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 چکیده

سابک  ایان  ظهوری ترشیزی یکی از پیشگامان سبک هندی است که در روزگار شاکوفایی  
ز چون عرفی، نظیری، طالب آملی، فائب تبریزی و بیدل دهلاوی ا  یزیست و در کنار شاعران می

آیاد. آثاار وی در نظام و نثار جایگااه بلنادی دارد و تاا         استادان بزرگ سبک هندی به شمار مای 
یکای از  « ساه نثار  »اسات.   در هند و پاکستان ارز، و اعتبار خود را حف، کرده ویژه به ،روزگار ما

واقاع  مقباول و ماورد پساند    « نامه ساقی» ةو به انداز ،ها از آن یاد آن آثار است که در غالب تیکره
اسات و اماروزه    ناماه نیافتاه   مقاامی چاون سااقی    ،است، اما گرد خمول و گمنامی بر آن نشسته شده

است که  «سه نثر»متن  ةحاضر گزار، تحقیق و پژوهش دربار ةشناسد. مقال کمتر کسی آن را می
کیفیات فاور خیاال در آن     ، چااپ سانگی حافال آماده     ةخطی و یک نسخ ةبر اساس پنج نسخ

از طریق معیارهای هناری هماان    سه نثرتعیین جایگاه و ارز،  ،. هدف این مقالهستا شدهبررسی 
ظهوری ترشیزی به عناوان یکای از شااهکارهای سابک     « سه نثر»دوره و دوران پیش از آن است. 

تمام موازین و معیارهای سبک هنادی   ،پسند شاعران و ادیبان آن دوره طبع سخت  هندی و مقبول
 گلساتان در  ویاژه  ی زیباای ساخن را کاه باه    هاا  باسالو  ،عالوه بر آن است. را در خود جمع کرده

، ضارورت  «ساه نثار  »است. این مختصات عالوه بار تعیاین ارز،    نظر داشته درکار رفته،  سعدی به
 .سازد میتر در آثار سبک هندی را آشکار  بررسی گسترده

 .یگلستان، سبک هند ،یزیترش ی، ظهورسه نثر واژگان کلیدی:
                                                           


 E-mail: babasalar@ut.ac.ir 


 E-mail: Rhadi@ut.ac.ir 


 E-mail: r.hattori@ut.ac.ir ( مسئول سندةینو ) 
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 مقدمه

از اواسط قرن دهام تاا اوایال قارن یاازدهم هجاری       ظهوری ترشیزی شاعری است که 
در هند به شهرت رسید و مانند عرفی، نظیری، طالاب آملای و فاائب    زیست. او  می قمری

رود. او در افال، اهال خراساان     تبریزی، یکی از استادان بزرگ سبک هندی به شمار مای 
اسی ایاران و توجاه کمتار حکومات فافویه، باه       بزرگ بود، اما به دلیل وضعیت ناآرام سی

که با نظم و نثر « سه نثر»دربار هند روی آورد و به مقام عالی و ثروت فراوانی دست یافت. 
نامه در زمان اقامات وی در   ، یکی از شاهکارهای ظهوری است که بعد از ساقی نوشته شده

 است. بیجاپور نگاشته شده

کتااب  »کاه بارای ساه اثار، از جملاه       ه دیباچاه ای اسات عباارت از سا    مجموعاه  سه نثر
اعتباار   است و ظهوری با این سه دیباچه نوشته شده« خوان خلیل»، «گلزار ابراهیم»، «نورس

هاا باه حادی     تر شدند و شهرت آن ها از آثار افلی خود معروف بیشتری یافت. این دیباچه
جای ذکر واژة دیباچاه، فقاط   ها که به دیباچه اشاره دارند، به  رسید که در برخی از تیکره

تار و مشاهورتر    ها از خاود آثاار معاروف    است؛ به تعبیر دیگر، دیباچه به نام آثار اشاره شده
قارة هند مشق کاتب و منشی شد و به همراه دیگار   در شبه سه نثراند. در قرن سیزدهم،  بوده

 و شاد  اده مای به عنوان کتااب درسای اساتف    شاهنامهو  گلستانآثار بزرگ فارسی، از جمله 
ایان اثار بازرگ باه نسابت شاهرت در       به طبع رسید و شرح آن نیز منتشر شاد. لایکن   بارها 
قارة هند، در ایران چندان شناخته نیست و تاکنون تحلیل و بررسای دقیقای بار روی آن     شبه

 است. انجام نشده

را از دیادگاه سابک    ساه نثار  هاای نگاار، ظهاوری،     در این مقاله، با توجه به ویژگای 
کنیم تا عنافاری را کاه    ندی و نیز از دیدگاه تیثیرپییری از آثار دوران پیشین بررسی میه

 است، بهتر بشناسیم. موجب جلب نظر شاعران و ادبای زمان حاضر شده

 پیشینه و پرسش پژوهش

، بارهاا در هناد و   هجاری قماری   6896بعد از طبع اولین چااپ سانگی در ساال     سه نثر
های سنگی دیگر آن بار اسااس گفتاة دکتار اِتاه در لکهناو        چاپاست.  پاکستان منتشر شده

اسات. همچناین، عبادالرّزاق ساورتی      به طبع رسایده  ق.(6868ا6816و کانپور ) ق.(6813)
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اسات   قمری تیلیف کارده  6868را در باب ظهوری و اهمیت کار او در « مقدمات ظهوری»
 (.663: 6887)ر.ک؛ اته، 

 هجاری  6388تا سال  6896، از قاره شده در شبه پکتابشناسی آثار فارسی چابر اساس 
نگهاداری   ها کتابخانهو امروزه در  است بیش از سی نسخه از این اثر به چاپ سنگی رسیده

ظهوری باه وسایلة   « ةنام یساق»و « غزلیات(. »6898ا6898: 6866)ر.ک؛ نوشاهی،  شوند یم
تااکنون تصاحی  و چااپ     ثار ساه ن ، اما ماتن   افغر باباساالر تصحی  و چاپ شده دکتر علی

 است. نشده

قاارة هناد    متیسفانه با وجود اهمیت جایگاه ظهاوری و تایثیر او بار دیگار شااعران شابه      
، کتاب تااریز ادبای و    هاا  تایکره و جاز در   اسات  تحقیقات درباارة وی بسایار نااچیز باوده    

مناابعی درباارة او و    تاوان  یما نادرت   شاده پیراماون سابک هنادی، باه      ی انجاام هاا  پژوهش
ی سابکی آثاار، یافات. هادف ایان مقالاه، بررسای جایگااه ظهاوری در میاان           ها یژگیو

در هناد و پاکساتان اسات. از ایان رو، ساعی       ساه نثار  شاعران سبک هندی و علل شاهرت  
و تحلیل سبک ادبی آن از یک سو و مقایسة آن باا   سه نثری ها یژگیواست با بررسی  شده

در  ساه نثار  له، سعی خواهاد شاد تاا جایگااه     به این پرسش پاسز دهیم. در این مقا گلستان
نیز پاسز داده شاود کاه آیاا ظهاوری در      سؤالقاره بررسی، و به این  ادبیات فارسی در شبه

 است یا نه. از پیشینیان تیثیر پییرفته سه نثر

 ظهوری ترشیزی و آثار وی .1

 . مسیر زندگی1ـ1

(. او در a246 بارگ : 383خاان، ،   نام ظهاوری، نورالادّین محماد باود )ر.ک؛ خلیال     
به دنیا آمد. ظهوری بعاد از اکتسااب کمااالت و     638ترشیز خراسان بزرگ در اوایل دهة 

رسیدن آوازة فضیلت و شاعری خود به اطراف و اکنااف زادگااهش، بارای تکامال بیشاتر      
به شایوة شااعری اشاتغال    »راهی یزد شد. او در یزد  679تصمیم به سفر گرفت و در حدود 

ته معزز عزیزان بوده، مجالس و محافال اکاابر و افااغر را گرمای هنگاماه از      داشته و پیوس
مدتی در زمرة مصاحبان ناواب میار   »(. او a296 : برگ688هادی، ،  )به« آمیز، او بودی



 8271ر بها، 97شمارة ، 32سال  پژوهیادبی؛متن 821

خاان، ،   )خلیال « الدّین میرمیران اختصاص یافته، اخالص با مأل وحشی بافقی داشت غیاث
 (.a28 : برگ336

باه شایراز رفات. در ایان شاهر، او در خادمت        636 یزد در ساال ظهوری بعد از اقامت 
از علام تااریز و معماای شاعر     »شخص خافی نبود، ولی با درویش حسین واله، فردی که 

بدالن روزگار بوده و اکثار نقاشاان و مایهبان     نصیبی وافر برده و در نقاشی و تیهیب از بی
« قیااد و الابااالی بااوده ت و باایطبیعاا اَنااد و لوندمشاارب و فااوفی شاایراز شاااگرد مااومی إلیااه

طریقاة فاداقت و رو، محبات باه ناوعی      »(، ارتباط برقرار کرد و 886: 6836)نهاوندی، 
)نهاونادی،  « پییر گشته بود که تمامی مستعدان شیراز در رشک بودند میانة ایشان استحکام

سااله در ایان شاهر، تصامیم گرفات کاه راهای         (. ظهوری پس از اقامت هفات 886: 6836
 ین هند شود.سرزم

ظهوری در هندوستان به دربار نظام شااهیان در احمادنگر راه یافات. در آنجاا، وی در     
مقرب درگاه برهان نظام شااه  »خان قرار و در فف شاعران جای گرفت و  حمایت فالبت

الملااک بحااری گشااته، منصااب    کااه از سااالطین دکهاان )  دکاان( و معااروف بااه نظااام   
(. ظهاوری در زماان اقامات خاود     a28 : بارگ 336 خاان، ،  )خلیال « الشعرایی یافت ملک
تارین آثاار وی    را برای برهان نظام شاه سرود که یکی از بهتارین و مهام  « نامه ساقی» مثنوی
 (.333: 6868)هندوشاه استرآبادی، « پسندند طبع آن را می اکثر مردم فاحب» و است

)کاشاانی،  « در شاهر احمادنگر در ظال تربیات پادشااه آن والیات آرام دارد      »ظهوری 
( و با شاعران زیادی، از جمله ملک قمای، فیضای فیاضای، شاکیبا افافهانی و      881: 6868

ها، ارتباط وی با ملک قمی فمیمیت خافی یافات   میرحسین کفری آشنا شد. در میان آن
 و تا پایان عمر ادامه داشت.

در سال  ها بود، شاهیان که در زمان اقامت ظهوری همیشه زیر فشار مغول حکومت نظام
خانان فروپاشید و احمدنگر تصارف شاد. ظهاوری کاه       هجری قمری به دست خان 6883

به رفتن مکة مبارک، با آنکه حج »قصد خدمت خان خانان نداشت، با همراهی ملک قمی 
 (.836: 6836)نهاوندی، « گزارده بودند، مرخص شده، به بیجاپور افتادند

ادبا و فضالی دربار خود را با فلة خوب حمایت شاه ثانی، والی بیجاپور،  ابراهیم عادل
شااه نیاز    نشین آنجا عاشق شد... و ابراهیم عاادل  شاه تخت بر ابراهیم عادل»کرد. ظهوری  می
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: 6833)شااهنواز خاان،   « های او فریفته شده، مورد انعاماات فااخره گردانیاده    طرزی به تازه
« ثار بسایار باه تکلیاف تماام نوشات      شاه( نظام و ن  در مدح وی )  ابراهیم عادل»( و او 869

 (.18 :6877)لودی، 

در »او در این شهر زندگی آرامای داشات و شااه را ممادوح درخاور اعتمااد یافات و        
(. ظهوری بیش از بیسات ساال در   8938: 6836بود )اوحدی، « نهایتِ اعتبار و غایتِ اقتدار

شیده، تا آخر عمر آن سَرِ اشعار غرّا در سِلک نظم ک»شاه به سر برد و  خدمت ابراهیم عادل
هشتادویک »(. سرانجام، ظهوری a147 : برگ3888)تبریزی، ، « رشته را از هم نگسالنید

سال عمر کارد... )و( در بیجااپور از سااغر مارگ بیهاو، شاد و چاراغ عمار، خاامو،          
 (.813: 6838)فخرالزّمانی قزوینی، « گردید

 . شخصیت و معاشرت2ـ1

 . شخصیت1ـ2ـ1

زیست، دربارة شخصیت شاعران باه طاور دقیاق     ه که ظهوری در آن میدر دورة ففوی
ها از ظهوری با ففاتی مانند دارای اخالق خوب، پرهیزکاار و   شد، اما در تیکره بح  نمی

است. فیضی فیاضی کاه مادتی باا ظهاوری در احمادنگر وقات گیراناد،         دانشمند یاد شده
در احمدنگر، دو شاعر »کند:  ا تییید میها ر دربارة او چنین تعریف، و تعاریف سایر تیکره

 ماالّ  ملاک قمای... دیگار    ماالّ و در شعر رتبة عالی دارند: یکی  نداَ مشرب یفاف نهادِ یخاک
« بوسای دارد  کالم است و در مکارم اخالق تمام عزیمت آستان ظهوری که به غایت رنگین

تاوان   است، مای  وده(. از آثار او که در موضوعات میهبی سر368م.:  6668آزاد،  )فاحب
ظهاوری و  »)است:  چنین تعریف شده« مآثر رحیمی»به ایمان قوی ظهوری پی برد و نیز در 

« باشاند  گیرانند و به تیکیر و تسبی  و تهلیل و عبادت مشغول می ملک قمی( به عافیت می
(. با مطالعة زندگی و ارتباطات وی با افرادی مثال درویاش حساین    836 :6836نهاوندی، )

 و ملک قمی، راستگویی و اهمیت او به دوستی دور از انتظار نیست. واله
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 . معاشرت2ـ2ـ1

هاا در   مرتبه، فضال و شاعران شاهرهایی کاه ناام بسایاری از آن     ظهوری با مقامات عالی
عصر خاود   شود، دیدار داشت. همچنین، با شمار زیادی از شاعران هم ها مشاهده می تیکره

عصر ظهوری، ارتبااط   از میان شاعران هم نمود. امه معاشرت میبه طور مستقیم یا از طریق ن
شاود کاه ظهاوری باا ملاک قمای در        عمیق وی با ملک قمی شایستة ذکر است. گفته مای 

ها به  دانستند و پس از مهاجرت آن احمدنگر آشنا شد. آن دو یکدیگر را انسانی خاص می
ة قدسایة موالناا ملاک در عقاد ماالّ      نسبت قرابتی میانة ایشان به هم رسید که فبی»بیجاپور، 

(. ظهوری و ملاک قمای ناه تنهاا معاا، مشاترک       836 :6836نهاوندی، « )ظهوری درآمد
« بعض تصانیف را به مشارکت ترتیاب دادناد  »داشتند، بلکه در شاعری نیز شریک شدند و 

میان ملک و ظهوری کمال محبت و اتحاد و نهایات اخاالص و   »( و 613م.: 6677)شفیق، 
ایام دو عزیاز بزرگاوار را کاه      کم دیاده »( و 818: 6838فخرالزمانی قزوینی، « )د بودهاعتقا

گویا که میانة او و موالنا ملک شرط شده »(؛ 8938: 6836اوحدی، « )قدر یکدیگر شناخته
بود که در حیات و ممات با هم بوده باشند، بعد از دو ماه از فوت موالنا ملاک ایان قضایه    

 (.838 :6836نهاوندی، « )روی داد

الشاعرای درباار    مقام و ملک از دیگر شاعران شایستة ذکر، فیضی فیاضی است که عالی
ترین شاعران آن زماان باود. باا وجاود فافالة       ترین و فاضل اکبرشاه بود و یکی از معروف

در میان او و شیز فیضای  »کردند،  ها خدمت می دور دربارهایی که فیضی و ظهوری در آن
در »( و ایان مکاتباه   a147 برگ: 3888تبریزی، ، « )بود و مکاتبات میهمواره مشاعرات 

(. بر اسااس مساتندات، مکاتباات    838 :6836نهاوندی، « )میان مستعدان زمان مشهور است
اسات. مادتی بعاد از     شروع شد و مدت سیزده ساال اداماه داشاته    668میان آن دو در سال 

شااهیان   عناوان سافیر باه درباار نظاام      مهاجرت ظهوری به هند، فیضی از طرف اکبرشاه باه 
مادت  »فرستاده شد و فرفتی پیش آمد که این دو یکدیگر را مالقاات کنناد. فیضای کاه     

کماال دوساتی و   »( و a296 بارگ : 688هادی، ،  بهبود )« هفده ماه به تدارک این تحمل
 (.b262 : برگ3963آرزو، ،  )خان « تعلق خاطر به او )  ظهوری( متحقق است

او در احمدنگر و بیجاپور باا شااعرانی، از   . شماری ارتباط داشت ا شاعران بیظهوری ب
وآمد داشت. میارزا فاادق در    جمله میرزا فادق، سنجر، باقر، ذهنی، عرفی و نظیری رفت
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شد و ظهوری بعد از مرگ وی، یاک ربااعی بارای او سارود     کشته  هرج و مرج احمدنگر
دارد که در آن نام ظهوری و سایر شااعران   ای (. سنجر قصیده6386: 6873)ر.ک؛ رازی، 

است. او و باقر در انجمن ادبیات بیجاپور مدت بیست سال با  عصر خویش را ذکر کرده هم
اسات   ، حکایت حسودی بااقر باه ظهاوری نوشاته شاده     العارفین ریاضیکدیگر بودند و در 

حماادنگر (. ظهااوری و ذهناای از روزگااار زناادگی در ا686: م. 6677رأی،  )ر.ک؛ آفتاااب
، ربااعی هجاوآمیزی   العاشقین عرفاتهمراه بودند و او نیز از آنجا به بیجاپور منتقل شد. در 

است که هنگامی کاه ظهاوری و ملاک قمای اشاعار خاویش را باه تقلیاد از          از ذهنی آمده
سرودند و از ذهنی نیز خواسته شد که چنین کند و به جای این کاار، وی آن   األسرار مخزن

شود این هجویه علیه ملک قمی  ( و گفته می6396: 6836)ر.ک؛ اوحدی،  رباعی را سرود
شود کاه رابطاة ایان     باشد، اما از تعریف ظهوری دربارة ذهنی حدس زده می و ظهوری می

است. عرفی شش یا هفت سال پس از ظهوری به هندوستان آماد و در   دو شاعر خوب بوده
دن شاال ظهاوری بارای عرفای درج     هاای دیگار، حکایات هدیاه دا     و تایکره  خزانة عامره

(. ظهااوری بااا 338: 6831در، بهااا و خااان 381: م.6668اساات )ر.ک؛ آزاد بلگراماای،  شااده
 در شاهور سانة  »اسات:   کرد و او در تایکرة خاود چناین نوشاته     الدّین کاشی مکاتبه می تقی
ا (. نظیری هنگاامی کاه با   881: 6868کاشانی، « )، این چند قصیده به این کمینه فرستاد666

خان خانان به دربار احمدنگر آمد، با ظهوری و شااعران دیگار آن درباار مشااعره کارد و      
ها، ظهاوری   عالوه بر آناست.  به توفیف آن پرداخته العاشقین عرفاتالدّین اوحدی در  تقی

کرد؛ از جمله فیضی، عمادخاان و   با شاعران دربار دیگر نیز از طریق نامه ارتباط بر قرار می
 زمان فوت ظهوری، عاشقی برای او این شعر را سرود:مایلی. در 

 ناااظم خااو، سااخن بااه ملااک قاادم   »
 دل غمدیااااده گفاااات سااااال وفااااات

 

 از جهااااان رفاااات عاقباااات محمااااود 
 «باااود "طاااوطی گلشااان فصااااحت  "

 (.667: 6866آبادی،  )عظیم                    

 . شاعری و آثار3ـ2ـ1

ن لحا  اشتراک نظر دارند کاه  ها از ای نویسان دربارة شاعری ظهوری در تیکره تیکره
سابک  »طرز تازه که پاس از آن،   او شاعری با کماالت و فضیلت و فاحب طرز تازه بود.

شود، در زمان وی در هند شاروع شاد و ظهاوری از جملاه شااعرانی       نامگیاری می« هندی
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ها درباارة رو، شااعری او، مانناد ساایر      بود که این سبک را به کمال رساندند. در تیکره
طارز و سااحری    غایات خاو،  »است که طرز تازه دارد و باه   عران این سبک اشاره شدهشا

(. ظهوری توجه ادبای معافار را بسایار باه خاود     8938: 6836اوحدی، است )« معجزرو،
الخیال وااللفا  مختاار و   در زمرة موزونان اطراف عراق و خراسان مِن حی »جلب نمود و 

اکثر شاعرایی )کاه( مابعاد متتباع ایان طارز و رو،       »و  ( بود889: 6868کاشانی، « )مستثناء
 (.a147 برگ :3888تبریزی، ، اَند ) «اند، هرگز به گرد وی نرسیده شده

برخالف برخی از شاعران سبک هندی که تنها به طرز تازه توجه داشاتند و آثاار ادبای    
فناون   در اکتسااب افاناف علاوم دینیاه و استحصاال     »کردند، ظهاوری   قدما را مطالعه نمی

« گستری، مراسام جِاد و اجتهااد مسالوک داشاته      یقینیه و مطالب دانشوری و مقافد سخن
 است. ( و از دانش و فضل قدما در آثار خود استفاده کرده883 :6836نهاوندی، )

بخش سبک هندی است و مانناد ظهاوری باه آثاار قادما توجاه        فائب که شاعر کمال
(. 336: 6831در، بهاا  خاان اسات )ر.ک؛   ماوده دارد، در شعر خود فضل ظهاوری را تیییاد ن  

غالب دهلوی، شاعر قرن سیزدهم که آخرین شاعر بزرگ دورة شاهنشاهان مغول تیموریاه  
است و اشاره نموده کاه از شاعر ظهاوری اساتفادة      بود، در اشعار خود نام ظهوری را آورده

 است. است و رو، شعر با او نو شده فراوان کرده

تر شاعران سبک هندی شاخة ایرانی سالست و روانی کالم و آثار ظهوری همچون بیش
هاای شااعرانة وی نیاز در میاان شااعران سابک        بنادی  فحت زبانی خافی دارد، اما خیاال 

در حُسن »هندی پیروان زیادی یافت. زبان او که رهندی شاخة هندی، از جمله نافرعلی س
هاشمی « )ود بر سر آمدهکالم و لطف بیان و عیوبت لف، و رقت معنی بر فضالی عصر خ

، گوپااموی اسات ) « بازار سخن را به متاع رنگاین رواج بخشایده  »(، 836: 6876، سندیلوی
6881 :337.) 

به نظم و نثر، یاد بیضاا   »اند:  سبک ظهوری را سرخو، و داغستانی چنین تعریف کرده
نادانی  الحق تا قوّت ناطقه به گویایی زباان گشااده، زبا  »( و 686 :6836)سرخو،، « داشت

« مثل او ندیده، و تا گو، فلک به سخن نیوشی گو، نهاده، ساخنوری مانناد وی نشانیده   
 (.6883ا6888 :6833است )واله داغستانی، 
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 . آثار منظوم4ـ2ـ1

نظم دلپییر، دُرر غُارر  »است  ، آثار منظوم ظهوری چنین تعریف شدهاألفکار نتایجدر 
« خیاالی  آرای ایوان ناازک  ت و محفلمقالی اس پیرای گلشن خو، بیانی رنگ سلک نازک

بنااد و  و کلیااات شااامل قصاااید، ترجیااع    مثنااوی(. از وی پاانج 336: 6881، گوپاااموی)
باشاد.   هاای هجاوآمیز و غزلیاات در دساترس مای      بندها، مقطعات، مطایبات، رباعی ترکیب
ر اسات. د  سروده شده مثنوینامه است که به قالب  ها، ساقی ترین اثر وی در بین آن معروف
در »اسات و ظهاوری    بیت است، آورده شده 3988که شامل  مثنویها بارها اسم این  تیکره

تار   ( و خود را به شهرت نزدیاک 333: 6868هندوشاه استرآبادی، « )آنجا دادِ شاعری داده
نامااه طرفااداران زیااادی یافاات و ساارخو، در تاایکرة خااود نوشاات کااه   گردانیااد. ساااقی

سانجان   هاای ساخن   نامه داده، قریب فدوبیست ساقی خان به شوق این خمکده قرار همت»
 (.688ا686: 6836)سرخو،، « گو جمع کرده، کالم هیچ کس به آن نرسیده تازه

 . آثار منثور5ـ2ـ1

اناد، شاباهت نثار وی باه آثاار       نویسان به آن اشاره کارده  ویژگی نثر ظهوری که تیکره
پایاة  »(، 676م.:  6666)غنی، « در نظم و نثر، کمال قدرت داشت»منظوم است. ظهوری که 

اغراقاات و ضادبندی،   »( و 661: 6866آباادی،   )عظیم« نثرنویسی را از نظم ثریا بلند ساخته
، هاشامی ساندیلوی  « )کار برده کاه هایچ کاس یاارای آن نادارد      چه در نظم، چه در نثر به

و طغرا قرار (. آثار منثور او مورد مطالعه و تقلید شاعران دورة بعدی، مثل ماهر 838: 6876
تاوان باه ساه     گرفت. از میان آثار منثور کاه در حاال حاضار در دساترس قارار دارناد، مای       

 اشاره کرد.« پنج رقعه»و « مینا بازار»های انشاء،  دیباچه، سه رقعه، رساله

هاا یااد    از آن« سه نثار »ترین اثر نثر وی، سه دیباچه است که در دورة بعد با نام  معروف
هاا   اغلب به ایان دیباچاه   ، ها آمده هایی که نام آثار ظهوری در آن تیکرهشود. در بیشتر  می

در « میناباازار »و « رقعاه  پنج» ها اسم است. در بین آثار منثور، عالوه بر این دیباچه اشاره شده
کنناد کاه ایان دو اثار باه دسات        شود، اما برخی از محققاان ادعاا مای    ها مشاهده می تیکره

اساات و همااواره دربااارة آن   خااان بااوده مؤلااف آن، ارادتظهااوری نوشااته نشااده، بلکااه  
 (.nazirahmad, 1953: 337,است ) هایی وجود داشته زمزمه
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 سه نثربررسی  .2

 سه نثر. اطالعات دربارة 1ـ2

ای است با سه دیباچه که برای سه  نام مجموعه« سه نثر»که پیش از این اشاره شد،  چنان
است. ظهوری با ایان ساه دیباچاه     نوشته شده ن خلیلخواو  گلزار ابراهیم، کتاب نورساثر 

( و از اوایال قارن دوازدهام،    166م.:  6676اعتبار فراوانی کسب کرد )ر.ک؛ بختاورخان، 
رساتان  بهااسات؛ بارای نموناه، در     ناماه وی آورده شاده   ها به اندازة سااقی  نام آن در تیکره

را  خطباة ناورس  و  ر اباراهیم گلزاو  خوان خلیلبه نام وی، »است:  چنین تعریف شده سخن
جاه است، به کمال پرکاری نظم و نثار ترتیاب داده    که در علم هندی تصنیف آن شاه عالی

: 6833شااهنواز خاان،   « )که تالزم و استعارات بل اغراقات وی سرمشاق بلنادخیاالن اسات   
869.) 

های  باچهاند، اما رو، نگار، دی با هدف تداوم اثر قبلی نوشته نشده اگرچه این سه اثر
ها بسیار شبیه هم است و به احتمال زیاد، به دلیل این شباهت به عناوان یاک سلساله اثار      آن

دیباچاة  »اناد، کام نیساتند:     هایی که اسام آن ساه را باا هام آورده     شدند. تیکره شناخته می
)چناداخالص،  « از نتایج افکاار آن دُرر گفتاار اسات    گلزار ابراهیمو  خوان خلیلو  نورس
شااه،   باه ناام اباراهیم عاادل     گلزار اباراهیم و  خوان خلیلو  نورسخطبة »( و 697 م.: 6678

 (.686: 6836است )سرخو،، « بسیار خوب گفته

ها که به دیباچاه   تر شدند و در برخی از تیکره ها از آثار افلی خود معروف این دیباچه
مرآت که در  ست؛ چنانا اشاره دارند، به جای ذکر واژة دیباچه، فقط به نام آثار اشاره شده

تصانیف   گلازار اباراهیم  رساله مشتمل بر نظم و نثار موساوم باه    »شود که  مالحظه می العالم
اثاری اسات منظاوم و از     گلازار اباراهیم  (. 166اا 163م.:  6676است )بختاورخاان،  « نموده
مادّ نظار نویسانده، و در واقاع،      گلزار ابراهیمشود که  ، روشن می«شامل نظم و نثر»عبارت 

 است. دیباچة آن بوده

 است: چنین اشاره کرده سه نثرنییر احمد در رسالة دکتری خود در باب 

های متون آن  های نثر مسجع است و اکثر قسمت یکی از بهترین نمونه سه نثر»
شده مطابقت دارد. ظهوری گهگاهی از نثر مسجع با بیش از  با وزن فارسی شناخته



829 اصغر باباساالر و... علی/یفارساتیآندرادبگاهیوجایزیشتریظهور«سهنثر»

 

های آن  است که هماهنگی در همة قسمت دهوزن خلق کر دو کلمه، نظم عالی هم
 (.Ahmad, 1953: 346« )خورد به چشم می

ی هاا  بجزیرة هناد مشاق کاتاب و منشای شاد. ناام آن باه فهرسات کتاا          در شبه سه نثر
باه عناوان کتااب     شاهنامهو  گلستانمدارس اضافه، و با شاهکارهای دیگر فارسی از جمله 

 (.889: 6876، )ر.ک؛ سید عبداهلل شد درسی استفاده می

 نورس. دیباچۀ 2ـ2

شااه   برای آن نوشته شد، اثری اسات کاه اباراهیم عاادل     نورسکه دیباچة  نورسکتاب 
شااه   است. ظهوری این دیباچه را به دستور اباراهیم عاادل   دربارة موسیقی دکن تیلیف کرده

جلاب  نوشاته شاده، توجاه ادیباان را      مرآت الخیاال هایی مانند  که در تیکره نوشت و چنان
کاردة سالطان مایکور اسات، او نوشاته، و       که در علم هنادی تصانیف   نورسخطبة »کرد: 

لاودی،  « )بندان روزگاار هماه معتقاد اویناد     دستگاه سخن به جایی رسانیده که امروز خیال
ملک قمی نیز بعد از ظهوری دیباچة دیگر این کتاب را بدون دستور ممادوح   (.18 :6877

است، اما وجود آن به اندازة دیباچة ظهوری معروف نشد  خود نوشت و امروز نیز محفو 
 شود. ها اشاره به دیباچة ملک قمی کمتر دیده می و در تیکره

عالقاة بسایاری داشات. ایان پادشااه بااغ خاود را        « ناورس »شااه باه کلماة     ابراهیم عادل
داشات   نورسای و  ناورس نام گیاشت و در درگااه خاود، شااعران باا تخلاص      « پورنورس»
(Ahmad, 1953: 143و )       شااه   یکی از آثار منظوم ملک قمای کاه باه اسام اباراهیم عاادل

مانناد فهرسات    هاا  بدر برخای از کتاا  « ناورس کتااب  »ناام دارد.   ناماه  ناورس است،  نوشته
اسات )ر.ک؛ منازوی،    تیلیف ملک قمی اشتباه شده« نامة نورس»های خطی فارسی با  نسخه
شاه نام تراناة خاود را    افی نیست. ابراهیم عادل(، ولی بین این دو اثر پیوند خ8137: 6896
)   6هاا  )جهاانگیر( در پات  »اسات:   آماده  جهانگیرناماه گیاشات؛ چناان کاه در     ناورس نیز 

شااه( بساته، و مختارع آن طارز اسات کاه آن را        خان )  ابراهیم عاادل  ها( که عادل آهنگ
ظهاوری   زار ابراهیمگلدر  (.693 :6896)جهانگیر گورکانی، « شنوانید نام نهاده، می نورس

 است: نیز بیتی وجود دارد که به این ترانه اشاره کرده
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 شه لب بگشاد و زهره گفتن بس کارد »
 گیااااه، نااارم بااااران نکناااد   باااا تشااانه 

 

 پااا پاایش نهاااد، دیگااران را پااس کاارد  
 «کاارد نااورسبااا سااامعه آنچااه نغمااة   

 .(383: 6816)گلچین معانی،                 

، فضاای  ناورس ی نقاش  هاا  نغماه باه  »اسات:   ز چناین آورده نیا  نورساو در متن دیباچة 
 .(a7 : برگ366)ظهوری ترشیزی، ،  «ی جهان از نشاط ماالمالسرا کهن

که خود ظهوری در اواسط دیباچه اشاره کارده، نظارات مختلفای بارای معنای       چنان هم
 ناورس مجتماع را   8وجه تسمیة این کتاب آنکه هندیان نُه شایرة »وجود دارد:  نورسافلی 
نهال فضل و کمالش دانند، بجاست و به این معنی که ایان   نورسگویند و فارسیان اگر  می

« خوانناد، هام رواسات    ناورس ظهاور ناو رسایده،     گااه  جلوهاز پردة غیب به  بیع یبشاهد 
رس در زبااان » انااد: . برخاای از محققااان نظاار خااود را چنااین آورده   (a8 )همااان: باارگ 

ر شعر هندی و موسیقی حالتی یا احساسی است که )چاشنی( د sauce سانسکریت به معنی
در اثری هنری یا بخشی از آن غلبه دارد، نه حالت هست. در کتاب تراناة سالطان اباراهیم،    

دو کلمة هنادی   نورس»( و نیز 6818: 6838)ریپکا، « هایی در همة آن نه حالت هست ترانه
مکاه و مدیناه در آن واقاع     جزیارة عارب کاه شاهر     به مفهوم نُه شیره حجازا استانی در شبه

 (.668: 6898)مهرین شوشتری، « اندا نیز نام مقامی از دوازده مقام موسیقی است شده

هجری قمری نوشته شده که شامل حدود فد بیات   6881یا  6889این دیباچه در سال 
، در ناورس است. موضوع این دیباچه، مدح پادشاه است، اما باه مناسابت موضاوع کتااب     

کاه یکای     اسات  گان و افطالحات مربوط به موسیقی و ساز زیاد استفاده شدهمتون آن واژ
آید. ظهوری برای نوشتن این متن به زیبایی آهناگ   های شاخص آن به شمار می از ویژگی

اسات. مطاابق معماول     کلمات، ترتیب نظم و نثر و تشکیل موضوعات توجه زیاادی داشاته  
شود، اما موضوعات عینای مانناد    ر یافت میسبک هندی، در این دیباچه بیان تجریدی بیشت

 است. نظرات وی به هنر شعر، حسّ بیگانگی و تملق از پادشاه نیز در آن وارد شده
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 گلزار ابراهیم. دیباچۀ 3ـ2

اثری منظوم است کاه ظهاوری و ملاک قمای باه اتفااق یکادیگر بارای          گلزار ابراهیم
معجازة  »معموالً به معنی  گلزار ابراهیم دانیم، که می شاه نوشتند و چنان ستایش ابراهیم عادل

 است. است، اما اینجا همزمان به اسم ممدوح نیز اشاره کرده« حضرت ابراهیم

شاه گرفتند  فلة بسیار فراوانی از ابراهیم عادل گلزار ابراهیمظهوری و ملک قمی برای 
راهیم هازار بیات در اقساام ساخن باه مادح ابا        نُاه »اسات:   چناین آماده  « مآثر رحیمای »و در 
سااختند و ماوازی    گلازار اباراهیم  شاه، پادشاه بیجاپور، گفته، ترتیب داده، مسامّی باه    عادل

(. واحااد فااله در 836 :6836نهاوناادی، « )نااودهزار الری بااه رساام فااله و جااایزه یافتنااد 
است، ولای در یکای از مناابع     ها متفاوت است و به جز الری، هنس و محل نیز آمده تیکره

. در (Ahmad, 1953: 200)باشاد   ، آن برابر طالی چهار بار شاتر مای  نوشته شده که ارز

 است: ادة این فله چنین نوشته شده، دربارة استفالکالم خالص 

شاه به سلک تحریر کشیدند و چون  به اتفاق هم در مدح عادل گلزار ابراهیم»
ری نوازخان شیرازی، نودهزار ال السلطنت، شاه از جانب آن پادشاه به توسط وکیل

که چهل هزار روپیة رایج باشد، جایزة آن به ایناان رساید، مشاهور اسات کاه باه       
 برگ :336خان، ،  خلیل« )غایت همت در یک روزه به اهالی بیجاپور بخشیدند

28a-b.) 

است. حدود یکصد   پور نوشتهنورس، بعد از تیسیس 6886یا  6883این دیباچه در سال 
ظهاوری در ایان    اسات.  ناورس اً باه انادازة دیباچاة    شود و حجم آن تقریب بیت را شامل می

شااین، »، «سااعادت»، «معرفاات»اساات؛ از جملااه:  دیباچااه نُااه فاافت پسااندیده شاااه را آورده
فااورت زیبااا و طلعاات  »، «نحاااوت»، «شااجاعت»، «عاادالت»، «شااوکت، جاااه و حشاامت 

 و هار « توفیق کساب فضاایل و کمااالت   »و « سیرت پسندیده و اطوار برگزیده»، «آرا جهان
 است. تفصیل توضی  داده ها را به یک از آن

شبیه هم است، اما ظهوری باا تقسایم کاردن     نورسرو، نگار، این دیباچه و دیباچة 
بنادی   اسات. ایان تقسایم    موضوعات باه ُناه قسامت، باه ایان زیباایی قاالبی بیشاتر بخشایده         

ی و شااه را کاه هنرمنادی مسالط بار موسایقی، نقاشا        هاای پساندیدة اباراهیم عاادل     ویژگی
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دهاد. در آخارین    نویسی و حامی ادبا و فضال بود، با تیثیرگیاری بیشاتری نشاان مای    خو،
 شود. خوبی مشاهده می قسمت این دیباچه، عالقة ظهوری به این ممدوح و تشکر از وی به

 خوان خلیل. دیباچۀ 4ـ2

ی و شاه است که ظهور ابراهیم عادل نیز اثری در مدح خوان خلیل، گلزار ابراهیممانند 
 6868یا  6868اند. دیباچة آن در سال  ملک قمی برای دومین بار به فورت مشترک نوشته

نوشاته شاد ]در فهرسات     گلازار اباراهیم  و حدوداً چهار سال بعاد از دیباچاة    هجری قمری
 گلازار اباراهیم  و دیباچاة   خاوان خلیال  ، ترتیب نگار، دیباچة إلی تصانیف الشیعه الذریع 
(، اماا همچناان کاه در فهرسات کتابخاناة      879: 6877ک؛ الطهرانای،  است )ر. جا شده به جا

)ر.ک؛ منازوی    باه کتابخاناة دانشاگاه تهاران اشااره شاده       مشکوةاهدای آقای سید محمد 
بیات اسات. باه     638(، این اطالعات فحی  نیسات([ و شاامل حادود    833: 6888تهرانی، 

اسات. کلماة    نوشاته شاده   اباراهیم  گلازار احتمال زیاد، این دیباچه برای ابراز تشکر از فلة 
کناد، اماا    که برای عنوان آن انتخاب شده، معموالً باه حضارت اباراهیم اشااره مای     « خلیل»

و متن دیباچه را باا ایان    است شاه با این ففت یاد نموده ظهوری در این اثر از ابراهیم عادل
 است: بیت آغاز کرده

 ای از تااو باار اهاال تحاات و اکلیاال ساابیل »
 ه مهماااانی اربااااب خااارد نطاااق از تاااو بااا 

 

 گاار ذکاار جمیاال اساات و گاار قاادر جلیاال  
 «خااوان خلیاال انداختااه خااوان سااخن از   

 .(13a-b : برگ366)ظهوری ترشیزی، ، 

هاا   های قبل شاباهت دارد، اماا در مقایساة باا آن     رو، نگار، دیباچة میکور با دیباچه
نظام و نثرهاا مشااهده    تقریباً حجمی دو برابر داشته، آزادی بیشتری نیز در ترتیب و تطویل 

دهنادة   های عینی و تعاریف تاریخی پرداختاه کاه نشاان    شود. از نظر موضوع هم به مثال می
 است. آن است که ظهوری عالوه بر زیبایی ظاهری به محتوای موضوع نیز توجه داشته

پور و یا توفیف شش هنرمناد  نورسدر این دیباچه، به وقایع تاریخی مانند تیسیس باغ 
اهلل، فر  حسین، حیادر   الکالم، شاه خلیل نوازخان، ملک شاه، از قبیل شاه راهیم عادلدربار اب

 که از دیدگاه تاریخی نیز باارز، است.  ذهنی و خود ظهوری اشاره کرده
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در ایاام باودن بیجااپور،    »شاهی باود و ظهاوری    السلطنه دولت عادل نوازخان، وکیل شاه
داشتند و از آن بزرگاوار رعایاات    و نیک فحبت می برد نوازخان به سر می روزه با شاه همه

های برگزارشده از سوی وی،  (. ظهوری در مناسبت838 :6836نهاوندی، « )یافتند کلّی می
 نمود. مانند افتتاح ساختمان جدید و تولد فرزند شرکت می

که اشاره شد، شریک و پدرزن ظهاوری   تخلص ملک قمی است و چنان« الکالم ملک»
ظهوری( قبل از ایان  »)است:  ن دیباچه، ظهوری رابطه با او را چنین تعریف کردهبود. در ای
الکاالم   ساهیم و عادیل ملاک    خاوان خلیال  و اکنون در گستردن  گلزار ابراهیمدر پیرایش 

 .(b20 : برگ366)ظهوری ترشیزی، ،  «است

در این شاه بود و از تعریف ظهوری  حیدر ذهنی نیز یکی از شاعران دربار ابراهیم عادل
گیاشات. در ایان دیباچاه، تعریاف درباارة       شود که او به ذهنی احترام می دیباچه معلوم می

خود شاعر نیز درخور توجه است. او در آخرین قسمت، اسام خاود را باه عناوان نگارناده      
هرچناد کاه در چمان عمار     »اسات:   است و به سن خود نیز اشاره کرده، چنین نوشاته  آورده

ر ثنای خدایگان هام  بهاشکوفه پرافشانی کرده، چنان نیست که در  هفتاد سال نهال طبیعت
 .)همان(« پختگی پیری در کار و هم شوخی جوانی پربار نباشد

 سه نثر. صور خیال 3

هاا، ویژگای سابک هنادی      سبک شاعری ظهوری دو ویژگی افلی دارد. یکای از آن 
، ناقاد آن دوره،  «رزوآخاان  »زند و  خیالی در آن موج می اندیشی و نازک است که باریک

اشاعاری کاه در آن تشابیهات دقیقاه و معاانی       نیمتایخر : »دهد یمدربارة آن چنین توضی  
« مشکله واقع شود و به طریق تمثیل نبود، آن را اشعار به طور خیال )  طارز خیاال( گویناد   

(. ویژگی دیگر، هنر سنتی است کاه از اشاعار دوران پیشاین ریشاه     17: 6836)خان آرزو، 
دیاده   ساه نثار  یی از فاور خیاال ظهاوری را کاه در     هاا  نموناه است. در ایان بخاش،    تهگرف
ی عمومی سابک هنادی و سابک ظهاوری برگزیادیم و باه       ها یژگیو، با توجه به شود یم

عنافر فور خیال سنتی و عنافر باا بساامد بااال در سابک هنادی تقسایم کاردیم. عنافار         
 ی.زیآم حسا 9 کس.وا پاراد3 تشخیص.ا 8 ا استعاره.8 ا تشبیه.6میکور عبارتند از: 
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 . تشبیه1ـ3

یکی از عنافر افلی فور خیال، تشبیه است که از عمل همانناد کاردن یاک چیاز باه      
دادناد،   شود. در سبک هندی که شاعران به بیان فشرده اهمیات مای   دیگر چیزی شروع می

شاده باشاد و    کمتر تشبیهی که به تفصیل بیان آمده باشد و ادات تشبیه و جزئیات آن ذکار 
 شود. بیشتر تشبیه اضافی دیده می

سازی زیادی دارد. به طور کلای، در   ها، توانایی ترکیب زبان فارسی نسبت به سایر زبان
پرداخات، باه ترکیاب     سبک هندی که به قصد ایجاد تعجب، به بیاان عباارات غریاب مای    

کیباات سابک   جدید توجه بسیاری شد و ترکیبات فراوانی ایجاد گردیاد. تفااوت مهام تر   
هندی و ترکیبات دوران پیش از آن این اسات کاه شااعران سابک هنادی مانناد شااعران        

گشتند و فقط در خیاال خاود    های واقعی خود به دنبال ارتباط کلمات نمی پیشین در تجربه
کردند که خود موجب افزایش میزان تجریدی و انتزاعای آثاار ایان سابک      آن را خلق می

ع ترکیبات در سبک هندی بسیار بااال باود و زباان و معنای اشاعار      است. بسامد این نو کرده
شاود:   به دو ناوع تقسایم مای    ها بساخت. ساختِ ترکی تر می تر و پیچیده این سبک را مبهم

ی بااضاافه. در سابک هنادی، از هار دو ناوع ترکیاب       هاا  باضاافه و ترکیا   ی بای ها بترکی
 است. استفادة بسیاری شده

شود و هر  یی است که از بیش از دو قسمت تشکیل میها باضافه، ترکی ی بیها بترکی
بدین قارار اسات:    سه نثردر  ا ها معنی خاص خود را دارد. نمونة این نوع ترکیب یک از آن

(، 14a) گیااری (، پنجااه12b) ورزی (، تنااگ6b) (، آهوربااا6b گااداز ، ظلاام8(6a) زا نغمااه
 (، ترکتازگزناد 17a) نکیساانثار (، 16a) کاکال  (، ریحاان 15a) خیاز  (، زهاره 14b) پرتاو  تنگ
(17b. ...و ) 

شاود. در   یی است که از اضافه شدن دو کلمه حافل میها بی اضافی، ترکیها بترکی
ها شامل ففت و یا ریشة فعل است کاه باه شاکل     ، یکی از قسمتها ببیشتر این نوع ترکی

عنی یک بیات  در سبک هندی، م ها بشود. این نوع ترکی های پیشین یا پسین دیده می سازه
کناد و باا همراهای عنافار دیگار مانناد تشاخیص، پاارادوکس،          تار مای   یا جمله را فشارده 

 آمیاز  ها از این قارار اسات: عقال رناگ     سازد. نمونة آن می یتر آمیزی عبارت پیچیده حس
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(7aزانااوی ساابق ،) خااوانی (8bجبهااه ،) ریااز ای سااجده (9bعاارق ،)  ریاازی سااعی (12b ،)
 .( و... 12b) سحرخیزی خواب

ی اضاافی سااده کاه یکای از کلماات ترکیبای در       ها بدر سبک هندی، عالوه بر ترکی
اسات. در   ی تشبیهی و استعاری بسایاری نیاز سااخته شاده    ها بتوضی  دیگری آمده، ترکی

کاه بیشاتر     ی تشبیهی و استعاری، کلمة افلی به کلمات ذهنای نسابت داده شاده   ها بترکی
ی استعاری را در قسمت بعدی شرح خاواهیم  ها بمرتبط با خصوفیات انسانی است. ترکی

(، 6b) نسایم لطاف   بینایم:  ی اضافی تشابیهی را مای  ها باز ترکی یهای داد و اینجا فقط نمونه
 ماراد  ناورس (، 9b) (، خس و خاشاک شک و شابهه 9b) (، بُستان عقیدت9b) گلستان نیت

(13bکمنااد خیااال ،) (19aدیااگ فکاار ،) (19a. ...و ) هااا مالحظااه  نااهکااه در ایاان نمو چنااان
ها خیالی و نااملموس اسات. در سابک هنادی، شااعران بارای نشاان         شود، وجه شبه آن می

کردند و به طور  ٌبه، کلمة معقول یا ناملموس استفاده می دادن خیال خود برای مشبه یا مشبه
 است. شدهطبیعی، وجه شبه ترکیبات نیز ناملموس 

روی ظاهر ترکیب دریاافتنی نیسات؛    گاه این نوع وجه شبه که محصول خیال است، از
باه تنهاایی وجاه شابه مابهم      « گرد رشک»و « گرد تعصب»ی تشبیهی ها ببرای مثال، ترکی

 شود: دارند، اما در عبارت زیر، رابطة آن همراه با فعل مشخص می

 (10a) «گرد تعصب از دامان جد و جهد فشانده»ا 

 .(20a) «نشاندهطراوت تصویر،... در آبْ گرد رشک »ا 

کردناد   شاعران سبک هندی برای ایجاد عبارت تخیلی فعل را به طور مؤثر استفاده مای 
ها نقاش   شود که فعل ی تشبیهی نیز موارد زیادی دیده میها بهای واجد ترکی و در عبارت

ی هاا  بهاای خاود ترکیا    ظهاوری در غازل  »کنند:  مهمی به شکل غیرمستقیم در آن ایفا می
پاور آالشاتی،    )حسان « باه حسای اسات    لباً مشبه عقلی و مشابه کرد که غا زیادی استفاده می

نیز همین ویژگی وجود دارد و در برخی ماوارد بایش از دو تشابیه     سه نثر(. در 683: 6833
 است: تر ساخته را به یک فعل نسبت داده، عبارت را جیاب

 (.9a) «بر قانون سخن تارِ نَفَس نواختة مضراب زبان است»ا 
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فرونشانندة غبار لجااج و عنااد، و هام رویاننادة نهاال فاالح و       آب سحاب تدبیر، »ا 
 (.11b) «سداد

 (.11b) «سوهان قضا به خاییدن زنجیر عهد، کند دندان»ا 

 (.11b) «به کلید طالقت قفل لکنت از دَرِ بیان برداشته»ا 

 (.13b) «مراد از نهال ثنای دارای عادل برچیند نورس»ا 

 ا ...

 . استعاره2ـ3

های سبک هندی، استفاده از استعارة غریب است. شاعران این سابک،   گییکی از ویژ
ها از استعارة فعلی زیاد بهاره   ویژه شاعران شاخة هندی، سخت به استعاره معتاد بودند. آن به
پیشاینه خلاق    دادند تاا تصاویرهای بای    های خود قرار می گرفتند و آن را در ردیف غزل می

وسعه دهند. برای آثار ظهوری، اساتعاره عنصار مهمای باود     کنند و دایرة خیال شاعرانه را ت
 های فعلی زیاد است: نیز کاربرد استعاره سه نثراست و در  ها بارها اشاره کرده که در تیکره

 (.6a) «زِ بیداریش خواب ایمن زِ نالش // به چشم پاسبانش کرد بالش»ا 

 (.6a) «نگه در چشم مهر و مه بسوزد»ا 

 (.6a) «روید آهنگ از بام و در، می»ا 

 (.13a) «سامعه در سعادتی نیفتاده»ا 

 (.14b) «جمبه جای سبزه روید عشرت »ا 

 (.16a) «روید کز شبنم حُسن عشق چون می»ا 

 ا ...

تار   های فعلی در حکم موفوف و ففت اسات کاه عباارت را فشارده     برخی از استعاره
(، 9b) ساا  (، تاارکی آسامان  9b) خیاز  (، سینة معرفات 6b) فگن کند؛ مانند: اجل در خون می
 ( و... .15a) ریز (، مریز از بیم زهره9b) ریز ای سجده جبهه
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فراوانای یافات    عالوه بر استعارة فعلی، اساتعارة اسامی نیاز در اشاعار سابک هنادی باه       
های دوران پیشاین تفااوت دارناد. تاا عصار تیماوری، اساتعارة         ها با استعاره شود، اما آن می

که برای خواننادگان آگااه   « فلسفة عرفان»مفهوم عمومی داشت؛ مانند  اسمی بنیاد سنتی یا
شاود،   های اسمی که در آثار سبک هنادی اساتفاده مای    به ادبیات قابل فهم بود. اما استعاره

بیشتر استعارة مکنیه هستند که جنبة تشخیصی دارند. ظهوری در آثار خود این نوع استعاره 
است و در میان شاعران سبک هندی، او و طالب آملی  رفتهکار گ وفور به به ها برا در ترکی

استاد این شیوة شناخته شده بودند. همچناان کاه خاان آرزو، یکای از ناقادان آن دوره، در      
کاار بارد، اماا     خواست طور و طرز استعارة آناان را باه   است که حزین می کتاب خود نوشته

پیشاینه   (، انتزاعای و بای  688: 6833پاور آالشاتی،    نتوانست خوب تقلید کند )ر.ک؛ حسن
 بودن استعارة ظهوری نسبت به سایر شاعران برتری داشت.

(، گاو، محنات و   5a) رگ و پی نی عبارتند از: سه نثرهای استعارة اسمی او در  نمونه
(، گاو،  8b) خوانی (، زانوی سبق7b) ها (، دیدة امید جان7a) (، زانوی جد و جهد6b) غم

 ( و... .10b) (، بازوی عدل9a) هو،

، ظهاوری ایان ناوع اساتعاره را باا ساجع آورده، بار زیباایی آهناگ آن نیاز           سه نثردر 
 است. افزوده

 . تشخیص3ـ3

هاست که در علام بالغات، قادما هام باا درک       تشخیص از لوازم طبیعی شعر همة زبان
تعبیارات  اناد.   اند، به اهمیت آن پی برده بوده مبهمی که از آن به عنوان استعارة مکنیه داشته

ها و از بسامدهای اندک تاا   ترین نمونه ترین نوع تا پیچیده تشخیصی در شعر فارسی از ساده
بسااامدهای باااال ساایر داشاات و در ساابک هناادی بااه ساابب عنصاار تجریاادی آن، هماننااد   

کاار   های عمومی این سبک شد که با بسامد زیااد باه   آمیزی، روشی مهم و از ویژگی حس
 رفت. می

شاوند: تشاخیص بادون فعال و      بیرهای تشخیصی به دو نوع تقسایم مای  به طور کلّی، تع
شاود کاه نموناة     آورده مای  هاا  بتشخیص با فعل. تشخیص بدون فعل بیشتر به شکل ترکیا 
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ها را در قسمت استعارة اسمی مالحظه کردیم. در تشخیص با فعل، فاعل غیار انساان باا     آن
 شود. فعلی که مختص حرکت انسان است، همراه می

نیز نمونة هر دو نوع تشاخیص باه فراوانای، اماا باه فاورتی فهمیادنی دیاده          نثر سهدر 
شود، چون سط  انتزاعی آن نسبت به تشخیص اشعار شاعران اوج سبک هنادی، مانناد    می

 تر است: بیدل دهلوی، پایین

 (.6b) «انگیزی است ایام// سزد رقصد اگر در گور بهرام زِ بس در نغمه»ا 

 (.7a) «ه غیر از پرده به در افتادنزُهره را چه زَهر»ا 

 (.10a) «قضا به کمان تدبیر، قدرانداز»ا 

 (.11a) «خور خوان نوال فلک از ماه و خور نواله»ا 

آباد امهات به پروردن نتایج در شافقت پادری و ماادری، و طباائع و آثاار بار مساند        »ا 
 (.14a) «یفرمانبرفرماندهی در 

 (.15a) «ستکرداز او فب  این ففا دریوزه »ا 

 ا ...

 . پارادوکس4ـ3

پارادوکس، تصویری است که دو روی ترکیب آن یکدیگر را به لحا  مفهاوم نقاض   
کنند. در ادبیات فارسی، نوعی از تصاویر پارادوکسی که برای مفاهیم عرفاانی اساتفاده    می
ناده  خ»در شعر موالناا و  « جایی سرا بی»و « جانب بی جانبی»شوند، معروف است؛ مانند  می

در شعر سنایی. اما پاارادوکس سابک هنادی باا ناوع پاارادوکس       « گریه خندند»و « گریند
اسات، تفااوت    تقابل میان دو عنصر که از یک منشاء فلسافی و اعتقاادی سرچشامه گرفتاه    

هاا مبتنای    هستند و درک آن  های سبک هندی عموماً سطحی و تصویری دارد. پارادوکس
ها شبیه مفاهیم عرفانی اسات، اماا در سابک هنادی،      نبر لیت تخیلی است. اگرچه ظاهر آ

رود و  کاار مای   آن پارادوکس به عنوان یکی از مفاهیم عمومی یا یک نوع قالب زیبایی باه 
 معانی آن سطحی است.
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های خود پارادوکس را از رویارویی عنافر زبانی و تصویری حافال   ظهوری در غزل
ترکیب دو کلماة متنااقض، بایش از بیاان      ی پارادوکسی حافل ازها بکرد. او از ترکی می

کارد )ر.ک؛   اند، اساتفاده مای   پارادوکسی که دو مفهوم متناقض را در یک گزاره گیاشته
شاود کاه    نیز جمالت پارادوکسی زیاد دیده می سه نثر(. در 661: 6833پور آالشتی،  حسن

کس را نشاان  های آن سرشار از پارادوکس است و توجاه بسایار او باه پاارادو     برخی از بند
 دهد: می

 (.9b) «کفر در فکر نکتة ایمان// شرک در شکر نعمت ایمان»ا 

 (.11b) «اوج به اندازة طبع وقّاد،، بلندآسمان کوتاه»ا 

 (.12a) «از همه برکنار و با همه در میان»ا 

 (.13a) «عجز را با غرور گفتگویی است»ا 

 (.13a) «د گیشتفبران از ح بوسی چون تحمل بی محرومی سعادت بساط»ا 

 (.15a) «ِ خوانِ تکلم شیرینی تبسم، نمک»ا 

 ا ...

، ساه نثار  کرد. در  در ضمن، ظهوری به طور کلّی به هماهنگی کلمات توجه زیادی می
شوند. ماتن   های دارای تضاد، تناسب و تلمی  فراوان یافت می تعالوه بر پارادوکس، عبار

قی اسات، پُار از افاطالحات موسایقی     که یکی از موضوعات مهم آن موسی نورسدیباچة 
تار، طنبور، نغمه، مطرب، ساز، ارغنون، رباب، شا ، نی، تار، فاور، چناگ، دف،   »است: 

 .(9b-5a...« )قانون، کمانچه و 

شویم کاه در دو جملاه باا     نیز با موارد زیادی مواجه می خوان خلیلو  گلزار ابراهیمدر 
 است: سجع، کلمات متضاد برعکس هم قرار داده شده

 (.9b) «منکر منکرانزخم  نهیش ردّبر سر، و به  معروفاندست  امر، قبولبه »ا 

 (.13a) «گرانست خو، روحان سبکبار تنهایی بر دو، »ا 

 (.13b) «است مخلوقکالم  فوقو  خالقکالم  تحتکالم معجزنظامش »ا 
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ی ، دورخطاا رایاش از   دورینزدیکای ناور باه آفتااب،      فاواب تدبیر، به  نزدیکی»ا 
 (.19a) «مغرب به خطا

 ا ...

 اند: نمونة زیر تلمیحی است که کلمات به یک داستان نسبت داده شده

 (.8a) «ادا بخشی ادا، مسیحا مرده جان لب سیرابی خضر تشنه»ا 

 (.9b) «طلعتان نمرودنخوت رسانیده گلزار ابراهیم در رخسار یوسف»ا 

 (.11a) «عشق یعقوب و حُسن یوسف ازو»ا 

 (.18a) «اک آدم از این خاک بود// که کردند پیشش مالئک سجودمگر خ»ا 

 ا ...

اگر تصویر پارادوکسی در میان کلمات هماهنگ قرار گیرد، توجاه خوانناده را بیشاتر    
خاوبی درک   کند و ظاهراً ظهوری تیثیر همااهنگی مثبات و منفای کلماات را باه      جلب می
 کرده بود.

 آمیزی . حس5ـ3

امور مرتبط با حس خافی را باه یاک حاس دیگار نسابت      آمیزی بیانی است که  حس
دهد؛ مانند نسبت حس بینایی به ذائقه یا برعکس. ماا در گفتارهاای روزمارة خاود ایان       می

آمیازی فراوانای    های حاس  کنیم و در شعر فارسی نیز نمونه گونه تعبیرها را بسیار تکرار می
هاایی   روند، تعبیار  کار می اال بههایی که در سبک هندی با بسامد ب آمیزی شود. حس پیدا می

های تکراری و روزمرة خود خاارج شاده، در آخار آن دوران باه      بودند که از حوزة نمونه
کردند و عامال   جایی رسیدند که حتی اهل ذوق و ادب هم آن را در تمام موارد قبول نمی

رساد.   م اشعار این دوره شد که برای خوانندگان عادی، شعر مضحک به نظر میبهاافلی ا
شود که نسابتاً سااده و فهمیادنی     آمیزی فراوان دیده می ، تعبیرهایی با عنصر حسسه نثردر 

(، حرف 9a) (، نکات رنگین8b) (، نازکی الفا 8a) (، رطوبت عبارات7b) ترزبان»هستند: 
 ( و... .14a) نکهتی کم
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 . تأثیرپذیری از سعدی4

است؛ از جمله: قصیده،  عر سرودهکه دیدیم، ظهوری ترشیزی به قوالب مختلفی ش چنان
. وی از شاعران پیشین خود نیز تایثیر  مثنویبند، مقطعات، غزل، رباعی و  بند، ترجیع ترکیب
دانساات و در  اساات. در قصاایده، وی خااود را مقلااد و پیاارو خاقااانی شااروانی ماای    گرفتااه
یاد  بند، مطایبات و هزلیاات از بزرگاان شاعر فارسای چاون ساعدی و عب       بند، ترجیع ترکیب

کرد. در قالب غزل، از اشعار شیز اجال ساعدی، سالمان سااوجی، امیار       زاکانی پیروی می
نمااود و گاااهی بااه تقلیااد از جااامی نیااز   خساارو دهلااوی و بابافغااانی شاایرازی اسااتقبال ماای 

پیرایگای اشاعار    آهنگای و بای   پرداخت. ظهوری با استفاده از سالسات، روانای، خاو،    می
کاه   مثناوی تار شاد. در قالاب     ساخن  ود پربارتر و خاو، ها، در غزل از همة معافران خ آن

نامة اوست، به شیوة شاعران تعلیمای چاون ساعدی، انادرزهای      ترین قسمت آن ساقی عمده
هاا   هاای تایکره   کند. از توفایف  اخالقی خود را در قالب اشعار لطیف و پییرفتنی بیان می

هاا، ساعدی    ر میاان آن نیز آشکار است که او به آثار و هنر قدما توجاه خافای داشات و د   
 بیش از دیگران مورد عالقة او بود.

تاوان مالحظاه کارد کاه در ایان بخاش،        نیز تیثیرپییری وی از سعدی را می سه نثردر 
 کنیم. را دنبال می سه نثرسعدی بر  گلستانچند نمونه از تیثیر 

اسات  ه شاود، قالاب آن   مشاهده می گلستانو  سه نثرترین شباهتی که میان  اولین و مهم
آورد و  ، اول توضیحات نثر را مای گلستاناست. شاعر در متن  که از نظم و نثر تشکیل شده

آیاد. ایان قالاب افالی تاا آخار ایان اثار حفا،           به دنبال آن، شعر در همان موضوع نثر می
و  ناورس هاای   و دیباچاه  گلستاننیز چنین است. از نظر حجم، دیباچة  سه نثرشود و در  می

باا وجاود تفااوت میاان      گلساتان یباً یکی هستند. تعداد ابیاات در دیباچاة   تقر گلزار ابراهیم
در حادود   ساه نثار  ها از هشتاد تا فد بیت است، در حالی که تعداد ابیات دو دیباچة  نسخه
هاایی نیاز باا یکادیگر دارناد. یکای از        باشاد. لایکن ایان دو اثار تفااوت      فد بیت مای  یک

، نظم و نثار نسابتاً کوتااه و    گلستانهاست. در  آن های این دو اثر، در طول نظم و نثر تفاوت
، گلازار اباراهیم  و  نورسهای  قسمت منظوم معموالً کمتر از چهار بیت است، اما در دیباچه

خاورد. در دیباچاة    وفور به چشم مای  نظم و نثر نسبتاً بلند است و شعرهای بیش از نُه بیت به
 مشهود است.نیز گرایش به استفاده از نثر طوالنی  خوان خلیل
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کاه در   هاای زیاادی دارد. چناان    عالوه بر قالب، ساختار نحوی هار دو اثار نیاز شاباهت    
دو جملاه را کاه از نظار دساتور،     گلساتان،  بینایم، ساعدی در    مای  گلستانهای زیر از  نمونه

آهناگ   وزن و هام  کاربرد حرف اضافه و فعل یکسان هستند، با کلمات سجع و جناس، هم
از  ساه نثار  اسات. ظهاوری در    ا مانند تصویر در آیینه کنار هم گیاشتهها ر است و آن ساخته

 است: این اسلوب استفاده، و متن آن را زیبا و دلنشین کرده

؛ «دریغش همه جاا کشایده   حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی باران رحمت بی»ا 
)ساعدی،  « دپردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد و وظیفة روزی به خطاای منکار نبار   »

6813: 36)3. 

ری را فرماوده تاا بناات    بهاا فرا، باد فبا را گفته تا فر، زمردین بگسترد و دایة ابر »ا 
درختان را به خلعت نوروزی قباای سابزورق در بار گرفتاه و     »؛ «نبات در مهد زمین بپرورد

ت او عصارة تاکی باه قادر  »و « اطفال شا  را به قدوم موسم ربیع، کاله شکوفه بر سر نهاده
 (.5a-b دیباچة نورس:« )شهد فائق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته

سرودسرایان عشرتکدة قال که به نورس سرابُستان حال، کارِ کام و زباان سااخته، باه    »ا 
های شکرین در رگ و پی نای دوانیاده و    اَند که چاشنی نغمه البیان شهد ثنای فانعی عیب

ه بااه بسااطِ بساااطِ انبساااط پرداختااه، بااه زالل حمااد خااالقی نَفَسااان چماان نشاااط کاا خااو،
هاای َتار از شاخساار فاوت و فادا دمانیاده. محمال شاوق          اَند که گال تراناه   اللّسان رطب

بند و زخام جگار عراقیاانش باه نماک تاار طنباور         حجازیانش به فدای تال هندیان زنگله
و بلباان منقاار بلابالن باه     ریاز   ترکان در شکرخند. جالجل اوراق درختان به هوای او تراناه 

 (.9b: گلزار ابراهیم)دیباچة « خیز نوای او نغمه

به آفتاب جهانگرد تیکیدِ نظر بر دوبینان نینداختن و به مصور قضا تهدیاد باه احاوال    »ا  
احوالن نپرداختن. زنّار را با سبحه نه پیوندی است کاه گسایختنش بار کشااکش کشیشاان      

« است که فُداعش فندل چاره از پیشاانی برهمناان نبارد    نخندد و کفر را با ایمان نه سری
 (.13b: خوان خلیل)دیباچة 

زهی حشمت که اگر از حصار رفعتش آسمان را برجی خوانند، فلک را پایه باشد و »ا 
خهی شوکت که اگر در حساب همتش عمان را درجی شمارند، دریا را آبرویی گردد. بر 
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باار کنااارِ خااوانِ »و « حلقااة نعاال یکااران در گااو،سَاارِ میاادان جااوالنش، باادر را از هااالل 
 (.همان« )بری مغز بر دو، احسانش، استخوان را زلّه

شاود. در آغااز    در حاوزة موضاوع و بیاان آن نیاز مشااهده مای       سه نثربر  گلستانتیثیر 
، ظهاوری موضاوع موسایقی و ساتایش پروردگاار را باه تصاویر بااغ تشابیه          نورسدیباچة 
دهاد کاه شابیه بخاش نخسات       پیغمبر و مادح پادشااه اداماه مای     است و به ستایش از کرده
شود که به لحاا    ، نُه ففت ممدوح ذکر میگلزار ابراهیماست. در دیباچة  گلستاندیباچة 

، موضاوعات فرعای از   خاوان خلیال  اسات. در دیباچاة    گلساتان فوری برابر با هشت باب 
 است: دهآورده ش گلستانهای هنر شعر مانند  جمله سن، پیری و نظریه

خوردم  کرده تیسف می کردم و بر عمر تلف یک شب تیمل ایام گیشته می»ا 
ها مناسب حاال خاود    سُفتم و این بیت و سنگ سراچة دل به الماس آب دیده می

 گفتم: می

 رود نَفَساااای هاااار دم از عماااار ماااای 
 ای کاااه پنجااااه رفااات و در خاااوابی 

 

 کااانم نماناااد بسااای چاااون نگاااه مااای 
 «مگاااار ایاااان پاااانج روز دریااااابی... 

 (.98 :6813)سعدی،                          

پرافشانی کرده، چنان نیست که در   هرچند که در چمن عمر هفتاد سال نهال طبیعت شکوفه»ا 
 ر ثنای خدایگان هم پختگی پیری در کار و هم شوخی جوانی پربار نباشد:بها

 کهااان نخااال ایااان بااااغ را ناااوبرم    

 بااه انگشاات حرفاای نویساام باار آب   

 

 تااارم شاااعرنگیاشااات لاااب خشاااک  

 «بااه طوفااان عُمّااان نگااردد خااراب...  
 (.20b)دیباچه خوان خلیل،                   

هاای آن در   شوند که برخای از نموناه   وفور یافت می های مشابه به عالوه بر این، عبارت
 زیر است:

 شااااافیع مطااااااع نبااااای کاااااریم»

 

 «قساااایم جساااایم نساااایم وساااایم   
 (.98 :6813)سعدی،                          

 جهاندار و جهاانگیر و جهاانبخش  »

 

 «رخش تخت و فلک قدر و فلک فلک 
 (.6a)دیباچه نورس:                          
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ای  زا، سااینه جااو، خاااطری عرفااان بااین، دلاای حااق شاانو، چشاامی حااق گوشاای حااق»ااا 
 (b6)دیباچه گلزار ابراهیم، « ریز ای سجده سا، جبهه خیز، تارکی آسمان معرفت

جهان و قطب دایرة زمان و قایم مقام سلیمان و نافر اهال ایماان و شاهنشااه    خداوند »ا 
اهلل تعاالی فای أرضاه،     معظم، اتابک اعظم، مظفرالدّنیا والدّین، ابوبکربن سعدبن زنگی، ظل

 (.96: 6813)سعدی، « ربّ أرض عنه و أرضه...

پارداز،   ماه پارور، نغ  اما بعد، ماژدة شانیدن را باه گفاتن ساخن شهنشااه ساخنور نکتاه        »ا 
کاه، اباراهیم   افزای ظلم مکان، عدل جمال، داودالحان، سلیمان نوال، یوسف ساز... خلیل ترانه
)دیباچاة ناورس:   « شاه، خلّداهلل ملکه و سلطانه و أفاض عَلَی العاالمین بارّه و إحساانه...    عادل

6a.) 

آن تیثیر زیاادی  ویژه دیباچة  ، بهگلستاناز  سه نثرهای باال دیدیم،  همچنان که در نمونه
، ناورس است. در بین سه دیباچه، میزان تیثیرپییری متفاوت است و ظاهراً در دیباچة  گرفته

خورد، در حالی که تیثیرپییری دو دیباچة دیگر نیاز کام    این تیثیرپییری بیشتر به چشم می
نیست. این تفاوت را شاید بهتر است نتیجة سعی ظهوری برای توسعة شایوة ساعدی بادانیم    

هاا   ای از اداماة جریاان آثاار قادما و توساعة مسایر آن       باه عناوان نموناه    سه نثره مجموعة ک
 شود. شناخته می

پییر است.  از نظر نحوی نیز امکان گلستانعالوه بر این، تحقیقات دیگری دربارة تیثیر 
، مبناای بالغای هنار ساعدی در      که شفیعی کدکنی در موسیقی شاعر اشااره کارده    همچنان

اسات. تماام زیباایی و هنار شااعر از یاک سااختار نحاوی خااص           نحوی نهفتهساختارهای 
های دیگر سعدی مارتبط باا سااختارهای نحاوی اسات       ور است و بسیاری از هنرنمایی بهره

(. عموماااً آن تنااوعی کااه در حااوزة باسااتانگرایی 87 ، ب:6831)ر.ک؛ شاافیعی کاادکنی، 
پاییر نیسات. از    رو نحو زباان تصاور  واژگانی یا خلق مجازها و کنایات وجود دارد، در قلم

جویی در زباان، هماین حاوزة نحاو      اندازی دیگر، بیشترین حوزة تنوع سوی دیگر، با چشم
است. شاید در سراسر دیوان سعدی یک تشبیه یا استعارة تازه وجاود نداشاته باشاد. اماا او     

رنماایی وی  شود و قسامتی از دلیال آن هماین رو، هن    همتا و بالمنازع شناخته می استاد بی
امکاان دارد ویژگای و ارز، ساعدی را از     ساه نثار  است. تحقیق بیشتر دربارة ساختار نحو 

 نظر ساختار مشخص کند.
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 گیری نتیجه

، یکای از آثاار    شااهی نوشاته شاده    ظهوری که در زمان اقامت او در دربار عادل سه نثر
اسات. نظام و    ظاام یافتاه  ای دلنشین انت برجستة فارسی است که هنر نظم و نثر در آن به شیوه
کاار رفتاه، تاا آنجاا کاه در برخای از        نثر در این اثر به طور طبیعی و بسیار نزدیک به هم به

 .بندی نظم و نثر متن متفاوت است ها، تقسیم نسخه

آید، ظهوری از نظر طارز خیاال سابک هنادی و نیاز از نظار        ها برمی که از تیکره چنان
را نیاز   ساه نثار  اسات. نکاات ممتااز     ای دورة خود بودهاطالعات ادبی، مقبول شاعران و ادب

توان در همین دو زمینة میکور جساتجو کارد. در ایان اثار، او افاول سابک هنادی را         می
دهاد   زمان زیبایی آهنگین زباان فارسای را نشاان مای     است. این اثر، هم کامالً رعایت کرده

 ی به اوج خود برسد.است و موجب شده که نبوغ ظهور که از آثار پیشین ریشه گرفته

شاد، عمادة    کاار بساتن عنافار جدیاد تارجی  داده مای       در دورة سبک هنادی کاه باه   
فشردند و به آثاری که هر دو جنباه را در   مخاطبان شعر هنوز بر موازین ادبی پیشین پای می

گیری از داناش ادبای    دادند. ظهوری با بهره کردند، اقبال بیشتری نشان می خود منعکس می
اسات کاه یکای از     خود طرز جدید و دلچسبی را در آثاار، باه نماایش گیاشاته     پیشینیان

 است. عصران او به آثار، همین نکته بوده دالیل جلب توجه هم

 سه نثراست، نه فقط برای شناختن ارز، ظهوری و  نتایجی که در این مقاله گرفته شده
هاای تحقیقاات    یناه تواناد زم  باشاد، بلکاه مای    و شاعران و آثار سبک هنادی ارزشامند مای   

 تری را دربارة این شاعر ارزشمند فراهم کند. جدی

 ها نوشت پی

اسات )ر.ک؛ گلچاین معاانی،     آماده « آهناگ »به معنای  « پت»، واژة کاروان هند. در 6
6816 :383.) 

شاراب ناو و تاازه    »اسات:   چناین آماده  « شایره »، تعریاف و معنای   فرهنگ نفیسی. در 8
بنگاب، و عصایر میوجاات، و روغان کنجاد، و خوانچاة      شده، و مخلوطی از بوزه و  ساخته
 .(8668: 6838)نفیسی، « ای دار، و نام جزیره پایه
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های این بخاش و بخاش بعادی از دیاوان ظهاوری نساخة        . مشخصات و شمارة نمونه8
 است. کتابخانة سلطنتی استخراج شده

 است. از نسخة غالمحسین یوسفی نقل شده گلستانهای متن  . نمونه3

 منابع

. تصحی  و تحشی مآثر الکرام موسوم به سرو آزادم.(.  6668) آزاد بلگرامی، میرغالمعلی.
از عبداهلل خان. به اهتمام مولاوی عبادالحق فااحب. پنجااب: مطباع دخاالی رفااه عاام         

 الهور.

. به کوشش منصوره تدینی. تهران: نشار  خزانة عامره (.6868ااااااااااااااااااااااااااااااااا . )
 ا.میتر
. بااا تصااحی  و مقدمااة سااید العــارفین تــذکرۀ ریــا م.(.  6677) رأی، لکهنااوی. آفتاااب
 آباد: انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. الدّین راشدی. اسالم حسام

. ترجمه با حواشی فادق رضازاده شفق. تهاران:  تاریخ ادبیات فارسي(. 6887اته، هرمان. )
 بنگاه ترجمه و نثر کتاب.

. باا تصاحی    عرفـات العاشـقین و عرصـات العـارفین    (. 6836الدّین محماد. )  وحدی، تقیا
اهلل فاحبکاری و آمنه فخر احمد و نظارت علمی محماد قهرماان. تهاران: میاراث      ذبی 

 مکتوب.
. باه تصاحی ، مقدماه و    مرآت العالم: تاریخ اورنگ زیـب م.(.  6676) بختاورخان، محمد.

 نتشارات ادارة تحقیقات پاکستان.حواشی ساجده علوی. الهور: ا

. نسخة خطی. تهران: کتابخاناه و ماوزة   األفکار خالصة(. 3888خان. )،  تبریزی، ابوطالب

 ملک.
 . تهران: کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران.نسخة خطي(. 6387. )،جنگ

. باه کوشاش   جهانگیرنامه: توز  جهـانگیر (. 6896جهانگیر گورکانی، نورالدّین محماد. ) 
 تشارات بنیاد فرهنگ ایران.نهاشم. تهران: ا محمد

. وحیاد قریشای. کراچای: انجمان ترقای اردو      ربهاهمیشه م.(.  6678) چنداخالص، کِشَان. 
 بابائی اردو رود.
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. تهاران:  شناسي غـزل سـبک هنـدی    طرز تازه ـ سبک (. 6833پور آالشتی، حسین. ) حسن
 سخن.

. نساخة خطای. تهاران: کتابخاناة     نفایسمجمع ال(. 3963)،  الدّین علی. آرزو، سراج خان 
 دانشگاه تهران.

. تصاحی  سایروس   عطیة کبری و موهبـت عظمـي  (. 6836اااااااااااااااااااااااااااااااااا . )
 شمیسا. تهران: فردوس.

. تصاحی  و تعلیقاات   تـذکرۀ شـمع انجمـن   (. 6831محمد فدیق حسن. ) در، سیدبها خان
 گاه یزد.محمدکاظم کهدویی. یزد: انتشارات دانش

. نسخة خطی. تهران: کتابخاناة مرکازی   صحف ابراهیم (.383خان، علی ابراهیم. )،  خلیل
 دانشگاه تهران.

. نسخة خطی. تهران: کتابخاناة مرکازی   الکالم خالصة(. 336اااااااااااااااااااااااااااا . )، 

 .دانشگاه تهران
ــیم(. 6873رازی، امااین احمااد. ) ات و حواشاای سااید . تصااحی ، تعلیقااتــذکرۀ هفــت اقل

 محمدرضا طاهری حسرت. تهران: انتشارات سرو،.
 . ترجمة ابوالقاسم سری. تهران: سخن.تاریخ ادبیات ایران(. 6838ریپکا، یان. )

. تصحی  علیرضا قازوه. تهاران: کتابخاناه،    کلمات الشعرا(. 6836سرخو،، محمد افضل. )
 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

. تصحی  و توضی  غالمحساین یوسافی.   گلستان سعدی(. 6813عبداهلل. ) بن سعدی، مصل 
 تهران: خوارزمی.

خاان. تهاران:    . ترجماة محماد اسالم   ادبیات فارسي در میان هندوان (.6876) سید عبداهلل.
 مجموعة انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمد افشار یزدی.

(. 688بان ملاک محماد کیاانی. )،      هادی ابن ملاک غیااث الادین    شاه حسین المحض به
 . نسخة خطی. تهران: کتابخانة مجلس شورای اسالمی.تذکرۀ خیر البیان

. تصاحی  و تعلیاق از   رستان سـخن بها(. 6833الدّوله. ) شاهنوازخان، میرعبدالرزاق فمصام
 رنجی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. عبدالمحمد آیتی و حکیمه دست

 . تهران: آگاه.موسیقي شعر(. 6893ضا. )شفیعی کدکنی، محمدر
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. (ها )بررسي سبک هندی و شـعر بیـدل   شاعر آیینه (.6811اااااااااااااااااااااااااااااااااا . )
 تهران: آگاه.

جاا:   . مرتبه از محماد اکبرالادّین فادیق. بای    شام غریبانم.(.  6677شفیق، لچهمی نراین. )
 انجمن ترقی اردو.

 نا. جا: بی . بیشمس العلماء موالنا مولوی محمدحسینم.(. 6668فاحب آزاد. )

. تهاران: انتشاارات دانشاگاه    الشییعة للي تصـانیف   الذریعة (.6877الطهرانی، آقاابزرگ. ) 

 تهران.
. باه تصاحی  ماان سانگه     مقدمات ظهوریق.(.  6838ظهوری ترشیزی، نورالدّین محمد. )

 در. لکهنو: نول کشور.بها
. تصاحی   (دیوان ظهوری ترشیزی )غزلیات(. 6868اااااااااااااااااا . )ااااااااااااااااااااااااا

 افغر باباساالر. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. علی
. نساخة خطای.   دیوان ظهـوری ترشـیزی  (. 838ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . )، 
 تهران: کتابخانه مدرسه عالی مطهری.
. نساخة خطای.   کلیات ظهـوری ترشـیزی  (. 366ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . )، 
 (.گلستانتهران: کتابخانة سلطنتی )موزة کا  
. نساخة خطای.   دیوان ظهـوری ترشـیزی  (. 388ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . )، 
 تهران: کتابخانة مجلس شورای اسالمی.

. نساخة خطای.   دیوان ظهوری ترشـیزی (. 3788ااااااااااااااااااااااااااااااااااا . )، اااااااا
 کتابخانة ملک )آستان قدس رضوی(.

: ب. تصاحی  و تعلیقاات از   6ج  .تذکرۀ نشتر عشـق (. 6866خان. ) قلی آبادی، حسین عظیم
 سید کمال حاج سیدجوادی. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

خاان.   . به کوشش محمد اسلمالشعرای غني تذکرةم.(.  6666) غنی خان.غنی، محمد عبدال

 دهلی: انتشارات سعود احمد دهلوی.
. باه اهتماام احماد گلچاین معاانی.      تذکرۀ میخانـه (. 6838فخرالزّمانی قزوینی، عبدالنبی. )

 تهران: انتشارات شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا.
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. بخش خراساان. تصاحی    األفکار زبدةاألشعار و  خالصة(. 6868) الدّین. کاشانی، میر تقی

از عبدالعلی ادیاب برومناد و محمدحساین نصایری کهنماوی. تهاران: مرکاز پاژوهش         
 میراث مکتوب.
. مشهد: مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس کاروان هند(. 6816) گلچین معانی، احمد.

 رضوی.
 . بمبئی: اردیر بنشاهی.ح األفکارتذکرۀ نتای(. 6881اهلل. ) گوپاموی، محمد قدرت

. به اهتمام حمیاد حسانی، باا همکااری     الخیال تذکرۀ مرآت(. 6877خان. ) لودی، شیرعلی
 بهروز ففرزاده. تهران: روزنه.

. تهاران: مؤسساة فرهنگای    9. ج های خطي فارسـي  فهرست نسخه(. 6896منزوی، احمد. )
 ای. منطقه

بـه   مشیوةة تابخانة اهدای آقای سید محمـد  فهرست ک(. 6888منزوی تهرانی، علینقی. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.8. ج کتابخانة دانشگاه تهران
. تهاران:  تاریخ زبان و ادبیات ایران در خارج از ایـران (. 6898مهرین شوشتری، عبااس. ) 

 انتشارات مانی.
 .فروشی خیام . تهران: کتاب8. ج فرهنگ نفیسي (.6838اکبر. ) نفیسی، علی

قاره )هند، پاکسـتان   شده در شبه شناسي آثار فارسي چاپ کتاب (.6866نوشاهی، عارف. )

 تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب. .و بنگالدش(
ها. به اهتمام عبدالحسین  . بخش سوم: زندگینامهمآثر رحیمي(. 6836نهاوندی، عبدالباقی. )

 نوایی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
. با تصحی  و تحقیاق محسان نااجی    تذکرۀ ریا  الشعراء (.6833ستانی، علیقلی. )واله داغ

 نصرآبادی. تهران: اساطیر.
. باه اهتماام محماد    8. ج الغرایب تذکرۀ مخزن (.6876خان. ) هاشمی سندیلوی، احمدعلی

 آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. باقر. اسالم
. تصاحی ، تعلیاق، توضای  و    8. ج تاریخ فرشته(. 6868هندوشاه استرآبادی، محمدقاسم. )

 اضافات از محمدرضا نصیری. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
Ahmad, Nazir. (1953). Zuhuri-Life and Works. Allahabad: Khayaban.


