
  انشاي خليفه  ١٢٥

  انشاي خليفه

پايتخت پادشاهان , باشد  ميKanyakobjaقنّوج که در سانسکريت , راپرداشدر استان ات
خليفه , يکي از افاضل قنّوج.  شهرت داردشي بوده است و براي عطر و حنا هندقديِم

يک مقدمه و   با,م ۱۶۷۴/ه ۱۰۸۵انشاي خليفه در سال . باشند شاه محمد قنّوجي مي
 ة مطبعم توسط ۱۸۷۵/ه ۱۲۹۱رده شده و در سال تمه گردآوچهار فصل و يک خا

  :شود طور شروع مي انشاي خليفه اين. انتشار يافته استنولکشور منشي 
  ن الرحيمبسم اهللا الرحٰم”

ستايش و نيايش مر احدي را که کاتب فصاحت بيان خرد دانشوران از تحرير 
د بر آن عاقبت و تحفة درو… انشاي ثناي بيکرانش چون قلم سرگردانست

  .“العظام و اصحابه الکرام و علي اله… محمود
  :نويسد طور مي پس از آن صاحب انشا دربارة خود و وطن و مردمان آنجا اينو 

خاطر آشفته دارم و … مهر که از جفاکاري سپهر بي… اما بعد من هيچمدان”
که علم , آگين مقاميست فيض… هنگام طالب علمي بلدة قنّوج… دل سرد

صداقت پيشگان راست … الشّانش علم بر آسمان افراخته عمل عالمان عظيم به
گفتارش معجزه آموز موسوي و صداقت انديشگان درست کردارش چراغ افروز 

ر بينش از سمک تا سماک کاشف استار و منجمان دقيقه وعيسوي مهندسان د
ه ادايي شاهدان جادو طرازش بتاز, اراالفالک واقف اسر از ثري تا فلکگزينش 

سرايي شکيب از دل  نکته سازش بهعذاران سحرتسخير دل پاکان نموده و گل
  .“قدسيان ربوده

  :نويسد و دربارة انشا مي
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اجتماع  بر آن آورد که به… شناس  اساس دقيقهمحبتوفور خواهش دوستان ”
  …“ترتيب مرغوب جمع نموده گلدستة انجمن سازد به… لهمکاتيب مرسو

  اول  فصِل
و در بعضي مکاتيب صنايع کرده اشخاِص زير ارسال  وبات است که بهشامل مکت

  :گوناگون صرف گرديده است
الدين قبله  مرشد کامل مولوي نظام, بخش پرگنة سلون زينت, شيخ پير محمد”

بخش بلگرامي بدوست سراپا  زينت, حضرت ميان عبدالغفور… ارباب فضائل
تلميذ پرتميز عبدالعزيز بهاريه که . ودميان محمد مراد که کماني فرستاده ب… معز

مير خيراهللا …  خاندان اصطفاخالصة. موجب فرمايش عزيزي بقلم آمده به
پور شيخ نور متوطّن بلدة فاخرة , ميان عبدالشکور… بلگرامي صداقت پناه

, مشتمل بر ابيات تازه مضمون, اهللا ميان شيخ امان… فضائل پناه… جونپور
ميان محمد , ميان ابوالمظفّر, امين پرگنة انوپ نگر, سيد مظفّر… اقبال پناه
  .يعقوب

گاهي مر تلِک مفهيات  خدمِت دوستي که گاه سيد عبداهللا به… فضائل مرتبت
هنگامي که اين فقير , ميان بدرالدين. مير سيد کرم اهللا, ميان محمد… بود مي
صاحبه نشسته بيگم … جمع ياران در باغ  بامقتضاي تماشاي باران گهرريز به

  .بود
در باب استعذار … ي خان ميان جهان خانميان مصطٰف… رفعت و اقبال مرتبت

 ميان ،ميان عبدالنّبي, ميان محمد صادق. درويش دلريش کرده بود گستاخانه که به
  .ميان شيخ محمد, مير سيد مير, يسيدي سند… متوطّن صوبة بهار, عبدالغفّار

  دوم  فصِل
  :اشخاص زير نوشته شده است  بهکه, شامل رقعات است

کيش  داد و باغواي ناقصان کينه که من باداي حقوق استاد نمي, ميان عبدالشکور
, نظم و نثر توان خواند رقعة دوم که به. کشاد ائل ميطزبان بر مقدمات ال
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زيب آن خردمند صاحب تدبير , بر ضمير منير مهر نظير: دوستي تحرير يافت به
در اعتذار قبول , نواب ارشد خان, شيخ نوراهللا, آگاهدانش , دولت و جاه

  .ترک صحبت جاهالن… مشتمل بر, الدين گري ميان شيخ غالم محي منشي
مشتمل بر ترک صحبت ياران ,  گرامي بهيا هررايمحبتدوست بهجت پيراي 

. دولت و سعادت يار و ديدة بخت بيدار باد. آشنا و بيگانه خو تحرير يافت
لباس  که اول به, برادر گهاسي, شناسي و ناسپاس پاندي ربارة ناحقمکتوبي که د

اصل بد از خطا « : ع,آري. اند نوشته, دوستي بود و آخر اساس دشمني محکم نمود
تصوير  ةآيد و غنچ و برنميحکم آنکه از گل کاغذ ب به, برادرم. »خطا نکند

 مصاحب که از, نخست موعظت پير مجلس اين سخن است: بيت. شايدگ نمي
  .“ندنناجنس احتراز ک

ياري که سب. تاخت بدوستي که اسپ جور و جفا مي, مشتمل بر صنايع دوستانه
بدوستي که بجهت دفع آزار چشم ادويه . گذراند لهو و لعب مي خواند و به نمي

, الفضائل مجمع. سيد جالل, محمد درويش نونهال چمن اقبال. طلب داشته
ين يعني در خواندنش لب تر صنعت واسع الشفمحمد فاضل د, الفواضل منبع

از آنجا که … ”در طلب دوستي که نامش هم از همين قبيل بود, رسد لب نمي به
ريزان و سينه از آتش فراق آن سراسر اشفاق  ديده در اشتياق آن يگانة آفاق اشک

که طريقه , و التفاتف درين صورت اگر از روي تلطّ. ه خيزانسته و نالشعلة آ
االتّحاد و واثق الوداد است دوستان جاني را از تشريف شريف خود  راسخ

 زياده چه نگاشته. رهانند  واهر آيينه خاطر را از نگراني انتظار, خورسند گردانند
  .ي عيش و نشاط را جاوداني رفيق گرداناداهللا تعاٰل. يدآ

ا ميرز, حديقه پيراي عشرت و کامراني, مير سيد محمود, دودمقبول درگاه و
  .محنت کسب علم پرداخته بود که بعد از انقضاي جواني به, سبحاني

  .داد ميان اله… امانت خان… ابوالمظفّر خان ذيشان
که قوت روحي توان , هاي نغز سراپا مغز هبنا… بدوستي که اينها فرستاده بود

شکر مهرباني آن دوست از . ادبآ خانه, ذايقه را حالوت شکر بخشيد. رسيد, گفت
, شايستة آن سرزميناز آنجا که تحفة . ريشة قلم خشک پوست بيرونسترگ و 
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هاي بهشتي ضيافت ذايقه  گاهي بار سال آن رشک ميوه اگر گاه. همين تواند بود
  . گنجايش داردمحبتبارگاه  در, کرده باشند مي

ميان , همت خان ميان کمال خان… المکال رفيع, خان ذيشان. بخش يان الهم
  .رحمت اهللا

مشاطة اخالص نامه … ”تمل بر صنعتي که حروف الفاظش نقطة باال داردمش
ي و خالصة دودمان ارتضا مسرت و ن نقادة خاندان مصطٰف آاختصاص آموز

فيروز خان بر صفت الفاظ غيرمنقوطه نگارش … خان بلندمکان… نشاط افزود
, محمد مراد, مؤسس اساس و داد, سالک مسالک سداد, دادارر ودا”. يافت

  .“همواره محروس داراد
 شاهوار در ِرکه صد د, خطِّ ريحان سرشت آن سردفتر خوشنويسان روزگار

است که ديرگاه . خجلت ده خط مهوشان گلعذار باد, جنب بهاي ثلث آن نيرزد
بورد رقاع مهر شعاع کامياب نگرديده و خبر حال جمعيت … مخلص صميمي

ين شکسته بال بدان بيشترست مآل آن سرماية فضل و کمال که تعليق خاطر ا
ات کشيده  دوستدار ديرينه را که خطِّ نسخ بر صفحة رسمي… رجا که.نشنيده

  .“تقويم پارينه ما نگارند
  .مير علي, شيخ عزّت اهللا, ميان محمد شفيع, صدرنشين مکان رفيع

مکشوف ضمير … ”طريق تو شيخ برآيد مقبولي که نامش از ابياِت مرقومه به به
. ياس را صورت اميد نمود, شودگجبيني چو رخ ز پرده  مه:  ابيات,مهرگزين

ياِد او درد را دهد . سرو درپيش قد اوست غالم, کالم دالن به راحت افزاي بي
بهره بخشد , صد درمان عيد رويش بهر شقي و سعيد درد را طعنه زن به, نسيان

است سايه آنکه خورشيد ر, دولت حسن راست مايه ازو. چه از قريب و بعيد
ي لب عيٰس,  جوهر لعل اوست راحت دل،لطِف او مرهم جراحت دل. ازو

معني , خود نازد لفظ از معنيش به, ارويوسف از مهر او زليخا, ازوست در گفتار
مشتمل بر صنعتي که حروف الفاظش نقطة پايين … فزون سازداز لفظ او 

همال همه جا و همه حال ياد و بار در عارج معارج ببند صاعد   بيور دا…“دارد
  .سيدي مير سيد جواد باد, مساعد عدل و داد
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ابوناصر که نامش ”: مشتمل بر صنعتي که يک لفظ نقطة پايين دارد و ديگر باال
قدوة … ابواب نشاط دايمي کشاده باد”: هم از اين قبيل بود تحرير يافت

که … الو و محبتگلدستة : شيخ نورالدين تحرير يافت, دانادالن حقيقت گزين
خواهي که يايي نام آن سيمين  گر تو مي: مشتمل بر شرح بيت معما باسم کمال

مبرهن باد که از قلب لفظ … قلب قلب قلب را بر قلب قلب قلب زن, ذقن
 وسيلة قلب ثالث اعتبار عکس بلق و از بلق بعمل ترادف مکر و از مکر به قلب به

کاف حرفي خواسته و از قلب لفظ , اعتبار دل داللت بر حرف اوسط دارد که به
و از . الزم همي گرفتهست  عمل انتقاد بر حرف ميانه دال اعتبار دل که به قلب به

هرگاه کاف حرفي را که . اعتبار عکس لفظ مال حاصل کرده قلب ثالث به
  .شود صل ميکمال حا, لفظ مال اتّصال دهند  با,محصول ماسبق است

  .شيخ محمد شاکر. الدين شيخ جمال
  شيخ عبدالسبحان

گل ”: موافق اجزاي اسم مکتوب اليه, مشتمل بر صنعت اتّصال حروف بدو قسم
… شيخ محمد شاکر, ماية جمعيت خاطر فاتر, محبتشمع جمع , گلشن بهجت

  .مشفقي سيد سالم
  …شيخ داؤد, آموز ست دانشود

ف الفاظش مانند حروف اسم مکتوب اليه جدا مشتمل بر صنعتي که حرو
  .“تحرير يافت, جداست

روح … شناس قدوة آگاه دالن حق. سيد عبدالغفّار, برگزيده بارگاه آفريدگار
  .مجسم شيخ اکرم

  سوم  فصِل
… خدمت در تهنيت فرزند به… آميز اسالت تهنيتمراول در : مشتمل بر دو قسم

  .ميان محمد طاهر… حتشيخ پير محمد قنّوجي در تهنيت ص
  قسم دوم

  انگيز در مکاتباِت تعزيت
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  :مقتضاي اين بيت عرفي به… ت دوستيدر تعزي
  تمنّـا گريـستن   تـوان بـه    صد سال مي    گريه ميسر شدي وصـال    عرفي اگر به  

  فصِل چهارم
کمترين فدويت کيشان عقيدت ”در آداب و القاب و خاتمة کتاب القاب بادشاه 

نقوش سجدات بندگي منقّش داشته و رقوم  لوح جبين را بهن الدي بديع, آگين
سان  موقف عرض ناصيه به, اقالم انامل بر صفحة تارک نگاشته تسليمات غالمي به

  .رساند مي… گاه شاهنشاه ماليک سپاه بارگاه خواقين سجده
  …زهي چراغ معاني ز فکرت تو منير: بيت, القاب شاعر
  …را هم جراحت دلخستگان کليد کارذات مسيح صفات آن م: القاب حکيم

  …آموز مجلس ارباِب تقويم لوحة خاطر صافي اثر آن ادب: اهِل نجوم
  … گشت آثاِر قلمهاي از تو خجست: رباعي, القاب منشي

  …اي آنکه کالمت از حقايق مخبر: رباعي, نوع ديگر
  …ساية بلندپاية آن قبلة حقيقي: القاب پدر وجد

ذات عطوفت سمات آن قبلة صوري و , هان آفرينبخش ج ايزد جان: معالقاب 
  …معنوي

  …جمعيت صوري و معنوي: القاب برادر کالن
  …باغبان قضا و قدر نهال آمال: القاب فرزند

   بهجت اشتمالنصفحه جا: القاب برادرزاده
  آن برادر بجان برادر, نياز کارساز بي: القاب برادر خورد
  خاتمة کتاب

  مشتمل بر چندي از قوانين
  …نوع ديگر بشرف ورود فيض آمود… انون اول در تسطير آدابق

  …در ترقيم آداب, قانون دوم
  …شرف صدور نشان واالشان: نوع ديگر
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نامة فيض  نوازش: که در محاورات نويسند, در بيان اسامي مکاتبات, قانون سوم
  …آمود

  :قانون چهارم در بيان وصول مکاتيب
  …ورود انداختپرتو , ورود يافت

  در بيان الفاظ ترقيم, ن پنجمقانو
  …مرقوم قلم فيض توام گرديده بود: مکتوب اليه
  ارشزدر بيان تحرير حاالت گ, قانون ششم

  همال داور بي, مکرم: حال
  :در بياِن الفاِظ اميد, قانون هفتم

  …متوقع که رجا که
» اشعار ملحقات«انشاي خليفه شامل , قعات و القاب و آداب رعالو بر مکاتيب و

که بعضي از آنها نامعلوم يا گمنام و » اشعاِر مکتوبي از شعراي متقدمين«که در آن , تاس
نام شاعر نقل   بادر اينجا بعضي از آن ابيات راما . آورده شده است, باشند کم نام مي

  :کنيم مي
  :١ملّا قدري شيرازي

ــد     ــسلّي نده ــام ت ــه و پيغ ــد و نام   تاي را که بجز وصل تو درماني نيـس        خسته  قاص
  :قاتل

  دانم  اين خط نامه سياه است که من مي         رفت قاصد که برد نام مرا گفت خموش       
  :فياضي

  نوشـتم ديــدة خونبــار گفــت  شـرح شــوقت مــي 
  هاش بگذاري که من خواهم نوشت       جاي سرخي 

پنج شاعر را ذکر نموده است که تخلِّص آنها مخلص , در اينجا صاحب انتخاب
  :باشد مي

                                                   
هند  اتّفاق قيدي به طرح بوده و قبل از عرفي به عرفي و قيدي و غيرتي هم  با,م ١٥٨١/ه ٩٨٩: وفات  .1

 .آمده است
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  .م ۱۷۵۱/ه ۱۱۶۴:  وفات,آنند رام, مخلص .۱
 .انبا داس, مخلص .۲
 .ادشاهعهِد عالمگير پ, گالب راي, مخلص .۳
 .عهِد عالمگير, مير احمد حسين سرهندي, مخلص .۴
  .معاصر حزين و سلطان حسين صفوي, ميرزا محمد کاشاني, مخلص .۵

  :کنيم ابياِت شعراي غيرمعروف را نقل مي, تحت عناوين گوناگون, در آخر
   محمد عارفاشعاِر انتظار شاه

  دانـم  دانم نمـي  که من امروز فردا را نمي   شايدگـ قريب وعـدة امـروز فـردا کـار ن         
  :متوسالن نويسند

  :آهني
  داران را چــو اشــتياق مــه عيــد روزه  شـد آرزوي تـو از حـد اميــدداران را   

  :در بياِن نصايح و تأسف و غيرت
  :ابن حسين

ــا ســوختن آمــوزي    بنشين شايد که تو هم سوزيبا سوختگان   شــو همــدم پروانــه ت
  :در ذکِر عطيات و حسن طلب و عرض مطلب

  :علي فيضي
  ام  غبار کوي توام گر بر آسمان شده        ام  بلند مرتبه زان خاک آستان شـده      

  :در بياِن عزلت و قناعت
  :اسير شاري

  اي و دل دردمنـد خـويش    ماييم و گوشه    و بلنـد خـويش   امن سـر  هرکس گرفته د  
  :ذهني

  درين ديـار کـه بـويي ز آشـنايي نيـست             جـويم   ام که مي    که چه گم کرده   حيرتم   هب
  :وفايي و ناانصافي و زودرنجي و تندخويي معشوقان در بياِن بي
  :مير صدري

  کند   که پرشکسته شد آزاد مي     يمرغ  صياد ما بناي ستم تازه کرده اسـت       
  :ياد و فراموشي در آن باشد, اشعاري که لفظ يا معني



  انشاي خليفه  ١٣٣

  :احسني طوسي
  نکـرد  يادم و کردم يادش عمر چون بسي من  ام شادم نکـرد     وفا از ناله     است آن بي   هرفت
  :اسوخت طعنه و کنايات معشوق ودر

  :عنايت خان
  دهـ د  با غير من نشيند و دشنام مـي         او هـم بـروز مـا بنـشيند خـدا کنـد      

  :مناسب بعضي حاالت حسن و تقريبات عشق
  :قاضي ريحي
ــست  ددر ــي ني ــن نهفتن   اين درد دگر که گفتنـي نيـست          دل م

  :در وصِف حسن و جماِل معشوق و کوتاهي شب وصال
  :موالنا جاگيري

  بينم  عيد و من ابروي تو ميهبيني م تو مي  بيـنم  هالل عيد را اي ماه بر روي تو مـي         
  :امير بيگ قصّاب

  گرديد کـاري کـرده بـود     گر حيا مانع نمي     صبحدم مست از سر کويم گذاري کرده بود       
  : و فرياد و غم و گريههدر ذکِر آه و نال

  :سلطان محمد معمار
ــر  ــده گ ــة دل ش ــو نال ــر ت   دست دل گيرم و بيرون شوم از کشور تـو        باعــث درِد س

  :در ذکِر سراغ و جستجوي گم گشتة خود
  :سيد عمادالدين خان

  از يــار بپرســيد ســراغ دل مــا را     گم گشتة خود هيچ نبـرديم      هما راه ب  
  :و درِد عشقاِر دل و ديده و آه در اشع

  :محمد عظيم خان
  در اشک و آه زندگي آمد بـسر مـرا            ببزمت گـذر مـرا     دفتا چون شمع تا  

ــي   ــدن او نم ــد آم ــم دل را نوي   ترسم بجاِن خود بگـذارد دگـر مـرا          ده
  در عيادت و تقريب فصد و ذکِر طبيب و بيمار

  :الدين خان شرف
ــي  ــشمي م ــردم درد چ ــنيدم ز م   ن آن را بچـشم خـويش ديــدم  کنـو   ش

  


