ نگارنهدگان از گهراآوری آن ا،ه     ... فنا ع بد عی و عروض و قاری  و 

ی از شعرهای ناب  شاعران را جمعا کنند برگز ده همچنین آنان ،عی می وری و ب  مضامین بار ک آ 

و ب  ذکر امتیازات هنهری و شهاعران    کنندهای آن و همچنین رنطن شعری تطج   لطیی اشعار و بیان 

.آن بپراازند  

سانی ک  جامع  چند نسخۀ ارزشمند خطّی، ار زمان فیطی ا، ، میرزا محم دفهالح   کی از ک      

وی از رجال ،یا،ی و ررهنگی مشهطر عصر فیطی و نیز از . رضطی ملقّب ب  فدرالممالک ا، 

  آ،تان او و پدرش از اشخافی هستند ک  ار اوران شاه عب ا  او ل، تطلی . شاعران آن اوران ا، 

الشّهمس  خهطا،    الس لطن  ار کتاب مطلع محم دحسن خان اعتماا. ندا ده ااشت قد  رضطی را بر عه

حاج مطلی محم دفالح، افالً تربتهی ا،ه ، ولکهن بعهد از     »: اربارۀ محم دفالح چنین نطشت  ا، 

لسَالم، مجاورت مشهد مقهد   رضهطی   ا تحصیل و تکمیل علطم شرعی   ار عتبات ائم ۀ عراق عَلَیه م

هزار و او س  و چهل و شش ب  رحم  ا زای پیط،  و ار قبر،تان قتلگاه به   اختیار کرا و ار 

  فهیطی،  عنهی ررزنهدِ    وی از نزا کان شهاه عب ها  (. :316:976،الس لطن  اعتماا)« خاک ،پراه شد

اختر او ل شاه ب  نام شاهزااه بیگم ا،  ک  پهیش از پااشهاهی وی به  انیها آمهد و پهیش از پهدر        

میرزا محسن رضطی، ررزند میرزا الغ رضطی ا،  ک  وی از جمل  علمها   پدر ا شان نیز. ارگذش 
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و رجال بزرگ ،ااات رضطی و بانی مدر،ۀ فالحیۀ مشهد، معهروف به  مدر،هۀ نهط اب ار ،هنۀ      

شهاهزااه بهیگم را به  میهرزا محسهن      »: ار خصطص ماار محم دفالح چنین ذکر شده. ا،  9106

پسر ب  وجطا آمد ک   کی ابطالقا،م میرزا نام ااشه  و   رضطی، متطلّی مشهد اااه بطاند و از او او

هجهری   9109اختر خلیی  ،لطان، ااماا ا گر شاه را گررت  بطا و ار شب جمعۀ آخر رجب ،هال  

ا گری را هم ک  با پدرش ار مشههد بهطا، منطچهرخهان حهاکم     . ب  ررمان شاه فیی کطرش کراند

« گم ار زنههدگانی شههاه عب هها  ارگذشهه شههاهزااه بههی. آنجهها، بهه  ررمههان آن پااشههاه کههطر کههرا 

 (. 555:9760،رلسیی)

قاضی خهان ،هییی   »: اربارۀ پدر میرزا محم دفالح رضطی نیز ا ن گطن  بیان شده ا،  ک           

الحسینی ک  فدر بطا، از آن منصب معزول گشت ، قاضی ،لطان تربتی ک  از ،ااات مط،طی ترب  

  رضط   بطا، بد ن رتبۀ عالی ارجمنهدی  اره  و تطلی ه    حیدر   و متط لی ،رکار ریض آثار روضۀ

،رکار ریض آثار ب  میرزا محسن رضطی، ولد میرزا الغ که  به  شهرف مصهاهرت حضهرت اعلهی       

ار ا هن جنهگ از میهرزا الهغ،     (. :1:0:970،ا،هکندربیگ ترکمهان  )« ،رارراز ا، ، تیهط ض  اره   

 :ز جمل  رباعی ات او، رباعی ز ر ا. پدربزرگ محم دفالح، چهار رباعی مندرج ا، 

 اي آن که تو بـزم گل رُخـان را نمکـی  

 اي دریابــی  خواهـی که ز بـاده نــأهه 

 

ــه آتـــش مـــا نمکــی    گاهـــی برنــان ب

ــی  ــکن را نمک ـــل خویأ ــه لع ـــار ک  زنه

 (75:الخیال معارج)                             

هها   ، به  آن هها  ،ه  ری از کتهب و ره میرزا محم دفالح آثاری از خطا برجا گذاشت  ک  ار برخ      

 .الخیال لطا ف. 7الخیال  معارج. :جطاهرالخیال . 9: ا ن آثار عبارتند از. اشاره شده ا، 

کن نهام ا هن او   ٰله ها، ، ها ی ا،  ک  وی خالق آن نگالخیال، از ج  جطاهرالخیال و معارج»       

د فالح خرا،هانی  ها میهرزا محم دفهالح     فاحب الذّر ع  وی را ،ی . کتاب ار الذّر ع  نیامده ا، 

رضطی خطانده و کتاب اقا ق الحقا ق را ک  مجمطعۀ رباعی ات جمعی از شهاعران متقهد م و متهأخّر    

. (70:-75:0:،ج9135آقا بزرگ طهرانی،) «ااند ا ران و ب  ترتیب حروف هجا، ، از آثار میرزا می

الخیهال بها    گیه  که  معهارج    ناطته  م ها مهی  ا. ا ن او اثر اربراارندۀ رباعی ات شعرای مختلف ا،ه  

الخیهال بهر ا،ها  ترتیهب الیبها ی        جطاهرالخیال اارای تیاوتی هستند و آن ا نک  رباعی ات معهارج 



      
 

 
  

    

ي معارج الخيال           :96  معّرفي نسخهء خطّ
 

ار جطاهرالخیال ب  شکل مطضهطعی   ها تخلّص شاعران آن رباعی ات تنظیم گشت ، ولی ترتیب رباعی

 .ا، 

مهثالً ،هی و هیه  ربهاعی از کمهال ا،هماعیل ار       . تقر باً رباعی ات هر او جنگ مانند هم ا،ه     

الخیهال مشههطا ا،ه  و آن     جطاهرالخیال ضبط شده ک  غیر از  ک رباعی، تکرار بقیۀ آن ار معارج

 :رباعی ا ن ا، 

ــن   ــمي دل م ــلی ب ـــم مسلس  اي زل

ـــو داده ــه ت ــن دل ب ــو م ــراي دل ت  ام ب

 

ــره    ـــی گ ــل لت ــن  وي لع ــاي دل م  گأ

ــن   ــراي دل م ــده ب ــی م ــه کس ــو دل ب  ت

 (11 :الخیال جواهر)                           

گی  ک  غیر  ناطت اربارۀ رباعی اتی ک  ار ا ن او مجمطع  ب  ا،م کمال ا،ماعیل ثب  شده، می      

شها د ار آن زمهان   . هها ار ا هطان ا شهان مشهاهده نشهد      از چهار رباعی از آن رباعی ات، بقیۀ رباعی

بطاه ک  قبل از ر،یدن ب  اوران ما ا،تخطش نابطای شده و  ای از ا طان وی ار ا،  میرزا نسخ 

 :مثل ا ن رباعی ات. ها منسطب ب  وی بطاه ا،   ا شا د ا ن رباعی

 

 پـو  تـو رنـد    کی دنی به زلم الله

 کوتاهـی قـدّ تـو بــراي دل مـانــی  

 

 یــا لــ  بــه لــ  تــکرفرو  تــو رنــد 

 تا نالـۀ زار مــا بـه گــو  تــو رنـد     

 (11:الخیال معارج)                             

 :و همچنین   

ــر تــیرین  رکــات   خــال لتــی اي دلت

 یا روح نـکندر انـی کـز تأـنه لتـی     

 

 عکــم میســی نأســکه بــر تــا  نتــات 

 جــا کــرده کنـــار چأمـــۀ آ   یـــات

 (17:همان)                                     

ار . ال ا،ماعیل آمده، ک  ار ا طان وی  اره  نشهد  الخیال ب  نام کم رباعی ات مذکطر ار معارج      

مطرا شاعران ا گر ا ن نسخ  ک  فاحب ا طان هستند نیز چنین ا،  ک  برخی از رباعی ات آنان را 

همان گطن  ک  قبالً بیان شد، شا د ا ن رباعی ات منسطب ب  آنان باشهد  . تطان ار ا طانشان  ار  نمی

 .ل از ر،یدن ب  عصر حاضر از میان ررت  ا، و  ا اگر ب  آنان تعلّق ااشت ، قب
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ماننهد ا هن ربهاعی که  ار     . برخی از ا ن رباعی ات نیز ار ا طان شعرای ا گر قابل مشاهده ا،    

 .شطا ا ده می المعانی نیامده، ام ا ار مجمطع  رباعی ات بابا ارضل کاشانی ا طان خلّاق

 گردد نه نکونی بد اصل وگدا چو خواجه

 زه ز گـــوهر نــازي گــر دایــر  کــو  

 

 دونــی  ،مغـرور تود نداند از دتمــن  

 از کوزه همان برون تـراود کـه درونـی  

 (11:همان)                                     

نگ جطاهرالخیال منهدرج  همچنین رباعی کمال ا،ماعیل ک  ار فیحۀ قبل اشاره شد و ار ج        

 .مشهطا ا، ا طان وی  911ار فیحۀ  وا، ، ار واقع ب  نام امیرشاهی ،بزواری 

ا ن نسهخۀ  . جطاهرالخیال، مجمطع  رباعی اتی ا،  بر ا،ا  حروف تهج ی و ب  خطّ نستعلیق      

. باب ک  هر باب اارای چند ن رصل ا، ، گراآوری شده ا،  9:خطّی ب  ترتیب  مطضطعی، ار 

  ترتیب الیبای قطاری و بها آوران نهام   باب، همۀ رباعی ات را ب 9:میرزا محم دفالح بعد از ذکر ا ن 

به  او روش   ناطت ها، می بنابرا ن برای مشاهدۀ رباعی. شاعر هر رباعی، ب  رشتۀ نظم ارآوراه ا، 

 عنهی رباعی هات بها ههر     . ها و هم از لحهاظ مطضهطع   جستجط کرا، هم از لحاظ ترتیب الیبائی قاری 

های خاف هی   مؤلّف ار نطشتن رباعی ات از نشان . مطضطعی، ب  ترتیب الیبائی قاری  کتاب  شده ا، 

کند ک  او نقط  ار مقابل هر رباعی ب  معنی تأم ل ار معنی آن و وجطا  ا،تیااه کراه و خطا بیان می

،  نقط  نشانۀ اشکال ار آن ا،  و چنانک  ار میان چهار مصهراع نقطه  گذاشهت  شهده، به  ا هن       

ان اهندۀ ذوق شعری میرزا محم دفالح ا،  که   ا ن روش، نش. معنا،  ک  منتخب  منتخب ا، 

 .شطا نگ ا گری مشاهده مینگ ا،  و کمتر ار جُنکتۀ قابل تطج   ار ا ن جُ

نظیهر از ابیهات    نگی میص ل و بهی الخیال نیز اثری ا گر از میرزا محم دفالح رضطی، ج  لطا ف       

های کم نظیری ا،  و  رای ارزشبرگز دۀ شعرای پار،ی زبان ا،  ک  از جمل  آثار مهم  وی و اا

کتاب  . را ف خطا، مجمطعۀ و،یعی از اشعار شعرای عصر فیط   را اارا،  ار مقا س  با آثار هم

الخیال، ابیات منتخبی از شاعران، بر حسب  ار نسخۀ خطّی  لطا ف. ا ن نسخ ، مرتّب و پاکیزه ا، 

. قابهل آن  ااااشه  شهده ا،ه     ب و نهام گط نهده ار م  ها و ب  ترتیب حهروف تهج هی مرتّه    را ف

گراآوراندۀ ا ن اثر منظطم ارزشمند، همچطن آثار ا گرش، تنها ب  ذکر اشعار شعرای ا رانی بسهنده  

تعداا ز اای از ا هن شهعرا گمنهام    . نکراه و شعرای هندی را نیز ار مجمطعۀ خطا جای اااه ا، 
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 ، شاعران ،بک هندی هستند و بیشتر شاعران ا ن مجمطع. مؤلّف عصرهستند و بسیاری از آنان هم

گی  ک   ناطت ها ارج شده ا،  و ب  همین الیل میهاطالعات اندکی اربارۀ بعضی از آنها ار تذکر

الخیال کمک شا انی ب  شنا،ا ی و معرّری شعرای ا رانی مقیم هند ار روزگار فهیطی   جنگ لطا ف

ای از ا ن مجمطعه  به  امهر     ف ق خال.هه 9910ار ،ال . د و از ا ن جه  حائز اهم ی  ا، نک می

الخیال بر  ،عی جامع  لطا ف(. 3:-76:رضطی)میرزا محم دفالح رضطی تط،ط نصرت کتاب  شده 

ا ن ا،  ک  بیشتر، اشعار و ابیاتی را ار ا ن مجمطع  مضبط  کند ک  ار ،ا ر آثار گط نهدگان آن،  

 .گراا میب  آن اشاره نشده ا،  و جزء شعرهای نط ارتۀ ا ن شاعران محسطب 

میرزا عالوه بر خلق ا ن آثار، از آن جا ی ک  خطا نیز شاعر بطاه، اشهعار خهطا را ار کنهار آثهار        

 .شعری شاعران، ذکر نمطاه ا، 

 

 الخیال نگ معارججُ

ای و،هیع از رباعی هات نهاب شهعرای      الخیال، مجمطعه   جنگ ارزشمند و منحصر ب  ررا معارج     

وی ار ا ن اثر نیز رباعی اتی ز با و لطیف، ههم  . محم دفالح رضطی ا، عصر میرزا  متقد م و نیز هم

های پیش از خطا ارج کراه،  تر  اوران خطا و زمان از شاعران نامی و هم از شاعران کم نام و نشان

کسانی همچطن محم دابراهیم، ملّها  . دنشط ک  ا گر برخی از آنان ار عصر جد د گمنام محسطب می

از جملۀ شاعران کم نام و نشانی هستند ک  رباعی اتشهان ار  ... راب، ملّا رحمی و محم دعلی، میرزا ت

 .نگ نما ان ا، ا ن جُ

چطن ا ن شخصی   برجستۀ اوران فیط  ، خطا نیز شاعر بطاه و از گط ندگان شعر  آن اوران       

همکهاران حیطهۀ   گی  ک  ار اورۀ خطا ب  الیل شاعر بطانش ب  نطعی با  نتطا روا، می ب  شمار می

رعالی   خطا آشنا بطاه و  ا شعر آنان را ا ده و  ا شنیده ا،ه  که  تطانسهت  رباعی هات بسهیاری از      

را ررامطشی بر آثارشان نشست ، ار ا ن مجمطع  عرض  شعرای کم رروغی ک  ا گر ار ا ن اوران گَ

 چطن هر»: یتۀ وی ار ا ن اثربنا بر گ. رباعی اتی ک  اغلب النشین و پندآمطز هستند و قابل تأم ل. کند

ر،ال  مذکطرند، جمع نمطاه ار تح  ا،م هر   نک  ار ا  یشعرا ی اتک  از رباع یبلند یاالتجا خ
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 یهده گراان یمسهم   الخیال معارجآن را ب   خاص  یباو را بخصطص ذکر نمطاه، ب  ترت ی اترباع ، ک

 .(::الخیال معارج) «ا، 

جطاهرالخیهال   هاینگری از رباعی ات شعرای گطناگطن ار جُشما ب  رشتۀ نظم ارآورن تعداا بی    

هها   نگ، ک  ار ا ن او ر،ال  نیز برخهی از آن الخیال، همچنین رباعی ات تراو ده از جامع ج  و معارج

اهد ک  وی ب  ا ن قالب شعری عالق  ااشهت  و به  همهین الیهل اقهدام به         مشهطا ا، ، نشان می

های میرزا محم دفالح ا،  ک  ار ا ن  باعی ات ز ر از جمل  رباعیر. ها کراه ا،  مضبط  کران آن

 :نسخ  کتاب  شده
 گر نامـه نیـاه و گر نفیـد انی مــرا 
 دانم که بهأی جاودان جاي مـن انـی  

 

 از روز جـزا خـوف بعـیـد انــی مــرا   
 چـون بر کَـرم خـدا امـیـد انـی مــرا 

 (61:همان)                                     
 بسکم به تـو پیمــان درنـکی ز نخسـی   
ــیم   ـــار وجح ــود ز دوز  و ن ــروا نت  پ

 

 هرگـز نأوم در ره پیمــان تــو نسـی    
 عهدم به تو از روز السـی انـی درنـی   

 (همان)                                        

اه جطاهرالخیهال، به    الخیال ب  همر ای از معارج اهلل مرعشی نجیی ار قم، نسخ  آ  ار کتابخانۀ      

. الخیهال را اربهراارا   معارج 16شطا ک  از ابتدای ا ن مجمطع  تا برگ  نگهداری می 91637شمارۀ 

رباعی  011:نگارنده، تعداا . ا،  93×6:/5فیح ، ب  ابعاا  :91الخیال شامل  نسخۀ خطّی معارج

گاشت ،  عنهی همه  جها    نط س ب  ترتیب حروف تهج ی ن نگِ ا، گط ندۀ شعر را ار ا ن ج  763از 

ا هن ترتیهب تنهها ار    . ای ک  بعد از آن آمده، مالحظ  نمطاه ا،  حرف آخر هر رباعی را با رباعی

، شاعران را نیز از روی تخلّصشان به  ترتیهب حهروف الیبها     ندهمطرا رباعی ات نیس ، بلک  گراآور

برخی از « الطا حرف»ین الزم ا،  گیت  شطا ک  ار جا ی از ا ن مجمطع ،  عنی ب. ضبط کراه ا، 

وی (. 00-03:همهان )ا، ، مضبط  شده ا،  « السین حرف»ها  آن ،شاعرانی ک  حرف او ل تخلّص

هر شاعر را باالی نام آن شاعر، ب  شکل ر ز نطشت ، ک  برخی از آنهها  ها    ،ار زمان نگارش تخلّص

ا را از روی ا،هم شهاعر و   هه  کامالً پاک شده و  ا کمرنگ گشت  و ناخطانا،  ک  البتّ  برخهی از آن 

گیتنی ا، ، تمام منتخبات . تطان تشخیص ااا برخی ا گر را از شرح حال آنان و  ا رباعی اتشان می
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شاعر، ارتهااگی   763نگ با ذکر نام گط ندۀ آن نگاشت  شده ا،  و رقط نام او شاعر از میان ا ن جُ

 (.63،99:همان)اارا و قابل تشخیص نیس  

را « الهرَحِیم   الرَحمن  اهلل ب سم »گطن  عمل کراه ک  ابتدا  فالح، ار کتاب  ا ن اثر بد نمیرزا محم د       

ذکر، ،پس نام شاعر را ز ر آن نگاشت  و بعد از آن، رباعی  ها رباعی هات منتخهب آن شهاعر را ز هر      

و از رونهد   البتّ  مطارا معدوای از آنها جزء قالب رباعی به  شهمار نمهی   . نامش مکتطب کراه ا، 

. ها رعا   نشده ا،ه   ن گانۀ رباعی و ترتیب قاری  ار آ اند، چطن اوزان اوازاه فطرت رباعی خارج

خهطرا،   تطان ب  ا ن او بی  ک  ار منتخب رباعی ات میر محم دباقر ااماا ب  چشم می ب  ططر مثال می

 :اشاره کرا

 کند اگر مکـکلّم نظر بـه قـدر عــدوّت   

 عـزول میر بدیهۀ عقل از عمـل تـود م  

 

 قیــاج جــوهر فــرد از چــه هســی عــدم 

 اگــر ندانــد  از جنـــم قابـــل تقســیم

 (1:همان)                                      

تطان گی  ک  ههم از فهطرت    و نیز ار او بی  ز ر از منتخب رباعی ات بابا افلی اماوندی، می     

 :رباعی خارج ا،  و هم قاری  ندارا

 اَجـل میـی  جهان جـام و فلـس نـاقی،    

 خمصــی نیســی اصــلی هــی  کــم را

 

ــی    ـــلم می ـــو  و مِ ــاده ن ــب ب  خمی

ــی   ازیــن جــام و ازیــن نــاقی، ازیــن می

 (5:همان)                                       

نگ، برای بعضی از رباعی ات شماره تعبی  کراه و آن ب  ا هن الیهل ا،ه  که      میرزا ار ا ن جُ       

باعی ات بر ا،ا  حروف الیبا شطا، چطن برخهی از رباعی هات جها به  جها      خطاننده متطج   ترتیب ر

ماننهد رباعی هات میهر    . گذاری، جای ار،  آن را مشخّص کراه ا،  نطشت  شده و کاتب با شماره

ها ی ار باالی هر برگ از نسهخ  ار ،هم  چها، از     همچنین شماره . نسخ  :3مغیث ار فیحۀ 

 .های آن ا،  اهندۀ ترتیب برگ طرا ک  نشانخ ابتدا تا انتهای نسخ  ب  چشم می

ار بعضی از فیحات ا ن مجمطع ، برخی از رباعی ات ار حاشی   ا ال ب  الی رباعی ات ا گهر         

تهطان از روی را هف  ها     ای هم برای آنها ذکر نشده ا، ، بنابرا ن تنها می مندرج گرا ده و شماره

، ک  هم ار حاشی  و هم ار :3مثل برخی رباعی ات فیحۀ . شان شد قاریۀ آنها، متطج   ترتیب الیبا ی
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ار بعضی فیحات، همۀ منتخب رباعی هات  هک شهاعر ار حاشهیۀ     . میان رباعی ات ا گر آمده ا، 

تطان از روی تخلّص شاعر، ب  مکهان ار،ه  آن پهی بهرا و آنهها را به         فیح  کتاب  شده، ک  می

 .:6ی ات ملّا ،ییای بروجرای، ار فیحۀ مثل رباع. ترتیب الیبا ار جای خطا تعبی  کرا

از مشخّصات ا گر ا ن نسخۀ خطّی، ااشتن رکاب  ا،  ک  البتّ  ار برخی از برگهای نسهخ           

رکاب  ب  ا هن  . ک  احتماالً  ا پاک شده و  ا نگارنده، ررامطش کراه آن را ذکر کند. شطا مشاهده نمی

ن هر برگ، او لین کلم  از او لین رباعی فیحۀ اوم فطرت ا،  ک  ز ر آخر ن رباعی فیحۀ آغاز 

ا ن کار ار تصحیح نسخ  بسیار ،طامند ا،  و ار بازنط سی آن کمک رراوانهی  . نطشت  شده ا، 

ز را با مشاهدۀ ا ن کلم  از او لین رباعی بطان  رباعی فیحۀ بعد ک  بها ا هن کلمه  شهروع     . کند می

ا ن اربارۀ فیحاتی ا،  ک  رو ب  روی هم و ار  ک برگ البتّ  . گراا شطا، اطمینان حافل می می

گیتنی ا،  ک  ار  ک مطرا پس از منتخب رباعی هات میهرزا طهاهر نصهرآباای، رکابه       . قرار اارند

ر،هد که     ب  نظر مهی . ا،  ام ا وقتی فیحۀ بعد را نگاه کنیم، چنین چیزی مشهطا نیس « اهلل ب سم »

ب  همین الیل ا ن رباعی ات را . و همچنین نام شاعر آن منتخبات ارتااه ا،  «الرَحِیم الرَحمن  اهلل  ب سم »

تههطان منیههک از رباعی هات میههرزا طههاهر نصههرآباای اانسهه    که  فههد و هیتههاا ربههاعی ا،ه ، مههی  

 (.01:الخیال معارج)

ا ن مجمطعه  نیسه  و کهامالً متیهاوت      ندهگیتنی ا،  ک  برخی از رباعی ات، ب  خطّ گراآور      

ز هر بعضهی از ا هن    . و واضح ا،  ک  میرزا محم دفالح، کاتبی را برای کمک ب  کار گررته  ا،  

برخهی ا گهر از ا هن    . رباعی ات، نام کاتب و ،ال نگارش آن ارج گرا ده، ام ا نام وی ناخطانا،ه  

تهطان   البتّ  ا ن رباعی ات، خطّی شبی  ب  هم اارند و می. رباعی ات مذکطر نیز بدون نام و تار خ هستند

مثالً منتخب رباعی ات باباطاهر ار چند جهای  . تشخیص ااا ک  ا ن خط مربط  ب  همان کاتب ا، 

ا ن مجمطع  مضبط  ا،  ک  تنها ار  ک جا ب  خطّ جهامع و ار بقیهۀ جاهها به  خهطّ آن کاتهب       

 .در،د منتخب رباعی اتی ک  با ا ن وضع ار نسخ  وجطا اارند، الحاقی باشن ب  نظر می. مشهطا ا، 

تطان ب  آن اشاره کرا، ا ن ا،  ک  رباعی ات آقاجعیر ،ارو بهاار او بار ار  مطرا ا گری ک  می     

ار باالی نهام شهاعر   « الرَحِیم الرَحمن  اهلل  ب سم »نگ ارج شده ا، ، ک   ک جا جاهای مختلف ا ن جُ

ا ن مجمطع  کتاب  شهده  ذکر نشده و نشان اهندۀ ااامۀ رباعی ات ا ن شاعر ا،  ک  ار جای ا گر 
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ر،هد که  وی پهس از     ب  نظهر مهی  . ا ن رباعی ات ار هر او جا با خطّ خطاِ جامع آمده ا، . ا، 

گذشت ، رباعی ات ا گری از  نطشتن منتخب رباعی ات آقاجعیر و بعد از مد تی ک  از کتاب  ا ن اثر می

 .ا ن شاعر ب  ا،  آوراه ک  ار ااامۀ مندرجاتش، کتاب  کراه ا، 

الخیال، رباعی ات ،رگراانی ا،  که  بهرای او شهاعر به  طهطر       از ا گر مطارا برجستۀ معارج      

گراا، ک  همهان ربهاعی    ای ار منتخب رباعی ات شاعری مشاهده می  عنی رباعی. مشترک آمده ا، 

ا ن رباعی ات ،هرگراان ار چنهد جهای ا هن     . ار منتخب رباعی ات شاعر ا گری نیز ذکر شده ا، 

 .خطرا عۀ خطّی ب  چشم میمجمط

همانند ا ن رباعی، ک  هم ار منتخب رباعی ات خی ام و ههم ار منتخهب رباعی هات خطاجه  نصهیر         

 :طط،ی ارج گرا ده ا، 

 من میی خورم و هر که چو مـن اهل بود

 دانسی میی خـوردن مـن  ـب ز ازل می

 

 میی خـوردن مـن بـه نـزد او نـهل بـود       

ـ      ـل بـود گر میی نخـورم علــم خـدا جه

 (6 ، 36:همان)                                

و  ا رباعی ز ر ک  ار منتخب رباعی ات خی ام و نیز منتخب رباعی ات شیخ ابط،عید ابطالخیر، عیناً      

 .شطا مشاهده می

ـ  خیّـام تنی بـه خیمـه     د رانــی اي مانَ

 فـرّا  اجـل ز بهــر دییــر مـنــزل   

 

 ار فنــانی جـان نلطانی کـه منـزلش د   

 این خیمه بیفکنـد چـو نـلطان برخانـی    

 (6 ،36:همان)                                 

خهطرا، ا هن ا،ه  که  میهرزا محم دفهالح        الخیال ب  چشم مهی  از نکات ا گری ک  ار معارج      

آوراه « الخا حرف»ذکر کراه و ار « خامطش»الد  ن محم د مطلطی را ب  وضطح  رضطی تخلّص جالل

نهگ، ار  مؤلّف عالوه بر ا هن ج  . تطان ب  آوازۀ تخلّص مذکطر ار نزا قدما پی برا ا، ، بنابرا ن می

الخیال نیز از همین تخلّص برای مطالنا ا،تیااه کراه  نگ ا گرش  عنی جطاهرالخیال و لطا فاو جُ

حم هدباقر الیه    م کند که   ذکر می( مطلطی)ن محم د  الد  ار کتاب مطالنا جاللا،تاا رروزانیر . ا، 

و علّ  ا ن اا عا را مشاهدۀ کلمۀ بیان کراه « خامطش»معافر، تخلّص مطلطی را  اانشمندافیهانی، 

 (.3:9703:،رروزانیر)ق اشارت و تلمیح، اانست  ا،   ها ب  طر ار خاتمۀ اکثر غزل« خامطش»
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 قهین  »نتخهب رباعی هات   آغاز و با م« عنا   خان آشنا»نگِ با ارزش، با منتخب رباعی ات ا ن جُ     

 .پذ را پا ان می« جررااقانی

 

 الخیال انلو  نیار   روف و کلمات در معارج   

نط س، تیاوتهای بارزی نسهب  به  نگهارش حهروف و      نگ ا، الخطّ ا ن ج  نطع کتاب  و ر،م   

 :کلمات ار عصر حاضر اارا

 :همانند. ررت  ا، ب  کار « ک»ار همۀ مطارا ب  فطرت حرف « گ»ار ا ن نسخ ، حرف    

 گل گطش                          کل  کطش       

 :مثل. اکثر جاها ب  کلمۀ پس از خطا چسبیده ا، « ب »حرف اضارۀ    

 ب  ظهطر بظهطر                      ب  تحقیق بتحقیق      

 :مانند. برخی کلمات مرکّب، پیط،ت  نگارش شده ا،    

 قدر عالی عالیقدر      

به  طهطر   . گاهی نیز کلمات ک  ب  الیل نگارشی با د پیط،ت  نطشت  شطند، جدا نگاشت  شده ا،    

 :شطا مثال ب  ا ن کلمات اشاره می

 کالنتر تر  ا،تر                              کالن ر   ا،      

 :مثل. نشانۀ ندا، ب  منااا چسبیده ا، « ای»ار ا ن مجمطع ،    

 ال ای  مسکین                       ا دل  ای  ا مسکین      

. ، ار اکثر جاها حذف شده ا، «ای»بط ژه پس از مصط ت بلند « ا، »صط ت آغاز ن همچنین م   

 :مانند

  کی ا،  مدهطشی ا،                       کیس   مدهطشیس       

 :غیرملیطظ، حتّی ار کلمات رار،ی« ه»گرا عربی ب  جای « ة»آوران    

 پراه ة اپر     

 :همانند. نشانۀ رعل ار برخی از ارعال امری، جدا کتاب  شده ا، « ب»   

 ببین بین  ب      
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ب  . ب  کلمات پس از خطا، پیط،ت  نطشت  شده ا،  «آن»و « ا ن»نگ، ار بعضی مطارا ار ا ن جُ   

 :تطان ب  ا ن مطارا اشاره کرا ططر مثال می

 آن روز ا ن هم        آنروز  آن رطرت             ا نهم   آنیطرت      

 :ب  ضمیر  ا کلمۀ پیش از خطا چسبیده ا، میعطلی  ا حرف اضار ، « را»گاهی    

 خدای را آن را                   خدا را  آنرا      

 :همچطن. آوراه شده ا، « آ»و نیز الف کطتاه ار بعضی از کلمات، ب  شکل    

 ا،ماعیل ا،معیل      

 :مانند. حذف گرا ده ا، « او»ی مطاقع، مصط ت آغاز ن  ا همزۀ ار برخ   

 از او ازو    

هماننهد ا هن   . ذکر گرا هده ا،ه   « ز»ب  جای حرف « ض»نگ، ار مطارا نااری حرف ار ا ن جُ   

 :کلم 

 زال ضدل    

 :مثل. شده ا، مندرج « ذ»ب  جای حرف « ز»گاهی نیز حرف    

 ذر ه ه زر      

. ار برخی از جاهای ا ن مجمطع ، اشاره کرا« ز»ب  جای حرف « ذ»تطان ب  ذکر حرف  همچنین می

 :همچطن

 زهر ذهر  

 :مانند ا ن مطرا. و نیز ار جاها ی از ا ن نسخۀ خطّی، نشانۀ مد حذف شده ا،    

 آب اب      

 :همچطن ا ن مطرا. گاهی ا ن نشان ، جا ب  جا نطشت  شده ا،    

 آرا،ت  ارآ،ت       

 .خطاب خطآب : همانند. شده ا،  بیجا آوراه « آ»و گاهی نیز مد  مصط ت بلند    

 :مثل. کلمات ب  طرز مصطلح امروزی مضبط  نشده ا، نگ، ار برخی مطاضع ار ا ن ج    

 .خر،ند خطر،ند : و  ا. خامطش خطامطش      
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 :همچطن. برخی کلمات ا ن جنگ، ب  زبان عامیان  مندرج شده ا،      

 خطانساری طنساری خطاندم                    خ خطندم      

 :ار معدوا مطارای همچطن« ت»ب  جای حرف «  »همچنین ا، ، آوران حرف    

 تب طب                     

مثهل ا هن   . ب  کار ررته  ا،ه   « ای»ب  شکل ( کمکی)ب  جای رابط   ا رعل معین « ی= ء »گاهی   

 :مطرا

 ای شده  شدۀ        

و نیز گاهی . ک  او کاو : همچطن. ار بعضی مطاقع ب  کلمۀ بعد از خطا متّصل شده ا، « ک »   

 .کاری ک  کار ک  : مانند. چسبیده ا، « ک »ای ب   کلم 

 :مثل. اقعار بعضی مط« غ»ب  جای حرف « ق»نگاشتن حرف    

 شغال شقال : ،اغر                و  ا ،اقر      

و همچنین ،ر هم نطشت  شدن او کلم  با هط    ا،تطری متیاوت، از ا گر نکات نگارشی ا هن     

 :نط س ا،  مجمطعۀ ا، 

 غطری کن غطر کن                ک عد            کعد       

 

 الخیال مضامین رباعیّات معارج

رباعی اتی بسیار پندآمطز و . نگ گرانما  ، بسیار متنط ع و قابل تأم ل ا، مضامین شعری ار ا ن ج    

اتی همچنین ا،تعارات و تشهبیهات و تطفهیی  ... . النشین و مشحطن از حکم ، اندرز، مدح، ذم و 

نهگ  ار ا ن ج ... اربارۀ می و ،اقی، وفف  ار، غم و شاای  ا ن واای و نیز وفف حال عاشق و 

ی ا گهری  اهه  آرا ه  . ا،ه   انگیهز خطرا ک  بسیار شهگرف و ال  ات پار،ی ب  چشم مینظیر اابی  کم

ار ا ن گنجینۀ خطّهی،  ... المثل و نیز آ ات و مطضطعات قرآنی، احاا ث و بهمچطن تلمیح و ضر

ار رباعی ات ا ن مجمطع ، اغلب ب  مرگ و قیامه ، رهها ی از انیاپر،هتی، ،هرکطب      . هطا ا، مش

و ( ص)حضرت محم هد   ژهبط یاله یایو اول یاانبهطای نیس، پرهیز از غرور و خطابینی و نیز مدح 

  هن ارباعی هاتِ  ار  ناآنه  یهها  یبزرگهطار  ذکر منزل  ههدا تی و . اشاره شده ا،  (ع)یحضرت عل
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ناپا داری   ،مضامینی همانندِ خطا،ازی و آگاهی انسان، گذر عمر . دآ یب  چشم م اوانرر ،مجمطع 

از ا گر مطارای ا،  ک  ار ا ن اثر بهدانها  ... بد و پلید و  هایخصل  و ناچیز بطان انیا، نکطهش

 ینرا ضمن تحسه  طبیخامهر  ک ا،   یزبرانگ  تأم لآنقدر ناب و  هاا ن ،رواه. پرااخت  شده ا، 

نیهز مشهاهده    ی اتاز رباع یبرخ ،نسخ   ناار . اارا یم وا یزنار معنای ژرف آنها ب  تعم ق و تأ ید، 

و  یمشهاعر ار تتمه   و اشهاره اارا   مار قرآن کر   آ ک از  یبخش ا  ایآ  ب   یماًمستقشطند ک   می

 .را ب  کار براه ا،  ها آن ،خطا یرباع یمتیه

 

 هاي تعلیمی و بمغی اثر جنته

 لمَبریدن از اَ   

نامال مات روزگار باعث شده . ات پار،ی بسیار گستراه ا، اامنۀ پند و اندرز ار نظم و نثر اابی    

ک  شاعران و نط سندگان از راه شعر و نطشتار ب  اندرز مرام زمهان خهط ش پرااخته  و آنهان را از     

 .شطا یماعی ات بسیار ا ده ار ا ن مجمطع  نیز از ا ن رب. اعمال ناشا س  و مذمطم برحذر کنند

 :گط د یممیرزا طاهر نصرآباای    

ـ  تا ـ  ـیرپ ـ   یصیرـو    یبـه در دل نرن

ـ طـول اَ  یـن ا یذ باد تا کـکاغ چون  لمَ

 

ـ   ینز  ـ   ـبحـر پرآت  یو  بـه نـا ل نرن

ـ  یـن تا نیسلد ا ـ  ـرتک ـ ـه بـه من  یزل نرن

 (36:الخیال معارج)                             

 :آناز دن شرها  و یاال نبستن ب  ان   

 :اقانی ار ا ن باره گط دعلی جررا میر عین   

 اي کـرده تـرا   ـ ّ دنیــا مسـکی  

 مغرور جهان مأو که چـون رنـگ  نـا   

 

 هأیـار نأین کـه چــر  نـازد پسـکی     

ــود در دنــکی ــیش از دو نــه روزي نت  ب

 (71:همان)                                     

شابطری هم بسیار ز با تطفیف انیا و رها کهران آن را ار شهعرش بیهان    محم دفااق نی و مالّ      

 :کند یم

ــه  ـــا ب  ـــارس نأســکن از دنی ـــِی ف ــی   کن ـــص  ب ـــقایش  از من ــه ب ـــا ب   انکغن
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ــد   ــانش کورن ــی و طالت ـــا زن زت  دنی

 

 نابینــــا ب ـــه ،تــــوي زن زتـــی روي

 (61:همان)                                     

 غرور   

 .شطارای ا ن جُنگ، ار ا ن مضمطن  مذمطم رباعی ات رراوانی  ار  میاز شع   

 اي دل تو بـه هـر خیـال مغـرور مأـو     

ـــد  خـــودبینانند کـــز خـــدا دور تدن

 

 پـــروانه صــفی کأــکۀ هــر نـــور مأــو 

ــو   ـــدا دور مأ ــود آ و از خ ــس خ  نزدی

 (  :همان)                                     

 .الد  ن محم د مطلطی ا،  لرباعی  اا شده از جال   

    

 ي نفمهوا

پیهروی از   ،پراازنهد یم یجست  و ب  خطا،از یک  وار،تگان همطاره از آن اور یدیخصل  پل    

چرا ک  پیروی از هطای نیس ار تعارض با هدا   ار راه خهدا اانسهت     .ا،  های نیسانیهشطاخ

شعرا مرام را ب  ترک آن رهنمهطن  . اارا ین زم  نار ا یشماریب ی اترباع یزجُنگ ن ا ن. شده ا، 

 .،ازندیرا از عطاقب آن آگاه م  شانو ا

 :گط دیمرضا  کی از شعرای ا ن نسخ ، میرعلی   

 اتدـب یکـمـال یدل خـواهــش ز بـ در

 انـی  یزهوج لتر که از يانی نر پوچ

 

 باتــد یـالـــیذّات جهـــان جملــه خـلــ 

 باتـد  یکـه پـر از هوانـی خـال     یظرف

 (  :همان)                                     

 :د اررمیمخداوند ار ا ن باره ار قرآن کر م    

وَ مَن أَضَلُ مِمَن  اتَبَعَ هَطَاهُ ب غَیر  هُدًی مِنَ اللَه ِ ِ نَ   رَإ ن لَم  َستَج یبُطا لَکَ رَاعلَم أَنَمَا  َتَب عُطنَ أَهطَاءَهُم   

 (.51:قصص)ی القَطمَ الظَالِمِینَاللَ َ لَا َهدِ

   

  رص و طمعدر  

 هـر کار کـزو به کار کردي هیــ  انـی    دنـیا چو تو چأم باز کردي هیـ  انی
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 چون صورت آینه تماتا  خو  انی

 

 چون دنی طمع دراز کردي هـی  انـی  

 (75:الخیال معارج)                             

از وی او رباعی ار ا هن  . ن مضمطن و متعلّق ب  محم د ابراهیم ا، رباعی مذکطر اربراارندۀ ا     

 .مجمطع  کتاب  شده ا، 

 :و  ا ا ن رباعی ز با از محم دطاهر کشمیری   

 طامع که به ملس و  رص گـردد راهـی  

 قـارون تـه خاک رفـی از طـول امــل 

 

ــ  ن   ــعی عت ــدر ن ـــاهی  یم ــد کوت  کن

 تــــا بــــردارد درم ز پأـــی مــــاهی

 (73:همان)                                     

 نکایش پروردگار    

حمن جرجانی، ار رباعی بسیار ز با ی، ب  مدح پروراگار خط ش پرااخت  و تنها او را عبدالرّ مالّ   

 :ااند بنده از ثنای کامل او عاجز ا،  یمخطاند، هرچند ک  شا ستۀ ،تا ش می

 تــو بـود   یــاي که کمــال کتـر  آنِـا

ـ  ي مد و ثنـا از را چه  دّ  ما  و بـود ـت

 

ــ  ـــم نم ــا یعال ــر عط ــود ياز بح ــو ب  ت

 تــو بــود يتــو نــزا يهــم  مــد و ثنــا

 (6 :همان)                                     

 روزي مقدّر انی   

 :دگط یگطن  م  نا  با یب  ز ی،نهاوند یباقآقا    

ـ  یــا واجه دگر چـه نـان دن  ـخ اي  یطلت

ـ  هی   فـردا خواهـد   اعـیی دا طـاز تو خ

 

ــ رزق   ــو مق ــدّر اـت ــن ــ یی ب ــا طلت  یج

ــ ــ  يامروز از او روزـکـ ـــردا طلتـ  یفـ

 (5:همان)                                       

 .(01:روم)خَلَقَکُم ثُمَ رَزَقَکُم  یالَذِ اَللَ ُ: ررما دخداوند ار ،طرۀ روم ار ا ن باره می     

ات تار خی ما بطاه و شاعران   مضامینی ا،  ک  ار کلّ اوران اابی مدح و ذم همطاره از جمل       

 .اند براه بان از آن ار پیشبرا مقافد خط ش ب  کار می و اا
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 انکعاره

 :ملّا عرری شیرازی   

 اي توق لتی ز صـتر مـن بـرده ثتـات    

 مأکاق لتـی را چـه اجـل خـون ریـزد    

 

ــات     ــام نت ــمی ک ــکرین تتسّ ــا از ت  تل

ــرو چ  ــل ف ــا اج ــات از تی ــد آ   ی  ک

 (76:الخیال معارج)                             

 المثل تأتیه و ضر 

 :شر یا ار ا ن مجمطع ، ،خن ب  ز با ی ب  فرّاف تشبی  شده ا،  مالّار تنها رباعی    

 صرّاف نخن با  و نـخن بـیش میـو   

 گـو  تـو دو دادند و زبـان تـو یکـی 

 

 تــا از تـــو ندرنــند نخـــن، پــیش میــو 

 ی کــه دو بأــنو و یکــی بــیش میــویعنــ

 (67:همان)                                     

 تلمیح

 تـا دل بر نـوز عأـب محــرم نأــود  

 یـس دم بـه خــدا محتّـکی پیـدا کــن 

 

ــی کــم نأــود   ــر  اجک ــه غی ــس ّرّه ب  ی

 تــا میـــل بــه گنـــدمی چــو آدم نأــود

 (6 :همان)                                     

میرزا محم د،عید حکیم قمی ا،  ک  ار مصرع آخر شعرش، تلمیحی ب   ،گط ندۀ رباعی مزبطر    

 .اارا( ع)اا،تان حضرت آام

 المثل ضر 

میههرزا محم ههدتقی کالنتههر نیشههابطر، از شههعرای ا ههن جنههگ ا،هه  کهه  ار  کههی از رباعی ههاتش      

 .معروف ار زبان رار،ی را ب  کار براه ا،  المثلی ضرب

 ز جهان نیسی بِز رنج و تعـ   اصل 

  ترکش کن و گـوتـۀ فـراغـی بنأیـن

 

ـــط    ـــار م ـــردم روزگ ــاز م  ل ـطَل  مَ

 نه تـیر تـکر خـواه و نـه دیـدار عـر       

 (33:همان)                                     

 لمّ و نأر مرتّ 

ــگ   در عأب تو اي نیار پـر کینـه و جنـگ    ــا دل تن ـــاي جهــان ب  گأـــکیم نـراپ
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 تد دنـی ز کار و مانـد پــا از رفکـار   

 

 به ننگ که به نر زدیم وآن بم که این بم

 (37:همان)                                     

 .رباعی مذکطر، ،ی و هشتمین رباعی از منتخب رباعی ات شیخ ابط،عید ابطالخیر ا،     

،رگشتگی عاشق، وجطا نگ، رباعی ات چشمگیری از وفف معشطق و غم و همچنین ار ا ن ج    

 :اارا؛ از آن جمل  ا، 

 ز آن موي میان فکر مـرا جانکـاه انـی   

 خو  با دل زار عاتقان پیچیـده انـی  

 

 دنی نخن کوتـاه انـی   ز آن زلم رناُ 

 آن زلــم مـیـر ز دودمــان آه انــی 

 (59:همان)                                     

 .ع قزو نی ا، میرزا رری ،گط ندۀ رباعی ذکر شده   

ک  نام ،را ندۀ آن ار نسخ   ،رباعی ز ر نیز ار ،رگشتگی عاشق و گال   از معشطق ،رواه شده   

 :  ا، ن ررتاز میا

 آن تو  که عهد دونـکداري بأکسـی  

 گفی که بعد از این به خــوابم بینـی   می

 

 رفی و مـنش گرفکـه دامـن در دنـی     می 

 پنداتی که بعد از او مرا خـوابی هسـی  

 (15:همان)                                     

 :و همچنین ا ن رباعی ار وفف معشطق، از حکیم ظهطری   

 زار آورده انـی  از لعل تـو چهـره اللـه   

 گویی قـد دلـکش تــو و پنِــۀ تــو   

 

 رنـیی به ر  بـاس و بـهـار آورده انـی  

 تاخی انی که آفکـا  بـار آورده انـی  

 (33:همان)                                     

 .اگرا یمضامین، خصطفی   بارزی ا،  ک  ار رباعی ات حکیم ظهطری مشاهده متنط ع     

نهگ، از  ططر ک  قبل از ا ن بیان شد، گط ندگان شعر ار ،روان برخهی از رباعی هات ا هن ج    همان   

و حتّهی   انهد  بهراه  بهرهی برای تکمیل و  ا تتمیم ،خن خط ش قرآن یباتو ترک تااحاا ث و نیز آ 

 .اند را ز ن  رباعی خطا کراه ای گاهی بخشی از آ  

 :ش، ب  حد ث قد،ی اشاره ااراا ملّا مؤمن حسین  زای ار مصراع آخر ا ن رباعی   

 جانی انـی کـز آالیـش تـن پـاک آمـد        ا مـد که نـر نـریـر افــمک آمــد  
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 یس  رف ز مِموعـۀ قـدر و تـرفش   

 

 االَفـــلَاک آمـــدلَولَــاک لَمَـــا خَـلَقـــیُ 

 (55:همان)                                     

 :مغربی آمده ا، ار رباعی ات شیخ    

ـ ـچ دنیـا  نیــم هاـا درو پنـو ربـاط و م

ـ  يجهان خدا دودر هر   مانـد و بـم   یم

 

 یممــان یکــه مــا درو مــ ين نتــرـتــو ظــ 

ــاق ــ یب ـــان عَـلَهمــه کـــُل  مَ ــان یـهَ  یمفَ

 (57:همان)                                     

 .حمن ا، الرّ ۀ،طراز  6:  ۀآ ،فَانٍ یهَامَن عَلَ کُل    

و ا ن رباعی منسطب ب  حکیم عمرخی ام ک  ار ا طان وی نیامده، ام ا ار ا هن نسهخ  به  نهام وی        

 :مشهطا ا، 

 رَتـانفَطَــ سَـــما ُالکــه بــود ا َّا  روزي

ـ   یـرم دامـن تــو بی   من  تاـانـدر عرص

 

ــو آن دم کــه بـــود ا َّا الن   ــدَرَتُِْ  ومُ انکَ

ــکیَّنـــ ٍ قُ هَيِصـــنما بــــ  میوگـــ  یْلَـ

 (  :همان)                                     

َا      َا الن  .انیطار ا،  ۀاز ،طر 9  ۀ، آالسَما ُ انفَطَرَت اّ    رتکط ۀاز ،طر :  ۀآ یزن ومُ انکَدَرَتُِاّ 

 .ا،   رتکط ۀاز ،طر 1  ۀ، آَّن ٍ قُکیلَی يِهَب : ینهمچن. ا، 

 :حکیم ظهطری   

ـ   روید  یــس هـا لتّ  ش از زبـان ـبـه جواب

ـ      این  رراه نـه راه پانـی بأـکا  بـه ن

 

 یسدـلــ  تأــنه لتالــ  ز نــممش نعــ 

 یــسلَـــع نَعلَافل مأــو از درنــگ فَاخ ـغــ

 (35:همان)                                     

 .(:9:ط ) یسَأنَا رَبُسَ فَاخلَع نَعلَ یا نِ: ا،   ۀ قرآن کر مآ  ناز ابرگررت   ،سینَعلَ فَاخلَع   

، آخهر ن رر،هتااۀ خداونهد و    (ص)و نیز رباعی اتی ار وفف پیغمبران مخصطفاً حضرت محم د   

وانهی که  مثهال    او همچنین رباعی ات مذهبی و آئینی ز بای رر( ع)امامان شر ف بط ژه حضرت علی

چطن گنجها ش ا هن پهژوهش    . خطرا هر کدام ار گنجا ش ا ن مقال  نیس ، ب  چشم می آوران از

، حضرت (ص) ی ار وفف پروراگار، حضرت محم دها محدوا ا، ، بنابرا ن رقط ب  ذکر رباعی

 .شطا و وفف کعب  بسنده می( ع)علی
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 :ره کرااشا یجرجان حمنعبدالرّن ب  ا ن رباعی از ملّا اتطیمار تطفیف پروراگار،    

 همره همـه اونـی   و ینهمنأ و همسایه

 جمـع ۀانـِـمـن فـرد و نهـانخـان در

 

 در دلب گدا و کسـوت تـه همـه اونـی     

ـ     یبـاهلل همه اونی، ثُـمَ بـاهلل همـه اون

 (6 :الخیال معارج)                             

از اوفهاف حمیهده و خصهال    تعالی ک   کهی    باریی ز ر از عراقی، ک  وی از شیقرباع  ا و     

 :گط دجمیلۀ خدا نسب  ب  مخلطقات و مطجطاات عالم ا، ، ،خن می

 اه همــه کــمـی پنـــر مکــ یۀنــا اي

 ه غــمـچــ یراه را ز تقصـــگنــ اربـــا 

 

ــاک درت گر يو  ــاهخ ــ یزگ ــمـهم  ه ک

 نی عذرخواه همـه کـم  وقی تف چون تَ

 (76:همان)                                    

 :پدر میرزا مهدی مستطری مطقطرات، ار وفف کعب  آمده ،باعی  میرزا عبداهللتنها ر   

 

 آن را که رهی به کعتۀ صـدق و صفانـی  

 رمزي انی که میقات ره کعته تش انی

 

ــاز چــ     چهــار ارکــان پیدانــیدَار  َ

 که تو را ز تش جهی رو به خدانی یعنی

 ( 7:همان)                                     

ططر ک  قبالً ذکر شد، وجطا ا ن نطع مضامین ار ا ن جنگ بسیار برجست  ا،ه  و نشهان   همان     

از ا مان و اعتقاا باالی اکثر شاعران ا ن مجمطع  و نیز گراآور آنها  عنی میرزا محم دفالح رضطی، 

ع آوری ا هن نهط  وی ب  الیهل اعتقهاااتش بیشهتر ،هعی بهر جمهع      . ب  پروراگار و ائم ۀ معصطم اارا

رباعی ات کراه، ب  ططری ک  ار هر جا ی از ا ن نسخ  ک  نظهر بینهداز م، کمتهر رباعی هاتی بها ا هن       

همانند رباعی ز ر که  گط نهدۀ آن، میهرزا نصهیر عتیقهی، ار وفهف آخهر ن        . مضامین نیامده ا، 

 :گط درر،تااۀ خداوند چنین می

ـ    پیغمتر  راج انـی ـما کـه صـا   مع

ـ     او  ـودبـود وجــود هــمه و آخــر ب

 

ـ    تــاج انـی   ییــر د یمتــران رق پـبر ف

 انـی و بـر زبـر امـواج انـی      یرز یادر

 ( 3:همان)                                     

 .اارا لَوالکَ لَمَا خَلَقیُ االَفمکک  رباعی مذکطر اشاره ب  حد ث قد،ی    
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ت عشق و شطق ب  ا،  ک  پای تطحید شاعر از شد ( ع)و  ا ا ن رباعی ار وفف حضرت علی   

 :ها نزا ک شده مطلی لغز ده و ب  حلطلی

 در دایـر  وجـود مـوجـود علـی انی

ـــأدي  ـــران ن ـــقاد وی ــۀ اعک  گـــر خان

 

 مقصود علی انیدر هر دو جهان مقصد و 

 مـن فـا  بیفکمی که معتود علـی انـی  

 (9 :همان)                                     

را ( ع)الد  ن محم د مطلطی ا، ، ک  ا ن چنهین ز بها حضهرت علهی     ز جاللرباعی  اا شده، ا       

 .کندوفف می

. ، ار کالمش نما ان کراه ا،ه  (ع)رباعی ز ر نیز اراات خطا را ب  اوازاه امام معصطم شاعر ار   

 .کند ای ا،  ک  از میر معزّالد  ن محم د  زای ار ا ن مجمطع  خطانما ی میا ن تنها رباعی

 نتــی خواجــۀ خـــورتید غــمماز بعــد 

 او مهر جهان فروز و تس نیسی که مهر

 

ــی  ـــام مـ ــه دوازده امـ ــدان کـ  دامند مـ

 ش دور تمـــامهَـــگـــردد بـــه دوازده مَ

 (53:همان)                                     

رباعی ات ذکر شده، تنها بخش اندکی از رباعی ات ا ن مجمطع  ا،  ک  ار ا ن مقاله   هاا شهد،        

ای که  ههر    ههای نهاب و پرما ه     ا،ه  از ربهاعی   مملط  ،نگ ارزشمند خطّی،ر ا ن ج  تا گرن  ،رو

 .اارا کند و او را ب  تحسین وا می مخاطبی را ب  خطاندن و تأم ل ار آن ترغیب می
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 یريگنکیِه

میهرزا   اورۀ مای ا،  از رباعی ات شعرای متقد م و حتّی هه  مجمطع  ،الخیالمعارج یجُنگ ااب       

شهاعران قهرن    ۀاربهار  قصهد اارنهد  که    یکسان یا،  برا یخطب یارمنبع بسمحم دفالح رضطی و 

و اشهعار نط ارتهۀ    ن مجمطع  ب  ،بب شنا،اندن شاعرانا . کنند یقو قبل از آن تحق یهجر  ازاهم

انهد و    ناشناخت ا ن نسخۀ خطّیشاعران  برخی ازچطن . اارای ارزش و اهم ی  بسیاری ا،  آنان،

منهدان شهعر و ااب   عالقه   یشهتر بهتهر و ب  یابیباعث ا،هت ا ن اثر  ،اند، بنابرا ن  ا کمتر شناخت  شده

به    یکمهک بزرگه  و تحقیهق و برر،هی ار ا هن بهاره      شطایها م آن ی اتشعرا و رباع  نب  ا رار،ی

 .کندیشناخ  مؤلّف و اثرش م  عنیشناخ  آنان 

 هها  آن یخطاندن و برر،ک  خطرا، یب  چشم م یرراوان قیالخا و یقرآن ینمضامنگ ار ا ن جُ      

 .شطایاش میطیان یباعث تأم ل و تیکّر انسان نسب  ب  اعمال و ررتار خطا ار زندگ

 ها   ،ی هات خطا شاعر بطاه و رباع ا،اثر منحصر ب  رر  نا ندهگراآور ی،محم دفالح رضط یرزام      

  نار ا یک  از و ی اتیمطضطع رباع. جمطع  کتاب  کراه ا، م  نرا ار ا ی اتشاز رباع یبخش  دشا

آوران ب  ارگاه  یو کرم خداوند، رو لطفب   یدنیس، ام یاز هطا یزمطجطا ا، ، پره یخطّ ۀنسخ

  هن ار ا که  خداشنا  و مؤمن بهطاه   یمرا یاهد وینشان م، ک  ا،   ن ا، از ا یاو و مسائل

کهراه اکثهر    ی،ع ی،و اخالق یقرآن ینب  مضام علّق خاطرت یلب  الوی . ،رواه ا، یشعر م ین زم

  هن به  ا  تطج ه  . مطضطعات باشهد   نا ۀکند، ارباریم یگراآور  گرا یرا هم ک  از شعرا ی اتیرباع

اربرگررته  ا،ه ،    ینمضهام  ینآن را همه  ی هات از رباع  یک  حجهم بهاال  اهد نشان می یجُنگ خطّ

 یناز مضهام  مملهط  اخالقهی و  و  یمذهب یارا مجمطع  یخطّ ۀنسخ  ناک   یس نافطاب ن بنابرا ن

 .خطاهد بطااز لطف ن یهر اهل ال خال یک  خطاندن آن برا یم،بدان یو معنط یحکم
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 منابع و مآخذفهرنی 

 .ترجمۀ محم دمهدی رطالاوند یم،قرآن کر  -9

روزن ،  شیرازی، احمد بهشتی، ب  کطشش ،ی ددیوان ، (9736) ، ن ا،ماعیلد لا المافیهانی، ک  -:

 .چاپ او ل

 ، ب  اهتمام تیمطر برهان لیمهطاهی، ررهنهگ  الأّمم مطلع، (:976) ،الس لطن ، محم دحسن اعتماا -7

 .،را 

 .،ینا ابن تصحیح ،عید حمید ان، تهران، ،دیوان ،(9700)،بزورای، امیر، ( شاهی امیر)ملک  آق -0

 .امیرکبیر ز ر نظر ا رج ارشار، تهران، ،تّانیتاریا عالم آراي ع، (:970) ،ترکمان، ا،کندربیگ -5

 .میرکبیرا ی، تهران،رروغ یمحم دعل یحتصح، یّامخ یّاترباع ،(9750) ،عمر ی ام،خ -6

 .، تبر ز: لدج فرهنگ نخنوران،، (9701) ،پطر، عبدالرّ،طل خی ام -3

کتابخانه ، مهطزه و    ،تههران  ،(دنـا )هاي ایران  نوتکه وار  دنی فهرنی، (9701) ،ارا تی، مصطیی -0

 .مرکز ا،ناا مجلس شطرای ا،المی

کتابخان ، مطزه و مرکهز   ،تهران ،(فنخا)ایران  هاي خطّی فهرنکیان نسخه، (9711) ، ________ -1

 .ا،ناا مجلس شطرای ا،المی

 .اانشگاه تهران جلد، تهران، 96 ،نامه لغی، (9733) ،اهخدا، علی اکبر -91

 ،، قهم 91637به  شهمارۀ    ،الخیـال نسخۀ خطّی معـارج ، (ق.هه 99) ،رضطی، میرزا محم دفالح -99

 .اهلل مرعشی نجییکتابخانۀ آ  

 ، قهم، 91637به  شهمارۀ    الخیـال،  نسخۀ خطّی جـواهر ، (ق.هه 99) هههه ،هههههههههههههههههههه -:9

 .اهلل مرعشی نجیی کتابخانۀ آ  

 ،، تههران 0:93ب  شهمارۀ   الخیال، ایمنسخۀ خطّی لط، (ق.هه 99) ، ههههههههههههههههههههههههه -97

 .کتابخانۀ مجلس شطرای ا،المی

، 9 لدج، تصحیح حسن ،ااات نافری ،الخاقانی قصص، (9739) ،ااواقلی بن   قلی شاملط، ولی -90

 .،ازمان چاپ و انتشارات وزارت ررهنگ و ارشاا ا،المی



      
 

 
  

    

ي معارج الخيال           :90  معّرفي نسخهء خطّ
 

 ، بیهروت، 0جلهد  ،الشّهععَ  ایلـی تَصـانیمی   ُ یعَه  الـذرر ، (9135) ،الطهرانی، العلّام  الشّیخ آقا بزرگ -95

 .ااراالضطاء

تـاریا ار  اقـدج   )الکـواریا   فـردوج  ،(9719) ،راضل بسطامی، نطروزعلی بهن محم هدباقر   -96

 .کتابخان ، مطزه و مرکز ا،ناا مجلس شطرای ا،المی تحقیق علیرضا اکرمی، تهران، ،(رضوي

 .تهران، معین، چاپ ،طم ،(مولوي)الدّین محمّد  لموالنا جم، (9703)الزّمان،  رروزانیر، بد ع -93

 .، علمی: لدج ،زندگانی تاه عتّاج اوّل، (9760) ،رلسیی، نصراهلل -90

 .کتابخانۀ ،نا ی شهد،م ،تذکر  پیمانه، (9760) ،گلچین معانی، احمد -91

ب الکُنیَهی اَو  اللرقَ  یا کنی  االَدَ  فیی تَراج م  المَعروفینَ رَیحانَهُ ،(97:6) ،مدر   تبر زی، محم دعلی -1:

 .خی ام جلد، تهران، 1 ،وَ اَلقا 

، به  تصهحیح ،هعید نییسهی     ،رباعیّات بابا افضل کاتانی، (9767) ،الهد  ن  مَرَقی کاشانی، ارضل -9:

 .اوم اپچ، رارابی تهران،

 .اپ ،طمچ، امیرکبیر ،تهران ،المعارف فارنی دایره، (9709) ،مصاحب، غالمحسین -::

 .نطزاهم اپچ ،یرکبیرام ،تهران ،یفرهنگ فارن ،(9709) ،محم د ین،مع -7:

 .،طم اپچ، یدناهنشر  ،و باباطاهر یّامخیر، ابوالخ یدابونع یّاترباع ،(9700) ،یرمنصطر، جهانگ -0:

 نشهر  ،تهران، الزّمان رروزانیر  عب  کطشش بد ،تمم یواند ،(9766) ،محم د نالد مطالنا، جالل -5:

 . ازاهم اپچ، ،پهر

تحقیهق محسهن نهاجی    تصهحیح و   ،الأّـعرا   تذکر  ریـا  ، (9700) ،قلی وال  ااغستانی، علی -6:

 .ا،اطیر نصرآباای، تهران،

 .امیرکبیر ب  کطشش مظاهر مصیّا، تهران، ،الفصحا  مِمع، (:970) ،هدا  ، رضاقلی خان -3:

 .هما ،تهران ،فنون بمغی و صناعات ادبی، (9737) ،الد  نهما ی، جالل -0:

آ،هتان   مشههد،  ،راهنماي نیار  و ویرایش، (:971) ، احقّی، محم دجعیر، محم دمهدی نافح -1:

 .قد  رضطی

 


