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Abstract 
Olfati Ibn-e-  Hosseini Savaji is a Shiite poet of the 11th century AH in the 

court of Abdullah Qutbshah, who wrote poems in his praise and wrote two 

books for him, "Riyadh al-Sanaye –e- Qutbshahi" and Ravayeh – e- Golshan 

– e- Qutbshahi". Most biographers have considered the Ravayeh-e- Golshan-

e- Qutbshahi to be from Olfati Yazdi, while according to historical evidence 

and style, it is from the works of Olfati Savaji and its attribution to Olfati 

Yazdi is incorrect. Ravayeh-e- Golshan is a short book containing an 

introduction and seven sections and a conclusion, which was written in 1051 

with the prose mixed with poetry in the style of artificial and technical texts 

describing Abdullah Qutbshah and introducing the royal palaces and famous 

celebrations and beauties of Hyderabad. Olfati has focused his efforts on the 

phonetic balance of the text and the rhythm of the sentences. Therefore, using 

embellishments such as riming process and pun in the whole effect is 

impressive. 

Keywords: Olfati Savaji, Abdullah Qutbshah, Ravayeh-e- Golshan –e- 

Qutbshahi, Artificial and Technical Prose. 
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 یگلشن قطبشه حیو روا یساوج ینیبن حس یالفت

 رضا شعبانلوعلی

    

یار، پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات دانش

 malirezashabanlu@gmail.co تهران، ایران.فرهنگی، 
  

  

 چکیده
 یدر دربار عبداهلل قطبشاه است که افزون بر اشعار یهجر ازدهمیسدة  یعیشاعر ش یساوج ینیبن حس یالفت

 ادگاری یو یبرا زیرا ن «یگلشن قطبشه حیروا»و  «یقطبشاه عیالصنا اضیر»سروده، دو رسالة  یکه در مدح و
که بنابر شواهد  یدرحال اندانستهد یزدی یاز الفت سانیرا اغلب تذکره نو یگلشن قطبشه حیگذاشته است. روا

گلشن،  حینادرست است. روا یزدی یاست و انتساب آن به الفت یساوج یاز آثار مسلم الفت یو سبک یخیتار
به نظم به سبک متون مصنوع  ختهیو خاتمه است که با نثر آم حهیو هفت را باجهیکوتاه و مشتمل بر د یارساله

معروف  ادیو جشنها و اع یشاه یو کاخها انیو خدم و لشکر لیخ یرفدر وصف عبداهلل قطبشاه و مع یو فن
متن و  ییهمت خود را بر توازن آوا یمنتها یاست. الفت افتهینگارش  1051به سال  درآبادیح یهاییبایو ز

چون تتابع  یلفظ یهاهیگرآرایانواع سجع و جناس و داز  یریجمالت گماشته است. لذا بهره گ یموزون
تناسب  جادیا یبرا زیو تضاد ن ریچون مراعات نظ ییهاهیاز آرا یاست. و ریدر کل اثر چشمگ کراراضافات و ت

 جمالت استفاده کرده است. ییو توازن معنا

  .ینثر مصنوع و فن ،یگلشن قطبشه حیعبداهلل قطبشاه، روا ،یساوج یالفت :هاواژهکلید

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 

 

  مقدمه .1
مسلمان به هند از زمان سلطان محمود آغاز شد و در اواخر سده هفتم  انیرانیمهاجرت ا

 یوندهایها پآن یکه جملگ»دهند  لیتشک یمحل یتوانستند در جنوب و مرکز هند حکومتها
(. 1381 ،ی)اله« داشتند یعیش یاسالم یرانیبا جامعه و فرهنگ ا یفکر ایو  یخون کینزد

فرزند  یشد. و سیتأس یحکومتها بود که توسط سلطان قل نیاز ا یکیان یسلسلة قطبشاه
 یبه هند جنوب یدر عهد محمود شاه بهمن»بود که  ونلویقراقو لةیحاکم همدان از قب ،یقل شیاد
 "ورنگَل" "گولُکنده"به حکومت  یو پس از چند ابدییراه م انیو به دربار بهمن رودیم
کرده  یهـ.ق( در گولکنده اعالن خود مختار924)یبهمن هو بعد از فوت محمود شا رسدیم

 ی(. پس از سلطان قل1381)رادفر،  «کندیاقتدار حکومت م تیهـ.ق در نها 950و تا سال 
آنان بود که با  نیکه ابولحسن تاناشاه، داماد عبداهلل قطبشاه آخر دندیشش نفر  به سلطنت رس

منقرض شد.  یسلسلة قطب شاه ب،یاورنگ ز زهـ.ق ا 1098در سال  یشکست خوردن و
 ستیدر روز دوشنبه ب»است که  یشاه سلسلة قطبشاه نی( پنجم1035-1083عبداهلل قطبشاه )

( 1961 ،یرازیش یمتولد شد )صاعد[ « 1023و الف ] نیو هشتم شهر شوال سنه ثالث و عشر
در  ،یو پنج هجر یسالول سنه هزار و ا یجماد زدهمیو پدرش سلطان محمد قطبشاه در س

 یو تیپس از چهارده سال سطلنت درگذشت و به موجب وص یو چهار سالگ یسن س
 نی( نشست. در ا24)همان: « محل بر اورنگ سلطنت یقصر محمد نیدر شاه نش»عبداهلل 

زنده بود هـ .ق  1083سال و پنج ماه و پنج روز بود و تا سال  ازدهیهنگام، سن عبداهلل قطبشاه، 
و شعر بود  اتیو ادب خیبا سواد و عالقمند به تار یسال سلطنت کرد. و 48حدوداً  تو به مد

 دندیکشیوارادات طبع اقدس را در سلک نظم م یگاه گاه»و از فن انشاء بهرة وافر داشت. 
مکان  نییالشهدا از آن خسرو عل دیحضرت س هیدر مرث یبند بیو ترک یو چند غزل و رباع

 یهادوره نیتراز درخشان یکی(. زمان سلطنت عبداهلل 27)همان: « مانده است ادگاریبه 
بدانجا  رانیاز ا یو دانشمندان فراوان سندگانیدر هند بود و شاعران و نو یحکومت قطبشاه

 یساوج ینیابن حس یالفت که (319)همان:  ستندیزیم یرفته بودند و در کمال رفاه و شادکام
 .یکی از آنان بودمذهب  عهیاز شاعران ش

و در  کندیم یمعرف «یساوج ینیابن حس یالفت»خود را  ع،یالصنا اضیدر رالفتی ساوجی 
 دهیاو را در اصفهان د یکه در اواخر عمرِ الفت یاست. نصرآباد «یالفت»اشعارش متخلص به 

ها در و نمک بود. مدت ی. طبعش در کمال شوخیساوج ینیولد حس یالفت»: سدینویبود، م



 

 

نموده، در  فیبه اسم او تأل هیدر عروض و قاف یا. رسالهدهند به خدمت عبداهلل قطب شاه بو
اصفهان با او مالقات واقع  ةیصریخانة جنب دارالشفاء قاواخر عمر به اصفهان آمده، در قهوه

 نیقات فوت شد. ا. در آن اودانستیم یامّا خود را به از انور گفت؛یم یشد. شعر هموار
 اوست: یاز مثنو تیدو ب
 به دست یز حکمت کتاب یمیحک            هست شیکه خشت یهر ُخم م بود

 از قدم یکیاز حدوث و  یکی                        کهنه و نو سخنگو به هم یم
 (1317 ،ی)نصرآباد

را  یسخنان نصرآباد(، 403شماره  ،یاسالم یخود )کتابخانه مجلس شورا نهیدر سف خوشگو
 زیخان )آرزو( ن یعل نیاست. سراج الد دهینام یاو را الفت ساوج یتکرار کرده است ول

(. در تذکرة روز 1383تر بازگفته است )آرزو، مختصر یرا، اندک یسخنان نصرآباد نیهم
مالزم سرکار سلطان عبداهلل  دهیدر دکن رس یساوج یالفت»آمده است:  یروشن دربارة و

و به وطن  افتیوافر  زةینموده جا فیدر عروض به نامش تأل یاو رساله دیه گردقطب شا
 خود شتافت. از اوست:

تا  مرا  از  خاک    ییایره  ن  کیچرا         یجانان گر خبر دار یکو  مینس  یضعفم  ا ز
 یبردار

به سان شمع تا نم در جگر  یسوزیکه م      یخواه یمخور  از  دهر گر آسودگ  یآب  یدم
 «یدار

 (1343)صبا، 
 توانیبا اختالف دو سه سال م باً یرا تقر یاما زمان مرگ و ست؛یمشخص ن یتولد الفت خیتار

همزمان با مرگ عبداهلل قطبشاه  1083که تذکرة خود را در سال  یمشخص کرد. نصرآباد
را مالقات کرده و بنابر  یو ،یتبرده است در اواخر عمر الف انیبه پا 1090آغاز کرده و در 

 انیاحتماال تا پا یرفته است. الفت ایتذکره از دن فیتأل یسالها انیدر م یالفت ،یدنوشتة نصر آبا
بازگشته  رانیبوده و بعد از وفات او، از هند به ا یه.ق( در دربار و 1083عمرِ عبداهلل قطبشاه )

 شده و درگذشته است. میبه اصفهان آمده و در آنجا مق
زنده بوده است.  1087گمان تا سال  یب یساوج یالفت دهدیهست که نشان م یگریسند د
را در سال  عیالصنا اضیر 1/2572که نسخة شمارة  یفاضل به نام محمد صادق تفرش یشخص
ذکر نموده و همه جا در  یاز الفت ینسخه مطالب یکرده، در حواش حیاستنساخ و تصح 1087



 

 

زمان  نیدر ا یکه الفت دهدینشان م ییجمله دعا نیدام افادته. ا نهمطالب نوشته است: م نایپا
 یدار فان 1090تا 1087 یسالها انیدر م یکه و شودیگونه مشخص م نیزنده بوده است. بد

 را وداع کرده است. 
دربار عبداهلل  به یهجر 1045به هند رفته و به سال  رانیاز ا یهجر 1042به سال  یالفت نیا بنابر

، سال مرگ عبداهلل قطبشاه، در هند بوده و پس از آن به 1083بود و تا سال  افتهیقطبشاه راه 
 تدرگذشته اس 1090تا  1087 یسالها انیشده و در آنجا در م میآمده و در اصفهان مق رانیا

 و احتماال در همان شهر به خاک سپرده شده است.
و کتاب  یهجر 1048را به سال  عیالصنا اضیهنگام حضور در دربار عبداهلل قطبشاه، ر یو

  نوشته است. یبه نام و یهجر 1051را در سال  یگلشن قطبشه حیروا
 یعیبد عی( در عروض و صناتیب 449 یاست منظوم )دارا یارساله ،یقطبشاه عیالصنا اضیر

رساله مباحث عروض و  نیدر ا ،یساوج یسروده شده است. الفت یهجر 1048که در سال 
« فاعالتن مفاعلن فع لن»و در وزن  یو بیان را به صورت منظوم در قالب مثنو عیقافیه و بد

 یدر همان وزن یرباع ایو امثال بحور و اوزان را در قالب قطعه  نهکرده است و نمو فیتعر
آموزش بحرها و زحافات  یبرا یآورده است و از عالئم اختصار کند،یم یکه آن را معرّف

که در قالب نظم به طور  فیتعار یروشن ساختِن غموض برخ یبرا یبهره برده است. الفت
 است.« شرح خود ناطق ساخته ریتقر بهعبارت متن را »موجز بدانها اشاره رفته، 

در کتابخانة گنج بخش، از  یوانید» دو رسالة فوق، دیوان اشعاری نیز دارد.بر الفتی افزون 
 ندةیکه سرا وانید نیدر دست است. ا یاز روزگار شاه جهان گورکان یبا تخلص الفت یاعرش

در وصف  تیب 67: چمن لطافت در یهایمثنو یاست دارا یوجسا یالفت نیهم ایآن گو
شاه جهان،  شیبه نظم در ستا ختهیبه نثر آم یاباجهیبا د تیب 97خوان مالحت در  ر،یکشم

گلشن طراوت، نغمة درد، گلزار قدس، نشئة عشق  یهابه نام یدیو قصا تیب 60طرب نامه در 
و  )رادفر «دیستایو قطب شاه را م دکن گریو ... است که در آن شاه جهان و بزرگان د

و  های(. مثنوmangeli,2012است ) vide.no 11362نسخه  نی(. شماره ا1397همکاران، 
 یگلشن قطبشه حیاست که در روا یاشعار داندیم یالفت وانیرا که رادفر متعلق به د یدیقصا

 آمده است.
گلشن، اشعار و  حیو روا عیالصنا اضیافزون بر ر یمعتقد است الفت زی( ن1352اکبر ) هیرض
 در مدح عبداهلل قطبشاه سروده است. زین یدیقصا



 

 

 پیشینه پژوهش .2
گلشن  حیو روا عیالصنا اضیر یخارج یهابه نسخه یابیدست یکه نگارنده در پ یدر زمان
در  یبا کوشش فرشته کوشک 1391به سال  رانیدر ا ریبود، کتاب اخ حیتصح یبرا  یقطبشه
بر اساس نسخة  ،یفرشته کوشک راستةیمنتشر شد. نسخة و« بهارستان امیپ»مجلة  16شمار 

 ارینسخه، بس نیکه ا نیفراهم آمده است. با ا یاسالم یشورا لسکتابخانة مج 8822شمارة 
اظهار داشته  یدر آن وجود ندارد، اما کوشک یایافتادگ چیخوانا و مضبوط است و ه سالم و

(. به نظر 1391الفتی یزدی، ) «ستیاز نسخه موجود ن 44و  43ـ  24ـ  23صفحات »است که 
آن بهره برده که احتماال هنگام  لمیف کروینداشته و از م یدسترس یبه نسخة اصل شانیا رسدیم

گلشن  حیچند صفحه از آن فراموش شده است. لذا آنچه که به نام روا یبردار ریتصو
که به  نیا یکیاست  رادیدو سه ا یمنتشر شده است دارا یفرشته کوشک یاز سو یقطبشاه
که بر اساس  نیکه چهار صفحه از کتاب را ندارد و سوم ا نیا گریاست د یزدی ینام الفت

 شده است. شیراینسخه و کی

ادب دوستان مورد توجه  یاز سو گری، بار د 2015در سال  نیپس از ا یشهگلشن قطب روائح
شد که مشخصاتش به شرح  حیتصح یبه عنوان رسالة دکتر یقرار گرفت و در دانشگاه دهل

 است. ریز

Nazneen (2015) Critical Edition of “Ravaeh-e-Gulshan-e-Qutab Shahi” 
of Ulfati Saoji. Supervisor: Dr. Rajinder Kumar. Th. 21330.  

شده  نیرساله در چهار فصل تدو نیآمده؛ ا یدانشگاه دهل تیکه در سا یبر اساس اطالعات
فصل  ؛یدر دورة قطب شاه یو فرهنگ یادب تیاست. فصل اول: مقدمه؛ فصل دوم: وضع

گلشن قطب  حیروا یانتقاد شیرایفصل چهارم: و ؛یساوج ینامه و آثار الفت یسوم: زندگ
 .یساوج یالفت یشاه

http://crl.du.ac.in/Doc.Bib/2015/Persian.pdf  

که  ستیلذا مشخص ن امدینامه به دست ن انیپا نیاز ا یاطالع چیه م،یکه نوشت نیبر ا افزون
 شده است. حیبر اساس چند نسخه تصح

و آثار  یساوج یالفت»( در مقالة 1399و همکاران ) یریبر منابع فوق، محمد صادق بص افزون
 یاند ولدانسته یرا از و یگلشن قطبشه حیو روا عیالصنا اضیکرده و ر یرا معرف یالفت« او

به  شتریاند و بگلشن را در دست داشته حینسخه از روا کیو  عیالصنا اضیاز ر سه نسخه



 

 

صفحه سخن  کیدر حد  یگلشن قطبشه حیاند و از رواتوجه نموده عیالصنا اضیر یمعرف
 مواقع اشتباه و ناقص است.  یه آن هم در برخاند کگفته

 «. است تیب 59مشتمل بر  یانامه یاول و ششم ساق حةیرا»اند:  نوشته
اخالق و اوصاف  فینام دارد و در توص« دولت اضینکهت ر»اول  حةیبلکه را ست،ین نیچن

 است. افتهیبهره  زینثر از شعر ن انیعبداهلل قطبشاه به نثر نگاشته شده و در م
 ...:یرباع نیبه ا گرددیخجسته فرجام م نیرقم نگار اتمام ا»اند: کرده نقل

 «رشک سخن نیشده چو نام ا خیحسن سخن          تار وریحساب ز یرو از
 ...:یرباع نیبه ا گرددیخجسته فرجام م نیرقم نگار سال اتمام ا»است:  نیچن اصل

نسخه  ،ی)الفت« رشک چمن» نیچو نام ا شده خیسخن          تار« حسن وریز»حساب  یرو از
 (.مجلس 8822

 اند: کرده نقل
 ذکر خواص شهیورد عوام و هم شهیاهلل            هم یول یکه گشته به عونش عل یشه
 است: نیدرست ا که
 ،یورد خواص و مدام ذکر عوام )الفت شهیاهلل            هم یول یکه گشته به عونش عل یشه

 (.مجلس 8822نسخه 
 اند: کرده نقل

بهار... چون گلشن...، و جان اصحاب علم... و  شهیهم گرددیمنقبتِ... م نِییمُشک آ ارقام»
 «. کند ریوصفش تقر میاز شما یاکه شمّه افتیالزم  شهیبر گردن اند

 است: نیا حشیصورت صح 
جان  شهیگلشن...، و هم حِیبهار...چون روا شهیبه هم گرددیمنقبت ... م نِیمُشک آگ ارقام»

 ریگلشن وصفش تقر میاز شم یاکه شمّه افتیثابت  شهیاصحاب علم ... و بر گردن اند
 (.مجلس 8822نسخه  ،یکند)الفت

 

 یگلشن قطبشه حیروا .3
صرآباد س ،ین شگو، آرزو و محمد مظفر ح به  یساوج یصبا، هنگام ذکر احوال الفت نیخو

شه حیروا شن قطب شاره یگل صوفنکرده یاا ( در تذکرة محبوب 1329) یملکاپور یاند. امّا 



 

 

منتســـب کرده اســـت.  یزدی یآن را به الفت ینام برده ول یگلشـــن قطبشـــه حیالزمن از روا
 یپ یزدی یبه الفت یگلشن قطبشه حیدر انتساب روا یسخن صوف یِبه نادرست یمعان نیگلچ

ـــت: نیبرده و به ا ـــاره کرده اس ( ترجمة 166-174در تذکرة محبوب الزمن )ص» نکته اش
 نی)گلچ« عنوان شــده اســت یزدیاشــتباهاً  یســاوج یالفت یاز او مســطور اســت، ول یقیدق

نقل کرده است  یاز خزانه عامر یبه درست زمن،محبوب ال سندهی(. با آن که نو1369 ،یمعان
 ی( ول1329 ،یملکاپور ی)صــوف بردیخانِ زمان به ســر م یقلیدر خدمت عل یزدی یکه الفت

ــت که  نیبه ا )آزاد « بوده یاکبر یخانِ زمان، از عمدة امرا یقل یعل» نکته توجه نکرده اس
توجه نکرده  گرید یاســت. از ســو هبه قتل آمد یهجر 974( که در ســال 1871 ،یبلگرام

ـــت که الفت  ی( ولان)هم «افتیبا آن که در هنگامة قتل خان زمان، از جان امان  یزدی یاس
 ( و در همان سالها درگذشت.1369 ن،یاجل امانش نداد )گلچ

( در 1386)  یقادر نیالد یکرده است. از جمله مح تیسرا زیکتب ن گریبه د یصوف اشتباه
نقل  ناًیرا ع یســـخنان و« در جنوب هند عیمروج تشـــ یمحمد مؤمن اســـتر آباد ریم»کتاب 

شه حیکه کتاب روا کندیکرده و اقرار م شن قطب سان دهیرا ند یگل ست. ک  یچون مجتب یا
صفحة «آباد دکن دریح خیتار به ینگاه»در کتاب  یکرم سن عابد ریو ام 84،  در مقالة  یح

 حیو روا عیالصــنا اضیاند و راشــتباه را تکرار کرده نیهم« در هند یفارســ اتیزبان و ادب»
سبت داده یزدی یگلشن را به الفت شه حیروا زین یاند و فرشته کوشکن را به نام  یگلشن قطب

 .ستو منتشر کرده ا راستهیو یزدی یالفت
 ینصر آباد یهارا با اتکا بر گفته یساوج نیحس یالفت ،یهند و فارس اتیادب خیدر تار یناب

که توسط عبداهلل قطبشاه  ییبایز یساختمانها شیدر ستا یاشعار یالفت»کرده و نوشته  یمعرف
کنندگان جذاب و شگفت  دیبازد ی( را برادرآبادی)ح تختیو اجدادش ساخته شده بود و پا

ــت. بناها کرد،یآور م ــروده اس ــجن محل، لعل محل، داد محل و  ییس مانند گگن محل، س
شعار الفت یبزرگ یساختمانها شده یدر ا ستند در برابر وذکر  روزگار تاب  یرانیاند که نتوان

را از کجا  درآبادیبه وصف شهر ح نگفته که مطالب مربوط ی(. نابNabi, 2001) «اورندیب
ست اما با توجه ب شه حیکه از روا نیا هنقل کرده ا شن قطب  یاز آثار الفت یکیبه عنوان  یگل
 کتاب اخذ کرده باشد. نینام برده، ممکن است از هم



 

 

ــاب روا یخیتار لیدال نیافزون بر ا ــه حیکه انتس ــن قطبش ــاوج یرا به الفت یگلش  دییتأ یس
و عبارات  باتیگلشن و استفاده از ترک حیو روا عیالصنا اضیر یسبک یهامشابهت کنند،یم

 از آن جمله است: ریدو اثر دارد. فقرات ز نیمؤلف ا یگانگینشان از  زیمشابه ن
 فهیاگر به اتمام صــح داســتیو هو نیمب اشنهیّاز زُبُر و ب فهیالف( القصــه چون اتمام صــح 1

 (.  عیالصنا اضیقدم قلم نگهدارد بجاست )ر
صر هما نةیّاز ب یعنیب(  1 ستة کتاب؛ و ق سم خج القابش  یسلطنت از زَبَر بام کالم عال ونیا
 گلشن(.   حی)روا داستیهو فهیاز زُبُرِ نام فرخنده صح یعنی

شده اگر نقش خاتم  2 ماء، نازل  سَّ سماءُ تُنَزِّل مِنَ ال سما  به حکم االَ سم که از قلب  الف( ا
 (.عیالصنا اضینماست )ر خاتمه گردد خوش

ب( حروف خجســـتة نامش ســـلطان عبداهلل و لقب فرخنده فرجامش قطبشـــاهان زمان به  2
 گلشن(. حینازل شده )روا یاثنا عشر« االسماءُ تنزلُ من السماءِ» یمقتضا

جهان،  نِیاشرف خواق ونیبهار اسم هما یرا از طراوت بخش ضیگلزار چمن ف نیالف( و ا 3
سالط شاه عبداهلل غ نیو اعدل  سلطان االعظم االکرم  جنان نموده به  اضیر یفزارتیزمان، 

 (. عیالصنا اضیموسوم ساخت )ر یقطبشاه عیالصنا اضیر
ـــتة چمنِ فگلْ نیب( امّا بعد. ا 3  نیبه رنگ یو گرام ینام اض،یمبدأ ف اضیکه از ر ضیدس

 گلشن(.  حیاست )روا حهیمعطر به هفت را ده؛یگرد یگلشن قطبشه حیخطاب روا
 (.عیالصنا اضی)ر داستیو هو نیّنام فرخنده انجامش السطان عدل مب ناتیّالف( از ب 4
 حیب( حروف خجستة نامش سلطان عبداهلل و لقب فرخنده فرجامش قطبشاهان زمان )روا 4

 گلشن(.
 

 یگلشن قطبشه حیروا یهانسخه یمعرف. 3.1
 .یاسالم یمجلس شورا 8822. نسخه شماره 1
سخه در  نیا به  یسطر درون جدول 8، در 3/23در  7/12صفحه(، به ابعاد   189برگ ) 95ن

 استنساخ شده است. ازدهیدر سدة  قی، با خط نستعل4/12در  7/5ابعاد 
 .یاسالم یمجلس شورا 901. نسخه شماره 2



 

 

سالة نوزدهم آن روا مجموعه ست که ر شه حیا شن قطب شته  یگل ساله نو ست. در آغاز ر ا
ــت: د ــاه فرمانفرما یکه موالنا الفت یاباجهیاس ــم عبداهلل قطبش ــته. ا دریح یبه اس  نیآباد نوش

 است. 1082الحرام  حجهیکتابت مجموعه ذ خیو تار افتهینگارش  قینسخه با خط نستعل
 دانشگاه تهران. مرکزی کتابخانة حقوق، –د  39. نسخة شماره 3
 انیششم تا پا حةیرا انهیاز م -نسخه نیو آخر ا انهیصفحه از م نیصفحه از آغاز و چند کی

نسخه از  نیشده است. ا یبه صورت آشفته صحاف زیکتاب ن یافتاده است و برگها -کتاب
صــفحات، نوع مرکب، نحوة  یلحاظ ابعاد کتاب، طول و تعداد ســطور، نوع خط، جدولبند

س رهیو غ نینگارش عناو شماره  اریب سخة  شب 8822به ن ست و احتماالً کاتب هر  هیمجلس  ا
 است. افتهیاستنساخ  یگرید یاز رو یکیکه  نیا اینفر بوده  کیدو نسخه 

 یدر موزة مل n.m.1973-135با مشخصات   یگلشن قطبشه حیاز روا گرینسخه د کی. 4
 (.1362 ،یپاکستان موجود است )نوشاه

از  ینســـخة خط کیبه  کردمیم دنید هیکه از ترک یزمان»: دیگویم یحســـن عابد ری. ام5
شــده بود، برخورد کردم  یو نقاشــ بیتذه بایز یکه به طرز یگلشــن قطبشــاه حیکتاب روا

ــن،  ریام ،ی)عابد ــخه1367حس ــت نس ــ یخط یها(. نگارنده در فهرس  یهاکتابخانه یفارس
 .دمیند یگلشن قطبشه حینسخه روا نیاز ا ی( اثر1373 ق،یتوف ،ی)سبحان هیترک

 

 ساختار کتاب .3.2
 هفتگانه و خاتمه است. حیو روا باجهیمرکب از د یگلشن قطبشه حیروا

 یتعال یو حمد حضــرت بار شیدو ســه جمله در ســتا انیکتاب را با ب ی: الفتباجهی( دالف
صف پ سپس نعت و و  یبن اب یاکرم )ص( را گفته و پس از آن منقبت عل امبریآغاز نموده، 

ست. و بعد از آن عبداهلل ق صافطالب )ع( را آورده ا شاه را به او  یبه عل یچون مهرورز یطب
(، سپس کتاب خود در تلنگانه وصف کرده )همان عیتش نییآ جیترو و)ع( و آل رسول اهلل 

کتاب که به حساب جمل  فیآغاز تصن خیکه تار دهی( نام)همان «یگلشن قطبشه حیروا»را 
 :دیآیاست از حروف نام کتاب بر م 1051

 100: ق – 50: ن – 300: ش – 30: ل – 20: ک  - 8: ح – 10: ی - 1ا:  - 6و:  - 200ر:  
 .10: ی – 5: ه – 300: ش – 2: ب – 9: ط –



 

 

ـــاه را در م حةیدر را ی( متن کتاب: الفتب ـــفتِ  انیجهان انیاوَّل، عبداهلل قطبش . 1به پنج ص
 . شماردیو ممتاز م گانهی. شجاعت، 5. سخاوت و 4. حُسن خلق، 3. وقار، 2عدل، 

که از  کندیم یمهم را معرف یهاو نزهتگاه هاهیو ابن یشــاه ینخســت ســراها دوم حةیرا در
 قرارند:   نیا

سجن محل، دل، جامه ریش دروازة صفه، لعل محل، چندن محل، گگن محل،  دارخانه، چار
س یبنک قدم، دولت محل، ند ستانم، ح محل،  یمحل، محمد دریمحل، ح ینیمحل، بَنک بُ

سه تن از دولت مردان دربار عبداهلل را  اتیمحل، امان محل، ح یاله سپس  محل، داد محل. 
 ییشوایبه منصب پ 1038ابن خاتون که در سال  ینواب علّام لکرده که عبارتند از اوّ یمعرف

ــ ینواب ای ــع ریم یدوم نواب مدار الهام د؛یرس ــتان دیمحمد س ــب  1047که در  یاردس به منص
را نگفته اســت اما  ریدب نینام ا یالملک. الفت ریســوم جناب دب د؛یســوزارت ر ای یرجملگیم

 باشد. ریدب یممکن است مال محمد عل
ــوم حةیرا در ــف کرده؛ و آب و هوا درآبادی، حس ــت. از  فیلط یرا وص ــتوده اس آن را س
ــعت حوض م ییبایز ــاجد و وس ــتانها رجملهیمردمانش، از مس آباد  دریح یو حمامها و بوس

ستانها را معرف نیا یهاوهیو م نیاحیسخن رانده و گلها و ر ست؛ مانند پان، انبه،  یبو کرده ا
 ،یسوت ،یلینارنج، چنبه، زنبق، جنب ،ینارنگ ر،یموز، شفتالو، انج ای لهیک مو،یل مامه،انناس، ش

 . لیپ یرا ،یبولسر اسمن،ی
ـــاهچهارم حةیرا در ـــنها ی، مجلس ش  دیع ر،یغد دیقربان، ع دینوروز، ع دیمانند ع ییو جش

جشــن ســالگرد تولد  ایاکرم، جشــن ســالگره  امبریمولود پ دی(، عی)چهارشــنبه ســور یپور
 .کندیرمضان را وصف م دیعبداهلل قطبشاه، جشن شب برات و ع

و رزم  یو اسبان تاز یجنگ النیعسکر و ف یلشکر و دالور یانبوه فیدر توصپنجم  حةیرا
 سواران عبداهلل قطبشاه است.  یابزارها

شم حةیدر را یالفت شادخوار یبرا ش صف مجلس  ساق یو در  تیب 59در  یانامه یعبداهلل، 
گونه  نیاول و آخرش بد تیبه بحر متقارب مثمن محذوف ســـروده اســـت و ب یقالب مثنو

 است:
 چو عشرت بر آر... یمست بیچو غم در خمار            سر از ج یچند باش دال
 کوثر زند یاز دست ساق یکام ساغر زند            م خانةیم به



 

 

ـــمن معرف هفتم حةیرا در ـــتا حیروا یض ـــن به س و  پردازدیوافر از کتاب خود م شیگلش
سخه که ارمغان عالم غ یگرام نیا»: دیگویم ست، ب اضیو تحفة مبدأ ف بین نقدِ  ةیسرما یا

سر حد اقل صت از  شورِ انجام  مِیفر سآغاز به منزل ک خود را  یهاییاز هنرنما یو برخ. «دیر
وَر قرآن اشحهیهر را نةیّاز ب»که  نیا لیاز قب کندیان میب ـــُ و از زُبُر مجموع،  انیع یعدد س

ما اضِینکهتِ ر به ز گرددیم «انیاعجاز ن  یهاهیو از آرا ختهیدر آم ییبایو نظم و نثر را 
 در ضمن واژگان گنجانده است.   یعال یگونه گون بهره برده و معان

ـــت به  یهجر 1051آغاز آن  خیاتمام کتاب را که مانند تار خیتار حه،یرا نیا انیپا در اس
 درج نموده است: یحساب جمل در قالب رباع

 «رشک چمن» نیشده چو نام ا خی[/ تار1051سخن ]« حسن وریز»حساب  یرو از
 [  1051به من ] «ضیف اسمنی»[ / بنمود ورق 1051« ]بنفشة گلشن روح»قلم  بنگاشت

 
با تذکر حی: روا: خاتمهج ـــن،  ممدوح  یدر دعا تیو پنج ب «یبیغ فةیلط»با عنوان  یگلش

ــ یبیغ فةی. لطابدییخاتمه م ــت درباره رابطة عدد یحیتوض ــلطان »تعداد حروف نام  یاس س
ـــاهان زمان» یو لقب و« عبداهلل ـــ 12که هر کدام  «قطبش  عةیحرف دارند با مذهب او که ش

 است. یامدوازده ام

 یگلشن قطبشه حیسبک روا .3.3
 ،یســاوج یمختصــر الفت یهند، ضــمن معرف هی( اســتاد دانشــگاه عثمان1352اکبر ) هیرضــ

 ذکر در –اســـت از او بس مهم  یدر فن ســـوانح، اثر یشـــه: روائح گلشـــن قطبدیگویم
صی صر و عمارات و باغات مانند لعل محل، چندن محل، گگن محل،  ،یشاه یبناها فتو ق

 مانده است. ادگاریو کوتاه از او  لیطو یهامنظومه رهیم و غیسجن محل، دروازه قد
شگر هند گریشکار، د چندر شه حیروا ،یپژوه شن قطب شوب معرف یگل شهرآ  یرا از نوع 

ست در وصف عبداهلل قطبشاه ا یکتاب یگلشن قطبشه حی(. به هر حال روا2015کرده است )
ــاه یزندگ»که هم  ،یو مرکز حکومت و ــوب Nabi, 2001« )نامه عبداهلل قطب ش ( محس

ضا یعیطب یایافدر جغر یهم کتاب شودیم ست. الفت درآبادیح یخیتار یهایو ف  نیدر ا یا
صات و صا شاه و اخت صف عبداهلل قطب   سندگانیرا بهانه کرده و چون اغلب نو یکتاب و

صنوع و فن صنا ،یمتون م سجع و جناس و  سخن را به انواع  ست. لذا  گرید عیظاهر  سته ا آرا
ـــجع و آهنگ» ـــ نهیو پر از جناس و قر نینثر کتاب مس ـــت. در موارد یازس  یبرخ زین یاس



 

 

 نیسرزم ییایکه به محدودة جغراف یاصطالحات هند نیکم کاربرد و همچن ایتازه  باتیترک
 نیرغم ا یعل ح،ی(. نثر روا1392 ،ی)مؤذن «خوردین به چشــم مدر آ شــوند،یهند مربوط م

 یمشکل چیه ناست و خواننده بدو یو مشکل خال بیاست اما از لغات غر یکه مصنوع و فن
 است. نیدلنش یفهمد لذا نثر یمتن را م

ــبک یهایژگیبخش و نیا در ــطح زبان حیروا یس  ی( و ادبیو نحو یلغو ،یی)آوا یرا در س
س سطح فکر میخواه یبرر سجم شةیاند چیه یچون الفت میپرداز ینم یکرد. به  را در  یمن

ــو ــرفا به تص ــ ریآن طرح نکرده و ص ها و مانند آن  وهیعمارات و گلها و م فیظواهر و توص
ست. متن روا ش حیپرداخته ا صنوع و فن یمتن ن،گل ست که چون د یم صنوع و  گریا متون م

شعر م» یفن شبه به  ضجز آن که وزن  کند،یت شم «ستین یو آهنگ آن عرو (. 1396 سا،ی)
و  هیو تشب یعیبد یو معنو یلفظ عیصنا یمانند تمام ینثر مصنوع و فن داتیاز همة تمه یالفت

چون  زین یبرده و از برخ شتریبهره ب یاختصاصات نثر فن یاستعاره بهره برده است امّا از برخ
 قیطر نیمســـتعمل به ندرت اســـتفاده کرده و بد ریو غ بیو لغات غر یکاربرد عبارات عرب

ــتگ ــا زیو تما حیمتن روا یموجب برجس ــت که در ز یمتون فن ریآن از س ــده اس بدانها  ریش
 .شودیاشاره م

 یالف( سطح زبان
 است.  یو نحو یو لغو ییشامل سه بخش آوا یزبان سطح

و  رسانندیم یاریسخن  یقیاست که به موس یلفظ عیشامل وزن و صنا ،ییبخش آوا. 1
تشبّه به شعر است. شعر  ،یهدف نثر فن نی. چنان که گذشت، مهمترکنندیم نیمتن را آهنگ

 یبواسطة امور ،یموزون و مقف یاست و از نظر ادبا کالم لیّمخ یکالم ونیکه از منظر منطق
از تن  ریتشـبّه به شـعر ناگز یلذا نثر برا گرددیم لیّمخ یانیو ب یعیبد داتیچون وزن و تمه

ست. مهمتر لییاز عوامل تخ یکی نهیسپردن به کم ست نیا شعر ن نیو نخ صة  شخ که هم  زیم
موزون  گردد،یدر مخاطب م شیو اثرگذار یشدن آن و هم موجب لذتبخش لیّموجب مخ

ستفاده از مصطلحات علوم و آ  سندگانیرو نو نیو اخبار. از ا ثیاحاد و اتیبودن است نه ا
 نیترکیاند. نزدموزون کردن نثر ره سپرده یموضوع، به سو نیکامل از ا یبا آگاه ینثر فن

ساختن نثر، بهره گ یروش برا ص یهاهیاز آرا یریموزون  ضم عیتر المزدوج  نیو موازنه و ت
 است.    ناسج یهاانواع سجع و گونه گریاز د یریاست و پس از آن بهره گ



 

 

شعر  یرویپ ،ییو آوا یلفظ یشهایآرا یاست که در پ یمتن ،یگلشن قطبشاه حی: رواوزن
و  دایپ یهایمتن، دســتکار نیدر ا یکرده و از لحاظ تنوع وزن و آهنگ برجســته اســت. الفت

س شم خواننده پنهان  هایهنرمند نیاز ا ینموده که بخش بزرگ یاریپنهان ب ست از چ ممکن ا
 ان داده خواهند شد.نش سازدیخود آشکار م سندهینو ای رسدیم نظرکه به  یبماند، اما برخ

سبات لفظ تیرعا ح،یروا یهایژگیو نیبارزتر از ست که  یدر حد اعل یو معنو یتنا درجه ا
س سبتاً کامل ب شبّه ن شها یاریموجب ت ست به اب یاز بخ شعر  اتیمتن از جمله چند جملة نخ

 : نگونهیشده است. بد
ـزا .1 ـةیرا  ییِروح ف ـنِ سخن، از هوا ـح ـش است که جلوة قامتِ  یصانع یثنا یگل

 فاخته،  عَلَم ساختـــه، یراستْ نغمگ یِبه سلسلـه جنبـان سرو را 
که آتشِ رخساِر  است یحَمدِ مُبدِع مِینکهـتِ  گلـستانِ  کالم، از نس  ییِوَ  دلگشا .2

 سر گرم نموده.  شـعلـة  آوازِ  بلـبل، یِسازگل را  به هنگامهْ گرم

سرا .3 سولِ امتْ   ییِنغمه  ست ینوازمرغِ  خوش الحانِ  زبان، از آهنگ نعتِ ر که  ا
 .به زمزمة نَجاح نواخته اسالم راگوشِ هوشِ زمرة  عتش،یقانونِ شر

ـام د ان،یهزارْدستانِ ب بِیعندل ییِشنواوَ خو .4 است  که  یپرور نْیاز سرودِ منقبتِ ام
فالح در عشــرت انداخته  را  به ترانة عهیشــعبة شــ دةیارغنون محبّتش، ســامعة عق

 (.8822 ،ی)الفت
از  شیپ هیکه در هر چهار، جملة پا رواندیو پ هیباال، شـــامل چهار جملة مرکب از پا ســـطور

ست. جمالت پا رویپ جملة سجع که  فیدارند و هم رد هیهم قاف هیآمده ا اما فقرات دوم هر 
سنده نکرده و  انیپا یبه قواف یدارند. الفت هیفقط قاف شوند،یمحسوب م رویجملة پ جمالت ب
ـــجعها زین فقرههر  یدر اثنا ـــت. جمالت  یمتواز یاز س با هم  2و  1و متوازن بهره برده اس

ـــمن ا یبا هم. الفت زین 4و  3و جمالت  اندنهیقر  نهیکه چهار جمله را دو به دو قر نیدر ض
 ریدر بخش نخســت هر چهار جمله )که ز عیترصــ جادیآنها شــده، با ا زیکرده، و موجب تما

 وندشانیاز هم، پ زیتما نیآنها را فراهم کرده تا در ع یوستگی(، موجب پمیادهیآنها خط کش
شاخه زین شود و هر چهار جمله به مثابه  شند. برا کی یهاحفظ   وندیپ شیافزا یتنة واحد با

ــم ییو آوا یوزن رده و بخش اول را هم وزن ک 3و  1جمالت، بخش اول جمالت  انی
 وزن نهاده است. کیبر  زیرا ن 4و  2جمالت 



 

 

تار درخت نیبر ا افزون نه(،  یهمگون یعنیجمالت ) یســـاخ به عنوان ت بخش اول جمالت 
 یبرقرار کرده اســت؛ به طور یو معنو یاز روابط لفظ یاشــبکه زیدر حشــو جمالت ن یالفت

شا نیعالوه بر ا «ییروح فزا» بیالمثل ترک یکه ف سرا ییکه با دلگ شنوا ییو نغمه   ییو خو
جناس اشــتقاق  حه،یبا را وندیســجع اســت؛ در پ یدارا ارم،در جمالت دوم و ســوم و چه

 تناسب.  هامیا میبا هوا و نس وندیساخته است و در پ
فقره اول و ســوم و  انیم یمتنوع اســت. گاه یو موازنه در نثر الفت عیاســتفاده از ترصــ وهیشــ

هارم توازن برقرار م ندیفقرات دوم و چ به مصـــار ک ـــعر عیو فقرات نثر را  لب  یش قا در 
ـــازد،یتکرار فعل، کالم را مردّف م یاریو به  دینمایم کیچهارپاره نزد چنان که در  س
 . مینیبیفقرات فوق م

ــرف یاز لحاظ نحو ،ییتوازن آوا جادیعالوه بر ا یالفت ــابه را در مقابل فقرا زین یو ص ت متش
 . میاکه ارکان متوازن را با شماره مشخص کرده ریهم نشانده است. مانندِ دو جمله ز

 ندارند: ییفقط ثنا و حمد توازن آوا ریمتن ز در
        /7اســت / /6/ یصــانع /5/ یثنا /4/ یاز هوا /3گلشــنِ ســخن / /2/ حةیرا /1/ ییِروح فزا»  

سله /  /10سرو / /9قامتِ / /8که جلوة / سل فاخته  /13/ یراستْ نغمگ /12/ یِجنبان /11را به 
 ، /15عَلَم ساخته / /14/
ــا و ــتانِ کالم / /2نکهتِ /  /1/ ییِدلگش ــ /3گلس ــت / /6/ یمُبدِع /5حَمدِ //4/ مِیاز نس        /7اس

سارِ / /8که آتشِ / بلبل  /13شعلة آوازِ / /12/ یِسازگرم /11هنگامهْ / را به /10گل / /9رخ
 . /15سر گرم نموده / /14/

، 9، 8، 4، 3یهاو شــماره یســجع متواز یدارا 12و  11، 6، 1 یهادو جمله، شــماره نیا در
ــافه، و فعل  یدارا 15و  14، 10 ــتند. حروف ربط و اض ــجع متوازن هس ــت»س تکرار  زین« اس

 دانست.  فیرد ای یرا در زمرة سجع متواز نهایا توانیاند که مشده
 یاسناد یالگو ه،یهستند. جمالت پا یواحد یساختار دستور یدارا ،یباال همگ یهاجمله

ــت» ــ دیکه )مف» یالگو یدارا زین رویرا دارند و جمالت پ« الف از ب اس ( + مفعول + ریتفس
 هستند.« متمم + فعل

بند، به  نیا یبهره برده اســـت اما در فقرات بعد شـــتریدر دو جملة اول از موازنه ب ســـندهینو
ــرف ییدنبال برقرار کردن توازن آوا ــتیکامل با فقرات باال ن یو نحو یو ص از  یمیبلکه ن س

ـــده گرید یمیبا فقرات باال توازن دارد و ن ریفقرات ز فقرات  انیم یعنیاند با هم متوازن ش



 

 

که در مقابل قطعات قرار  یاشماره کرده است. جادیا ییو آوا یو صرف ینحو زنتوا دیجد
 رشــانیکه ز ییکه با کدام قطعه از جمالت فوق تناظر دارند و بخشــها دهدیگرفته نشــان م

 شده با هم توازن دارند:   دهیخط کش
ـــرا نغمه ـــولِ / /5نعتِ / /4از آهنگ /  /3خوش الحانِ زبان / /2مرغِ //1/  ییِس امتْ  /6رس
           /7است[ است / ی]امت نواز افزون بر سجع جمالت قبل ینواز
 ./15// نواخته / گوشِ هوشِ زمرة اسالم را به زمزمة نَجاح عتشیقانونِ شر که

ـــتانِ ب  /2/  بِیعندل /1/ ییِنواخوش و ـــرودِ /  /3/  انیهزارْ دس   /6امام /  /5منقبتِ /  /4از س
                /7است / یپرور نْید

 ./15// در عشرت انداخته / را به ترانة فالح عهیشعبة ش دةیارغنون محبّتش، سامعة عق که
موازنه و ســـجع،  تیاز رعا یگریبا گونة د زین ،یگلشـــن قطب شـــاه حیروا یفقره بعد در

 .مینیبیجهت تشبّه به شعر را م
 :سدینویم

 دادار  زد یا حمد  ن یرنگ ی معان ی  فشان گلْ از بعد

 مختار  احمد  نعت  ن ییطراوتْ آ ن یمضام ی  پاش سمن و

 کرّار،  دریح منقبت  ن یشک آگارقام مُ یبار سنبلْ و

 اضیب اض یر  رونقْ طراز  

 گرددیم فهیصح قةیحد  بخش  یمو خرّ و

 مدح  بهار  شهیهم به

 جاه و جالل، گلشن  یطراوتْ فزا یثنا  بستان افروز  و

 .فتح و اقبال چمن   ییگشا چهغن و

سجع، به برخ یالفت شعر یدر پردازش  ستزاد و غ یمانند رباع یقوالب  شته  زین رهیو م نظر دا
 مانند مستزاد است: ریاست. فقرات ز

 روحُ القُدُسْ نژاد،          ،یکه از روحْ پرور اشدهیگلشنِ اخالقِ حم حِیچون روا 
 تبار           است؛ حایمس                 ،یبخش اتْیکه از ح اشدهیچمنِ اوصاف پسند مِینسا و

 انبساط،                                   همواره دل ارباب فضل را         
 ... دیفرمایجان اصحاب علم را                                           نشاط               کرامت م شهیو هم



 

 

                                 دیذمّة فکر الزم د بر
  افتیثابت  شهیبر گردن اند و

 کند  ریگلشن وصفش                            تقر میاز شم یاشمّه که
 ()همان سازد ریتحر                               تشیاز نغمة گلبانگ ص یاشعبه و

 .    افتی میتقد ینثر الفت یموزون انیب یاست که برا اریاز بس ینمونه باال اندک دو
مورد از هر  نیگونه است که تعمدا چند نیبد عیدر کاربرد صنا یالفت وةیش :ییگرا حرف

خواننده  نیکامال آشکار شود و نصب الع اشیتا برجستگ بردیدر چند سطر به کار م هیآرا
بدان گونه اســت.  زیتشــخص متن ن یدر اســتفاده از حروف و واجها برا یو وةیگردد. شــ
ـــت که هم به ز ییها هیاز آرا ییحرف گرا ـــبات لفظ ییبایاس توجه دارد هم به  یو تناس

 انیم یینشــان دادن روابط معنا یصــنعت به طور آشــکارا برا نیاز ا ی. الفتییتناســبات معنا
ــت از جمله معان ــب یهامیا یالفاظ بهره برده اس ــوادِ ع». مانند یحروف هاتیواژگان و تش  نِ یس

ـــتار بیترک نی، که در ا«عدل ـــکل نوش حرف ع در واژه عدل توجه نموده هم به  یهم ش
نقطة »مردم گرفته است. در  یچشم توجه کرده و سواد را در معن یدر معن نیع گرید یمعنا

وقار با کوه قاف که  انیحرف ق توجه دارد هم به رابطة م یهم به نقطه ها زین« قاف وقار
ــنگ اریمع ــتوارو ثبات و  ینیس ــت. از ا یاس ــ نیاس ــت: دندان س ــ نیگونه اس ــ خا،س  نیمدِّ ش

 اال. یشجاعت،  ال
 غِ یت شیدر معرکة سخنور»است مانند  یدلخواه الفت عیاز صنا زیصنعت ن نیا و عکس: طرد

صدف از دُرّ لبر ثیبُرّا. به حد غیزبان مانند زبانِ ت صدفِ گوش به مثابه گوشِ  و  ز،یکرمش 
 .«زیگوهر خ ایدل، همچو دلِ در یایهمّتش در ادیبه 

 تکرار: 
 (.)همان« سعت و عالم عالم فسحتجهان جهان و یبعد از ط»
 (.)همان« پرورد تنعّم ساخته هیچمنْ گل را سا چمنْ»
سل هر» سرِ ت گذاشت و هر که  رهیبه سجود گذاشت مخزنْ مخزنْ جواهرِ حسنات ذخ میکه 

 (.   )همان« ثواب برداشتخرمن حاصل دست اخالص به دعا برداشت خرمن 
خُتنْ خُتْن  اتیشپنه آسمانْ آسمانْ انجم افشان؛ و از گرد عطر یجاروب شهبال از گلها به»

 (.)همان« مشک پاش



 

 

به چمنِ صفحه غنچة نقطه گل گل شکفته و ... نهال الف سَروْ سَروْ  فشیتوص ریتحر هنگام»
 (.)همان «دهیقد کش

از  یثُلث دینما ییهر چند چارچار گو کتاســت،ی انیب عِیبدزبان که در فنِ »: االعداد اقةیس
و چهار  زالیاسـت از سـال سـلطنت ال یچارصـفه که چار فصـل فیاز تعر یو رُبع فیتوصـ
 (.)همان« نمود تواندیزوال ادا نم یدولت ب اضیاست از ر یچمن

شش جهت راه اعتراض بر دَه عقل بسته و فقرات نَثره نثار نثرش  اشکّهی اتیسواران اب کّهی»
 (.)همان« ساخته ریمتح رهیرا همچو خمسة متح نیرین
 (.)همان«  سخن، نکهتستان گشتهگلشن، جهاتِ ستّهِ قلمروِ نیسبعة ا حیروا از»
ـــفو جیبه کار برده واژگان را حیدر روا یکه الفت یواژگان :یبخش لغو.2  یدر دوره ص

 یدر زبان فارس جیرا باتیواژگان و اصطالحات و ترک یکیاند: واژگان دو گونه نیاست. ا
ـــنج، نوا طراز، نغمه پرداز، راســـت مزگ ند نواس انجمن طراز،  ،یریبغل گ رجمله،یم ،یمان

 تفنگ؛
 یاغلب شــامل اســام ریگونة اخ نیاســت. ا درآبادیدر ح جیواژگان و اصــطالحات را گرید
ــطالحات نظام هایو گلها و نام جا اهانیگ ــنها و اص ــت که در متون  یوانیو د یو نام جش اس

س ستعمل ن رانیساکن ا سندگانینو یفار سام نیاز ا ی. برخستیم  یهاحهیرا یدر معرف یا
شت اما برخ ست: کنت نیاز ا گرید یسوم و چهارم گذ سان د یقرار ا شب  دنی) سپاه(،  از 

شب(، چوک سبان یپهره )نگهبان  سور ی(،  پور)پا شنبه  شن چهار شن ی)ج سالگره )ج  ،)
 سالگرد تولد(. 

 :یبخش نحو.3
 یرا با شـــتاب فراوان و در زمان حیکه روا دیگویم ی: الفتیســـاز بیتتابع اضـــافات و ترک
 یاســت، ب اضیو تحفة مبدأ ف بینســخه که ارمغان عالم غ یگرام نیا»کوتاه نوشــته اســت: 

ــرما ــر حد اقل ةیس ــت از س ــ مِینقدِ فرص ــور انجام رس و  یتابی(. ب)همان «دیآغاز به منزل کش
ساخته  یو متن را طور افتهیراه  زینگارش کتاب، در ساختار جمالت ن نگامه سندهیشتاب نو

به هم اضــافه  یکلمه به طور متوال نیکه چند یبا شــتاب خوانده شــود. وقت دیاســت که با
س شود،یم یطوالن زیجمله ن نیو عالوه بر ا شوندیم شتاب خوانش  ریسرعت  خواننده و 

سویاز  رایز شود،یم شتریمتن ب ست کلمه ریناگز ک ضافه کند و از ا ها را بدون وقفه به هم ا
خود از  یبا شتاب بخواند تا بتواند به فعل برسد. الفت دیبه سبب دور بودن فعل، با گرید یسو



 

 

بکشــد و رامَش  یا اندککه لگام توســن متن ر نیا یشــتاب خوانش متن آگاه اســت لذا برا
بک  یبهایبلند و ترک یهانهیقر د؛یفزایب شیگامها یآن بکاهد و بر کوبندگ یگرداند و از ســـَ

قرار  بهایترک نیبلند که درون ا یاست. مصوتها ختهیبلند در آم یرا با مصوتها یاچند کلمه
ـــبک ـــتاب و س ـــتوار برندیو آن را به اوج م کاهندیرفتار متن م یدارند، از ش آن  یو بر اس

 . ندیافزایم
ـــبک یهایژگیاز و یکی ـــبک دوره ن یژگیکه البته و ،یالفت یبارز س ـــت، ا زیس  جادیهس

 از دو سه کلمه است مانند:  شیبا ب ییبهایترک
مرغِ خوش  ییِنکهتِ گلســتانِ کالم، نغمه ســرا ییِگلشــنِ ســخن، دلگشــا حةیرا ییِفزا روح

س کیالحانِ زبان، پ سواد حروفش، جام جهان نما ابانیخ ریعالم گَردِ نگاه،   یجنان، عکس 
شناسانِ بلندفطرت، سپهر  قهیسخن، دق ةیروشن، علوّ پا یروضة رضوان، نور معان نةییآ ده،ید

الفاظ بروج، داغ نِه نقاط انجم، مشام  یصفحة آسمان، رشک فرما یرت فزایعالم فکرت، غ
 قهْ یگوشِ مجنونِ دلِ دق ،یمعن وسفِی رهنِیقْ سخن، نکهتِ پجانِ نکتهْ سنجانِ عاش عقوبِی

 شناسانِ ادا فهم.
ــ یالفت ــاختار بس ــف یبهایاز ترک بها،یترک نیاز ا یاریدر س ــاف یوص مقلوب بهره برده  یو اض

ست. مانند  شاط آ ن،ییطراوت آ»ا صرت قر ،یصفت پرداز ن،یین شکر، رونق  روزیف ن،ین ل
نواز، کف  ردستیز ان،یب نیریالقاب، عرش اقتدار، ش یطراز، سعادت هوا، واال خطاب، عال

 سِ یکف بحر صدف، بلندپرواز، فارغ بال، عرش آستانه، نفا ،یرو دیآسمان صدف، خورش
 «.امتعه
سخت یدارد ول یشتریدر نثر امکان ب یساز بیترک شعر  ست. برادر  در  یالفت نیهم یتر ا

 .کندینم یساز بیاشعارش ترک
ــه حیروا ةیپا ی: با آن که الفتی( سطططح ادبب ــن قطبش ــت اما به  یگلش را بر نثر نهاده اس

 272: یگونه است: مثنو نیاست که بسامد آنها بددر آن بهره برده زیاز اشعار خود ن یفراوان
ـــ ت،یب عه:  ت،یب 140: دهیقص باع ت،یب 60قط  ت،یب 6غزل:  ت،یب19فرد:   ت،یب 22:  یر

 در متن گنجانده است. گرانیهم از اشعار د یعرب تیسه ب لبته. اتیب 519مجموعا 
 علم بیان هایآرایه .1



 

 

مانند  بردیبه کار م یدر ساختار اضاف شتریها را بو استعاره هاهیتشب ی: الفتو استعاره هیتشب
شعلة آوازِ بلبل، گردن اند سارِ گل،  ستانِ کالم، آتشِ رخ سخن، گل شنِ  صلة  شه،یگل حو

 .دید توانیم یسازبیرا در بخش ترک شتریب یهاخواهش، دماغ سپهر، عذار مهر. نمونه
 یزیدر وصف چ توانیم هیتشب یاریبه  رایدارد تا استعاره، ز یشتریب شیگرا هیبه تشب یالفت

س ای صاف و و یک شناخته و غ یهایژگیاز او سخن گفت ول رینا ستعاره ب یمتعارف   شتریا
و اوصاف تازه را  دیآیو مستعمل به کار م نیغالب و نماد یهااوصاف و شاخصه انیب یبرا

خواننده مشــکل خواهد بود اما در  یمفهوم برا افتیکنند در انیب ســتعارهاگر در ســاختار ا
 .شودیآسانتر م یمعن افتیبا نقل وجه شبه، در هیتشب
عبارتند از  اتیاز کنا ی. برخســتیپرداز ن هیبهره برده اســت اما کنا زین هیاز کنا ی: الفتهیکنا

سر و چشم آب دادن، شوخْ چشم، پهلو بر چ سةیک سر  یزیخواهش دوختن،  زدن، آب از 
 اوردن،یآوردن، ســر بر آســمان فرو ن یزیکار چ یآب به رو دن،یگذشــتن، پا به دامن کشــ

 را تاباندن.   یپنجة کس ،را به باد دادن یزیچ
 یمعنو عیبد یهاهیآرا .2

ــ جادیا یبرا ریاز مراعات نظ ی: الفترینظ مراعات ــب بس ــت. از آن  اریتناس ــتفاده کرده اس اس
ست: بعد از گلْ شان جمله ا سمن  زدِیحمدِ ا نِیرنگ یِمعان یِف شدادار و  ضام یِپا طراوتْ  نِیم

ـــنبلْ نِییآ ـــک آگ یبار نعتِ احمدِ مختار و س کرّار، رونقْ طرازِ  دریمنقبتِ ح نِیارقام مُش
ــح قةیبخشِ حد یو خرّم اضیاضِ بیر ــهیبه هم گردد،یم فهیص ــتان افروزِ  ش بهارِ مدح و بس

 (. چمنِ فتح و اقبال )همان ییگلشنِ جاه و جالل، و غنچه گشا یطراوتْ فزا یثنا
ــاد ــت. گاه ةیاز آرا ی: الفتتض ــترده بهره برده اس ــورت گس ــاد به انحا مختلف و به ص  یتض
ـــت مانند  ییرا که از لحاظ معنا یکلمات در عبارت  «ریز»و « باال»در تقابلند به کار برده اس

مذلّت را به صـــد  ضینوازش که افتادگان حضـــ ردســـتْیحبَّذا چنگِ همّتِ باالدســـتِ ز»
ــتهعزّت از خاک  یروآبِ ــع)همان «برداش ــرب،  نیقی»ت و تنگ در (. وس ــعتِ مش که وس

 (. )همان «دینماینم یرینموده تنگ گ یریپوزش پذ
در تقابلند به کار برده است. مانند آب  ییایجغراف تیرا که از لحاظ موقع یعناصر زین یگاه

باال و افالک و زم نه   یِجلوهْ طراز دانِیتا عرصـــة افالک، م یاله»در  نیو خاک در نمو
معســکرِ جنودِ نصــرْت  نیمواکب اســت؛ بســاطِ زم یِکواکب؛ و مرکزِ خاک، مکان ترکتاز

 (.)همان« باد پادشاهِ گردونْ جاهِ انجمْ سپاه نیا نییظفرْ آ وشِیو مسخّرِ ج نیقر



 

 

 

 گیرینتیجه
 انیتا پا یهجر 1045است که از سال  یهجر ازدهمیسدة  یعیاز شاعران ش یساوج یالفت

کرده و دو  یسندگیو نو یشاعر یسال در دربار و 38( حدود 1083سلطنت عبداهلل قطبشاه )

شعر از آثار اوست.  یو مقدار «یگلشن قطبشه حیروا»و  «یقطبشاه عیالصنا اضیر»رساله 

درگذشته  1090تا  1087 یسالها انیبه اصفهان آمده و در م بداهللپس از مرگ سلطان ع یالفت

 یاز آثار الفت ،یگلشن قطبشه حیان شهر به خاک سپرده شده است. رواو احتماال در هم

 974خاِن زمان )مقتول در  یقلیدر خدمت عل یزدی یالفت رایز ؛یزدی یاست نه الفت یساوج

سال بعد،  ایو بعد از قتل ممدوحش، در همان سال  بردیبه سر م یاکبر ی( از امرایهجر

گلشن  حیروا فیسال قبل از تأل 77 ای 76سال قبل از تولد عبداهلل قطبشاه و  49 ای 48 یعنی

گلشن  حیروا یسبک یشباهتها ،یخیشواهد تار نیرفته بود. افزون بر ا ای( از دن1051) یقطبشه

 حیروا یساوج ینفر است. الفت کی رکه مؤلف هر دو اث دهدینشان م زین عیالصنا اضیبا ر

بهره  جینگاشته است جز آن که از کلمات ساده و را ین مصنوع و فنگلشن را به سبک متو

و استعارات  هاتیجز در سه مورد استفاده نکرده و گرد تشب یبرده و از عبارت و اشعار عرب

اشاره  ریز اردبه مو توانیآن م ینگشته. از عمده اختصاصات سبک لیو عبارات ثق بیغر

جمالت هدف  یکالم است لذا موزون یقیبه موس یالفت یتوجه اصل ،ییکرد. در بخش آوا

المزدوج بهره  نیبه طور گسترده از صنعت تضم ییتوازن آوا جادیا یبرا یاوست. و یاصل

اوقات  یشده است. گاه کیشعر نزد اتیاز متن به اب ییکه بخشها یابرده است به گونه

چون مستزاد و  ییه به قالبهااند کدر کنار هم آمده یابلند و کوتاه به گونه یهانهیقر یبرخ

 یعیصنا گریاالعداد از د اقةیو تکرار و س ییاند. طرد و عکس، حرف گراهمانند شده یرباع

اند. متن شده ییقایموس تیقابل یدارند و موجب افزون ییبسامد باال ییهستند که در بخش آوا

قابل بحث است  ییاست که هم در بخش آوا حیمتن روا یها یژگیو گرید زتتابع اضافات، ا



 

 

و  یوصف یبهایاعم از ترک ،یساز بیبه ترک یالفت ،ی. در بخش نحویهم در بخش نحو

به  یدر ساخت اضاف زیها را نو استعاره هاهیمقلوب توجه خاص دارد، لذا اغلب تشب یاضاف

 هیناسپس استعاره و پس از آن از ک هیاز تشب شتریب یانیب یهاهیآرا انیاز م یکاربرده است. الفت

از مراعات  یریتناسب با بهره گ جادیبه ا زین یمعنو عیبد یهاهیآرا انیاستفاده کرده است. از م

 توجه کرده است.  شتریو تضاد ب رینظ
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