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  مينا بازار

رفت و در آنجا رسوخ پيدا كرد؛ همراه خود فرهنگي که اي  هر منطقه به دين مبين اسالم
ميان آنها . كرد چوب شريعة خود نافذ ميچارامور و نواهي را در و هم برد كه مسائل 

يكي مسئلة حجاب بود كه تاكنون موضع بحث و گفتگو ميان دانشمندان است و جنبة 
  .داردفقهي 

زنان كشور ايران پيش از اسالم مثل زنان تازه مسلمان اين منطقه از محجر و اگرچه 
كردند ولي باز هم در مراسم شادي و خرمي و ماتم و  مقنعه و نقاب استفاده نمي

 و آمدند جاي جداگانه گردهم نمي كردند و اگر در دو اي را رعايت مي سوگواري فاصله
د ننشست يحده ميها جدا و مردها عٰل اقل زنشدند ال زير يك سقف در يك تاالر جمع مي

گرفتند و اين سنّت تاكنون ميان  و مانند مردان و زنان اروپايي پهلوي يكديگر جا نمي
  .آريانژادان كشور هند ادامه دارد

وقتي كه . در اجتماع ايراني جنبة وضيع و شريف حساسيت خاصّي داشته است
ل و آريايي و غيرآريايي از راه خراسان وارد ايرانيان صرف نظر از ترك و تاتار و مغو

ها در ارتباط باشند و كساني كه  بومي  با هاي آنها خواستند زن ة هند شدند نميقار  شبه
يافتند و در آنجا دولت خود را  اي سلطه مي منطقه برتحت لواي فرماندار قدرتمندي 

از امارت و وزارت  اي كه عبارت گرفتن مناصب عمده به دادند و همراهانش تشكيل مي
ها در تماس  بومي با بيگم بودند  به خواستند زنان ايشان كه ملقّب آمدند؛ نمي بود نايل مي

براي  را كردند و تمام وسايل زندگي هاي مجلل بنا مي كاخ زنان خود آنها براي. باشند
تنها اين . كردند ه زنان بومي را براي خدمتگزاري استخدام ميالبتّ. آوردند ميآنها فراهم 

 ند كه بيشتر مربوط بوددآور ها مي ها بودند كه اخبار بيرون كاخ را براي اين بيگم زن
كردند و هر روز  روابط عشق و عاشقي جواناني كه در اطراف كاخ زندگي مي  به
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اي براي  نتيجه  به گرفت و بدون رسيدن ها اين نوع مسائل مورد بحث قرار مي ساعت
  .گرديد مي روز ديگر موكول
اجتماع انساني و  هر صورت اول زن است و عضو مهم به اي كه باشد، زن هر طبقه

داري مشغول  وي هر قدر در امور خانه. عموماً در امور معاشرت بيش از مردها اجتماعي
زني ديگر دارد تا بتواند  بهديگر مسائل زندگي گرفتار باشد باز هم زن است و نياز در و 

اصطالح امروزه   به كرد كه حلّ »بازار مينا«ين مسئله را تا حدي پيش او درد دل كند و ا
كلوبي بود كه در آنجا زنان و دختران و همسران اشراف و نجبا و امرا و وزرا و حتّي 

 نه تنها محلّ »بازار مينا« .شدند سن بلوغ رسيده بودند؛ جمع مي به هايي كه تازه شاهزاده
 د نياز آنها بود؛ بلكه در اين محوطه مسائلها و جاي خريد اشياي مور اجتماع زن

 دختران با مادران. شد اشراف و فرزندان آنها حل ميزناشويي دختران و پسران جوان 
آمدند كه همسري هم كفو براي دختر خود پيدا كنند  آنجا مي  بهيد و آرزو اين ام  به خود

  .ناي واقع گردد چه بهتر از اي و اگر دخترشان مورد پسند شاهزاده
اي را كه تحت سلطة خود قرار دادند و دولت  ة هند هر منطقهقار مسلمانان در شبه

خود را در آنجا استحكام بخشيدند، مينا بازاري را نيز داير كردند تا در آنجا زنان اشراف 
شهر اگره كه  »بازار  مينا«عنوان مثال دربارة   به ما در اينجا. طرف كنندبرنيازهاي خود را 

 يتخت پادشاهان مغول بابري هند بود و در دورة فرمانروايي شاهجهانپا ١دومين
  :شويم ر مياكبر؛ اكبرآباد ناميده شد، متذكّ الدين مناسبت اسم پدر بزرگش جالل  به

ــاد ــواد اكبرآبـــ ــالي اهللا ســـ   گـردد از آن صـد كشـور آبـاد     كه مي  تعـــ
ــارت   ــايش عم ــه ج ــراپاي و هم   ســوادش ســرمة چشــم بصــارت     س

ــع و شــ   ــي بي ــي پ ــيض چين ــاني و چينــــي  ر او ف   فرنگــــي و خراســ

                                                   
چون در آن محلّ بابر پيروزي يافته بود اسم آن را . اولين پايتخت مغوالن بابري هند؛ سيكري بود  .١

علّت كمبود آب در آن منطقه و همچنين  لي بهداد و فتحپور سيكري گذاشته پايتخت خود قرار
الدين اكبر صالح  اش جالل شدند؛ نوه نزديك بودن مرزهاي فرمانروايان بومي كه راجپوت ناميده مي

چون . اگره نزديك سكندره انتقال بدهد محلّي موسوم به  آنجا به  در اين امر ديده كه پايتخت را از
مناسبت اسم پدر بزرگش  سم آن محلّ را تغيير داده بهاش شاهجهان بر تخت سلطنت نشست، ا نوه

  .نام آن را اكبرآباد گذاشت
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ــازند    ســحرگاهان دكانهـــا بـــاز ســـازند  ــرآواز سـ ــكر پـ ــان از شـ   زبـ
ــينا    جملـــه بـــود بـــازار مينـــا    از آن ــور ســ ــة طــ ــي خانــ   تجلّــ

ــزل  ــه من ــاراتش هم ــه عم ــزل ب ــورش از صـــفا    من   ارتگر دلغـــقصـ
  هـاي پادشـاهي اسـت    نشيمن خانـه   يسـت يدكانهايش كه هريك در صفا

ــدار   آن فرخنـــده بـــازار الم درشـــه عـــ ــور را خريـ ــت كشـ ــاع هفـ   متـ
  دو لعلــش ديــن و دل را مشــتري     نگـــارين چهـــره طفـــل جـــوهري
ــاز    ــند ن ــر مس ــان ب ــته در دك   دكــان حســن ديگــر بــر رخــش بــاز  نشس

ــه ــري ب ــب پ ــته هرجان ــان نشس ــه رنــگ گــل شكســته   روي   جمــال جمل
ــاز     سراســـر بيگمـــات آنجـــا خريـــدار ــانش روز ب ــن ش ــود از حس   ارش
ــت    ــدر او پس ــو ق ــيش علّ ــك پ   خـم گشـت و بشكسـت    ز حيرت جمله جا  فل
ــانة او  ــوة كاشـــ ــب جلـــ   مهــــر تابــــان چــــراغ خانــــة او  كواكـــ

ــه ــه  ب ــن عمام ــة زري ــة مشــكين شــمامه   وصــفش خام ــد نام   ١چــه گوي
 قيد گرديده؛ آمده مينا بازارتقريباً همين مطلب روي حاشية اين كتاب كه عنوانش 

گردد  مياست كه اين موضوع تكراري  اين نكته  هجحاضر متو ويراستار نسخة. تاس
اي كه شارحين روي حاشية اين كتاب  ات ارزندهتوضيحولي ناسپاسي است كه 

ولي معلوم نيست كدام يك از شارحين اين كار ارزشمند  .اند، ناديده گرفته شود  نوشته
خورد و آنها  چشم مي به انطور نماي به نويسان چهار اسم را انجام داده؛ چه ميان حاشيه

. و عبداالحد »موجد« به صكالكا پرشاد متخلّ ،اقفضل علي، عبدالرزّ: عبارتند از
 است چاپ رسيده به ه ١٢٦٨در سال  )فعلي  دهلي( آباد اي كه در شاهجهان نسخه

)در آن  ؛)مه مندرج استچگونگي اين نسخه و همچنين نسخ ديگر در آخر اين مقد
پرشاد در   خورد و اسامي عبداالحد و كالكا ميچشم  به اقعبدالرزّاسامي فضل علي و 
تسميه اين   ةولي اين نكته روشن نيست كه دربارة وج. شود ميديده نسخة چاپ كانپور 

رساله كدام يك از اين شارحين زحمت كشيد و عنوان رساله را روي سر ورق 
ر جايي كه ذكر چاپخانه و گذاشت چه روي حواشي و در پايان اين رساله د »بازار مينا«

                                                   
  .٣٧؛ شمارة برگ ٢٤٥٠ =٧٣١سيل چند؛ نسخة خطّي ديوان هند، اته : گرد آورنده: العمارات تفريح  .١
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گرديده   كه تركيب ذومعني است، قيد »بازار زنانه« است اسم اين رساله  ١سال چاپ شده
جنبة خوبي ندارد و مفهوم آن مذموم و  »بازار  زنانه«و علّتش شايد اين بود كه عنوان 

ساله را باشد، لذا صالح در اين امر ديدند كه عنوان اين ر ميفروشي  بازار برده  به نزديك
يش از پزيرا اسم وي . ظاهراً اين مطلب را فضل علي نوشته باشد. تغيير بدهند

 را نامانوس يها كسي كه توضيح و شرح واژهاق در پانويس آمده است و هرعبدالرزّ
است در آخر هر توضيح اسم را نيز قيد گردانيده است و اين ويراستار نيز حق  نوشته

ن را آورده ولي چون آنها شرح براي محصّلين و طالّب شا دين آنها را پرداخته اسامي
بسيار مفصّل و تكراري است؛ لذا در بعضي جاها آنها را  که مدارس ديني نوشته بودند

زبان فارسي امروزه كه در كشور جمهوري اسالمي  بهفشرده و بدون تغيير محتوي؛ 
 د و اين زبان شيرين رازبان هستن ايران رايج است، نگاشته است تا كساني كه غير فارسي

گيرند، بتوانند كامالً از اين متن كه يكي از  عنوان زبان خارجي در ايران ياد مي  به
حاال آنچه روي . شود؛ بهره ببرند ارزش نثر سبك هندي محسوب مي با هاي نمونه

  :ن آمده است؛ مالحظه فرماييدآتسمية ه حاشية اين رساله دربارة وج
 ةمحالر ف عليهاست، چنانكه مصنّ »بازار زنانه«النصاب  كاملاما بعد نام اين كتاب 
و تعريف دكاكين ايشان در اين كتاب توصيف بازار زنان  خودش بيان كرده يعني

الن شاهي روزي در مكان است و اين بازار عبارت است از آنكه زنان متوس
دست  به ها گسترده متاع هر جنس را بر آن چيده خاص سلطاني بهم آمده بساط

دري  و پرده  حجابي بي و از ندفروخت سالطين و شاهزادگان و خواتين ايشان مي
اين بدعت در اواخر سلطنت . دادند مي ي و بناي فواحش استيحيا كه اصل بي
 هندوستان حادث شده بود، آنچه در افواه عوام نامش مشتهر تيموريه در

اش  تسميه ةنساخته اما وجاين نام اشعاري   به است اگرچه مصنّف »بازار  مينا«  به
االضافت گفته شود يعني  نمايد كه مقلوب الحروف بهتر چنان مي نزد راقم

مينا عبارت است از آبگينة . اي بازار صدر. ، همچنانكه صدر بازار»مينا بازار«
غيره كه بساطيان بر دكاكين خودها   و دهاي جواهر و ياقوت و زمر الوان و پاره

                                                   
 .٤٤م، ص   ١٩٠٧و نسخة كانپور سال  ١٢٦٨، چاپ دهلي سال ١صفحة  مينا بازارحاشية رسالة : نگاه كنيد  .١
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كه در بازار مذكور دكان هميشه بهار و عمده هزار اجناس چينند و از آنجا  مي
آبدار دكان جوهري و متاع جواهرات كه گرانبهاتر از آن متاعي و دلرباتر از آن 

. گذاشتند »مينا  بازار«اعتبار اشرف اجزا  به لهذا نام اين بازار را. باشد جنسي نمي
فش ذكر اين دكان را ذا مصنّاست و لٰه اگرچه مشتمل بر دكاكين ديگر نيز بوده

سبب  به نمايند متاعي خاص مي  به مقدم آورده، بسا است كه بازارها را منسوب
 اگرچه در آن بازارها اجناس ديگر نيز. سبب كثرت آن چيز در آنها  به عمدگي يا

فروش آمده باشد كمااليخفي و گويند در بدو حال دكاكين اين بازار همه   به
رفته رفته دكانهاي ديگر افزوده شدند و در اين من بعد . دكاكين جواهر بودند

گردد و آنچه  نشين صحبت مي ريو و رنگ كرسي بي ةتسمي ةصورت شايد وج
 است »بازار منا«اند كه در اصل  بعضي مشاهير و بعضي شارحين اين كتاب نوشته

ه و در آن بازار نيز تحايف و آن نام بازاري است در مكّة معظّم و )ميم  كسر به(
ي همين نام مسمٰ به همان مناسبت اينجا هم به م اقسام اجناس عجيبه باشند،اقسا

نمايد، چه از راه  االبصار مي كردند، دور از كار و تكلّفي بعيد از افكار اولي
در يكي موجود است نه در ديگر و چه از راه  »يا«اللفظين كه  تخالف صوري بين

 است كه اي قريهحقيقت نام  به »منا«المعنين، زيرا كه  فقدان مناسبت معنوي بين
فاصلة سه كروه از آنكه در طريق حركت عرفات واقع شده است و حجاج   به

تراشند پس جنس  مي ها كنند و سر را هنگام مراجعت از عرفات آنجا قرباني
غيره در موسم حج باشد و بيع و   عمده در آنجا ضحايا و حيوانات از گوسفند و

همان قربانيها و ديگر مايحتاج خورد و نوش است  به خصوصمشرا در آن مقام 
ذا صاحب قاموس كرده گردد و لٰه  و من بعد مسلخ و موصع انداختن موي دور

اينجا هم از روي ريختن . معني از رواست به »منا«آورد كه  اش مي تسميه ةدر وج
عاقلي  بازار بر آيند و فقدان مناسبت در آن مقام و اين زنانه قربانيها برمي خون

نمايد و از  ي ميلپس از اين زنانه بازار را تشبيهاً منا قرار دادن خل. مخفي نيست
اين جهت كه آن مقام موضع بيع و شرا مواشي و مسلخ ليكن مقامي است 

اعتبار عظمت و شرف منا  به ذا اين بازار زنانه رالٰه. ك و مشعر حرممتبر
نمايد اما  بزرگان مذكور خوب مي هپس از اين توجيه اگرچه توجي. اند داده قرار
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آن مقام معظّم نهايت نازيبا از مضمون سري  با مخفي نماند كه تشبيه امر فاحش
نمايد چه مناسب اين بازار شوخي و دلربايي و اسباب آن است  نيز بسيار دور مي

اهللا تعالي عنها در   آري از عبداهللا بن عباس رضي. نه بزرگي و عظمت
از حضرت آدم الم الس ل است كه حضرت جبرئيل عليهمنقو هتسمي  ةوج
ايشان فرمود تمنّاي جنّت . كن هنگام مطار در اين مقام فرمودند تمنّاالسالم  عليه
پس اگر از اين سبب كه آرزوهاي . ناميدند »منا«از اين جهت آن مقام را . دارم

تواند ليكن  ناميدن مي »منا بازار«برآيد اين بازار  مي تماشائيان و نظّارگيان در اينجا
  .ن المعبودمالحق عنه المهي ةحقيقاين موجود و  با تغاير لفظي

  شرح حال ارادت خان واضح
اهللا  آيد كه پدر بزرگ ميرزا مبارك چنان برمي ١ادب فارسي ةاز محتويات كتاب دانشنام

 )ه  ١٠١٤- ١٠٣٧( باقر از ساوه در عهد جهانگير محمد، مير »خان ارادت« مخاطب به
جعفر بيگ  الدين ميرزا قوام با مغول پادشاه بابري هند مهاجرت كرده وارد هند گرديد و

حكم وي  به كرد و  آشنايي پيدا) ه ١٠٢١ :متوفي(» آصف خان« قزويني مخاطب به
پس از . مور گرديدأم) دو شهر معروف استان پنجاب( فوجدار سيالكوت و گجرات

يافت و   جهانگير راه دربارِ  به ط پدر همسرشستو به دختر وي ازدواج كرد و با مدتي
 در سال پانزدهم فرمانروايي. گرفت »خان  ارادت«موريت مير ساماني و خطاب أاز آنجا م
عهده  به منصب ميربخشيگري را گرفتن حكومت كشمير نايل آمد و بعداً به آن پادشاه

زارت رسيد و پاية و به )ه ١٠٣٧-١٠٦٨( ش شاهجهاندر زمان حكمراني فرزند. گرفت
آن سمت عازم گرديد و   به عهده گرفت به پس از مدتي اداره امور اياالت دكن را

ت در ادوار مختلف مسئولي. از طرف آن پادشاه دريافت نمود »اعظم خان«خطاب 
وي محول گرديد و در زماني كه  به آباد داري گجرات، بنگاله، كشمير و اله بهصو

پس از رحلتش  .كرد ق فوت  ه ١٠٥٧-٥٩شت در سال عهده دا به حكومت جونپور را

                                                   
جلد چهارم، بخش سوم ) هند، پاكستان، بنگالدش(قاره  ادب فارسي در شبه دانشنامة ادب فارسي،  .١

  .٢٦٤١-٤٣، صفحات ١٣٨٠اول، تابستان  ي؛ جلدـ   غ
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مير   به صدي پانصد سوار امتياز يافته هق در عصر شاهجهاني منصب نُپسرش مير اسٰح
خطاب   به توزكي روي عزّت برافروخت در سال بيست و پنجم فرمانروايي شاهجهان

علّتي از   هب سرافراز گشت ولي در اواخر روزهاي فرمانروايي اين پادشاه »خاني  ارادت«
  .منصبش معزول گرديد

 ق دومين مرتبه چنان  ه ١٠٦٨ضمناً بايد در اينجا اضافه نمود كه شاهجهان در سال 
شجاع، (البول گرفتار شده روي بستر افتاد كه هر سه شاهزاده  مرض حبس  به

عهد بود اين  چنان پنداشتند كه وي فوت كرده و داراشكوه كه ولي) زيب و مراد اورنگ
هاي نامبرده اعالم فرمانروايي  لذا هريكي از شاهزاده. دارد از هركس پنهان نگه ميخبر را 

زيب همه  در اين داروگير اورنگ. آباد تاخت شاهجهان ةطرف دارالخالف به خود نموده
در اين دگرگوني از امرا هر . سلطنت جلوس كرد مخالفين خود را كنار گذاشته بر تخت

 ق و پيروز گرديد وليد در هدف و مقصود خود موفّزيب بو كسي كه طرفدار اورنگ
  .حضيض رسيد به هركسي كه حتّي شك بردند كه وي در جرگة مخالفين او بود  به

يب بود، لذا ز ق بود كه وي از اول حامي و طرفدار اورنگاين خوشبختي مير اسٰح
ام مراد ك به سلطنت را تصاحب نمود نه تنها وي بلكه فرزندانش نيز وقتي كه وي تخت

-١١١٨( عالمگير  به بزيب ملقّ ق در عهد حكمفرمايي اورنگرسيدند و مير اسٰح
هزار و منصب دو به ه اين پادشاه قرارگرفت و از اصل و اضافهمورد توج) ه ١٠٦٨

 را (Awadh)ه داري استان اود  بهصو پانصدي هزار و پانصد سوار رسيده 
الحجه  روز نگذشته بود كه در ماه ذيگرفت ولي هنوز بيش از دو ماه و چند   عهده  به

  .اين جهان فاني را پدرود گفت هجري  ١٠٦٨سال 
 ه ١١٠٠وي نيز مثل پدر خود از سال . ق بوداهللا پسر دوم مير اسٰح  ميرزا مبارك

اسم دكن  به هاي ارتشي و اداري را در منطقة جنوب هند كه مجموعاً موريتأبعد م  به
. فعلي شد (Pune) وجدار چاكنه در نواحي پونهفاول . عهده گرفت به معروف است

بعداً . يافت »خان  ارادت«آباد و خطاب  منصب فوجداري اورنگ هجري  ١١٠٨سال   در
و سپس  (Adhoni) ادوني (Garh) داري و فوجداري و اميني كل امتيازگره قلعه
 يبعد از آن، مدت. دست او سپرده شد  به آباد گلبرگه داري احسن داري و فوج قلعه
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در زماني . ١“دار و فوجدار مندو گرديد اعزام شد و سپس قلعه (RAJ Garh) راجگره  به
اعظم پسر  محمدموريت داشت و از مالزمان شاهزاده بيدار بخت فرزند أكه در مندو م

ب شاهزادة يافت كه گويي كه يك جان و دو شد چنان تقر زيب محسوب مي اورنگ
  .داد مشورت وي كاري را انجام نميقالب بودند و شاهزادة مذكور بدون 

هرچه وي كشته بود پسرانش همان . رحلت كرد هجري ١١١٨زيب در سال  اورنگ
 محمددرانش را از راه خود برطرف كرد پسرانش اتزوير و زرنگي بر  به وي. درو كردند

اگرچه وي تمام . پيش گرفتند به مشي را بخش نيز همان خط م و كاممعظّ محمداعظم، 
ت را سه قسمت كرده وصيت گذاشته بود كه هريكي روي آن فرمانروايي كند ولي مملك
د ولي دو نبد زير يك گليم بخوانتوان دليل اين قول شيخ سعدي كه ده درويش مي به آنها

م هردو معظّ محمد. جان يكديگر افتادند به توانند در يك مملكت بمانند؛ پادشاه نمي
چون . سلطنت جلوس كرد اختيار نموده بر تخت »عالم  شاه«در را كنار گذاشته لقب ابر

ب اهللا ملقّ اعظم و پسرش بيدار بخت در اين جنگ كشته شدند، بنابراين مبارك محمد
 “آخر مهتري كاه كشي” سرپرست و مربي ماند و طبق اين قول بي »خان ارادت«  به
وجود  با لم پيوست كهعا خانان منعم خان وزير شاه خان به در اينجا. شهر اگره رسيد  به

ب يافت و در همانجا بر دست مير منش درويش مشرب بود تقر دولتمردي نيز صوفي
شيخ مزبور يكي از عرفاي . كرد سنجر كه دخترش را در حبالة نكاح داشت بيعت

دربار و  با نيز) ه ١١١٠-١١٢٤( اگرچه وي پس از مرگ شاه عالم. قشبنديه بودنسلسلة 
هاي خانوادة تيموريان بابري هند  داشت ولي چون ميان شاهزاده امراي دربار وابستگي

پشت سرهم بر سر تخت سلطنت كشت و كشتار شروع شد لذا بيشتر وقت وي در 
  .٢كرد فوت هجري ١١٢٨حالت بيم و هراس گذشت و در سال 

 زيب از زمان اورنگ »واضح«  ص بهو متخلّ »خان  ارادت«  اهللا مخاطب به  ميرزا مبارك
تمام وقايع جنگي را كه ) ه ١١٢٤-١١٣١( سير اش فرخ ت سلطنت رسيدن نوهتخ به تا
زيب رويداد شاهد و در آنها شريك  تخت سلطنت رسيدن ميان جانشينان اورنگ  سرِ بر

                                                   
  .، ستون دوم٢٦٤١، صفحة دانشنامة ادب فارسي  .١

2. An Oriental Biographical Dictionary by Thomas William Beale, London 1894, p.180. 
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تخت  به زيب تا اورنگ خود را از زمان رحلت حالِ خواست شرح مي اگرچه. بود
معروف است كه يكي  »ارادت خانيتاريخ «اسم  به سير بنويسد كه خسلطنت رسيدن فر

يددصر تيموريان بابري هند گري تاريخ عاز منابع مهم.  
براي  »بازار  مينا«كه ميان آنها  »بازار مينا«و  »رقعه پنج«آثار نثري واضح عبارتند از 

روي صفحة عنوان اين  »رقعه پنج«دربارة . است برنامة درسي بوده ومدت درازي جز
  :است ساله آمدهر

همتاي سه ارواح و چار اركان  يمن توفيق خالق يكتاي دو جهان آفرينندة بي هب”
خان واضح  كتاب منفعت انتساب تصنيف جال بخش مرآت معاني الئح ارادت

ي الحكم مهر ذيل مطبع كثيرالمنافع المسمٰ حسب رقعه  پنجزيبا مرقعه اعني 
 مهدي علي خان بهادر دمحمالدوله مرزا  المطابع در اهتمام كپتان مقبول سلطان  هب

افزاي  قبول كه بنور اگيني فقرات و رنگيني عبارات در شش جهت امكان غيرت
تالش فراوان و  ههفت پيكر اختران و رشك فرماي هشت چمن جنان است ب

  “.االخري رونق پذير حسن طبع گرديد ماه ربيع هكوشش نمايان ب
  :است چنين قيد گرديده) ٤٨ ةشمار(روي آخرين صفحه 

خان واضح مع شرح   ارادت ةفمصنّ »رقعه پنج«هللا كه كتاب  الطبع الحمدةمتخا”
مشكالتش  كه براي حلّ »رابط«  هص باق يميني و مولوي عبداالحد متخلّعبدالرزّ

شرح . طبع پوشيد ةامين حلي محمدهاست در مطبع اميني خواجه  زيب حاشيه
  .“اتمام رسيد به هجري  ١٢٧١در سال  »رقعه پنج«اين 

ا ملّ به شود كه آن را ارادت خان واضح محسوب مي دومين اثر مهم »بازار ينام«
است  شناسي موضوعي ات فارسي سبكدر ادبي. اند ظهوري نيز منسوب كرده الديننور

توانند تشخيص بدهند كه زبان مادري آنها فارسي باشد و شايد  كه تنها كساني زود مي
و سراينده و نويسنده دچار اشتباهي بشوند كه در يك آنها نيز ميان سروده و آثار نثري د

 چون زبان فارسي براي اهالي هند زبان مادري نبود بلكه زبان اكتسابي. زمان بودند
كاملي نداشتند اين  رِزبان و ادب زبان فارسي تبحر ب ها كه رود لذا بعضي مي شمار  به

كردند، چنانكه ميرزا غالب  مي ديگري منسوب  به كردند و اثر يكي را نوع ناشيگري مي
  .است ح نمودهواضزبان اردو نوشت اين نكته را كامالً   به دهلوي در يك نامه كه
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سرتاسر  برها تقريباً  م در زماني كه انگليسي ١٩٠٧/ه ١٣٢٤در سال  »بازار مينا«
 پورزدهمين مرتبه در كاننكرده بودند شا ها نيز داير يافته بودند و چاپخانه تسلّطه قار  شبه
 از اين معلوم است كه در آن زمان كتاب پرفروشي بود و براي حلّ. چاپ رسيد  به

اب مدارس ديني دانشمندان زمان خود شرح و حاشيه نوشتند و تاكنون مشكالت طلّ
گرفتن شود كه هدف آنها فرا ني محسوب ميبرنامة درسي براي كسا وزبان فارسي جز

وسيلة   به باشد و آنها زبان فارسي را) ين اسالممب دينِ(عنوان زبان ديني  به زبان عربي
 »بوستان«و  »گلستان«يا  »نظامي گنجوي خمسة«گيرند و كسي كه  اين شروح ياد مي

زبان اردو است و شروح و حواشي ياد   به وسيلة تراجم كه بيشتر بهرا  شيخ سعدي
اب بوريانشين و اي كاش اينها بدانند كه اين طلّ. نظر آنها كورسواد است به نگرفته باشد

اصطالح امروزه روي اين زيربنا اگر   به اند كه ريزي شالودة ژرفي كرده استادان آنها پي
اگر آنها . توان استوار نمود اي مي آسمان خراشي بنا نگردد الاقل ساختمان چند طبقه

شوند كه  ميه ات فارسي در كشور ايران بزنند متوجهاي زبان و ادبي هدانشكد به سري
آنها چندين راه در زمينة شعر و  براي است كه  اند دريچه ه آنها تاكنون ياد گرفتهآنچ

خوشبختانه بعضي از مسؤلين روشنفكر مدارس ديني . كند ادب و تحقيق و تنقيد باز مي
اسم درس نظامي معروف است  به اند كه حاال برنامة درسيي كه ه اين نكته شدهمتوج

اند كه تغييراتي در آن  عمل آورده  به آورد و اقدامي برنمي ديگر نياز امروزة ما را كامالً
  .برنامه داده شود

يافتند  تسلّطاسالم غلبه و  ها بر عالمِ خبر نيستيم وقتي كه مغول  ما از اين نكته بي
دست آورده بودند در قيد تحرير بيايد و چون  بهكه را  يهاي خواستند پيروزي آنها مي

اهللا  فضل الدينجويني، رشيد محمد از دانشمندان ايراني مانندخط و سوادي نداشتند لذا 
چون . عهده بگيرند بهرا  رو ديگران مثل آنها خواستار شدند كه اين كا احلضرةو وصاف 

ايرانيان از زمان ساسانيان اهل خط و سواد بودند و تمام كارهاي اداري را نوشته انجام 
خواستند مسلمانان را مورد اتهام و  تند ولي نميعهده گرف به ند اگرچه اين كار راددا مي

اصطالح امروزه  به(مصداق نه سيخ بسوزد نه كباب آنها اسلوبي   به اهانت قرار بدهند و
اختيار نمودند كه مملو از استعارات و كنايات صنايع لفظي و معنوي و عبارت ) سبكي
شنيدند  يح و بليغ را ميي بود و وقتي كه آنها اين نوع زبان فصع و مقفّع و مرصّمسج
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فهمانيدند كه هرچه آنها  مي آنها به نشينان گشت و حاشيه غنودگي بر آنها طاري مي
 بعد اين نوع سبك، فن به از اين. اوصاف آنها قلمبند شده است  به مربوط ةاند هم نوشته

ند ه به هري و تيموريان بابريالنّءط تركان ماورايد و توسدنويسي گر تاريخ و اسلوبِ
هاي شخصي ولو ميان پدر و پسر راه و رواج پيدا كرد و  گرديد و حتّي در نامه وارد

پروراندند كه  مي گشتند اين آرزو را نيز در دل علم و دانش مي كساني كه دنبالِ
كاري پيدا كنند تا شايد روزي اگر بخت ياوري و داراالنشا شغل در طوري كه باشد  هر

نويسان، مچلكه  نگاران، روزنامچه ند كه در جرگة وقايعكرد اين سعادت را داشته باش
پردازان محسوب  نگاران و شقّه ، عرايض٢ران، منشيان، محر١گويان قانون, چيان، ميرزايان
وسيلة لطف و عنايت اميري واالمراتب، خانخاني عاليجاه و يا شاهزادة  به شوند تا شايد

آنها محول گردد و قرب  به نويسي تاريخ كارِفي بگردند و پادشاه معر دربارِ  به واالتباري
رفتند اين نوع  مكتب مي به اين بود سبب اصلي براي كساني كه. نعمت حاصل شود ولي

گرفتند و آنها نيز از كتابهايي  داران ياد مي عنوان فرمول از مكتب  به سبك نويسندگي را
نمودند و  تدريس ميآنها   به غيرهما و »ابوالفضل عاترقّ«و  »سه نثر ظهوري«مثل 

ها  نمودند و اين نكته شاگرداني كه واقعاً باهوش صاحب استعداد بودند قشنگ از برمي
  .زدند را در جان و دل گره مي

ص متخلّ محمدمير  باكرد و در اين هنر  ص ميتخلّ »واضح«دت خان در شعر اار
علي خان  نالدي سرايي وي سراج دربارة سخن. نمود مشورت مي »راسخ سرهندي«  به

  :چنين آورده است ٣»فايسالنّ مجمع«در تذكرة  »آرزو« بهص متخلّ
مدعا مثل كه  با ران است، منظور كلّي او بود وطرز خيال و طريقة متأخّ… ”

وجود اكتساب فضايل و فواضل  با. طرز صائب است، بسيار ناخوشي داشت

                                                   
در هر بلوك مأموري بود كه از اوضاع جوي آن محلّ اطّالع داشت و طبق آن زمين قابل : گو قانون  .١

  .گذاشت كرايه مي كشاورزي را در اختيار كشاورزان براي مدت معيني به
 .نوشت كسي كه در دادگاه گزارش جريانات را مي: محرر  .٢

كوشش دكتر محمد سرفراز ظفر   دين علي خان آرزو، بهال النّفايس، تأليف سراج تذكرة مجمع  .٣
آباد، پاكستان  مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان اسالم ،النّساء علي خان همكاري زيب با

  .١٧٦٥م، جلد سوم، ص  ٢٠٠٦/ ق ه  ١٤٢٧/ش ه  ١٣٨٥
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كس  چوف هيخيلي پيش خود برپا بود و در مقابل كماالت خصوصاً شعر و تص
ات كليات دارد ضخيم، مشتمل بر غزلها و قصايد و رباعي. گذاشت را وجود نمي

چند مثنوي شروع كرده بود . بگويد »خمسه« اراده داشت كه جوابِ. اتو مثنوي
 است »زليخا  يوسف« كه در بحرِ »راز آيينه«ليكن مثنوي . اما ميسرش نيامد

طور خيال كه دور از فهم   به اما همان قدرت گفته به اتمام رسانيده خيلي  به
موسوي كه  معزّ) ميرزا( قصيدة مرزا در جوابِ) اي(قصيده. سليم است

موسوم  »المعارج فلك «  بهزور گفته و   به نام است و خيلي »المناقبش شمس«
  :نموده مطلع آن قصيده اين است

ــ    كسي گردد از عزيمت من سست نيم تار ــر مه ــالند اگ ــك گس ــي فل ــه بخت   ارنُ
بهي و نيز كتابي دارد مسم » بات كلماتطي« ات خودش استكه شرح رباعي .

مذهب است  شود كه صاحبِ آنجا دريافت مي رد و ديبسيار دقيق و مملو از فوا
قدر  اين. كمال بودن او شكي نيست هرحال در اهلِ  به .دهد كس نمي به و باجي

ما اهل «ت و دعوايش اين بود هست كه در تركيبات فارسيه تصرفات نمايان داش
گوئيم براي ديگران سند است نه قول ديگران  زبانيم و قادر سخن هر چه ما مي

اشعارش فهميده ) ي از(رسيده كه بسيار) اي(رتبه به و در بلند خيالي »براي ما
  :چنانچه درين باب خود گفته. شود نمي

  هم چشمي ما كرا مجال اسـت   فهميدن شعر مـا كمـال اسـت   
پادشاهان ) در عصر صفويه(ومي نيست كه در اينجا اين موضوع را مطرح كنم كه لز

كردند و اين هم  م ميزبان فارسي تكلّ به مغول بابري هند مثل تركان عثماني در دربار
طرف كشور پهناور هند   به الزم نيست كه بگويم كساني كه از سرتاسر ايران بزرگ

اي،  بهبودند، آنها در زادگاه خود جاه و مرتبند و باري ن مهاجرت كردند آدمهاي بي
اوزبك و سالطين  خاقانجنگ سياسي ميان . سمتي بزرگ و قدر و منزلتي واال داشتند
 و منافرت گرفت و منجر) سنّي و شيعه( اي عثماني و پادشاهان صفوي كه جنبة فرقه

خود بحران سياسي گرديد، باعث شد كه ارباب مناصب عالي مراتب از زادگاه   به
متزلزل تيموريان بابري را استحكام و  و مهاجرت نمايند و در اينجا دولت نوتأسيس

ظيمي نقش عدر آداب معاشرت در دربار سالطين تعارف شاه عبدال. پايداري بخشند
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چينان وقتي كه باهم خودماني هم  اهالي دربار و بادنجان دور قاب. كرد ي ايفا ميمهم
نهر سلسبيل شُسته و از زلف و كاكل حوريان  هايي در واژه ،كردند صحبت مي

كردند زبان  بردند و دربارياني كه اهالي هند بودند خيال مي كار مي به برين رفته بهشت
خمسة نظامي «، »شاهنامة فردوسي«زيرا هرچه در متوني مانند  .اصلي آنها همان است

 قطعات«، »هيليس  انوارِ«، »بوستان سعدي«و  »گلستان«، »حافظ ديوان«، »گنجوي
آنها  با خواندند گفتگوي فصيح و بليغ آنها كامالً مي »ابوالفضل  عاترق«و  »يمين  ابن

ايرانيان اين نكته را . كرد و بر همان زبان و بيان آنها اساس انتقاد ادبي نهادند تطبيق مي
كردند كه زبان فارسي اهالي هند زبان مادري نيست بلكه اكتسابي است و  رعايت نمي

ارادت و نيازمندي از طرف اهالي . اند اند كه بدانجا رسيده آنها چه قدر دود چراغ خورده
ي و ياعتنا ايراني و بي يگرفتن زبان و ادب فارسي از شعرا، فصحا و بلغا هند براي ياد

اي،  اميري، وزيري، خاني، راجه دربارِ  به خصوصاً آنهايي كه وابسته( لطفي آنها كم
ريشة  به بودند از اين ترس كه نكند روزي اين شاگرد محترم تيشه اميرنشيني يا شاهي

نوكران  با ها و شاهزاده خانمها بعد تمام شاهزاده  به چه از زمان شاهجهان آنها بزند،
هنديها را دلسرد كرد و حوصله چنان از سرشان ) كردند ي صحبت ميزبان محلّ  به هندي

طور  كردند و حاال وضع اين گرايش پيدا طرف زبان اردو به رفت كه ادبا و شعراي هند
  .شده كه تنها جنبة ديني است كه آن را در حالت ركود در مدارس ديني نگهداشته است

هاي هندي و روايتي يا داستاني و يا سنتّي كه در پس  خود واژه: مسائل سبك هندي
كل ايجاد اي از نثر مش باشد، براي درك مفهوم و مطلب شعر و يا قطعه ها مي اين واژه

معني اين . را بگيريد (OGAL) واژه اگال »بازار  مينا«عنوان مثال در رسالة  به .كنند مي
گردد  ة هند پيدا ميقار هاي شبه زبان اردو و هندي و ديگر زبان لغت هاي كلمه در كتاب

معني اين كلمه . برند، اين موضوع جداگانه است كار مي  به ولي اين واژه را كجا
ولي اگر كسي از كارد و يا ميخ نوك . اندازند ت كه آن را از دهان دور مياس اي جويده

در . كردند داشت فوري روي زخم جويدة پان را گذاشته زخم بندي مي تيز زخمي برمي
مثل بعضي ( پان استفاده نكند هند باشد اگر كسي از برگ ةقار اي كه ولو از شبه منطقه
اين   به طبيعي است كه معالجة زخم) سردسيريهاي پنجاب و همچنين مناطق  تماز قس

  .كشورهاي آسياي ميانه  بهتا چه برسد . وضع انجام نخواهد گرفت
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اين ميوة درختي است گرمسيري شبيه گردو كه : ديگر سپاري دو نيم است مثالِ
چنانكه در ايران پيرزنان از بازار كلّة قند . مثل آن سفت و داراي همين رنگ است

ها در وقت  طور در هند زن كنند، همان مي تيشه خرد خرد  با ا در خانهآرند و آن ر مي
نامند  مي) بر وزن سروپا( مقراض هندي كه آن را سروتا با گيرند و بيكاري سپاري را مي

در اين رساله بعضي . ماند مي كنند كه شبيه سيبي عموداً از وسط بريده بريده دو تيكه مي
 ه معموالً اردوزبانانقار خورد كه تنها در شبه مي چشم  به المثلها و اصطالحاتي ضرب

زبان فارسي اين   به معادل آن. ميوه از ميوه رنگ پذيرد: آنها عبارتند از. برند كار مي  به
يا  »شوند خر و اسب را يكجا بندند اگر هم بو نشوند هم خو مي«: المثل است ضرب

  .»شوند مي بواسب و خر را كه پهلوي هم بندند اگر هم خو نشوند هم «
انتهاي رنج و بال گرفتار شدن و معادل  به يعني »استخوان رسيدن به كارد« اصطالح

  .است »جان رسيدن به كار« آن
رك و پوست كنده گفتن يا حرف زدن؛ اصطالح عاميانه است و : پوست كنده گفتن

هند اين هنر ورزند ولي در  مي ات فصيح و بليغ اجتنابكاربردن در ادبي  به ايرانيان براي
زبانان  فارسي  با خواست نشان بدهد كه وي مي شد زيرا نويسنده مي محسوب

  .دارد و از اصطالحات محلّي و عاميانه نيز بيخبر نيست  تماس
يعني بساط خود را برچيدن يا ماست را : دكان را تخته كردن يا در تخته بستن

كاربردن اين اصطالح در  به از كردن هم اصطالح عاميانه است كه فصحا و بلغا  كيسه
دانستند تا بگويند كه از زبان  مي ورزند ولي هنديها آن را هنر مي ادبي اجتناب آثارِ

دل   به دل«در يك بيت اصطالح  »واضح« به صارادت خان متخلّ. عاميانه بيگانه نيستد
  :كار برده به را چنين »راه دارد

ــا را دل  بلي دل زين سخن آگـاه باشـد   ــه ه ــا را دل ب ــده   ه باش
يا الاقل از . فارسي برگردانده شد  به عالوه بر اين بعضي اصطالحات زبان هندي نيز

عنوان   به اي وضع گرديده، اصطالح تازه )اسم و فعل(هاي هندي و فارسي  هتركيب واژ
هر وقت مشكلي مانند جنگ پيش . كه در آن بيره واژة هندي است »اشتندبر بيره«مثال 
داشت  كردند و هركسي كه آن را برمي كل دلمة برگ مو تعارف ميش به آمد برگ پان مي

 آماده و اعالم آن كرده كردن آن مهمخود را براي انجام دادن و يا سر معلوم بود كه وي
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 »بند گردن«يا  »آويز  گردن«زبان فارسي  به است كه معادل آن »هار«همچنين واژة . است
ها و مرواريدها و ديگر  گلاز يح كه اي است مانند تسب است و حلقه »گلوبند«و 

ها و اصطالحاتي كه در متن آمده  اين نوع واژه. كنند هاي گران قيمت درست مي سنگ
  .توضيح داده شده استدر پانويس و فرهنگ اصطالت 

  :ين و پانويسان اين رسالههاي چاپي و خطّي اين رساله و شارح نسخه
باشند كه  مي يخطّ ةي و يك نسخدر حال حاضر پيش اين ويراستار سه نسخه چاپ

  :عبارتند از
در  ه  ١٢٦٨م سال المعظّ تاريخ بست و هفتم ماه شعبان به :نسخة چاپي دهلي .١

اندرون چهتّه ) دهلي فعلي(آباد  شاهجهان ةدارالخالفدر ي واقعه محمدمطبع 
در اين نسخه . چاپ رسيد به پير خان محمداهتمام حافظ   به مومگران

اق هايي كه فضل علي و عبدالرزّ گيري نشده؛ تشريح واژه غلط  به خاصّي ةتوج
 .١خورد چشم مي  به كر بيشتررالذّكر از موخّالذّ اند، توضيحات اول نموده

  دربارة شارحين اين رساله در فوق اشارت مختصري شده :كانپورچاپي  ةنسخ .٢
متن  اگرچه. نظر انجام داده شده تدقّ  با گيري در اين نسخه كار غلط. ٢است

. مقايسه شده نسخة كانپور نيز ابآباد است ولي  اساس نسخة شاهجهان حاضر بر
 از بين رفته و تاريخي كه) نصف بااليي( فانه آخرين صفحة متن اين رسالهسأمت
بارة ولي در. كامالً در دست نيستشده روده شاعري ستوسط زبان اردو   به
  :است ضالع چنين آمدهاال پايان رسيدن اين رساله در سه گوشة مساوي  به
ي مسمٰ  با كه نسخة الجواب انتخاب ناياب روزگار اسم ةاملنهللا الحمد و … 

امصار و   كه در لطافت لفظي و لطافت معنوي و ديگر خوبي شهيرة »بازار مينا«
الخصوص بنابر درس و  ع صغار و كبار است علييديار است مقبول و مطبوع طبا
عمول و مختار درين ايام فرخنده فرجام در مطبع تدريس معلّمان و متعلّمان م

                                                   
در نسخة . يين صفحهپا ٨حاشية شمارة  ٧صفحة  ،چاپ دهلي» بازار  مينا«نگاه كنيد : براي عبدالرزّاق  .١

 .خورد چشم نمي دهلي اسم كالكا پرشاد به

نگاه » موجد«  چاپ دهلي و براي كالكا پرشاد متخلّص به ٤، صفحة »بازار مينا«نگاه كنيد حاشية   .٢
  .٧، چاپ مطبع قيومي كانپور، صفحه حاشية صفحة »بازار مينا«: كنيد
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مبارك  محمدقلم   به ومعبدالقي محمدقيومي واقع كانپور بار اول باهتمام عاجز 
قالب طبع در بركشيد و از  م ١٨٩٧ ةموصوف بماه دسمبر سن ١كريم صاحب
آيد و  هجري برمي ١٣١٥زبان اردو سروده شده سال چاپ   به مصراعي كه
  :است مصراع چنين

  "   "        "   "    
  )ه  ١٣١٥(

٣. نَ ةنيز در كانپور در چاپخاننسخه مين سووچاپ رسيده است و خاتمة   به شورلك
اين فرق كه پس از فرخنده فرجام چنين   با ومي استآن مانند خاتمة مطبع قي

لّي سرپرستي عاليجناب مع به منشي نَولكشور واقع كانپور در مطبع: قيد گرديده
 شانزدهم بماه جنوري دام اقباله مالك مطبع بارِ القاب منشي پراگ نراين صاحبِ

المثال  تاريخ طبع از نتيجة فكر سخنور عديم .قالب طبع در بركشيد م ١٩٠٧ ةسن
خ كامل منشي بهگوان ديال صاحب عاقلمور… 
  هست واهللا خوب اين خـوش نثـر    در صــــفات زنانــــه بــــازاري” 

  ٢“زيبـا نفـيس دلكـش نثـر    : گفت  عاقـــلبهـــر تـــاريخ هجـــريش 
  )ه  ١٣٢٤(  

سال (و دهلي ) م  ١٩٠٧سال ( هاي چاپي كانپور اگرچه نسخه: ينسخة خطّ .٤
ولي اين نسخه پس از اين هم “ گفتم  دعا”: پايان يافته اين جمله   به )ه ١٢٦٨

   :ادامه دارد و چنين آمده
) كذا( نظر افتاده عمرهاز چشم كرده افكنده نگاه آشنا از ) دوم سطر /ب ١٨ ورق(

صحرا داده وحشي نگاه چشمه خون از چشم گشاده حسرت جانكاه   هدرين ادا سر ب
بكاه بربست يا دوخته انفعال جانفشاني روشن سواد نسخه سحرسازي چين پيشاني 

) د(سيالب داده اشك چشم قلزم امو)به( خرمن زده نگاه حسرت آلودخانه هآتش ب
جرات دلربائي نگاه گوشه /خراب) عصمتي؟( اي عصيهالك طرز نظر فريب گونه حي

                                                   
  .كار رفته است ب بهمعني جناب آقا يا حضرت مستطا در اينجا به: صاحب  .١
 .کذا  .٢
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چشمي و خنده زير لبي نگاه آشناي بيگانه از هوس آب از سرگذشته گريه شورانگيز 
دو جهان دامن   ههيچ رو نگه نگذاشته و نظر ب  هها ب محشر جوش كه جانب دهي و بام

و سياهي صد خون جگر بدست افتاده يگانه دوست از كف نگذاشته خامه از مژگان   هب
گري صورت مدعاء در نظر  جلوه  هسازد و ب مي از مردمك ديده و حرير از پردة چشم

نشينان منظر لطف پنهاني نظر يافته و فيض  كيميا منظور آن نگاه مهرباني و خوش
نوراالنوار همچشم نگاه چشم اغيار وحشي نگاه رم آهو فريب لطافت بدن پردة چشم 

فريب از منظر چشم سر برآورده بيگانه  را كرده نظدوش نگاه ج زيب لطافت بر جامه
يگانه غرور آشنا نظر باز شاهد استغنا نقاب چهره بسته از نگاه دوربينان نگاه از كونين 

 مقبول خاطر از هردو عالم وارستگان ازلي نظر برفته كه خاك راهش) ١٩ ورق(برگرفته 
 نظر ه غلمان گفتن محلّالجواهر نگا از مژگان حور بهتر است و غبار درش را كحل

ي و نگاه آموز چشم آشناي سوگند كه از آن بار يكه نگاه يپردازد بديده افروز روشنا مي
نور نگاه بينش دستگاه دست حرمان نصب   با از آن رخسار صفا آگين مهر ديدار كه

) اي(گرديده چشم رويي يكسر مژگاه نور و صفا و روشني در منظر چشم نديده لحظه
ال آن نور نگاه چون نور ديده بچشم جاني حاضر نبست و ديده دل نبست كه خي

اخالص منزل و در خلوتكده خيال بر روي دل آرايش نظر بسكه در خيال وصال آن 
تونگر گنج حسن محو تماشا دست نگاه گرسنه چشم نيز خيال يك جهان ديده گذاشت 

  .)كذا( مالحظه الفاظ
كه هيچ بازار پيش او روز بازاري نيست  »بازار مينا« ةتمت تمام شد اين كتاب نسخ
) ؟( تاريخ بست و دوم شهر ذيقعد مطابق بيتي  همن تصنيف شيخ موالنا ظهوري ب

وقت سپهر از اصل الله صاحب الله شيام سلمه   هستمين بدي ماه كاتك روز دوشنبه ب
) بر وزن قول( خط بدخط احقر آمال الله مراري لعل ساكن كول  هدو نقل برداشته ب

توپخانه حسني  به مقام گواليار در لشكر مهاراجه عاليجاه بهادر هب) Gadh( لع عليگدهض
  :كالن در دفتر فارسي نوشته شد تحرير يافت

ــر ســفيد  ــد ســيه ب ــد  نوشــته بمان   نويســنده را نيســت فــردا امي
* 

  مــن نمــانم ايــن بمانــد يادگــار  من نوشتم صرف كردم روزگـار 
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  :يا شعر
  گر خطايي رفته باشد در كتـاب   ن عتـاب قاريا بر من نكن چندي

 هجري  ١٢٦٥ ةالحرام سن تاريخ بست و يكم ماه محرم به )ب١٩  ورق(فقط 
) ژانويه( ماه جنوري ٩تاريخ  هصورت تحرير يافت و ب) ظهر( وقت دوپهر هب) قمري(

  :عيسوي سمت ١٨٠٩ ةسن
  رمبگوش هركه بگفتم كـرم بگفـت كـ     كرم گلي است كه در باغ هند كـم رويـد  

  )راقم اثم محمد محب اهللا(  
برداري شده ولي چون  شكسته و نستعليق نسخه يخط زيبا  به اگرچه اين نسخه

 حواشي نيز نيامده لذا ٤ ةاز كتاب كنده شده و پس از برگ شمار ٢ ةورق شمار
براين زياد مورد استفاده و د معتبر و قابل اعتنا نيست و بناعقيدة اين ويراستار زيا  به

نگرفت ه قرارتوج.  
 ةبرداري رسال پايان رساندن كار نسخه بهاط پس از رسد خطّ نظر مي  به چنان

سبك و روش ارادت خان  به ، خود فضل فروشي كرده و سعي نموده كه»بازار مينا«
 اسمِ بنويسد و چون كورسواد بود در نوشتنِ) مرصّع مسجع( واضح نثر غلنبه سلنبه

 »سه نثر ظهوري« ا ظهوري طرشيزي صاحب كتابملّ  به ودهنويسندة اين رساله اشتباه نم
سبك  از منسوب كرده ولي اين نكته را بايد استنباط نمود كه خود ارادت خان واضح

  .كرد ظهوري پيروي  املّ
چشم   بهعالوه بر كالكا پرشاد و عبداالحد، اسم فضل علي بيشتر از اين دو شارح 

ظ صحيح تلفّ  با ها است توضيح واژه آنچه جالب توجه در اين حواشي. خورد مي
شارحين دچار اشتباهات هم  »ميوه«و  »بيوه«هاي  ظ واژهه دربارة تلفّالبتّ. آنهاست

داند؛ چه آنها از تمام منابعي كه در آن موقع  ويراستار اين شارحين را مقصّر نمي. اند شده
قين عالوه بر اين محقّ .اند در دست داشتند استفاده كرده و آنها را سند قرار داده نوشته

دانستند و هرچه  مي شدند معتبر مي را كه از سرزمين ايران وارد هند ييآنها تلفظ ،هندي
سرتاسر ايران  چون. ها حرف آخر و مستند بود شنيدند براي اين هندي مي از زبان آنها

عالوه بر تمام خاك ايران، افغانستان فعلي و خراسان بزرگ را ( بزرگ عهد صفوي
اي است كه در آنجا همة مردم يكنواخت  كردند كه ايران دهكده ده بودند، خيال ميندي
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. داشت شعر عالقه مي  به كردند و هركس اگر شاعر نبود الاقل نسبت مي ظ و تكلّمتلفّ
شدند  داشتند، حتماً دچار اشتباهات نمي العاتي ميهاي بومي نيز اطّ اگر آنها دربارة لهجه
 »ميوه« و »بيوه«آنها قايل فرق بين دو واژه كه عبارتند از  .بينيم مي نهاكه ما امروز در آثار آ

. زبانهاي پارسي باستان، پهلوي و سغدي در دست نداشتند به نبودند زيرا منابعي مربوط
ظ فصيح آن تلفّ .در پارسي باستان وجود دارد »ميوه«دانيم كه ريشة واژة  امروز ما مي

miva  و عاميانهmeva چنين ريشة بيوهاست و هم (Beva) در ژند Veva باشد مي.  
 »نبات آبِ« است و امروز آن را در ايران Lemon dropكه ترجمة : حب نبات

 قيد تحرير آمد كه فرهنگ  به دهد كه اين رساله در زماني مي گويند اين مطلب را نشان
. كرده بود يداهند بلكه در سرتاسر آسياي ميانه نفوذ پ ةقار اروپايي نه تنها در شبه

اين مطلب بيشتر واضح است و در قرن دوازدهم هجري در عهد ) توتون( واژه تنباكو  از
كرده  قاجاريه اين موضوع جنبة سياسي گرفته بود و علماي شيعه عليه آن فتاوي صادر

در اينجا لزومي است كه . داده بودند شرعاً ممنوع قراررا بودند كه طبق آن استفاده از آن 
اول (هند بود كه اول تحت نفوذ اروپاييان  ةقار  ته نيز صراحت گردد كه اين شبهاين نك
گرفت و تقريباً بعد از يك قرن در زمان   قرار) ها ها و بعداً انگليس ها و فرانسوي پرتقالي

قدرت رسيدن رضا شاه پهلوي  به شاه قاجار و اوائل روزگارِ الدينفرمانروايي ناصر
دو آسيا رسيده افراد هر به اصطالحاتي كه از اروپا. ها رفت انسوياجباراً تحت نفوذ فر

ترين مثال آنها  عمده. ملّت آنها را جداگانه ترجمه كردند يا تفريس و تعريب نمودند
مثال ديگري از اين قبيل آلة مكبرالصوت و . است »نبات آبِ«و  »نبات حب« همين
فانه مترجمين هردو ملّت سألي متاست و Loud speakerدو ترجمة است كه هر بلندگو

صورت   به مثالي ديگر است كه در ايران Tobacco. ديگر خبر نداشتنداز كار ترجمة يك
گفتند و بعداً در بعضي جاها آن را  »تنباكو«پذيرفته شد و در هند اول آن را  »توتون«
  .تلفّظ كردند »تماكهو«و  »تماكو«يا  »تمباكو«

 ةخاطر نشان دادن نسخ به اريب آمده كه پس از خطِّ اي در هرجا واژه: يادآوري
  .بدل است

زبان فارسي عصر و زمان خود  به حاشية اين رساله را چندين دانشمند هندي
اين ويراستار . اند كه خود آنها در زمان خود فصحا و بلغا شناخته شده بودند نوشته
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حاشيه نوشته بودند، در آنچه آنها روي . خواست كه زحمات آنها را ناديده بگيرد نمي
اين رساله در پاورقي جا داده شده و چون زبان فارسي بعد از انقالب اسالمي ايران 

زباني كه آنها توضيح داده بودند تغييري داده شده و  به المللي گرفته است لذا جنبة بين
خواستند  قدما هر وقت مي. ج است نوشته شده استطبق زباني كه امروز در ايران مرو

 ١٢بنويسند منظور اين بود كه در اينجا مطلب تمام است و عدد  »حد« كه در آخر جمله
آوردند كه امروز  مي) باشد مي ٤ برابر »د«و  ٨برابر  »ح« كه از روي حروف ابجد(

 ١٢جا عدد نويس هرچنانكه در پا. گذارند نفوذ فرانسه تنها نقطه مي زبانان تحت فارسي
كه اين مطلب را اول شارحين نوشته بودند ولي همان نوشته شده منظور اين است 

گذاشته شده و در جايي كه اين عدد  ١٢فارسي امروز نوشته عدد   به مطلب را دو مرتبه
  .ين رساله اضافه نموده استنيامده منظور اين است ويراستار ا

دانم سپاسگزار آقاي دكتر كريم نجفي برزگر رايزن فرهنگي  در اخير الزم مي
. فرمايش ايشان ويرايش يافته است به ي اسالمي در هند، باشم چه اين رسالهجمهور

  .١پوشي نمايند شان بخورد چشم چشم  به اميدوارم خوانندگان محترم از سهو و اشتباهي كه
  

  ارارتمند
  يونس جعفري

  

                                                   
 ).٢٠٠٨ماه دسامبر سال  ٢٤( ١٣٨٧ماه سال  دي ٤پايان کار   .١
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  مينابازار

روپوش حياپرور و خلوتيان عفت كوش پاك نظر را مژده باد كه وقت گرمي  ١عصمتيان
دلنشين  ٤ماليك نظر فريب ٣است و بسط بساط انبساط يعني زنانه بازاري ٢ازار نشاطب

تمام زيب ترتيب يافته كه از كمال دلبستگي خبر صيت حسن صفا پروري ديگري از او 
رغم چشم ظاهربين ديدة بصيرت بگشايند و پنهان از نظر گل عزم  هبيرون نشتافته تا ب

. ادب در آيند  به راخار بر سر اعتبار زده در اوسير اين نوآيين چمن رشك گلزار ف
گذرند در حسن و خوبي او كه       سبحان اهللا بازاري كه مسبحان مالء اعلي چون در او مي

اش مانند پرتو مهتاب     صحن صفا آگين كدورت رفته. گيرند   چشمش مرساد پوشيده مي
القمر پاك نظري كه  ه طلعتان شبيه شقاش از گذار دو روية ما      پيراية نور نظر و هر كوچه

بازار سراپا نگار ديده نگاهش  )٢ دهلي( چشم دل تقدس منزل يك نظر در خوبي اين
سرشت  چندان سرماية سير چشمي آب و رنگ برگرفته كه هنگام عرض بهشت نزهت

چشمش مستغيانه از خانة بهار كاشانه ديده يك مژه بيرون نخراميده، اين خبر رنگين 
دامن و از استماع اين نويد بهجت قرين  به ة گوش عالمي گلستان گلستان گلپرد

نظير عصمت     سرگرم سير چمن و گلگشت گلشن در اين بازار بي ٥جهاني از راه گوش
 ٧ادبي است و مثلش در عالم مثال چشم خيال ديدن كمال بي  به فرش ٦بنياد تقدس

                                                   
 .صاحب عصمت، ياي نسبت و الف و نون براي جمع :عصمتيان  .١

 .خطّی است و در بساط انبساط تجنيس زايددر نشاط و بساط تجنيس   .٢

 .نسبت استبراي  زنانهدر  ها زنان باشد و  منسوب به يعني بازاري كه  .٣

 .يعني نظر فريب ماليك. تركيب مقلوب  .٤

زنانه بازار كسي را راه نيست، مگر جهاني از استماع اين  كه در اين وقت به اين معني  اشاره است به  .٥
 .كند     شنيدن سير چمن مي وسيلة  گوش رسانيده، يعني به  نويد را به

 .ر بيايند قدم خود را روي بگذارنداباز  هيعني تقدس خود را در آنجا فرش كرده تا كساني كه ب  .٦

عالمي است وراي ذهن و خارج كه ظرف وجود بعضي اشياي متصوره باشد مثل كوه  :عالم مثال  .٧
پس . ياقوت زيرا كه حصولش در ذهن نباشد ورنه شكافته گردد و نه در خارج چنانكه ظاهر است

 .آن تصريح كرده  اق بهاالشر انكه شيخنچ. وجودش مثالي است يعني در عالم مثال
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وصف اين مكان مقدس از قدسي . است ١ديدة تصور مشاهده كردن نهايت بوالعجبي  به
از باب حرف ناشنيده گفتن و از عالم ورق ناديده خواندن و در صحيفة مدح  ٢نفسان

. مضمون بردن و سراغ معني يافتن انديشة پاك سرشتان ورق گرداندن  به تقدسش پي
 تنزّل آورده باشم و اگر به دهم روي از ترقي ٣بهشت نزهت سرشتش نسبت به اگر
حور . مجاز تقابل كرده باشم  به كنم حقيقت را ٤ارخانة بهار كاشانة چينش مشابهتنگ  به

عذاب دوزخ گرفتار است و گوش بر آواز و چشم در راه انتظار   به بهشتي در جدائيش
حور دور از قصور در  ٥صالي  به صباي مشكبار اگرچه .قاصد خوشخبر بشارت رسان

فرمايد و پايه شناسي       ادب رخصت نمي ٦اين گلزار جاويد بهار غيرت روضة رضوان
دهد اما چه توان كرد كه حسرت حرمان نصيبي آن مايوس مهجور از ناز و    اجازت نمي

 هو داغ دوزخ تاب بر سينة مهر گنجين )٣صفحه ( سوزد نعم دورِ دل تودو منزل را مي
                                                   

معني معروف و كنيت شخصي  معني استاد بازيگر و در مداراالفاضل به  در مويدالفضال به :بوالعجب  .١
 .افزايند مي يادر آخر آن . بازيگر

اند براي ايشان بيان اوصافش دشوار است، زيرا      اين مكان مقدس راه نيافته يعني قدسي نفساني كه به  .٢
 .را ناديده نتوان خواند ورقي توان گفت و همچنين       دن نميحرفي بدون شني

خالصة . عبارت است از اشتراك بين دو چيز در امري كه وحدت در آن ملحوظ نباشد مناسبت  .٣
آن مناسبت آن را بيان كنم از  بهشت نزهت سرشت بازار را نسبت دهم و به  معني فقره آنكه اگر به

عمده باشد و در اينجا  پستي گرايم چه منسوب اليه بايد ندي رو بهديدگاه تازگي يا لطافت از بل
 .موضوع برعكس واقع شده

در  اسد با زيد مثل تشبيه. اشتراك دو چيز در امري كه وحدت در آن ملحوظ باشد: مشابهت  .٤
در حقيقت در اصطالح استعمال لفظ در معني خودش و مجاز استعمال لفظ در معني غير . شجاعت
اعتبار نقش و نگار خانة چين تشبيه كنم  اگر اين بازار را به: معني فقره چنين باشد پس. خودش

معني تمايل و تشابه  تقابل به(مجاز كه مراد از آن نگارخانة چين است   حقيقت را كه بازار است به
تشابه كرده باشم حقيقت را كه اصل است با مجاز كه فرع حقيقت است تشابه كنم كه كمال ) است
 .اني استناد

كنند، چنانكه از بيان      فقيران و براي فروختن چيزي مي  فريادي باشد كه بجهت طعام دادن به: صال  .٥
بنا بر اين . مگر در اينجا منظور از فرياد زدن و صدا برآوردن است. شود      صاحب برهان معلوم مي

معني   ه قصور جمع قصر بهو در ذكر قصور با لفظ حور مراعت است ك. مبني بر تجريد خواهد شد
 .كار رفته معني تقصير به  شود در اينجا به كار برده مي باشد با لفظ حور به كاخ و كوشك مي

و يعني باغي كه خازن . باشد در اينجا معني دوم منظور مي. بالكسر، خوشنودي و نام خازن بهشت: رضوان  .٦
  .١٢ ادني مالبست خواهد بود  به پس اضافت. داروغة آن رضوان باشد و مراد از آن بهشت است
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من ادب نكشيده در راه آزرم دا       به نهد آفتاب تا از ابر پرده بر روي نبست و تا پاي      مي
جرم گشاده رويي و كوچه  به شفقت خون در جگر افتاد/ نشتافت، هر چند از شغفش

تا ماه آيينه آسا چشم از مردم ديدة حيرت . كوچه نيافت ١اش يك ذره      كوچه به گردي
هر چند از غم كاست خود را سرف اندوز مالزمت  ٢گناه خيره چشمي  به نپرداخت

فرخ افتخار از چرخ / قبول عنايت الهي فرق. شانش نتوانست ساختخورشيد رخ
ي سراپردة عصمت مقيمانش بجز دست دعا هم يدامن كبريا  به اطلس باالتر كشيده و

تر و گل عارض      لباس اجابت نرسيده و هر دكانش از صفوتكدة صبح كدورت رفته
از فيض تحرير مدح نقش  ٣هتر زاغ خام   نشاط از گل آفتاب شكفته به ساكنانش هر سحر

يمن تقرير وصف زركارش مرغ زرين   به ٤و نگارش طاوس نگارين تمثال و نوري نامه
دريافت دولت حضور از ته دل در هر  ٦بهشت از نظر دور با وجود عدم. ٥پر و بال

اش بساط مودت انداخته و با هر دكانش شطرنج محبت غايبانه باخته، هر دكاندار        كوچه
عار خودفروشي در دكان برنگي          ساط غريب با تزيين و فرش نظر فريب رنگين بيب

بل كارگاه چرخ بوقلمون رنگارنگ از رنگ  ٧ژنگرچيده كه در برابرش نگارخانة ا
آميزي خجالت بساط دكانداري خودآرايي و خويشتن ستايي فروچيده نزديك نادره 

                                                   
 .برابر يك ذره. مقدار يك ذره به  .١

 .ي چشميحيا شرمي است و همچنين بي ي و بييحيا منظور از آن بي  .٢

 .رسد     اعتبار سياهي جوهر كه از مداد بهم مي به  .٣

د ولي غير از باش اي است قرمز رنگ درخشان؛ تمام نوكش مثل منقار طوطي سرخ مي      نوري پرنده  .٤
 .جنس طوطي است

وجود اين در هر كوچة آن فرش محبت خود را   است ولي با    اگرچه بهشت اين بازار را نديده  .٥
گرفته قماش  و رخت و فرشبه مفهوم  بساطاگر . دهد     گسترده و الفت و عالقة خود را نشان مي
ضور در اين بازار در هر كوچة وجود عدم ح بهشت با: شود در اين صورت معني چنين خواهد بود

فروشد تا كساني كه در آنجا       بت را مي؛ يعني در اين بازار جنس مح  اختهآن از جنس محبت فرش اند
 .باشند آن را بخرند    مي

 .در عدم و وجود صنعت تضاد است  .٦

طرف ارژنگ       اضافت نگارخانه به. در فرهنگ جهانگيري و بهار عجم نام ماني نقّاش است: ارژنگ  .٧
يعني . اي باشد آماده كردة ماني نقّاش     معني پرده  بيانيه است و اين در صورتي است كه ارژنگ به

 .اي كه پردة ماني است     نگارخانه



  مينا بازار  ١٨٧

در جهان خيال از تجويز خرد  )٤حه صف( سنجان اعجوبه گزين سراپا شعور سهيمش
قدم بر  ٣هزار منّت  به تكلف بهار به دور جاگزينانش كه ٢انديش بسيار از بسيار ١محال

اگر . خار انديشة سفر و فكر غربت هر چه بايد دارند٤گذارند بجز خار      چشم نرگس نمي
خيال  ٦اده دلريشجگر افت  به وفا كردي كان از هوس خون ٥صد يك بها به اش      زر كيسه

دل آوردي و اگر اندكي در خود شايستگي و قابليت ديدي دريا  به سوداي اين بازار
سوداي متاع . سر دويدي     به عزم خريداريش  به لب آورده شور بخت     به از سودا ٧كف

هر چه دل خواسته كه جز نظير همه دارد و از معدن  به اين بازار آراسته ٨روي دست
لي كيسه و محيط تنك سرمايه تنگدل بيايد پاك گوهري پاك باز سير خا ٩تهيدست

زير بار گران  به و پا ١١دريا افشانده ١٠چشم كه دست همت بر ذخيرة كان و پس افكندة
 دكانش دست ادب ١٣بايد كه بر تقدير سر بيع فروآوردن ١٢سلسلة تعلق دنيوي نمانده

                                                   
 گويد سهيم و   صاحب اين رساله مي. تصور محال نزد عقل محال نيست؛ البتّه وجود محال ممتنع است  .١

 .تواند تصور كند       و خوبي عقل محال انديش تجويزي داشته باشد، يعني ميشريك اين بازار در حسن 

 .١٢ كثرت مبالغه در بعد  .٢

 شرطي كه آنها قدم روي  منّت از طرف نرگس، يعني نرگس حاضر است هزار مرتبه احسان بكشد به  .٣
 .كنند چشمش بگذارند ولي آنها اين كار را نمي

 .١٢خارش؛ كنايه از خلجان   .٤

 .١٢ رسيد اگر صدمين قسمت مي. قسمتي از صد، يك در صد  .٥

 .اعتبار كندن؛ يعني دلش از دشنه ريش و پاره پاره است به  .٦

معني خريد و  يعني از جنون شوق كف بر لب آورده و در اينجا صنعت ايهام است در واژة سودا به  .٧
 .ودش كف بر سطح آب دريا ديده مي بازار دارد و فروخت كه نسبت به

متاع روي دست كنايه از كاالي ارزان قيمت و كم بهايي است كه پيش از جنس نفيس و گران قيمت   .٨
 .دهند         مشتريان نشان مي به

 .كند   اش براي خريد كاال كفايت نمي    خاطر اين است كه سرمايه به  .٩

 .١٢ آيند دست مي منظور از جواهري است كه آنها از دريا به.١٠

 .١٢ طرف آن  كنايه گذشتن از دنيا بدون توجه به: افشاندن دست.١١

 .١٢ آرزويي در دل نداشته باشد و همه آنها را ترك گفته باشد كسي كه هوس و.١٢

 .١٢كاال  شراضي شدن براي فرو  كنايه است به.١٣



  ١٨٨  مينا بازار

  

از  ٢تصديق در عالم تنك تصور به اين وسعت آباد ١خريداري گشايد شريك نيرنگ  به
ساخته و پرداخته بشر ني گويا  ٣گر نيست و بدين تقدس اساسي فراخي جلوه

 صورت آدم متمثل گشته  به و ماليك ٤اند      لباس بشري آماده ساخته به فرشتگانش
خيال شكفتگي اين شكفته گلزار  به تعميرش پرداخته غنچه طبعان در لباس نهاني  به

در اين رنگين گلشن سراپا نگار در  ٥امان گلگل شكفتن و نسيم غمازهميشه بهار س
و  )٥صفحه ( غنچه گرديدن راز نهفتن در اين عصمت آباد تتق گزينان سراپردة شرم و

فتواي مفتي حيا در شهر صورت   به اند   نشينان سرادق آزرم تا رسم احتجاب گزيده پرده
اگر باد صبا گستاخانه از گل . اند    كشيده ٧بر دار ٦گناه خيره چشمي به سياست آيينه را

شمشيرشان خون آن  به درآويزد خوي ادب فرما نگاه دست ٨دامن گلچينانش به پنجه
هاي  اند و در دكان    پاك بينان تقدس نژاد دست صنعت گشاده. ناسزا بر خاك مذّلت ريزد

ل معني پيرايان دو رويه بعينه قرينة دو چشم ترتيب داده در تعريف طولش طول مقا
دير است كه  ،توصيف عرض او عرض دستگاه نكته سرايان عذر تقصيرخواه به كوتاه و

                                                   
 .١٢ فتح جادو و طلسم و سحر و افسون گري؛ نيرنج معرب و نيرنجات جمع آن  هب: نيرنگ  .١

در اين بازار كه از وسعت معمور و آباد است چندين عجائب و نوادر : معني جمله. الفاضلمدارا
اعتبار كثرت   صفت تنگي تصور به .است كه مثل آن در عالم تنگ تصورِ فراخي آن پيدا نيست

يعني در اين بازار عجائب و نوادر چنان فراوان . وسعت بازار است وگرنه گشادگي آن معلوم است
. نيامده است نيرنگدر بعضي نسخ واژة . توان آنها را گنجانيد    در قوة تخيل و تصور هم نمياست كه 

اين بازار چنان وسيع و فراخ است كه فراخي مثل آن : در اين صورت معني جمله چنين خواهد بود
 .عبداالحد. ١٢در عالم تصور پيدا نيست

 .١٢در تصديق و تصور صنعت تقابل است   .٢

 .مصدري و همچنين براي تعظيم آمده است ياحرف  اساسيواژه در   .٣

 .١٢ اند    نمايي كرده يعني در لباس بشريت جلوه  .٤

اه گاگرچه كار نسيم غمازي و راز افشاني است ولي در اين گلشن بوي خوش و معطّر آن را در داخلش ن  .٥
 .١٢گردد  جاي شكفتن غنچه مي  گاهداشتن راز بهخاطر پنهان ن  برد و گل به     دارد و بيرون از آن نمي      مي

گناه ساكنان عالم باال اين است كه آنها اين . شرمي است حيائي و بي      معني بي چشمي به خيره  .٦
 .١٢كنند  صفوتكده را نگاه مي

را  سياستدار تشبيه كرده و   باشد از اين جهت قاب را به       چون آيينة مدور در داخل قاب گرد مي  .٧
 .اند      گفتهشهر صورت  رعايت آيينة به

 .كنند   كار رفته كه در اين بازار زندگي مي  گلچينان در اينجا براي كساني به  .٨



  مينا بازار  ١٨٩

اميد بار در اين بازار آبرو گرو كرده و نقد صفا در گره و از غم گره   به ١العين صدف قرة
كرده در آرزوي دستگيري زودا زود غواص نشسته عمري است  ٣و چشم سفيد ٢گشته

، بر تمنّاي قبول جوهريانش انتظار رخنه ٤را دل از الم خون گرديدهكه جگر گوشة كان 
 و پا ٦آب گوهر دست از آاليش شسته به سد راه خود كشيده، پاك گوهري كه ٥گر
دامن ثنايش زده  به دست انديشه ٨گريبان تنزيه كشيده  به و سر ٧دامن تقدس پيچيده  به

و پايش مرنجاد و قدسي نژادي پاي ادب سركرده دستش مريزاد   به طريق ذكر خيرش
زبان صدق بيان   به ١٠آيين تقدس پرداخته به كوثر وضو ساخته و ٩هفت آب  به كه

  .باد ١١كام  به دعايش گفته، زبانش

                                                   
 .در اينجا منظور گوهر است: العين صدف قرة  .١

 .باشد بنا بر تدوير گوهر، آبش نيز گرد. اين معين است كه گوهر مدور باشد در اينجا ايهام به. آوردهجمع   .٢

حاصل معني اين جمله اينكه گوهر در اين غم كه از اين بازار دور است، گره گشته، بسته خاطر شده و   .٣
دست   اش كور شده و آرزو دارد كه خود را به    انتظار ديدار اين بازار ديده  چشم سفيد كرده يعني به

ن اين بازار را ندارد ولي باز هم باوجود اينكه ديده گوهر سفيد شده است و استعداد ديد. غواص برساند
 .١٢بازار برساند   دست آورده از دريا به  اين آرزو نشسته كه غواص به  از فرط اشتياق به

 .كنايه از هالك شدن است: خون گرديدن  .٤

كشند تا چيزي در راه آنها    را مي) كند    كسي كه مرواريد را سوراخ مي(يعني جواهر انتظار رخنه گر  .٥
خاطر اين از كان بيرون   به يعني سنگهاي گران قيمت خود را. بازار مانع نگردد دن بهبراي رسي

دست جواهر فروش برسانند و مورد  بازار بيايند و خود را به  اند كه آنها سوراخ گرديده به                كشيده
 .پسند خوبروبان بگردند

ه است كه از نوع آبي دست از آلودگي اين نكت  آب گوهر از آلودگي اشاره به  در شستن دست به  .٦
خالف آبي ديگر كه  به. شسته كه در آن ديگر احتمال و امكان نجاست نيست و آن آب گوهر است

گردد و چون در اينجا اهتمام طهارت است پس از آب هم آنچنان بود كه    خلط نجاست نجس مي به
 .هارت بوددر آن امكان و احتمال نجاست نبود و اين كمال پاكيزگي و ط

دامن  كنايه است از گوشه گرفتن، چنانكه در مويدالفضال آمده است و يا پا به: دامن پيچيدن  پا به  .٧
 .تقدس پيچيدن عبارت از اختيار كردن پاكي پاكيزگي است

 .فكر پاك كردن خود از آاليش افتادن به  .٨

 .١٢ از هفت آب مراد كثرت است  .٩

 .١٢ يده باشددامن تقدس پيچ  كسي كه پا به.١٠

معني   به كاممعني مقصد بود معني اين است كه زبانش متلذذ باشد و اگر  به كاماگر  :كام باد  زبان به.١١
 .١٢ باشد، منظور اين است زبانش در اختيار باد گنج



  ١٩٠  مينا بازار

  

  وصف دكان جوهري
عزيزي و  )٦صفحه ( العينقرةالتاج سربلندي ودرةوصف دكان جوهري كجكاله كه 
معدن معدن   به ن صدف و ماالمالالعيقرةدريا،   به جگر گوشة ارجمندي است، مملو
كوه كوه لعل آبدار درخشان و پر از كَشتي كَشتي  به جگر گوشة كان است و مشحون

پنجه صدف دهان دكان  ١گوهر شاداب غلطان تا آن ياقوت لب گوهر دندان مرجان
از مشتريان بر سبيل ايجاز و طريق اختصار  ٢اقسام لعل آبدار آراسته حاصل بدخشان

اي است الال     گويم گوهر دندانش را لولو بنده     چه مي ٣گوهر خواسته؛ ني ني رونمايي هر
ديدة خيال ديده،         به صدف تا دهانش. نام و لعل لبش را ياقوت ياقوت نام غالم

پنجة نگارينش مرجان را كجا هم پنجة . ٥آب مرواريد گرديده ٤چشمش از حسرت لبريز
كي نظر . ست و پا زدن تاب هم پيچگي او نداردهزار د  به شمارد كه    خود مي

صرف  ٦صرفة تصرف      به گشايد كه كوه كوه زر     دستوري استغنا بر حاصل بدخشان مي      بي
پرداخته  ٧گوهر افشاني    به چون ياقوت گوهر در كنار لب لعلش. نمايد دكانش وفا نمي

                                                   
اسم فاعل؛ كسي كه لب مثل ياقوت، دندان مانند گوهر و : ياقوت لب، گوهر دندان، صدف مرجان  .١

 .١٢ نجة مرجان بود، داشته باشدپنجه چنانكه پ

جواهري حاصل بدخشان را كه لعل و جواهر باشد مختصر و موجز : حاصل معني فقره آنكه  .٢
ميل و   كند و اگر كسي كه اليق و سزاوار آن نباشد پيش او رونماييش محقر است نه به      رونمايي مي

ايد آن را بخرد نه گوهري دستش بي رغبت و آن خريدار كسي است كه هر نوع گوهري كه به
 .١٢ مخصوص

ي مدارج جواهر دكان جواهري و تنزل حاصل بدخشان و اين انكار از اول و مقصود از آن اظهار ترقّ  .٣
 .صنعت رجوع است

 .چشم ظاهربين را آرزو و حسرت ديدار آن است  .٤

در . امراض چشمكنايه است از روشني و درخشش مرواريد و نام مرضي هم است از : آب مرواريد  .٥
سبب  چشم تصور ديده به اينجا منظور اين است صدف از روزي كه دهان جواهرفروش را به

حاال در داخل آن گوهري نيست . حسرت ديدار چشم ظاهر بينش پر از آب مرواريد گرديده است
 .او كور و نابينا شده است) مرض چشم( سبب بيماري آب مرواريد بلكه به

 .مناسب و بر سر محل خرج: تصرف صرفه  .٦

. الخ ياقوت گوهر در كنار لب. راندن، فصيح و بليغ صحبت كردن سخن: گوهرافشاني پرداختن به  .٧
ولي در اينجا معني دوم . رد كه منظور از گوهر دندان يا سخن استايعني ياقوتي كه گوهر در بغل د

  E  نمايد قت گوهرفشاني ميمناسب است يعني ياقوت لبِ جوهري كه مرواريد در كنار دارد هر و



  مينا بازار  ١٩١

هر چند . تر ساخته   دالن ارزان      ياز بهاي گوهر اشك ب ١نرخ گوهر جان را كه بها ندارد
از آفتاب صنعت رنگ آميزي را بر طاق بلند نهاده است ليكن  ٢رو يافتن به قوس قزح

در برابر سلك . ٣در برابر رنگيني پيش طاق تلون دكان رنگينش از طاق دل آسمان افتاده
ا روز پيش ياقوت زردش ياقوت زرد آفتاب ر. گوهرينش عقد پروين در شمار نيست

و آفتاب از انفعال  ٦هر سحر گوهر برچيده ٥فلك از شرم بساط گوهرش. ٤ني بازار
آيين دكانش  )٧صفحه ( ياقوت زردش شكسته رنگ گرديده تا نظر اعجوبه نگر بر

جواهر       به باوجود سنگدلي سيل اشك ياقوت رنگ گشاده تا دكانش ٧افتاده كوه سيالن
و  ١٠سته كمر كوه بدخشان از كوه كوه بار غم شكستهب ٩بوقلمون نقش رنگيني ٨رنگارنگ

  ي باز كرده پس ازيحسن و حسن تجمل چون در دكان رعنا ١١گاه عرض تجمل
                                                                                                                        

F نهايت عزيز  ريزد كه گوهر جان كه بي بها و گران قيمت مي آيد آن قدر جواهر بي     حرف درمي  و به
ريزد پيش آن  همچنين آللي اشكي كه عاشق زار زار مي. دهد    است ارزش خود را از دست مي

 .گردد     قيمت مي  ارزش و بي    بي

 .داراي ارزش فراوان است. است، گران قيمت استبها  بي: بها ندارد  .١

 .مورد توجه قرار گرفتن: رو يافتن  .٢

 .آبرو شدن، عزّت و احترام را از دست دادن در نظر آسمان بي: از طاق دل آسمان افتادن  .٣

 .بازارش رونق ندارد  .٤

 .است   در اينجا منظور آسمان پر از ستاره: بساط گوهر  .٥

 ).ماست را كيسه كردن(بساط خود را جمع كردن،: نبساط گوهر برچيد  .٦

در آن كوهي است كه ياقوت . گويند )جزيرة طاليي( است معمور كه آن را سرانديپ     اي     نام جزيره  .٧
 .نامه شگرف .١٢ همچنين زمرد و ديگر فلزات نيز دارد. آيد از آن برمي

 .نيز آمده گوناگونالف براي اتّصال چنانكه در   .٨

در اين صورت اضافت . مصدري معروف است، يعني نقش از رنگيني بسته شده رنگيني ياي در  .٩
يعني بزرگ نقش نگين،  .زمجهول باشد براي تعظيم، ياي وحدت ني ياي خواهد بود و احتماالً      بيانيه 

 .١٢ در اين تقدير اضافت توصيفي است

هر چه در دكان جواهري هست از آن در كان  اين مفهوم شكسته كه بار غم كمر كوه درخشان را به.١٠
 .بدخشان نيست

در نمودن گوهر آبدار عرض حسن تجمل و در ) ١. (وقت ظاهر نمودن كاال  به: گاه عرض تجمل.١١
: خالصة معني آنكه) ٢. (عبداالحد ١٢ي گوهر دندان عرض تجمل حسن ثابت گشتينمودن صفا

پس . ته درِ دكان زيبايي باز كرده اول گوهر آبدار نمودهر گاه فروشنده خود را با آرايش تمام آراس
 E گوهر يعني پس از نمودن. از آن از روي ناز صفاي گوهر دندان از خندة دندان نما ظاهر ساخت
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صفاي گوهر دندان آشكار ساخته با خريداران  ١خندة دندان نما  به نمودن گوهر آبدار
زر  ٢تشيوة ناز آغاز كرده آنقدر از زر سرمايه دار است كه در دكان زر داريش درس

در ميان بر سيمين و ساعد سيم اندام او هر يك از سيم . مغربي آفتاب در كدام شمار
خواست    ساده سرمايه دار تونگري است هنگام باز پس دادن و باز گردانيدن نقد دل بي

گوهر تا در حلقة سفته گوشانش در آمده ماه دو هفته مانند  ٣گرفته جنگ زرگري

                                                                                                                        
F پروايي آغاز كرده كه  طريق استغنا و بي  باشند شيوة ناز به      خنده آمده با خريداران كه عشّاق مي  به

در اينجا منظور اين است كه خريداران را سوداي خريداري است . ن همين استشيوة دكاندران رنگي
خندة دندان نما را متعلق و مربوط . دهد   پروايي نشان مي و جواهري در كار فروش استغنا و بي

جاي خريداران، شيوة ناز آغاز كرده ديده   در بعضي نسخ به. اشتباه محض است نمودن  نمودن به
كه در وقت عرض تجمل حسن كه عبارت از نمودن : عني چنين خواهد شددر اين صورت م. شد

ظور از آن ظاهرنمودن صفاي گوهر دندان است، خريدار نگوهر آبدار است و حسن تجمل كه م
 .١٢ خواهد با كمال عجز و فروتني آن را بخرد طريقة عجز براي خريد آن گوهر شروع كرده زيرا مي

 .سم استمنظور تب: خندة دندان نما  .١

زبان تازي   به. اسم اشرفي معروف است  سين زده؛ سكّة طال كه به     با اول و ثاني مضموم به: درست  .٢
 .آن را طارحه گويند

يعني در ميان بر و ساعد . ظاهر جنگ و در باطن صلح باشد جنگ ساختگي كه به :جنگ زرگري  .٣
. شود   رفته ميگاند جنگ ساختگي      طلب گرفته     ايشان وقت پس دادن و باز گردانيدن نقد دل كه بي

ويراستار  .االحددعب .١٢ظاهر رد و بدل دارند   گرفتن آن راضي هستند ولي به يعني در باطن به
شهر بزرگي جواهر فروشي مغازة مجللي داشت كه در آن چندين نفر مشغول ساختن زيور  در :گويد

كرد كه هر روز از       بينوا و تهيدست زندگي مي ت شويي بياش رخ      در نزديكي مغازه. آالت بودند
رسيد كه چندهزار تومان از آنجا بيار و چندين هزار  گوشش مي  مغارة جواهري اين نوع صداها به

 دست آن  اين قدر طال از اينجا بخر و آن قدر الماس و ياقوت و زمرد به. فالني بپرداز تومان به
خواست كه        مي دلش. برد         پولي خود رنج مي خورد و از بي         غبطه مي رخت شو از اين حرفها. بفروش

اي نديد روزي با       چون چاره. همين اندازه پول داشته باشد تا بتواند مثل جواهر فروش حرف بزند به
 زد ولي او مشت و لگد كمتر مي. او كتك و مشت زدن  شروع كرد به ناگهان. همسرش سازش كرد

وقتي كه همسايگان ناگهان صداي گريه . كشيد آورد و عربده مي     همسرش بيشتر و بلندتر فرياد برمي
وقتي مردم . زند    غ مييو زاري و شور غوغا را شنيدند تعجب كردند كه چه اتفاقي افتاد كه چنان ج

من خيلي   الابالي به پروا و اين زن بي! ا الناسهيا: رخت شور گفت. اش جمع شدند     در اطراف خانه
گردن . كجا گذاشته است من برايش النگويي كه از طالي ناب ساخته بودند،. ضرر رسانده است

دو جفت گوشواره برايش . آن را هم گم كرد بندي برايش آوردم كه داراي چندين دانة الماس بود
 E .اد و پس نگرفتيكي خويشاوندانش د  خريدم، هر يك از آنها دو دانه ياقوت داشت، آنها را به
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چراغش در خانة  برآمده عكس آب و تاب گوهر شب خورشيد در هواي ديدارش گرد
تر از     فروغ    و در جنب فروغناكي و نور پاشي آفتاب عالمتاب بي ١چشم چراغ افروز

ي ياز گوهر تر صفا پرورش دريا دريا موج طراوت در جوش و صفا. چراغ روز
فروغش  عهاز غيرت شعش. ماند عرياني پرده پوش گوهرش را كه در صد پرده نهان نمي

و از شرم تابناكش خورشيد  ٢صبح نوراني جبين از پنجة آفتاب در گريبان دريدن
تماشاي گوهر  ٤نگاه مهر بگاه. ٣نقاب سحاب كشيدن به ماه منير سرگرم رخ ضمير روشن

آبدار غلطان و در جوش آب رخشان در چار موجة طوفان ضيا لطمه خور دست 
آب و رنگ با ياقوت نور بار . معني      بي )٨صفحه دهلي( حيراني و گل وقت ادعاي
پشيماني گوهر سيرابش از  ٦رخ زردي سرخ قفاي سيلي ٥خورشيد نثارش در مهرگان

چهره نور و صفا نقاب حجاب گشا و گاه چشم گشادن بر آن مردم ديده بعينه چون 
بل غيرت  ٧مردم آبي در آب گوهر آشنا خانه چشم از پرتو آب و تابش گنج خانة نور

                                                                                                                        
E واقعيت اين بود كه . نمود كه او مرتكب اين نوع اشتباهات شده است       كرد و اعتراف مي زن گريه مي

ها خود را خوشحال  فقط از اين نوع حرف. اي گوشواره هگردن بندي و ن هآنها نه النگويي داشتند و ن
 .كردند مي

 .كند      روشن مييعني آب و تاب گوهر شبچراغش خانة چشم را   .١

 .درد    كمك پنجة خورشيد مي سبب رشك صبح گريبان خود را به يعني به  .٢

 .پوشاند      گردد روي خود را مي     كسي كه شرمنده و خجل مي  .٣

 .تجنيس خطّي است بگاهو  نگاهدر   .٤

بودن آفتاب  و آن) اكتبر -سپتامبر( بكسر سين و كاف فارسي؛ ماه هفتم هر سال شمسي :مهرگان  .٥
در ”: الخ در مهرگان رخ زردي قوله. فضل علي .١٢ است در برج ميزان كه ابتداي فصل خزان است

يعني گل وقتي كه دعوي باطل آب و رنگ پيش ياقوت  “وقت شرمندگي سرخ قفاي سيلي پشيماني
سيلي  خجالت او از) موسم خزان كه منظور از آن زمان رخ زردي است( كرد، در مهرگان انوار او

رنگ گل سرخ از آن است كه : خالصه اينكه. شود    يعني قفاي او سرخ مي. پشيماني سرخ قفا گردد
 .١٢ سيلي پشيماني خورده و دعوي آب و رنگ او در مقابل ياقوت احمر جواهري رنگي بر رو دارد

ست را تيغ انگشت دست راست كنند و با زور د. ي معروفيامكسور و هر دو  الم و سينبا : لييس  .٦
چه و چپات را سيلي زنند و عامه مردم اشتباهاً تپان   ادبان مي      ردن مجرمان و گناهكاران و بيگوار بر 

 .نمايند تصور مي

نام پردة چشمي است  النور مجمعلي مناسب بود، زيرا كه يگفت خ     مي النور مجمعاگر : ايراد و انتقاد  .٧
 .١٢ باشد      كه در آن نور مي
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هنگام اقتباس روشني از  ١مادرزادديدة نابيناي . ي و رشك افزاي تجلّي كدة طورفرما
زن و از مژگان پنجه در پنجة خورشيد افكن تا رخسار نور  ياقوتش هنگامة ماه برهم

آب و تاب . آفتاب پريده ٢چراغش ديده از فرط حيراني چراغ از چشم پاش لعل شب
ز شرم ياقوت رنگينش ياقوت لبان در عرق انفعال نوخطان برده و ا ٤آب ٣اش    زمرد كهنه

گوهر چشم دريا دل   به اگر جوهري خزد گوهر تر صفا پرورش را. غوطه خورده
و حقيقت را  ٦باشد و بحري را سراب انگاشته ٥دالن تشبيه كند نقشي بر آب نگاشته      بي

درآورده جوهري  نظر     به گوهر غلطان و ياقوت رخشانش ، تا آب و تاب٧مجاز پنداشته
عقل بساط گوهرفروشي سخن برچيده دكان گوهر لفظ آبدار و ياقوت معني رنگين از 

تشبيه چرخ مينايي با فيروزة     به ، جوهري گوهر سخن تا٨خجالت تخته بند كرده
آسا قالب  چرخ در آمده از وفور نشاط حباب به حبابيش پرداخته چرخ از كمال انبساط

از موج رشتة عقد  ٩فيروزه جبابيش حباب بحر اخضر و نظر تهي ساخته چشم از عكس
 اش فيروزه بختان     صد جان خريدار و فيروزه به زمردش سبزتر زمردش را زمرد طالعان

ريخته و حسرت  خون بها )٩صفحه ( هزار آرزو خواستگار رشك رنگ ياقوتش  به

                                                   
است       از وقتي كه روشني كه از ياقوت او گرفته مادرزادالخ يعني ديدة نابينا : مادرزاد يديدة نابينا  .١

باشد           كند برهم زده و نكته در اينجا اين است كه نوعي از ياقوت مي هنگامة ماه كه نور را پخش مي
كند و     سبب با آفتاب مقايسه مي  خود به دارد و او نابينا از مژگانرا كه خاصيت بينا كردن نابينايان 

رساند كه بدان    در اينجا مژگان چنان بهم مي. باشد    را مژگان نمي مادرزادمقرر است كه چشم كور 
 .١٢ باشد    مقابله و زور آزمايي كردن مي: پنجه در پنجه افكندن. مژگان هم پنجة خورشيد ميتواند شد

 .فضل علي

 .١٢بهارعجم . ١٢كنايه از تيرگي و كور شدن است و هم كنايه از حيران ماندن : چراغ از چشم پريدن  .٢

در اين صورت . گويند زمرد كهنه گران قيمت است   بعضي از مردم مي. زمرد كهنه قيمت كم دارد  .٣
 .صنعت تضاد است نوو  كهنه در. باشد    مبالغه كم 

 .١٢ آبروي معشوقان نو خط  .٤

 .كنايه از كار بيهوده انجام دادن :نقش بر آب نگاشتن  .٥

 .١٢ منظور از جهالت و حماقت باشد: بحر را سراب انگاشتن  .٦

 .ش ١٢ ضاللت در افتادن خطا كردن و به: حقيقت را مجاز پنداشتن  .٧

 اند       علّت خجالت و شرمندگي درِ دكان خود را بسته به ياقوت معنيِ رنگينو  گوهرِ لفظ آبدار  .٨

 .١٢ گرديد      لطف بيشتر مي رشتهمناسبت   گفت به   ميتار نظر  اگر: انتقاد ايراد و  .٩
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ين او تابش برق گوهر اشك شبنم آميخته، در برابر لعل آتش       به ١آبش چشم گل
است ليكن       اي  در پهلوي گوهر آبدارش چشمة خورشيد قطره. است اما مرده     اي      شراره
در راه وصف لعل پيكانيش  ميدان تخيل تنگ و ٣در فكر مدح ياقوت ميدانيش. ٢افسرده

و ياقوت گرگانيش  ٤در طريق صعب گذار ستايش لعل پيكانيش. پاي پيك انديشه لنگ
گرگ پيكان زخم در پاي پيكان تيز گام اوهام و در سپارش اين راه دشوار گذار كعب 

دامن  به از تير باران طعنه شخ كمانان طعنه زن پا ٥قاصدان تند رو انظار اولي االبصار
انفعال نارسايي و سستي اقدام تا خيال تحرير مدح . ٦پيچيده و سر در گريبان كشيده

فيض هر ريشه كلك عدن سلك با سلك گوهرين  ٧عقد گوهرش در سر است از فيضان
در جگر نهاده و از غم ياقوتش  ٨غيرت زمردش زمرد خطان را صد ريزه الماس. برابر

در غم . ياقوت لبان را يك بدخشان لعل اشك خونين از جزع چشم بر خاك افتاده
                                                   

اين علّت پر است كه او را اين حسرت است كه داراي آبي نيست كه  چشم گل از اشك شبنم به  .١
 .باشد روي ياقوت جواهري مي

رشيد در برابر معنيش اين است خو. منجمد، فشرده و بر بسته چنانكه در جهانگير است: افسرده  .٢
سرد و   بهرا  افسرده بعضي از شارحين معني. است كه آبي ندارد     اي     فشرده  گوهر آبدارش قطرة

   .اند، اين صحيح نيست     پژمرده تعبير كرده

 .١٢ قيمت هاي گران الح جواهريان طول و عرض سنگ اصط  به .١٢نوعي از ياقوت : ياقوت ميداني  .٣

يعني راه ستايش لعل پيكاني و . باشد    عل است كه در شكل و هيئت شبيه پيكان ميپيكاني نوعي از ل  .٤
كه قاصدان براي (ياقوت گرگاني كه آن هم نوعي از ياقوت است؛ چنان دشوار است كه كعب گرگ 

پيكان زخم در پاي قاصدان تصور و گمان ايجاد كرده و چون زخم ) بستند       تند رفتن روي پا مي
و بدين علّت كه پاي آنها را مجروح گرديده لذا آنها    پاي قاصدان اوهام پيدا شده پيكان در

 .١٢ توانند در اين راه دشوار گامي بردارند     نمي

نظرهاي اولي االبصار را قاصد تيز رفتار قرار داده و طعنه را تير باران و طعنه زنان را سخت كمان   .٥
 .فضل علي. ١٢گفته 

 .منفعل و خجالت زده شدن: يدنسر در كمان كش  .٦

در اين . معني ريخته شدن آب از بسياري، كمافي القاموس هر دو مصدراند؛ به: فيضان و فيض  .٧
صورت اضافت فيضان طرف فيض درست نباشد؛ زيرا كه در مضاف و مضاف اليه تغاير شرط است؛ 

اليه اعطا و سخاوت؛ مگر آنكه گفته شود كه مراد از فيضان مضاف ريزش است و از فيض مضاف 
 .١٢كلك را سخاوت بخشيدن  – ١٢پس در مضاف و مضاف اليه تغاير پديد آمد

در اصل وضع بوده است ليكن در . سنگ گران قيمت معروف؛ ماس بدون الف و الم: الماس  .٨
 .استعمال الف و الم جزو كلمه شده مثل النجم و الثريا



  ١٩٦  مينا بازار

  

جگر خواري و در سلسلة سوداي گوهرش محيط        به ياقوت جگريش معدن جگر خون
رونما و گوهر  ١در آيينة گوهرش از فرط صفا صورت جان. زنجير گرفتاري          به پا

تا گوهر آبدار شاهوارش شاهوار از نگين بر . دلخواهش را در رشتة جان كشيدن سزا
پشت دست ادب دندان پروين  به جرن خندة دندان نماي بيجا به تخت زرين نشسته

فشانده قطب شمالي  )١٠صفحه( ه و فروغچون لعل قطبيش صد فلك شعشع. شكسته
حركت و حيران مانده از صيقل كاري       و جنوبي بسان چشم صرعي از مشاهدة نور بي

منّت نگاه چهرة راز نهان  جال آيينه گوهرش چنان زدوده گرديده كه ديدة عمي فطري بي
  .در او ديده

  وصف دكان بزاز
جنس خوش قماش حسن  هايي آراسته باطلس سرخ رنگين اد  به ناز دكان بزّاز سراپا

پيراسته با جنس خوش حسن كاروان ساالر دلربايان است و سر قافلة رنگين ادايان 
خوبي او در  ٤است و مثل جنس پشت و رو يكسان ٣نامش مسلّم به ملك حسن ٢دارايي

ي رنگ رواج       يش از انفعال بييتا در كشور روز بازار زيبا ٥دكان زيبايي از كم بسيار كم
پشت ناز رو  به ارادة سفر بار بسته اگر  به خورشيد شكسته هر شام چون خجالت زدگان

از آن است كه پشت و روي كار جنس خوش قماش خوبيش  ٦از مواجهه تابد چه باك

                                                   
 .نمايد         ه گوهرش روي خود ميپيكر جان اگرچه غير محسوس است؛ هر آيين  .١

 .پادشاهي و حكمراني و نوعي از پارچة ابريشمي: دارايي  .٢

 .١٢اي كه آن را سلم خوانند             صنعت تحليل؛ نام پارچه به: مسلم  .٣

 .١٢ يعني بسيار خوب: كسانيپشت و رو   .٤

 .١٢ النظيري مثلي و عديم كنايه از بي: از كم بسيار كم  .٥

جنگ زرگري   معموالً رسم بزّازان و ديگر اهل حرفه چنين است كه در اثناي داد و ستد معامله را به  .٦
اگر بزّاز از روي ناز كه : بنا بر اين معني هر دو جمله آنكه. تابند كشند و ظاهراً رو از مشتري مي         مي

ر فروشنده از طرف مشتري رو تفسيرش استغنا است؛ زيرا كه در هنگام سودا و معاملة داد و ستد اگ
شعله و كتان پرتو مهتاب  بگرداند باك ندارد و علّتش اينكه رو و پشت كار جنس خوبيش مثل حرير

يعني مهم نيست كه رو تافت و پشت نمود، چه رو و پشت جنس خوبي بزاز . يكسان و برابراست
 .فضل علي. ١٢ در حسن و خوبي برابراست



  مينا بازار  ١٩٧

 ٢اگر خيال دو روئيش. شعله و كتان پرتو مهتاب يكسان است؛ عيب نيست ١چون حرير
گويم طرز          ني ني چه مي. را دو رويي هنر است در سر است كه متاع دكان دلفريب او

بر           به صحبت آيينه با بيدالن جامة گلدوز داغ بي ٤كي. اوست ٣دلداري و دلدهي خاصّة
ش شنيده پردة گوشش از فرط رنگيني ا ييادا بهار فطرتي كه وصف رنگين. دو رواست

 خشن ٦ويش پرنيان چون خارادر برابر نازكي خ. نگارين معني گرديده ٥همرنگ پرند
درشت بر حور حرير سينة گلبدن طعنه زن رنگ  ٧پشت سرايت پرنيان اندامش خار  به

دكان دلستاني اوست و چهرة نقاب بسته و نگاه در  ٨متاع روي دست )١١ صفحه(حنا 
اش كه رونق بازار شكسته؛          او در دكان حسن رخ ساده ٩پس پرده نشسته متاع پنهاني

                                                   
نيز نوعي از پارچه است كه از ) بالفتح و التشديد و تخفيف(يشمي و كتان نوعي از پارچة ابر: حرير  .١

بنا بر اين اهالي عربستان . كند   بافند كه بسيار تشف و رطوبات مي) بذر كتان( پوست درخت السي
 كردند      ها را از اين نوع پارچه درست مي      همه زير جامه

رنگي ديگر قماش  متاع دو رو متاعي كه هر دو رو به. دكسي كه ظاهر و باطنش يكسان نباش :رو دو  .٢
حاصل معني فقره آنكه دو رويي بزاز . تر است       پارچة يكرو در بها گران تازه داشته باشد و نسبت به

با خريدار ظاهراً اعراض است ولي در باطن تمايل دارد و اين رفتارش عيب نيست بلكه باعث رونق 
نيز نوعي از پارچه است  دو رويهصنعت ايهام است چه  دو روييب در تركي. كار و هنر اوست

 .شرح عبدالرزاق). پارچة راه راه(

 .كار رفته است  در اين واژه صنعت ايهام به. نوعي از پارچه: خاصّه  .٣

يدن وقت د      گردد و به      يعني بدون ديدن آيينه با بيدالن كه جامة بوته دار داغ در بردارند برطرف نمي  .٤
جانب عاشقان است و اين عيب  طرف آيينه است ولي در باطن توجه وي به  آيينه رويش ظاهراً به

و  طرف آيينه بالذات نيست اين معني كه رويش به نيست و از واژة صحبت آيينه اشارت است به
سن و حخاطر آرايش   طرف آن ندارد بلكه اين حالت طبيعي است و محض به ميل خود رو به به

 .آورد طرف آن رو مي  ي بهزيباي

بافتة ابريشمي و ساده را : در برهان است. كرد          اي كه ماني نقاّش روي آن نقّاشي مي         اسم پرده: پرند  .٥
 .١٢ اند     يز گفتهنگويند و پرنيان منقّش را 

 .١٢باشد        وجدار ميصنعت ايهام است كه نوعي از پارچة ابريشمي كه مانند صوف مربع م خارادر واژة   .٦

يعني خاراي پشت درشت را نرمي بدن بزّاز طوري نرم . چه استرمخفف خارا، نوعي از پا: خار  .٧
 .فضل علي. ١٢زند          سازد كه بر حور حرير سينه گلبدن طعنه مي      مي

 .١٢ دهد مشتري نشان مي  ارزان قيمتي كه فروشنده اول به پارچة :متاع روي دست  .٨

 .١٢ دارد        قيمت اصلي كاال كه فروشنده از مشتري پنهان نگاه مي: متاع پنهاني  .٩



  ١٩٨  مينا بازار

  

كساد بر رو نشسته؛ آوازة زيبايي جنس  ٢لعل نوخطان متاعي است گرد ١ن بافشيري
از عيب بري چون خور دور از  ٤رسيده و پري ٣چرخ اطلس به حسن خوش قماش

در دكانش فرش گرديده؛ فلك در حوالي دكانش از كمال ادب در لباس  ٥قصور
از نهايت ساده دلي  ٧مهر از بيرون دروازه در تهية اسباب بساط نياز گستردن و ٦پنهاني

در عالم خيال محال با خيال وصال چون وصال خيالش سرگرم سوداي تمنّاي 
نبودي در نظر چمن پيراي خرد در خور پا  ٨اگر اطلس سرخ الله داغدار. برخوردن

انداز دكان بزاز آن گلرخسار نمودي وصف رخش بر صفحة حرير ثبت نمودن از 
چون قلم نرگس برداشته توصيف  ١٠منشي گلشني ٩گز پيمودن به ساده دلي مهتاب
اوست و چشم  ١٢گلبرگ نگاشته جنس حسن يوسفي در بار ١١حرير پرنيان اندامش بر

نقد خرد دست بر كيسة شكيب  ١٣داران خورشيد حيران گرمي بازار او چون سرمايه
                                                   

 .١٢ صاف معروف بود)سين مهمله(اسم سري  نوعي از پارچه كه به: شيرين باف  .١

 .١٢ غبار گويند خطآن را  هنوعي از خط ك: گرد  .٢

 .١٢ عرش برين: چرخ اطلس  .٣

تجنيس  بري و پريميان . كردند       عنوان زير قالي استفاده مي  بها كه بهنوعي از پارچة كتاني كم  :پري  .٤
 .خطّي است

 .١٢بدون نقص و عيب  :دور از قصور  .٥

 .١٢ پوشيده از نظر كه مقتضاي ادب است :پنهاني  .٦

ن خيال بزاز در تخيل وصال يافته و آرزو دارد كه همي  آفتاب تخيل مالقات با بزاز در سر دارد و به  .٧
طور مالقات صوري حسي با او بنمايد و اين تخيل يعني سوداي تمنّاي برخوردن در سر دارد، اما 

اعتبار تصور بعضي امور  محال صفت عالم خيال به. شود زيرا كه از محاالت است         حاصل نمي
 .شرح فضل علي با تغيير مختصري ١٢مستحيل الوقوع است

سزاوار پا انداز دكان آن گلرخسار  علّت اين نقص و عيب  به غدار است؛چون اطلس سرخ الله زار دا  .٨
 .١٢ نيست

 .عهده گرفتن  ده بهيفا كنايه از امر محال و بي. باد پيمودن: گز پيمودن  همهتاب ب  .٩

 .١٢ گلشني  شاعري متخلص به  اشاره اي است به.١٠

 .١٢ ايهام براي كاغذ حريري و نوعي از پارچة معروف.١١

 .١٢ در دست اوست، در اختيار اوست: اوست در بار.١٢

دهند بر تختة دكان بزاز كه از فيض          خردمندان وقتي از فزوني عشق و عالقه صبوري را از دست مي.١٣
. است                                                                                                                      اصطالح قمار بازان  گل و بازند       خوانند يعني مي مي گلزلفش عود قماري است نقد خرد را 

 E و زياده“ اين هم گل و همه گل و يك گل و دو گل”: گويند     بندند مي         ف داو مييوقتي كه با حر



  مينا بازار  ١٩٩

 ٣انندخو       است گل مي ٢بر تختة او كه از مشكباري زلف عود قماري ١افشانند      برمي
يش در سر است و يادا سوداگران بندر حسن را خيال سوداي خوش) گلميخانند(

جان  به متاع كس مياب وفا و جنس )١٢ صفحه( سوادئيان ديار عشق را از نايافت
ارزان وصالش پركاله پركاله جگر متاع گران ارزش ناز او كه نرخش فراوان است از 

يش روز يالدست خورشيد را در رسته بازار زيبامتاع با. نقد جان بسيار ارزان به بسياري
هر چين زلفش را صد قافله . بازاري نيست و مانند متاع از چشم افتاده اعتباري ني

وصالش را با آنكه كسي نيافته . هزار جان ارزان  به است و متاع ٤مشك چين در بار
ت و در پرتو آفتاب يكسان اس ٥پشت و روي كار جنس دكانش بهرمان. عالمي خريدار

دكان نازش متاع خودفروشي قافله در قافله و كاروان در كاروان در بار از جنس بسيار 
در دكان سوداي . زال كالوه خورشيد در دست ٦حسن يوسيفيش زليخاي فلك. خريدار

                                                                                                                        
E زبان  ا داو بندان كثير كه بهاصطالح قمار بازان عبارت از تعبية داو قليلي ب به گل خواندن{ .از اين

سبب كم  مقام تختة نرد بازان به چنانكه معمول است كه كم مايه داران به. گويند لگوهندي آن را 
گويند از طرف ما هم يك           آنها مي  تختة دكان يا ديوار آن محل شرمنده و خجالت زده به  مايگي به

آنه يا  يا دو )حال حاضر در هند مورد استفاده نيست اين سكّه در. آنه بود ١٦يك روپيه داراي (آنه 
اين هم معلوم است وقتي كه دكانداران، دكان خود را . گذارند         داو مي  آنه با هم جمع كرده به هارچ

گذارند كه      حالت چسبيدگي طوري مي هاي در را كنار ديواري روي يكديگر به             كنند تخته       باز مي
ين وقتي كه يك نفر قمار باز در قمار بازي باخته نهمچ. اي نيست           ي برابر مويي ميان آنها فاصلهحتّ
محمد علي رضوي  اين توضيح -ايستد          گردد؛ از خجالت روي تختة دكان يا ديوار تكيه زده مي             مي

 }تائب است متخلص به

 .١٢ از مضطرب شدنكنايه : دست بر كيسة مشك افشاندن  .١

كذا في . كه عود قماري و طاوس وغيره از آنجاست. بالكسر معروف و نام شهري است در هند: قمار  .٢
 رت گل خواندن كه از اصطالحات قمار است با عود قماري خيلي مناسبودر اين ص.المداراالفاضل 

آن منسوب  عود به است و آنچه در منتخب و شرح عبدالرزاق يميني بالفتح نام شهري است كه
 .اي است       مخفف كنياكماري است و آن دماغهو  قماري معرب كماري: گويد ويراستار مي. است

 .عبدالرزاق. ١٢اند        يعني اهل خرد نقد صبر و شكيب باخته بر تختة نرد او مثل گل ميخ بر جا مانده  .٣

 .١٢ در انبار اوست؛ جهانگيري: در بار است  .٤

هاي سفيد و سرخ و زرد با  اول مفتوح؛ نوعي از پارچة ابريشمي، بسيار نازك و داراي رنگ :بهرمان  .٥
   .جهانگيري. ١٢ هاي ديگر نقوش سياه و رنگ

در . هاي آفتاب در دست گرفته براي خريد يوسف رفته بود كه كالفة شعاع پيرزني: زليخاي فلك  .٦
خريده بود ليكن در بازار حسن يوسفي بزاز را اگرچه زليخا  )ع(اينجا منظور اين است كه يوسف

 .١٢ اي در دست گرفته براي خريد كردن يوسف رفته بود     زليخاي فلك مانند پيرزني است كه كالفه



  ٢٠٠  مينا بازار

  

پرند چيني . متاع قيمتي وصالش هزار مشتري چون مشتري چرخ از روي مهر پا بست
. ل و در برابر لوله پيچش لوله پيچ غنچه از نظر افتادهاو روكش پرند رنگين تو بر تو گ

چون گل در . خوش قماشي شهره آفاق          به خوبي طاق است و به اش       چشم بلبل هر طاقه
خيره نگاه با  ٢چشم پرندش برآورده نرگس شوخ ١چمن پرند چيني خود را بهم چشمي

 اگر ماه داراي زرد مهتاب .اللة خونين جگر داغ رشك اطلسش چشمك زني سركرده
كه او خواهد  )١٣صفحه( كرده ٣همسري دارائيش خواند بر آورد خورشيد چه ته  به

ي نيست و در جنب اطلس يرا صفا ٥تافتة بوته دار صبح ٤در پيش تافتة بوته دارش. كرد
از  ٧داغدار فلك چون متاع كس مخر ٦در دكانش اطلس انجم. سرخش شفق را بهايي ني

فلك چهارم با  ١٠چشم و چشم نظر آفتاب كه دارايي ٩و از چشم افكندة نظر ٨نظر افتاده
گرداند و از        دست مي  به تمام روز دارايي زرد پرتو شعاع پيش دكانش دست. اوست

                                                   
عنوان  بافند و به نوعي از پارچه كه در چين مي: پرند. قصد و ارادة همسري و برابري: بهم چشمي  .١

 .١٢ كنند مالفه از آن استفاده مي

 يعني نرگس از راه شوخي و تعرض با اللة خونين جگر كه از رشك اطلس او :رگس شوخ چشمن  .٢
اي است بر خفّت عقل گل و توقير پرند گل        داغ است چشمك زني به گل شروع كرده و اين اشاره

با آنكه گل وقتي كه دعوي همسري پرند او نمود نرگس . از روي استهزا و شروع كردن استخفاف 
اي گل را هم ببين كه مقابل آن        گويد كه تو چنانكه از رشك اطلس خونين جگر شده         له ميال به

 .١٢ است       آبرو شده پرندش او نيز رسوا و بي

منظور از آن : نويسد صاحب سراج االصطالحات مي. كنايه از حاصل كردن و نايل شدن: ته كردن  .٣
بزرگ؛ چنانكه گويند پادشاه چه ته كرد كه   ب نفي نسبت بهسب نفي نسبت چيزي باشد از خرد به

در اينجا نيز چنين است كه خورشيد اگرچه از ماه بزرگتر است، ولي او چه . وزير خواهد كرد
 .شرح عبدالرزاق يميني با تغيير مختصري .١٢ تر خواهد شد حاصل كرده كه پيش ماه كوچك

 .١٢ نوعي از پارچة ابريشمي: تافتة بوته دار  .٤

 .١٢ كنايه از آفتاب: تافتة بوته دار صبح  .٥

اليه واقع شده  صفت مابين مضاف و مضاف …يعني اطلس فلك كه از انجم داغدار …اطلس انجم  .٦
 .شرح فضل علي. ١٢و آن در زبان فارسي معمول است و منظور اين است كه اطلس فلك داغ انجم دارد 

 .١٢ ارزش و كاالي بيجنس : متاع كس مخر  .٧

 .١٢ ارزش و اعتبار را از دست داده: از نظر افتاده  .٨

 .١٢ اعتبار كرده وقار و بي بي: از چشم افكنده  .٩

 .اثاثه مايه، جنس، كاال،سر) ٢( فرمانروايي) ١: (دارايي.١٠



  مينا بازار  ٢٠١

نساج قضا در . ستانند         هيچ و مفت نمي به قدريش چون جنس بسيار ياب كس مخر       بي
تر نيافته و خريدار قدر در بازار           سش خوش قماشنج كارگاه زيبايي جنسي از جنس

لباس شرمندة اوست و  ١ارغوان شبنم. ي دكاني از دكان خوبيش گرم بازارتر نيافتهيرعنا
متاع فراوان بهاي خود  ٢با آنكه نرخ. پيش افكندة او  به گل رنگين جامه فرق انفعال

 ٣سة پر از زر از عهدة صد يكير و معدن با كافزايد؛ دريا با دامن ماالمال گوه         نمي
هر كه نظر بر متاع گران ارزش بيش بهايش گشاده صد كيسه نقد دل . آيد           بهايش بر نمي

كه بر  ٥خريداران نقد جان در آستين ٤با كاروان كاروان خجالت تهيدستي بيعانه داده
. هزار جان خواستگار  به را آستان دكانش گوش بر آواز و چشم در راه انتظاراند جنسش

جز جنس دل كه از دكانش  ٦برند         دست مي         به هر جنس باالدست او را دست
 غم) ١٤صفحه ( ٨گل اگر پرند چيني خود را اليق دكانش ديدي از غبار. ٧دارند         برنمي

بر و از روي بلبل خجلت نكشيدي؛ پيوسته چشم آفتاب  ٩بار ديگر غنچه نگرديدي
رنگ چرخ اطلس در دوكانش پا        به ١٠درش چون حلقة در باز است و اطلس چرخ

 انداز؛ در دكانش كاروان كاروان و قافله قافله از هر رخت افتاده و بسته از هر قسم آن
پاكبازي كه پوشيده در عالم خيال  ؛١٢هم نگشاده ١١سبب نرسيدن نوبت بعد عمري به

                                                   
  .نوعي از پارچه: شبنم  .١
 .١٢ گويد برد؛ بلكه قيمت مناسب مي     فروشنده بهاي كاالي خود را باال نمي  .٢

 .١٢ يك در صد، از صدي يك قسمت: صديك  .٣

 در اختيارش) پيش پرداخت(عنوان بيعانه         هر كه كاالي گران قيمت بزاز را ديد، صد كيسة دل به  .٤
 .١٢گذاشت ولي باز هم شرمنده و خجالت زده گرديد كه بيش از اين چيزي در دست ندارم كه بپردازم 

 .١٢ پرداخت در دست آماده داشتن قيمت براي: نقد جان در آستين داشتن  .٥

 .١٢ قايل ارزش كاال شده آن را با احترام خاصّي همراه خود بردن: دست بردن دست به  .٦

 .١٢ سير شدن، خسته شدن: دل از جايي برداشتن  .٧

 .١٢ بار و گراني رنج و اندوه: غبار غم  .٨

 .١٢خشك و پژمرده شدن گل : غنچه گرديدن گل  .٩

كنند و وقتي  وب نازك كه روي آن اطلس و شال و زربفت را پس از شستن پهن ميدو چ: اطلس چرخ.١٠
در اينجا منظور اين است كه شكي . گذارند     اي پيچيده براي فروش مي          گردند روي تخته      كه خشك مي

 .شرح فضل علي. ١٢عنوان پا انداز افتاده باشد   نيست كه چوبهاي چرخ بر در دكان بزاز به

 .پس از مدت زياد و زمان دراز: بعد عمري.١١

 .در بسته و گشاده صنعت تضاد است.١٢



  ٢٠٢  مينا بازار

  

جوشيده برعكس ياران لباسي باقي عمر از دكانش لباس ماليمت يكدم   به خيالش
  .و يك چشم زدن نظر از ديدارش نه پوشيده ١رخت بيرون نكشيده

  وصف دكان گلفروش
خزان حنا شكسته  ٢رنگ      به تا نگار گلفروش دكان گلفروشي چيده بهار از جوش غم

ت كه خون صد هزار وجهي نيكوس           به يياش در گلشن رعنا      رنگ گرديده؛ گل چهره
اش از مغز زهد خشك يبوست چين و  شادابي گل چهره. اوست ٣گردن        به بهار

 ٤استعارة       به شكفتگيش بر طرف ساز چين پيشاني؛ بخل گرفته طبع و ناشكفته جبين
اش       نازكي خويش خار خشن بر گل نازك بدن طعنه زن و تباشير طراوت گلخنده

اش ذرة         پشت گرمي آفتاب چهره        به ؛٥شكفته رويي گلشنپژمردگي خزان روكش 
گالب افشاني گل عارض بهار آفرين طراوت  تاب را صد فلك خورشيد در بغل و بي         بي

چندان  ٦اش در غنچگي    قرينش دماغ بهار از خشك مختل؛ گل از رشك رنگين چهره
رنگي بر خود       به غيرت )١٥صفحه (بيني رسيده و از ناف پيچ  به خون خورده كه

                                                   
 .رفتن، براي مسافرت آماده شدن بيرون: رخت بيرون كشيدن  .١

است و شكستگي رنگ حنا       همين طور رنگ پريده باشد بهار هم      رنگي كه حنا شكسته رنگ مي به  .٢
فك اضافت گفته شود معني آن  طرف حنا باشد و اگر به اگر خزان مضاف. باعث زردي آن است

علّت اين حنا   صورت خزان گراييده است و به چنين خواهد شد كه بهار از وفور غم بيرنگي به
رنگ خزان صفت بهار باشد و   در اين تقرير از جوش غم به. شكسته و پريده رنگ گرديده است

 .مبتداست گرديده؛ چه خبر بهار كه ياي تحتاني موصوف و شكسته رنگ صفت او  حنا به

 .١٢ خود گرفته است  يعني رنگ صد هزار بهار به  .٣

در اينجا نويسنده چنين . چيزي بدون ذكر حروف تشبيه  هاستعاره در اصطالح تشبيه دادن چيزي ب  .٤
 سبب اكتساب نزاكت             تازگي خوي گلفروش تشبيه كنند به  كه خار درشت را اگر به فرض كرده
 .شرح فضل علي. ١٢ بدن طعن گرفته خواهد شد برگل نازك

 .١٢ باشد براي نسبت آمده و منظور از آن باغ مي گلشن در واژة شن  .٥

كاف فارسي مبدل شده   ها به در اين ياي مصدري است و حرف. در حالت غنچه بودن: غنچگي  .٦
نچه بودن آن اين قدر خون يعني گل از رشك چهرة رنگينش در وقت غ.چنانكه در بنده و بندگي 

اش رسيده و اين اصطالح اهالي هند است و در اينجا بسيار مناسب است؛    بيني  خورده است كه تا به
 .١٢ باشد مي) دماغ( زيرا غنچه در حالت اوليه شبيه بيني



  مينا بازار  ٢٠٣

گرديده؛ گل اگر بر سر بازار حسن يوسفيش  ١پيچيده كه از غم بار بار ديگر غنچه
زندان كدة  به شود و پاي نازكش ٣دسته ٢مندان ي فروشد در محكمة انصافيرعنا

اش از طراوت و        سلسلة حزن يعقوبي و اندوه زليخايي بسته چهره به ناشكفتگي
 تگي بهار سامان و نگاه چشم خيال از خيال گلزار جاويد بهار رخسارش گلشكف

مصر دكان رسيده  به او است و از كنعان گلستان ٤دامان يوسف گل غالم زر خريدة        به
نيست كه  ٦در رسته بازار حسنش روز بازاري نيست و هيچ گلرخي ٥او گل كنعان چمن

 ٨نياز نهفته ماه طلعتان ٧ش دكان زمين آسمانشاز راه عشقش در پاي او خاري نه؛ در پي
 انجم نگار ثريا نثارش خورشيد رخان را ١٠و حق هار ٩صد رنگ در انداز گل كردن  به
ل كرده يدست آورده كه حما       به پايه ارجمندي ١١گردن چه مايه بخت بلندي و چه        به

                                                   
چه حالت غن  به علّت غيرت بر خود پيچيده  ولي بار ديگر به. نچه بود؛ پس از آن گل گرديدغاول   .١

 .١٢ طور فرض و تجوير  اين مضموني است به. گراييد

كه فارسي است با لفظ  مندهاي دستور و فن قواعد ربان فارسي آمده است كه تركيب واژة  در كتاب  .٢
 .١٢ خارج از تردد نيست مند انصافدر اين صورت تركيب . عقلمندعربي درست نيست مانند 

ناز  نايه از تمسخر، يعني گل اگر در بازارِ حسنِ گلفروش بهادب و هم ك معني گستاخ و بي به: دسته  .٣
 .١٢ ادب يا مسخره محسوب خواهد شد فروشي گرايد؛ در دادگاه انصاف پسندان گستاخ و بي

زري كه در داخل گل است اهدا كردة گلفروش است كه : اين معني اشاره اي است به: غالم زرخريد  .٤
 .عوض آن خريدكرده است  گل را به

باشد؛ از      فك اضافت؛ گلي كه چمنش كنعان است كه اين منظور از يوسف پيغمبر مي به: گل كنعان  .٥
 .١٢دست زليخا افتاده  مصر رسيده و در آنجا به  كنعان به

خود  گلفروش دارد، هيچ گلرخي نيست كه خار در پاي  اي كه نسبت به    علّت عشق و عالقه به  .٦
 .نداشته باشد و بيقرار نبود

 .١٢ زميني كه در رفعت مانند آسمان است: زمين آسمان  .٧

اين مفهوم كه كار ماه طلعتان ناز است؛ مگر در   اي است به     در واژة نهفته اشاره. نياز نهفته الخ :قوله  .٨
دارند تا  علّت شرم و حيا پنهان نگه مي آرند و عشق خود را اگرچه به پيش دكان گلفروش نياز مي

صد  عهده گرفته اند ولي باز هم اين عشق آنها به كه معشوقان كار عاشقان را به كسي متوجه نشود
گردد زيرا آنها اين قدر تاب و مقاومت ندارند كه عشق خود را پنهان نگه داشته  رنگ آشكار مي

 .١٢ باشند

 .١٢كنايه از ظاهر شدن : گل كردن  .٩

 .و يا جواهر مانند تسبيحها  حلقة گل. آويز معني گردن  واژة هندي است به: هار.١٠

 .كار رفته است در اينجا براي اظهار تعجب به: چه.١١



  ٢٠٤  مينا بازار

  

فا پرورش از آفتاب در ص ١دكانش چنان شسته و رفته با آب و تاب است كه گل ميخ
بر كشيدة  به ، ندانم خيالش تنگ٢تن ياسمين نازك اندامش فرق تا قدم كبود است. است

چهرة گل رعناي حيا پرورش از انفعال سرخ و زرد . كشيدة كدام حسرت آلود است
رويش در خواب تند ديده گل  به نصيب چشم حرمان آگاه نيستم كدام شوخ. گرديده

 ٤از آيينه رويان از آيينه رونما طلب. آرد       فرونمي ٣نهياسمينش كه سر بهم چشمي آيي
خزان سرد مهر  )١٦صفحه ( چشم رونما دارد پيوسته در گلزار جاويد بهار دكانش

برچيده دكان و هنگام گلبازي گلرخان گرم خون باهم از وفور گل افشاني راهش 
دكانش آماده شده و چه اند تا     از اقسام گل پرداخته ٥ها روكش راه كهكشان چه گلشن

نياز از كار فرومانده تا قفل گشايش ناپديدار از در استغناي  ٦كليدهاي شوخ دندان
صد انداز ناز بر دكان گلفروشي   به گلفروشيش گشاده؛ چون خرامان و دامن كشان

 قفل از ٨نچةمفتاح نسيم عنبر شميم غ       به هزاران نياز        به رنگ پيشكاران        به ٧آيد گلشن   مي
هزار منّت بهار بر فرش گلبرگ  به خيره كه قدم بهار توأم ٩گلرخان. گشايد       دكانش مي

                                                   
 .١٢ميخي كه سرش پهن مانند گل سوسن باشد : ميخ گل  .١

تنگ در آغوش خود  ازك استن گلفروش را كه مثل ياسمين شايد عاشق حرمان نصيبي تصور بدن  .٢
 .١٢ تگرديده اس) آبي سير(  سبب اين بدنش كبود كشيده و به

 .١٢داند  شمارد و آن را بهتر از خود نمي آيينه را در برابر خود هيچ مي: آرد… همچشمي  .٣

خواهد عروس را اولين  رسد، داماد مي معموالً رسم چنان است وقتي كه مراسم عقد ازدواج پايان مي  .٤
اي در اختيار       هديهعنوان رونمايي  دهند و داماد به مرتبه ببيند، صورت عروس را در آيينه نشان مي

 .١٢ گذارد       عروس مي

هاي انواع  ها از گل يعني بسياري از گلشن. براي اظهار كثرت است چهدر اينجا : الخ… ها چه گلشن  .٥
 .١٢ مختلف خالي گرديده است

. معني محنت بسيار كشيدن است  به نياز از كار فرو ماندن صاحب مصطلحات آورده كه دندان  .٦
يافت بسيار محنت كشيد تا قفل  سبب استغنايي كه دارد قفل دكان او كه گشايش نمي  هگلفروش ب
 .شرح فضل علي .١٢ باز گرديد

اين اميد كه در دكانش براي خود جا پيدا كند؛ با كمال فروتني قفل دكان را كه شبيه غنچه             گلشن به  .٧
 .١٢ كند است از كليد نسيم باز مي

 .١٢ فل را غنچه قرار داده استسبب بستگي ق به  .٨

عنوان احسان بر چيره و دستار با ناز روي سر كج گذاشته و   گل احسان گلفروش را به زيبا رويان؛  .٩
 .١٢ دارند آن را روي سر شكسته و كج نگه مي



  مينا بازار  ٢٠٥

ي كج نهاده و كاله ناز بر يفرق رعنا           به گذارند، گل منّت چون منّت گلشن بر چيره      نمي
و از خارش مهر چرخ گل خاردار است  ي بيها گلدر مجمع . سر زيبايي شكسته دارند

گوي گل عطر آگينش تا دست دست برد گشوده گوي . نظر افتادة اعتبار چشم اعتبار
ي رنگارنگش لبريز و ها گلتا از خيال . مشكين ربوده ١مزيت و فوقيت از دستنبوي

 ٤ترتيب هار پروين به هر گاه. ٣چشم روكش بوستان خيال ٢مال است منظر آيينه كارماال
چمن . عاعي سوزن زرين براي پيشكش مهيا ساختهنگار پرداخته خورشيد از خط ش

عارضش را هزاران گلستان گل در كنار است و در فصل بهار آب و رنگ خوبيش از 
ي ها گلوقت نظر از . مژگان تماشاگر ٥برگي حسن در دل گل هزاران خار خار بي

رنگ مو قلم نقّاش حسن صورت  به الوانش چندان سرماية آب و رنگ برداشته كه
چون طراوت  )١٧صفحه (يك چشم زدن نگاشته   به ت حسن بر حرير پردة چشمصور

گاه          به صد دانه در كف زاهد خشك ٦خاطر آورده سبحة      به ي شادابشها گلو شكفتگي 
او را گل كرده هر گلش از گل صبح تازه تر و از خورشيد بلند آوازه تر گشاده 

در درون و بيرون  ٧اش مستعاد            ب از گل چهرهاش مستفاد و شكفته رويي گل آفتا جبيني
                                                   

ن را كردند و شاهان آ   اي كه از ادوية خوشبو درست مي       فارسي؛ گلوله با تاي موقوف و واو: دستنبو  .١
دستنبو، دستنبويه، دست : مؤيد. ١٢زبان عربي شمامه است  معادل آن به. داشتند       در دست نگه مي

معني   كردند، به       فتح واو فارسي آنچه از جنس ميوه و اشياي معطّر مركبي درست مي انبويه؛ به
 .مداراالفاضل .١٢ آويز هم آمده دست

 .شرح عبدالرزاق يميني. ١٢ ها نصب كرده باشند      آيينهبنايي كه در آن : منظر آيينه كار  .٢

 .١٢ چراغ عكس و فانوس شعبده: بوستان خيال  .٣

ها هفت       عقيدة بعضي  شش ستاره و به. فتحين هر دو بفتح باي فارسي و كلمة دوم به: پروين و پرون  .٤
 .١٢ مداراالفاضل و البرهان كذا في .١٢ زبان عربي آن ثرياست  به. باشند ستاره كه يكجا واقع مي

 .مداراالفاضل. ١٢ خلجان قلب. باطن   متعلق به: خار خار  .٥

اي كه چوب خشكي در دست زاهد        حاصل اين جمله اينكه سبحة صد دانه… سبحة صد دانه الخ  .٦
 .١٢ آيد      صورت گل درمي  يش شكفته بهها گلطراوت و تازگي  يمن تصور  است؛ به

معني بازگشتن و   ، باز گردانيده شده و در آورده شده؛ مجردش عود بهاستفعال ار باب :ادعمست  .٧
اين معني كه      گردانيدن و رد كردن است؛ چنانكه در منتخب است و در واژة مستعاد اشارت است به

چهرة او دو برابر شده زيرا آفتاب روي خود را  از گل) گل آفتاب گردان( شكفته رويي گل خورشيد
طرف گلفروش كرده، همچنين از جملة اول اين   اي كسب و استفادة شكفتگي روي خود را بهبر

 Eروي   رو به  گيرد      مي  شكفتگي از آفتاب  گل آفتاب هم كه  اين صورت  در. آيد برمي  موضوع



  ٢٠٦  مينا بازار

  

پاي راه           به خروار گل بر روي هم افتاده و گلچيني كه ٢خرمن و خروار ١دكانش خرمن
رنگين   به ديدة تصور يك نظر به بهار طبعي كه ٣فرش گل نهاده دكانش سركرده قدم بر

گرديده؛ بادي كه از سر يش ديده پردة چشمش چون پردة چشم گل رنگين ها گل
  .گشايد          رنگ نسيم بهاري غنچة دل غنچه دالن مي به آيد      دكانش مي

  وصف دكان حلوايي
بر شكر لبان چربيده دكان گشاده نگاه نظارگيان  ٤چرب زباني     به شيرين ادا حلواييتا 

لعل شكر بارش  كه هر كه وصف حلوايي ٦افتاده؛ نام خدا ٥روغن     به پاك بين را نان
 ٨سمند تيز تك انديشه معني پيرا. كاغذ شريني گرديده ٧افزاي شنيده پردة گوش او غيرت

مرارت حنظل  ١٠تأثير بيان شيرين كاريش به ٩در راه دشوار گذار توصيفش شكر پا ٨پيرا
گويان شيريني جان  شرح شكر باريش تلخي خوي تلخ  به شيرين از عذوبت شكر و

. ين كاريش چاشني حالوت و حالوت چاشني ربايدشيرين سجده بر اگر از شير
                                                                                                                        

E ن تكرار الزم معني همي  هبنا بر اين شكفتگي گل خورشيد دو برابر شد و از واژة مستفاد ب. اوست
اليخفي علي . صحيح نيست اد، مستسعاد يافته شد كهعجاي مست  در بعضي نسخ به: آوريياد. است

 .١٢ من له فهم سليم

هاي غلّة كه بعد از درو كردن يكجا جمع كنند و هنوز از كاه دانه جدا     با اول مكسور، خوشه: خرمن  .١
 .١٢نشده 

 .مدار. ١٢گويند       ستور را هم ميشتر و بار . بفتح، دو لنگه بار پارچه و قماش: خروار  .٢

گلفروش عشق و عالقه دارند؛ در راه دكانش خود را مثل فرش        علّت اينكه نسبت به ها به گل  .٣
 .١٢ اند     انداخته

طرف خود جلب كند و كنايه از   حرفهاي شيرين دلهاي ديگران را به  كسي كه به: چرب زبان  .٤
 .١٢ چاپلوس و فريب كار

خاطر خواه منتفع . اي نصيب كسي شدن؛ استفادة شاياني كردن      كار پر فايده: نان در روغن داشتن  .٥
 .به مقصد رسيدن. ١٢ شدن و نقش خوب نشستن سراج

 .١٢ گويند       خاطر دور داشتن از چشم زخم مي          به. خدا  قسم به: نام خدا  .٦

 .١٢ خورد يعني شيريني از رشك غبطه مي  .٧

 .١٢ نوعي شيريني است شبيه چانة خمير و در اين واژه ايهام است: پيرا  .٨

 .مصطالحات الشعرا ١٢كسي كه پايش در شيره گير كرده باشد: شكر پا  .٩

قنّاد را  .آرند   كار مي  واژه شيرين در صفت خوبي به. احسن وجوه انجام دادن  كار را به: شيرين كاري.١٠
 .گويند نيز شيرين كار



  مينا بازار  ٢٠٧

زهد سركه جبينان ترش رو در چشم رندان شيرين نمايد در دور دهانش تنگش  ١عبوس
ميان آمده با شكر شكر رنگ         به آب خارا شكر كار بر تُنگ شكر تَنگ و طوطيان شكر

 )١٨ صفحه( شكرخند گشاده در صحن دكان مصر مصر به هر گاه دهان نوش آگين
تنگ شكر بر روي هم افتاده لعل نوشين جان پرورش چون شكر بار گفتار گرديده از 

استعارة عذوبت                به و ٢لطف گفت و گوي شيرين او جان در قالب شيرين مقالي دميده
 كامان مهجور كاسه سرشار لذّت شربت نوشگوار ذوق هم بزم حضور يش تلخيادا شيرين

 حيوان و كرخنده زندگي بخش زهر كُشنده هم خاصيت آبحالوت ش ٣سرايت  به
 خاصيت لطف گفتار شكر بارش تلخي درد توأم شيريني درمان چون لعل نوشخندش  به
 ٤هاي لبريز شهد و شكر در هر كوچه زخم سينه         تبسم زير لبي پرداخته طرح قنّاد خانه  به

 كام نرسيده تلخكامان      به قند لبش ها از هوس آب گرديده و از شربت ريشان انداخته دل
يش يادا فكر شيرين         به شان             ذكر شكر گفتاريش عذب البيان و بزم عيش منغّض      به

گاه سخن مصر مصر شكر افشانده نيشكر را از عدم فراخ  ٥شكرستان؛ چون دهان تنگش
 ٧ارش پردة زنبوريحيرت در دهان مانده در خيال لعل شيرين ك ٦عيشي صد انگشت

                                                   
 .كذا في المنتخب .١٢ گربه و شير درنده: بالفتح. م ترشرو و ترشرو شدنضبال: بوسع  .١

كار رفته يعني جسم بدون جان مرده و از كار افتاده است و منظور   معني الزم به  در اينجا به: دميدن  .٢
نويسندة اين است كه قالب شيرين بياني را گفتگوي قنّاد جاني بخشيده است وگرنه بدون آن 

 .١٢ وح بودر بي

سبب تأثير حالوت شكرخند قنّادي؛ زهر خاصيت خود را از دست داده  منظور اين است كه به  .٣
 .١٢ حيوان پيدا كرده است كيفيت آب

 .١٢ گردد از خوردن شيريني زخم بيشتر شكافته مي  .٤

 .١٢ در تنگ و فراخ صنعت تضاد است: فراخ عيشي… دهان تنگش   .٥

 .١٢ شود     كه پس از هر بندش ديده مي كرهايي نيش      گره  .٦

پيش صورت  نوشته كه پردة زنبوري پردة سوراخ دار كه زنان اللغات سراجصاحب  :نبوريزپردة   .٧
دارند و صاحب مصطلحات آورده كه زنبوري مشبك را گويند و اين مأخوذ است از شان  روي برقع

در قاطع برهان آمده كه پردة . نبوري گويندپردة مشبك و چغ را ز خاطر همين و به) كندو( عسل
معني پردة چشم و توري   بعضي شروح و حواشي اين كتاب به زنبوري كنايه از آسمان است و در

اي      و پردة زنبور بدون ياي نسبت نام پرده نظر در آمده  نعمت خانه كه مانع آمدن مگسان باشد به
 .١٢است از موسيقي 



  ٢٠٨  مينا بازار

  

نبور خانه شهد سرشار و در انديشه دهان تنگ شكر بارش مور تنگدل تنگ زچون 
چشم را براي ذخيره فراخ عيشي هزار تُنگ شكر در كنار با چرب و نرمي لطف گفتار 

در برابر دو است و يك تُنگ سخن نبات  تر در دل بردن اهل نظر از شيرين دهنان چرب
 برابر نكته وري كه طريق توصيف ٣حرف نادر ٢ست و قند مكررا ١لبش كه باهم برابر

هايش در آب شكر  چكيده و لب )١٩ صفحه(شيرين كاريش سپرده شهد از زبانش 
غوطه خورده تر زباني كه آيين مدحش گزيده موجة جوي انگبين حالوت گرديده؛ هر 

مزه  ٤مصرمزد يك /دگز      گاه براي دفع بيداد خريداران غلو كرده و هجوم آورده لب مي
چون  طائران اولي اجنحه بر گرد دكانش. مزد       حالوت شيريني جان شيرين از آن مي

رنگ طوطيان شكر خارا در حواليش   به مگسان در پرواز و حوران سبز پوش بهشت
راج مدحش در آمده دهان از چاشني حالوت و لذّت  به بساط افكن سجدة نياز چون

ريش گلوي  فكر شكر با به شيرين و ٦يرين كاريش تلخي جان كندنياد ش  به ٥پر برآمده
انديشه شهدآگين تا آن شيرين كار دكان شيريني برآورده بر روي خريداري سركه جبين 

حدي تند          به عذوبت آزمايش          به ترش نكرده چاشني حلواي كام جان نگشته و ابرو
چون . آن مانند دندان رشوتيان از شيريني كُندشكم بندة گرسنه چشم از  ٧است كه دندان

 حلواي شيرين تر از شهدش گشاده از پاي بندي گرفتاري راه     به چشم نظر ٨مردمك
                                                   

 .١٢و شيريني يكسان است در حالوت : باهم برابر  .١

 .١٢ شكر تري كه آن را دو مرتبه صاف كنند: قند مكرر  .٢

معني  به. آنچه اليق و شايان كسي نباشد، خواه آدمي و خواه چيزي ديگر نادر اللغات در سراج: نادر  .٣
هايش حرف نادر برابر  كه كثرت وصف نبات مقابل لب: معني اين جمله چنين است. نيز آمده وغل

 .نبات نيست يا اينكه حرف لغو است؛ يعني سخن اليق است

 .١٢بسيار، فراوان : يك مصر  .٤

 .١٢پر شده، لبريز شده : پر بر آمده  .٥

ياد شيرين كاريش بيافتد؛ تلخي آن حالت  در حالت نزاع و جان كني اگر به …تلخي جان كندن  .٦
 .١٢دي روشن است همچنين مطلب از جملة بع. شيريني گرايد يمن حالوت آن به به

دندان رشوه گيران تشبيه محض در كُند بودن است، نه كم بودن شيريني در   هدندان شكم بنده را ب  .٧
تواند بخورد و مثل رشوه  يعني حلوايش آن قدر شيرين است كه آدم بسيار گرسنه هم نمي. حلوا

 .١٢ گردد     گيران دندانش از شيريني كند مي

 در عسل گير ين است كه نظر هرگاه روي آن افتد، در آن مثل پاي مگسحلواي او اين قدر شير  .٨
 .١٢ تواند بيرون بيايد د و از از آن نميکن مي



  مينا بازار  ٢٠٩

 حلواي ١چرب و نرمي. شهد چسبيده دست بهم نداده     به در آمدنش چون مگس پا      به
گويان را مرهم در برابر مذاق شيرين شيرين كاران آستانش ناسور دهان شكوة تلخ          به

اش       شكر پاره. برهم ٣و لعل ساده رويان ٢اش هنگامة رونق حلواي بيدود      رونق هنگامه
 اش ذائقة شكر لبان را         شيرين كاران را چاشني آماي كام و دهن و حالوت پيره

 انگيز است كه بر او هوس )٢٠صفحه ( حلوا سوهانش از بس ٤امتحان شكر شكن  به
گشاده         شكرخنده      به حلواي زعفرانيش كه لب نشاط ٦تيز ٥خواران دندان كُند طمع باده

كامي و تنگ عيشي را بر فراغ عيشي جاودان برات داده؛ شيرين  زندانيان زندان كدة تلخ
از انديشة وصفش زعفراني؛ دماغ  ٧بين سخنان را گاه بيان معني چهرة خرد خرده

 ٩تلخ حرفان عيش. بلند است كه دلپسند شكر لبان نوش خند استاز آن رو  ٨گلقندش
نيل تمنّا و گرسنه چشمان در حلقة مدحش . وصف حلقچي او شيرين كام          به زهر

ني قلم چون راه مدح خواني حلوايش سپرده در صحن ميدان . كامياب ذوق استغنا

                                                   
اند بر ناسور دهان شكوة تلخگويان كار     اش كه كارگران دوكان او ساخته      چرب و نرمي حلواي با مزه  .١

كمال      واژة مرهم اشارتست به. شان زايل گردد          حالوتش تلخ گويي از طبع ركند و از اث      مرهم مي
شود       هيچ دوا معالجه نميبا گويا ناسور دهان كه . چسپاند شيرينيِ حلوا كه لب و دهان را با هم مي

در حاليكه شيريني براي زخم ناسور بسيار . كند حلوايش با چرب و نرمي روي آن كار مرهم مي
 .ختصري در آنميير غبا تشرح فضل علي . ١٢ مضر است

پزند؛ كنايه از لب معشوق كه خط       حلواي لطيف و بيغش كه روي آتش انگشت مي: حلواي بيدود  .٢
 .١٢ در اينجا منظور معني دومين است. دست آيد         نداشته باشد و از بوسه و هر چيزي كه مفت به

 .١٢ اشدب لب معشوقي كه خط روي صورت نداشته: لعل ساده رو  .٣

مصداق شكر   چشيدن شيريني براي آزمايش و چاشني شكر لبان كنايه از بوسه است كه به: شكر شكن  .٤
 .١٢در اينجا منظور اين است شيريني حلواي قنّادي بيشتر از بوسة شيرين لبان است . شكني است

س است زيرا آنها روي شيريني ندارند ولي در اينجا موضوع كامالً برعك  خواران معموالّ ميل به باده  .٥
 .١٢ اند         تيز كرده شيريني دندان حرص و آز

كار           در اين جمله به تيزرعايت اين واژة  رود؛ لذا به كار مي   چون سوهان براي تيز كردن دندان به  .٦
 .عبدالرزاق. ١٢ رفته است

علّت اينكه در وصف  سد ولي بهماهيت هر چيز بر  آدم صاحب عقل و دانايي؛ كسي كه به: بين خرده  .٧
 .١٢ علّت همين زعفراني يعني زرد رنگ است  كند به حلواي زعفراني عقل او كار نمي

 .١٢ است؛ بدين مناسبت اين دو كلمه باهم آمده است) مغز(چون گلقند مقوي دماغ   .٨

 .١٢ برند       لذّت مي) تلخ كالمي(هاي تلخ  كساني كه از حرف :تلخ حرفان عيش  .٩



  ٢١٠  مينا بازار

  

وبت شهد خاموشي اگرچه شيرين سخنان را در عذ. شيرين گويي قصب السبق برده
سخن نيست و ليكن در برابر شيريني اين حلواي شيرين تر از شيرة جانش جاي دم 

اش و شكر لبان يكباره دل از دست داده       ني جان شيرين مگس ران شكر پاره. زدن نه
شيريني جان شيرين پرورش يافته از نيش  به اش شكر پاره نوشين او كه     ذوق قند دوباره

كه از فرط عذوبت  ١ت طلبان را چون زنبور خانه هزار جا شكافته خاموشيهوس دل لذّ
دندان      به چاشني حالوت حلوايش لب ٢لب چسبيده از حسرت      به عذوبت او لب

را غزاالن شيرين كار پابند و آهو چشمان شكر بار مدام  ٣تأسف گزيده؛ كعب غزالش
كمند گيرايي محبت پابند        به دالنپيوند مقراضش از شكر لبان نوشخند بي ٤گيرايي الفتش

دامنش نرسيده دامن حالوت را       به را باعث قطع پيوند مغزي او كه دست هوس آسان
  )٢١صفحه ( .زيب از اندازه زياد بخشيده

  وصف دكان عطّار
مهر و ماه از چشم فلك واال  ٥تا عطّار مشكين زلف دكان عطّاري گشاده مثلّث

سير ملك و ملَك و زمين و فلك سر كشيده از  به اش    شمامهنظرافتاده، تا نفحات 
افالك مانند كاللة مشكين و طرة عطرآگين او معطّر گرديده؛  ٦مركز خاك تا مثلّثات

                                                   
 .١٢ بندد ميها را باهم  لب چسبيدن و هم از كمال شيريني شي كه لب  در خاموشي لب به  .١

 .١٢ خورد كه شيريني حلواي او را ندارد يعني غبطه مي  .٢

 .١٢ شكل لوز و هم نوعي از حلوا  يني بهرنوعي از شي: كعب غزال  .٣

نماند عبدالرزاق در شرح خود  ناگفته. كعب غزال بسيار مناسب است  ارجاع ضمير شين به …الفتش  .٤
الفيش آورده و گفته الفي نوعي از شيريني است كه اين نوع تصرف رعايت آهو و دام را برهم 

 .١٢ زند مي

سازند و همچنين چيزي كه از       نوعي از ادوية معطر كه عود و عنبر و مشك را باهم آميخته مي: مثلّث  .٥
كه هر ( قمر/ شمس و ماه/ مثلّث مهر. ه داراي سه گوشه استكنند ك      چوب صندل ساييده درست مي

 .شرح فضل علي. ١٢شوند  از ديدگاه تثليث سعد محسوب مي) اند       دو داراي سه حرف

مناسبت برجي نام  اند و هر يكي را به    االفالك را دوازده بخش كرده اهل تنجيم فلك: مثلّثات  .٦
هر برج     زيرا . هر بخشي را مثلث گويند. اند     عناصر تقسيم كرده  را بهاند و هر دوازده برج        گذاشته

جوزا و . داراي سه عنصر است كه آنها عبارتند از حمل و اسد و قوس كه هر سه مثلثة ناري اند
ميزان و دلو مثلثه بادي؛ سرطان و عقرب و حوت مثلثة آبي و ثور و سنبله و جدي مثلثة خاكي 

 .شرح فضل علي. ١٢ شوند محسوب مي



  مينا بازار  ٢١١

آهو است كه از       كه در گوشة چشمش جا گزيده نافة بي - بد دور - خال از چشم
اي زلف مشكريز و طرة ناف غزال ختن جدا گرديده در مشام مشكين نفسي كه هو

 ١عنبر بيزش پيچيده حقّة دماغش از حقّة عطر مشكبارتر و طبلة مشامش از طبلة مشك
عنبر نثارتر گرديده باد از آن هر صبح دكان عطّاري گشاده كه زلفش هر سحر كاروان 

ختن نافه و هزار قافلة مشك پنهان  ٣اش صد     در هر چين طره ٢كاروان عطر بر باد داده
كه زلف آن  بس. ٤اش بهاي مشك كه سياهي است كم بها، بسيار ارزان     در هر حلقهو 

گير دل در مشكباري است تختة دكانش غيرت فرما و  بين حسن و خانه ٥منصوبه
رشك افزاي عود قماري؛ دنبالة دو آهوي چشمش چون طرة آشفتة صد مشك قافله و 

آبله، خال  ٦در دل نافه جانشين از گرمي بازار حلقة زلف مشكين او هر دانة مشك
جاي مشكدانه و در هر      به نافة حلقة زلفش را. اي است     خوبي افسانه         به سياهش كه

ه لهزار سلس       به ٨او رسانيده       به هلسلس ٧صد خون جگر به حلقة زلفش كه مشك چين
هزاران كاروان       به را گر )٢٢صفحه ( اش     موي طره ٩تار دل پابند و گرفتار و يك

در هر حلقة زلفش . ١٠مشك دست بهم دهد، ختن و تاتار از دل و جان خريدار
                                                   

كسر ميم و ضم  سروري به الفرس جامعبكسر ميم و كاف فارسي، در برهان مصرحست و در : مشك  .١
از اينجا . سند شعر مالّ طغرا در قافية خشك آمده. در بهار عجم هم همين طور است. آن هر دو آمده

زي نيز در فارسي ضم ميم و كاف تا كسر ميم و كاف فارسي است و به شود كه مشك به معلوم مي
 .١٢مستعمل 

 .كار رفته است     مفهوم پخش كردن در هوا به        اگرچه معني آن تلف كردن است ولي در اينجا به : بر باد دادن  .٢

در اينجا منظور از صد و هزار كثرت و فراواني است و معدودات … صد ختن نافه و هزار قافله  .٣
 .١٢ توان شمرد     ايشان هم مي

 .١٢ اش، مشك عطّار ارزش و بهايي ندارد    سبب خوشبوي طره به  .٤

صنعت  قمار و عود قماريدر . دو اصطالح بازي نرد است خانه گير و منصوبه: گير خانه… منصوبه   .٥
 .١٢كار رفته      تناسب لفظي به 

كدانه در آن از رشك گرمي بازارِ حلقة زلف مشكينش؛ دل نافه چنان سوخته كه مش: جانشين آبله  .٦
 .١٢ صورت آبله گراييده به

 .١٢ امر واقعي اين است كه مشك خون بستة آهو در نافش است: خون جگر  .٧

 .١٢ يك نوع تناسبي هستزلف و  سلسله دا نكرده؛ دريبا او نسبتي پ: او نرسانيده به  .٨

 .١٢ االعداد آمده است اقصنعت سي هزار و يكهاي              در واژه: هزاران كاروان …يك تار موي   .٩

 .١٢زرو خواهش خريد آن در دل داشتن با كمال آ: از دل و جان خريدار.١٠



  ٢١٢  مينا بازار

  

خون آلود و زخم سينه ريشان از طرة  ٢ونين جگرخچون نافه  ١بسته جگرهاي خون
كويش را پيراهن پيراهن رايحة  نسيم سر. ٣مشكين مشكبارش هر نفس مشك سود

. جنب و كنار و قافله قافله نفحة صحراي ختن در بسته بار چمن در. ٤پيراهن گل كنعان
آيد مانند نسيم عنبر شميم دشت ختن غنچة      كه از سر كوچة آن گل رخسار مي ٥بادي

از آن زلف عنبر بار مشكين ختن براي ذخيرة ترطيب . ٦گشايد      ه خاطران ميچدلِ غن
؛ اما چه ٧را خيال سوداست دماغ و تعطّر مشام نفحة چين در طلب حلقة زلفش چين

عطّاري كه  ٩!نام ايزد        به .٨حاصل كه هر چين او را حاصل چين بسيار كم از شانه بهاست
چون بوي بهي از آن . تا دكان عطريات فروچيده فلك گرد مثلّثاث خويش گرديده

نشنيده از ناف پيچ غيرت بر خود پيچيده از نفحات مشك پرور عطر گسترش چون 
اگر در طريق تعريف . سحر صدف چرخ غاليه ريز و مثلّثات فلك لخلخه آميزنفحات 

 سبكتاز انديشه از دشواري اين راه صعب گذار ١٠عنبرش گامي پايه پويه گشايد اشهب

                                                   
باشند؛ چه  صورت خون بسته شده، جگرهاي عشّاق مي  ي كه به يجگرها: …جگرهاي خون بسته  .١

 .١٢ در اينجا اضافت تشبيهي قابل توجه است. جگر خود خون بسته است

غم و غصّه و اندوه است؛  خون جگر عني جگرش خون است و منظور ازي: …نافة خونين جگر  .٢
 .١٢ معلوم است غم و غصّه خوردنچنانكه در برهان از اصطالح 

 .١٢ گردد      از سودن مشك زخم باز مي  .٣

 .١٢است )ع(منظور يوسف نبي :گل كنعان  .٤

 .١٢آيد  خوشبويي كه از بدن عطّار و دكانش مي: باد  .٥

كوچة دكان عطّار  طور بادي كه از سر بخشد، همان ي خوش دشت ختن شكفتگي ميچنانكه بو  .٦
 .١٢ سازد هاي افسرده و پژمرده را شكفته مي آيد؛ دل مي

رعايت لفظي در ) يعني سياهي مؤنث اسود(و سوداء ) خريد و فروش( هاي سودا      در اينجا در واژه  .٧
 .ته شده است كه خالي از لطف نيستنظر گرف

زلف او داراي اين قدر ارزش است كه حاصل تمام كشور چين برابر قيمت  )حلقة(هر چين   .٨
 .١٢ شود بلكه خيلي كمتر از آن است اش نمي         شانه

عطّار دكان عطر فروشي خود آراسته است، فلك قربان  از روزي كهکه در اينجا منظور اين است   .٩
داند كه پيش دكان       چون مي. مورد پسند دكان عطار گردد اين اميد كه منظور و مثلّثات خود است به
در اول جمله نويسنده . خورد خاطر همين از غيرت پيچ و تاب مي  شي ندارد؛ بهزعطّاري كاالي او ار

 .١٢ است     خاطر اين ياد كرده است كه بگويد كه وي در ادعاي خود اشتباه نكرده      سوگند به

 .١٢آيد  دست مي   دريايي كه از آن عنبر به اسب يا گاو : اشهب.١٠



  مينا بازار  ٢١٣

و در هواي انديشه  ١در خيال قرص عنبرش مردمك در چشم قرص معنبر. سر آيد      به
از گالب افشانيش بخت خفته . رعطرش مغز در دماغ چون پنبه سر شيشة گالب معطّ

سرشار  )٢٣صفحه ( ريز سعي هزار بهار عرق ٣بيدار و يك قطره عرق بهارش را ٢نشاط
سنبل  است بهار در هوايش از     گلگل شكفته ٤با خرمن خرمن گل خريدار تا بهار عنبرش

بهار عنبرش عطربارتر از بهار خلق پاكيزه خويان و هر غنچة رنگين . دماغ آشفته
برد گشوده گوي      اش تا دست دست      شمامه. رويان      تر از گل چهرة شكفته      اش شكفته بلهط

در طالع ديده از آن نيك روزي  ٥مزّيت و فوقيت از گوي گل ربوده؛ مثلّث او نظر تثليث
مشكين زلفش روزي گرديده مثلّث او عطريات  ٦دولت مصافحه و معانقه گل پيراهنان

دماغ گل عارضان نازك مشام  ٧رشته و براي تسخير سه گانه كشور مثلّثرا باهم س
                                                   

 .١٢ صورت قرص عنبر گراييد    به) مردمك( از تصور عنبرِعطر فروش، مردم چشم  .١

پاشند و گالب          يق رفته باشد معموالً براي بيدار كردنش روي صورتش آب ميمخواب ع    كسي كه به  .٢
 .١٢ بخشد         كند يعني نشاط مي     عطر آبي است كه بخت خفته نشاط را بيدار مي

آورده، يعني براي يك قطره عرق  برايمعني  كه نشانة مفعول بيواسطه است؛ به را در اينجا حرف  .٣
صفت بعد صفت براي بهار است و هر دو  سعي سرشار. بهارش هزار فصل بهار عرق ريزي كرده

همچنين است سعي . ي كننده استعرق ريز كنايه از بسيار سع صفت مساوي يكديگرند، زيرا
در اين صورت . معني لغوي باشد يعني عرق ريزندة بسيار هبسرشار و يمكن كه عرق ريزنده 

 .١٢ اضافت تشبيهي خواهد بود

 .نوعي از گل: بهار عنبر  .٤

در مثالً يكي اگر . اگر دو ستاره نظم پنجم و نهم دارند دوستي تام باشد و اين را تثليث گويند: تثليث  .٥
پنجم و آنكه در اسد است نظر او  حمل باشد و دومي در اسد، پس آنكه در حمل است نظر او به

. انه است و از اسد تا حمل نه خانه و يازدهم نظر دارندخنهم؛ زيرا چه از حمل تا اسد پنج  به
ر چنانكه يكي در حمل و دومي در جوزا و اين دليل نيم دوستي است و اين را تسديس گويند و اگ

دهم و چهارم نظر است دليل هم دشمني است، چنانكه يكي در حمل باشد و دومي در سرطان و  به
ر دارد دشمني تمام دارد و اين را مقابله گويند و اگر هر دو ظاين را تربيع خوانند و اگر اول و هفتم ن

 .كذا في مداراالفاضل. ١٢ستاره در يك برج باشند آن را قران نامند 

 .خوشرو، خوشگل. زيبا رو: گل پيرهن  .٦

  :سه تجويف دماغ است، چنانكه در نظم در آمده: كشور مثلّث  .٧
ــر     ــاغ بش ــف دارد دم ــه تجوي   س

  
  ربـ كز احساس باطن دهنـدش خ 

  
  

ــدان    ــف اول بـــــ   ز تجويـــــ
  

  بـــود حاســـه مشـــترك را مقـــر
  

  
  مــوخر ازو شــد محــل خيــال     

  
ــر   ــور اث ــرو از تص ــد ب ــا ب ــه ت   ك

  
E  



  ٢١٤  مينا بازار

  

غاليه سايي برآورده صدف چرخ از شرم هوس غاليه  به تا صدفش دست ٢نوشته ١مثلّث
خريداري نافه از آن طرة طرار بار صد  ٣نفحات سحر از سر بدر كرده؛ اگر ختن بر بوي

 ٤قبول اين معني فرو نيارد شانه گرداني       به كاروان مشك گشايد زلف عنبر بار او سر
اش        رنگين طبله ٦عرق از چهرة بهار در چكيدن و با گل ٥از انفعال عرق بهارش. نمايد

گرديدن از معني اول بها مشك بها تجاهل  خون شسته در خجالت چهره          به گل چهره
غالم زر  ٨ها ورزيده عنبر           مضايقه ندرگرفتن زر و فروختن مشك با خريدارا ٧گزيده

رسم       به خريدة اوست و از كنار دريا رخت كشيده او چون دريا كشتي كشتي عنبر
گرديده از  ٩خواستن ريش گاو  به دكانش پيش كشيده از عذر تهيدستي  به پيشكش

معطّر دماغان  )٢٤ صفحه( مشامان غاليه آماست و دماغ ١٠شمامة عطر پرورش مشام تازه
                                                                                                                        

F     دوبــپـس انــدر نخسـتين اوســط  
  

  تخيــل ز حيــوان و فكــر از بشــر
  

  
  اخير وسط جاي فكر است و فهم  

  
  نباشــد ز تجويــف آخــر بــدر   

  
  

 

 .١٢ كه براي تسخير و محبت مؤثر است) حرز( نوعي از تعويذ: مثلّث  .١

 .١٢ معني پيچيدن  به) نَوشتن(فتح اول   معني كتابت و به به) نِوِشتن(كسر اول و ثاني   به: نوشتن  .٢

 .مداراالفاضل. معني بهره و نصيب و اميد  است نيز به     چيزي، چنانكه گويند بويي از او مانده اثر: بوي  .٣

اعراض كردن، بهانه آوردن، از عالم شانه گري و شانه پيچيدن و شانه دزديدن : شانه گرداني نمودن  .٤
 .شرح عبدالرزاق. ١٢

هاي  هاي گل         معروف كه از شكوفه: عرق بهار .گل نترنج و نام گلي كه آن را گاو چشم خوانند: بهار  .٥
 .١٢كشند  خوشبو مثل شكوفة نارنج و از امثال آن مي

اش مقابل گرديد رنگ روي خود را باخت واز اين خجالت چهرة خود را     چون گل با گلچهره  .٦
 .١٢ خون شست به

خبر دارد ليكن به ) دشت اول(بها اين معني كه از موضوع اول   الخ اشارتي است به: تجاهل گزيده  .٧
اين نكته توجه نكرده در گرفتن قيمت و فروختن كاالي خود  تقاضاي مشتريان به  علّت استغنا به         

 .١٢فروشد  دست او نمي دهد و باوجود التماس مشتري كاالي خود را به         عالقگي نشان مي بي

 بر حبشي كه فرمانرواي اميرنشيننملك ع                       اشارتي است به  اسم غالم؛) هجري قمري١٠٣٥متوفي: (عنبر  .٨
 .احمدنگر يكي از اياالت جنوب هند بود و با فرمانروايان مغول بابري هند جنگ و جدال داشت

ني مطلق مع  به . دهد       طمع خام، خام طبع، كسي كه كار ابلهانه انجام مي) ياي معروف        به ( ريش گاو  .٩
مناسبت عنبراست كه نزد بعضي از مردم عنبر مدفوع   رعايت گاو به. نيز آمده كذا في السراج تمنّا

 .شرح عبدالرزّاق. ١٢ را گاو عنبر نيز گويند گاو دريايي است كه آن) سرگين(

ث تازه و خوشبو است و باع    تازه مشامان الخ كساني كه دماغ تازه دارند مشام آنها مملو از شمامه.١٠
 .١٢ دماغي آنها از شمامة اوست



  مينا بازار  ٢١٥

پيچيده كه جگرش در ناف آهو از فرط پيرا نافه از رشك عطرش چنان بر خود لخلخه 
دكان عطّاري گشاده از باد غرور هر سحر  ١غم خون گرديده تا زلف مشكبار عنبر سارش
  .صد كاروان مشك و هزار قافله عطر بر باد داده

  فروش وصف دكان ميوه
شتريان مهر ورز مانند ثمرِ بيد و م ٣نو بر نياز كردن باب است و استغناي ٢بر دكان دلبر

جان شيرين است و خريداران را چون شاخ پر  ٤اش چون ميوة    ميوه. بارِ سرو ناياب
و برِ  ٧است خورشيد بار ٦وقف زمين نخل قامتش نهالي. بر آستانش فرق فروتني ٥ميوه

رويش نو بر  انديشة بر نخلبند آن گلشن نشاط را بي. است ماه خريدار     اي     رويش ميوه
گلشن       به سيب زنخدانش ٨خيال     تمنّا كردن امر محال و چمن پيرايان باغ انبساط را بي

گلشن سبز بختي كسي برخوردار گرديده كه در گلشن       به .٩اميد برخوردن محض خيال

                                                   
و جايي را گويند عموماً و محل انبوه و چيزي را خوانند خصوصاً؛ ) فرهنگ جهانگيري( محل: سار  .١

نوشته اثري از آن در  سارا آنكه فضل علي مخفف. معني شبه و مانند  و به. مانند نمكسار و كهسار
 .١٢ شود كتاب لغات يافت نمي

ميوة نو . را در نظر داشته باشيم، خالي از لطف نيست) ميوه( بر) دل برنده( دلبر تركيباگر در : دلبر  .٢
از دكان ميوه فروش ميوة : معني جمله اينكه. كردن اولّ مرتبه خوردن آن است بر رسيده را نو

 .١٢نورسيده را خوردن اليق و سزاوار است 

 .١٢ دهند پروايي نشان نمي نا و بيغمايند و استن ها براي ميل كردن ميوه استدعا مي مشتري: …ناغاست  .٣

آرزو در شرح سكندر نامه نوشته و      الدين علي خان متخلص به  نانكه سراجچفتح اول است،  به: ميوه  .٤
 .شرح فضل علي١٢ بيوه همچنين است واژه

ميوة نو  در اينجا خواستار. نهد شاخ پر ميوه سر بر زمين: مصرع شيخ سعدي عليه الرحمه است  .٥
 .شرح فضل علي .١٢ رسيده رخ از همه بر تابيده روي نياز بر دكان ميوه فروش آورده است

در مدار االفاضل در ذيل . معني درخت موزون نو رسته  اول مكسور است به  در جهانگيري به: نهال  .٦
رونده ؛ در معني آينده و   به ناهله فتحين كه آن جمع  است به نهلكسر جمع  نهال به: عربي نوشته

فتح و كسر   برند و صاحب مؤيد به      كار مي  عرف فارسي زبانان درخت نشاندن و سيراب كردن به
 .١٢ معني درخت است چه نهال بار ندارد    در اينجا به . نون در خت نو نشانده را گفته

 .١٢ صورت گرد و روشن: خورشيد بار  .٧

 .زنخدان اوست و بدون آن وجود و ثبوت واقعي ندارد منحصر بر تصور سيب خوردن از باغ اميد بر  .٨

 .١٢ ال استيو خ رقت وجودش نيست، اين فقط مبني بر تصويامر واقعي اين است كه در حق  .٩



  ٢١٦  مينا بازار

  

كام مدعا رسيده؛  به عالم مثال از تصور شفتالوي لبش ذوق ياب ميوة وصال او گشته و
پايه نشناسي  ١انديشيدم و از لحظه شاخچه بندي از شكست رنگ بر چهره ادب نمي اگر
و كسي بر او زبان طعن  ٢آيد     برمي           به گفتم كه قدش سروي است كه      ترسيدم مي نمي
 ٣در بار است و عالمي از بن دندانش به او را جنس حسن روز  به گشايد بري نمي بي

هر كوچه كوچه داده چون وقت گزك خوش  به ميخوش را كه طعم ٤خريدار كمركش
رويش گشاده از فرط صفا تخم       به آمده هر مست مي محبت با جهان جهان نياز چشم

زنخ دلبران نمودار و از كثرت لطافت عكس مردم  )٢٥ صفحه( از سيب او چون خال
تا  ٦ريبان بركَندههر كه نظر بر سيب او افكنده دل از سيب زنخ دلف. ٥چشم در او آشكار

 گشاده عقد پروين تمسك غالمي ٧دعوي صاحبي به خوشة انگورش زبان صدق بيان
خط خورشيد و گواهي صبح صادق داده؛ چون بادامش شيرين اداي دلربايي و           به

او را بس آبروست طراوت را از او  ٩آبي. آشنا نيست ٨زهر چشم      به دلفريبي است هرگز
مذاق شيرين لبان زير بار منّت شيرين ثمر اوست و لب . در جوست ١٠دريا دريا آب

                                                   
 .١٢كنايه از تهمت و افترا پردازي در حق كسي؛ زينت و آرايش هم : شاخچه بندي  .١

و ايهام است به بار آمدن درخت و در بغل آمدن و گفتن اين  بغل آمدن در كنار آمدن، به: برآمدن           به   .٢
 .١٢ادبي است  آيد انديشة تهمت و بي        كه در برمي

 .١٢با كمال ميل و رغبت : از بن دندان  .٣

 .است ترش      اي ميوه )به فتح اول و سوم: (كمرك  .٤

 .١٢ان طور در مردم چشم نمايان است گردد؛ هم     چنانكه در آيينه هر چيز منعكس مي: …مردم چشم  .٥

 .١٢آن   ميل و رغبت نداشتن به: دل بركندن از چيزي  .٦

. معني يار و خداوند و وزير و نام شخصي از اهل علم و دانش آمده در مداراالفاضل به: صاحب  .٧
انگور  در اينجا اين است كه صاحبي نوعي از       نكته. كند    يعني انگورش ادعاي صادقة صاحبي مي

 .١٢هم است 

يكي از اهل زبان اين . معني لغوي آن قهر چشم و نگاه غضب آلود و خشمناك است: زهر چشم  .٨
كسي نگاه  هرگز به. جمله را چنين معني كرده كه بادامش ناز شيرين دلربايي و دلفريبي دارد

 زهر چشمويسان اين متن ناگفته نماند بعضي از حاشيه ن. كند      غضبناك كه منافي دلربايي است، نمي
 .١٢ اند؛ در كتابهاي فن لغت معني در اين مفهوم پيدا نيست      را عين الكمال معني كرده

 .١٢ نوعي از انگور هم داراي اين اسم است. ها آن را سفرجل خوانند اي است عرب ميوه: آبي  .٩

 .نان در روغن داشتن. پيروز بودن موفق و: آب در جو بودن.١٠



  مينا بازار  ٢١٧

اش بهار   در برابر شكفته رويي. رطب حالوت بار نوش پرور او ١شيرين دهنان خستة
فرق زمين  ٢شكسته رنگ تر از خزان و از سيب رنگين ذقنش با سيب شكسته رنگ ماه

سيب  ٤رد هر شب از پرتو عكس رنگينيپذي      از ميوه رنگ مي ٣از آنجا كه ميوه. تا آسمان
اي سرخ و زرد در چهره طرازي      گونه        به سيب او كه. گيرد       زنخش سيبِ قمر رنگ مي

و حقّه باز و  ٥انارش مهره چين. است گويا گل گلشن حسن پردازي و عشقباري است
نخ زن و هنگامة فلك حقّه باز مهره چين برهم ساز؛ سيبش بر زنخ ماه طلعتان ز

عرض تجمل حسن پرداخته        به ٦چون ترنجش. نارنجش پنجه در پنجة خورشيد افكن
انبه را شيرة جان شيرين در مشت . ٧يوسف در مصر خوبيش دست از ترنج باز نشناخته

ها  اش ريشة محبت در دل       ريشه       انبه بي. حالوت قوي پشت ٨پشت گرمي كتهلش   به و
 اش همشيرة      حيات رسانيده؛ شيره چاشني آب به چاشني جويان را دوانيده و مذاق

                                                   
اش مثل هستة       حالوت و شيريني معروف است ولي در برابر شيريني       لب شيرين دهنان به اگرچه  .١

 .١٢ است     خرما دور انداختني

فرق بين هر دو فوق العاده زياداست و ايهام در اين كه سيب ذقن روي زمين است و سيب ماه بر   .٢
 .١٢ آسمان

معروف، كذا في المؤيد  شيون كسر بر وزن     است به دراين حيرت: صاحب مداراالفاضل گويد :ميوه  .٣
زني كه شوهرش مرده باشد و بر عكس آن  :فتح و در تفسير لفظ بيوه نوشته در سكندري است به

روزي ميانة بالغت شعار حاجي ابراهيم سهرندي و مالّ جهاني ملتاني . كسر صحيح است      نيز اما به
حاجي گفت كه در قافيه . كسر است     فتح خواند و مالّ گفت كه به      حاجي اين لفظ را به. مذاكره شد

از مردم فصحاي . چنانچكه مذكور خواهد شد. كسر است  گفت هم به ميوه واقع شده است مال
 .١٢ واليت همچنين مسموع است و همان محقق

زنخش رنگ گرفته اين معني كه ماه از پرتو رنگيني سيب       اشارتي است به: پرتو عكس رنگيني  .٤
 .١٢ است، بنابراين مرتبة پرتوش بلندتر از رنگيني سيب است

شكل   اند و حقّه باز از اين نظر كه پوست انار كه به       منزلة مهره ها به           از ديدگاه اينكه دانه: مهره چين  .٥
 .١٢ فتهاعتبار مهر و ماه و كواكب گ     حقّه است و فلك را حقّه باز و مهره چين به

جاي بريدن ترنج كه در دست داشتند،  را ديدند به )ع(چنانكه زنان مصر وقتي كه جمال يوسف  .٦
 .هاي خود را بريدند و دست خود را از ترنج باز نشناختند انگشت

 .١٢ انتهاي شيفتگي و حالت محو بودن      در كنايه است : دست از ترنج باز نشناختن  .٧

كنند و       استفاده مي) مثل غوره(عنوان سبزي    وقتي كه كال باشد به. هم سبزيهم ميوه است و : كتهل  .٨
 .كنند       هاي ديگر ميل مي وقتي كه رسيد و شيرين گرديد مانند ميوه



  ٢١٨  مينا بازار

  

شمائلش در  .اش چون حب نبات حالوت آگين   جان شيرين است و دانه )٢٦صفحه (
اش    اش شيرين تر از ريشه      باغ فكر برگ و ريشة هر كس كه خليده ريشة نهال انديشه

ي حالوت بار است شهد دلچسب وصال مذاق چاشن       به گرديده؛ درجايي كه عذوبت
 ٢شفتالوي پيونديش نوش پيوند. ١كام بيدالن ناگوار      به شيرين ادايان چون زهر فراق

جان  به تش پابند شفتالوي كاردي و آرديش را هر كهدام محب  به است و جام شيرين
و  ٤استخوانش رسيده به و كارد ٣مشتاق گرديده استخوانش در زير بار غم آرد گشته

يك ايماي نظر        به سر برده     به عمرها مانند بادام دو مغز در يك پوست ٥دوستان موافق
چشمك زني رقابت در صدد پوست يكديگر افتادن و از هم  به غلط انداز چشم بادامش

يك دهن        ديدار يكديگر خوشحال گرديده و      به ها جدا گرديدن و ياران يكروي كه سال
اش باهم در پي   دهنِ پسته ٧يك شكرخندة وسوسه فرماي      به ٦ر روي هم خنديدهخنده ب

سود و از  اش زخم سينه ريشان نمك         از شور پسته. كار يكرو كردن روي در هم كشيدن
آييني آرزو فرما و هوس انگيز      به شفتالوي او. ها شكر آمود حالوت شكرقندش كام جان

اگر فرهاد نظر از غير . لبريز ٨ن شكر لبان از آب حسرت لبالباست كه در آرزويش دها
دكانش گذشتي چشم از شيرين برداشته شهد ريز شهد شيرين كاريش        به شيرين پوشيده

                                                   
كام عاشقان گوارا نيست، همان طور شهد دلچسب وصال شيرين ادايان آنجا     چنانكه زهر فراق به  .١

 .١٢ داراي حالوت است به در ذائقهدر حاليكه ان. است ناگوار

 .با عسل پيوند شده: نوش پيوند  .٢

 .تحت فشار غم و اندوه خورد و ريز شدن: استخوان در زير بار غم آرد گشتن  .٣

 .انتهاي زحمات و مصائب دچار شدن  به: استخوان رسيدن  كارد به  .٤

جان   غلط انداز چشمان باداميش به يك اشارت نظر     دوستداران ميوه فروش كه باهم دوست بودند به  .٥
 .يكديگر افتادند

 .خنديدند با يكديگر از روي كمال خوشحالي و خوشدلي مي  .٦

كرد؛  ريانش با لبخند نگاه مياز مشت طرف هر يكي     چون ميوه فروش به: شكرخند وسوسه فرماي الخ  .٧
يكديگر افتاده در صدد آن  جان    اين رفتارش ميان دوستان يكدل باعث وسواس گرديد و آنها به

 .شدند كه هر يكي ديگري را از راه بردارد

ف تا كنار مملو و پر و پياله پر از شراب مجاز لبريز راز ته ظ: لب  لب و تا لب به لبالب و لب به  .٨
 .بهار عجم .١٢ است



  مينا بازار  ٢١٩

 سلخ است و جدا از انبة شيرين كار كام جان ١اش غرة ماه عيش      هالل كيله       بي. گشتي
تر از شام غريبان و ظلمت  نجش روز عيش تيرهتلخ؛ بغير از خورشيد نار )٢٧صفحه (

مقابلة گوي طالي دست افشار            به ترنج ٢اندودتر از صبح حسرت نصيبان؛ در فروختن
و تحصيل هزار گنج باد آورد تالفي صد  ٥كشيده، سود صد گنج شايگان ٤غبني ٣پرويز

هاد مشرب را در دور يك آن نكرده بل برابر هزار يك زيانش نگرديده؛ شيرين گويان فر
زبان شكر بارشان  ٦عذوبت انبة شيرين كارش قصّة شيرين از دل فراموش و از فوارة

دام          به در سر حالوت آشنايي كه هواي كتهلش كه چندين ماهي. آب نيشكر در جوش

                                                   
ه معادل فارسي ك قمر بعد از آن تا سيزدهم. است ماه نوفارسي آن . تا تاريخ سوم هالل است  از غرة  .١

غرة اول . است ماه دو هفتهو نيز  ماه تمام است كه فارسي بدرچهاردهم  آن ماه است و ماه شب
در اينجا منظور از . شود                                                                                             مي تاريخ هر ماه و سلخ آخر تاريخ هر ماه است كه پس از آن هالل نمايان

بدون هالل : معني اين جمله اينكه. پايان رسيدن آن است  غره، ابتداي ماه عيش و مقصود از سلخ به
 .١٢ او آغاز ماه عيش اختتام يافتن آن است و دوام عيش بدون موزش نيست) موز(كيله 

دست افشار طوري ضرر كشيدي كه  فروختن ترنج در برابر گوي طالي       به :معني اين جمله اينكه  .٢
هزار قسمت كرده و در برابر يكي از اين هزار؛ گنج شايگان در عوض آن در اختيار  اگر آن را
 .١٢ شد، باز هم تالفي آن ضرر امكان پذير نبود گذاشته مي

اين خاصّة عامة مردم است كه براي مشغول بودن در دست چيزي دارند؛ مانند : ترنج دست افشار  .٣
همچنين . چنانكه امروز رسم ايرانيان اين است هر كس در دست تسبيحي دارد. لقة كليد و مثل آنح

اين بود كه براي ) ميالدي ٥٩١ -٣٦٦( فرمانرواي خانوادة ساساني) خسرو دوم( عادت خسرو پرويز
دان و بعد ثروتمن داشت از آن زمان به      در دست مي) قيراط ٢٤(مشغول داشتن خود گوي طالي ناب 

داشتند كه از خوشبوها مانند مشك و عنبر و صندل ساييده شبيه چانه؛             توانا مردان در دست چيزي مي
 .اصطالح امروزه دارويي تميز كننده بود  كردند تا دستها معطّر مانند و به نرم مثل خمير درست مي

 .١٢ در اينجا معني اول منظور استفتحين نقصِ عقل؛      ضرر پول و مال و به) بفتح اول: (غبن  .٤

يكي از آنها داراي . گويند قارون خزانة خود را در هفت فروند كشتي بار كرده بود: گنج شايگان  .٥
اتفاقاً دريا طغياني شد و . وزه و زمرد بودرهاي گران قيمت مانند الماس و ياقوت و في جواهر و سنگ

يا بودند چون متوجه شدند كه آن مملو از جواهر است مردم كه كنار در. ساحل ايران رسيد  كشتي به
بدين نتيجه رسيدند كه چون اين ثروت در خور پادشاهان است؛ لذا آن را نزد خسرو دوم پادشاه خود 

  .معروف گرديد گنج شايگانو  گنج باد آور از اين جهت آن خزانه به اسم. برده در اختيار وي گذاشتند
اد آورد و باد آورده و باد آور نام گنجي است كه قيصر روم بر صاحب مصطلحات آورده كه گنج ب

 .١٢ عنوان پيشكش نزد خسرو پرويز فرستاد  ها بار كرده بود و به كشتي

 .١٢ بسيار جوشنده؛ چه فور معني جوشيدن است. الغه است، بر وزن عالّمهصيغة مب: فواره  .٦



  ٢٢٠  مينا بازار

  

پيچيده از كمال ذوق در راه انتظار چون دام ماهي سراپا چشم گرديده؛ انارش كه 
يك دهان خنده حرف سبك   به آبدار در دل نهفته گاه افشاي گوهر راز بدخشان لعل

 آسيب او گل رعنا را تا سيب بي ١مايگي سيالن و گران سرمايگي خود پوست كنده گفته
  .رنگي بر آمده       به از رنگي ٢نظر در آمده از فرط خجالت و وفور انفعال  به

  وصف دكان تنباكو فروش
 ٤يا ودود ورد اسم به سر سركشي از سر بايد نهاد و ٣وفروشهنگام ورود بر دكان تنباك

اي است از مرجان و از خال مهر       حقّه ورد زبان نياز بايد گشاد تا از لعل رنگين او كه
برگان      او كه خرمن صبر بي ٦و خوي آتشين ٥گوش آيد     به عنبرين برآن صداي مرحبا

يار دمساز يعني        به ندوخته بر سر التفات آمده سوخته و دود از آن برآورده و نظر بر آن
 نوايان بر سر راست بودن     اگر با بي. حقّة تنباكو همراز و همدم و نديم و محرم فرمايد

 گذاشت   ي كج نمييي و فرق زيبايداشت كاله ناز بر سر رعنا    راه مهرباني سري مي      به
قند آميخته سرگرم       به دمساز و مانند تنباكوبا ناله  ٧جانها از لبش چون ني )٢٨ صفحه(

سوز و گداز؛ تا ني با لعل شكر بارش دمسازي گزيده از خاصيت شيرين كاريش 
                                                   

 .حرف زدن) رك(صريح : پوست كنده گفتن  .١

 .١٢ گردد      حالتي است كه در آن رنگ صورت سرخ و زرد مي. مندگي، خجالتشر: انفعال  .٢

آمده و از آنجا در عهد ) جنوب هند(دكن   از فرنگ به) توتون( گفته كه تنباكو مآثر رحيميصاحب   .٣
آورده كه در هندوستان  داراشكوهيصاحب . رواج يافت) پادشاه مغول بابري هند( الدين اكبر جالل

 - ٩٦٣( ين اكبردال در اواخر عهد سلطنت جالل) قمري(هارده هجري چسال نهصد و  نزديك به
تنباكو در زبان . از فرنگ آمده اكنون همه جا مورد پسند قرار گرفته است) ١٦٠٥ -١٥٥٦/ ١٠١٤

 .اللغات سينفا .١٢ فارسي با لفظ كشيدن و قليان كردن مستعمل است

 .١٢اللغات  سينفا. براي قليان كردن مستعمل است :يا ودود  .٤

وقت رسيدن دم در دكان تنباكو فروش گردن كشي از سر گذاشته ورد اسم   به: معني اين جمله اينكه  .٥
نمايد و با عاجزي و انكسار با او رفتار كند تا از ديدن عجز و فروتني وي سرحال گردد و  يا ودود
 .١٢ گوش شنونده برسد از دهانش بهمرحبا صداي 

كند شايد از راه عجز و  طرف سوختن عاشقان توجه نمي  ركش و آتشين تنباكو فروش بهاگرچه خوي س  .٦
ناگفته نماند كه صاحب اين رساله با كلماتي . آنها تعارف كند  فروتني آنها بر سر التفات آمده، قليان به

 .١٢كار برده كه خالي از لطف نيست   مانند تنباكو، دم، برگ، دود و سوخته صنعت تناسب لفظي به

 يعني ني قليان: ني  .٧



  مينا بازار  ٢٢١

اش روكش ليلي      سر كج نهاده         به ناز ٢گرديده و حقّة گلكار كاله ١افزاي نيشكر رشك
اش     اش مجنون ژوليده مو سر در هوا؛ حقّه         سر افتاده           به رعنا و دود پريشان روزگار سودا

از . از دلِ نور بارِ روشن نظران با صفاتر و نيش از عمر دراز با عيش گزاران خوشنماتر
نكشيده كه در پيش حقّه سيمين  ٣آن روي دست التفات بر سر حقّة سيمگون چرخ

ورد تا مشابهت با خ      سمن تزيين او سفيد نگرديده؛ خورشيد پيوسته از غم جگر مي
مو قلم   به پيچيد تا         او درست سازد و فلك هميشه از الم بر خويش مي ٤بند زرين/ چلم

رنگ حقّة بوته دار طال كارش طرازد، حقّة سيمين او        به خطوط شعاعي آفتاب خود را
نش از آن پيوسته چون تاجداران خيال كرسي نشي. بر فرق زرين افسر است ٥را از چلم

بر او چشم سودا دوزد و نظر خريداري گشايد كه هزار  ٦چگونه فغفور .سر استدر 
هر نسيمي كه از سر دكانش . نمايد      يك بهاي حقّة چيني او را حاصل چين وفا نمي

 دست آيد بهار       به ٨هزار شاخ سنبل       به است و دود تنباكوي او را اگر ٧آيد عنبري       مي
 ١٠را كه تندي او چون تندي خوي ريحان خطان ٩تگي تمام مشتري ريحانششكف        به

                                                   
 .١٢ خورد      آن غبطه مي بهخاطر همين  سبقت برده و به) شكر     ني( يعني ني قليان بر نيشكر  .١

 .١٢ ر قليان استپدر اينجا منظور  :كاله  .٢

كنايه از : حقّة سيمگون چرخ .وصل كنند آن هني قليان را ب گذارند و     ظرفي كه در آن آب مي: حقّه  .٣
 .١٢ كامل، بدر ماه

 .١٢ قليان را باهم پيوندند  رشتة ابريشمي زرتار باف كه با آن دو ني: بند زرين  .٤

 .١٢ گذارند      مي) تنباكو(سر قليان كه در آن زغال روشن و خمير توتون: چلم  .٥

 حالت تحريف پغ و پغاست يعني پسر  پغ پورظاهراً اين كلمه  .١٢ لقب فرمانرواي چين: فغفور  .٦
 .كار رفته است عنوان خدا براي بودا به  شده واژة هندي بگ است كه به

 .١٢) تنباكو( ، نوعي از خمير توتون با ياي نسبت: عنبري  .٧

: صاحب آدات گويد. كذا في التاج. بالضم، خوشة كشت و نام برج ششم و نوعي از خوشبو: سنبل  .٨
زبان        به. خورش آهوان مشكين استزلف نسبت كنند و گويند   گياهي است خوشبوِسياه كه به

 .مداراالفاضل. ١٢ كذا في االبراهيمي .گويند هندي آن را بال چر 

 .١٢ خوشبو) تنباكو(نوعي از خمير توتون : ريحان  .٩

اسم گلي كه آن را سپرغم و نيز  -. ١٢ زيبا روياني كه مانند ريحان خط داشته باشند: ريحان خطان.١٠
معني رزق دوالديد؛ نام خطي از خطوط هفت گانه زبان   خوانند و به    اسم مياين   ها را به همة گل

 .مداراالفاضل. ١٢فارسي و نوعي از مشروب الكلي 



  ٢٢٢  مينا بازار

  

. ١خوشنماست از گلشن شكفته رويي و گشاده جبيني هزاران دستة ريحان رونماست
خط ريحان بر صفحة ورق   به مشك و عنبر سرشته وصفش    به كه سياهي را ٢سخنوري

و انديشه  )٢٩صفحه( هبادة ريحاني رسانيد ٣گل نوشته قلم وقت تحرير مدحش نشأة
پشت گرمي        به گاه تعريفش از زمين سخن صد دسته ريحان دمانيده و دودش چون

تنباكوي . كلك نسخ خط خطا بر خط ريحان خطان كشيده به آتش گرم بازار گرديده
 مذاق شيرين شيرين ادايان آشناست و تلخي او چون تلخي خوي شكر لبان     به تلخ
نشاط  ٤تر از جان است و در محفل       تلخي او در بزم طرب شيرين. گواراكام جان         به
ها گران با هر  قهوه از سبكي بر دل. حضور تنباكوي تلخ موفور السرورش مذكور         بي

 ٦و گرم اختالطي مجلس سرور آرا و بغير از تشريف قدوم ٥شيرين كار از گرمجوشي
دمانيده و اخگر  ٩ها سنبلستان ٨ر كوچة نيدودش د. بيجاست ٧مسرت لزومش حرف جا

                                                   
 .١٢ ننديب گذارند كه صورتش را اولين مرتبه مي     اي كه در اختيار نوعروس موقعي مي     هديه: رونما  .١

ضم اول و فتح ثاني و   به. زبان عربي كالم گويند  معروف است و به) به ضم اول و دوم: (سخن  .٢
 .١٢ فتحين هم آمده است  م ثاني و بهفتح اول و ض به

معني نو پيدا شدن ولي فارسي زبانان براي كيفيت خاصّي و     اين واژه عربي است به) نشأه( نشا  .٣
شين و هاي ساكن پس از آن باشد و رسم خط آن با همزة متحرك بعد . برند      كار مي          حالت مستي به
در آخر اشتباه است زيرا كه حذف همزه اگرچه طبق قاعدة بسلُ  هايا بدون  همزهنوشتن بدون 

اند لذا       درست است ليكن چون در زبان فارسي مستعمل است و فارسي زبانان آن را حذف نكرده
اين  ورد زيرا هاي مذكور جزهمچنين حذف هاي آخر دليلي ندا. ترك كردن همزه صحيح نيست

 .الدين شمس ١٢ كلمه است

در محفلي كه قليان . كنند آرند و قهوه تعارف مي         رسم است كه در محافل عيش و سرور قليان مي  .٤
درحاليكه . بخورد نباشد، در آنجا ذكر قهوه تلخ و ناگوار خاطر است و كسي ميل ندارد كه آن را

 ١٢ خوش مزه استقهوة غليظ بسيار گوارا و 

سوزد و      در جام سر قليان از آتش مي) توتون خمير( چون تنباكو: گرمجوشي و گرم اختالطي  .٥
 .١٢ بخشد       گردد؛ اين كيفيت محفل دوستان را بيشتر جنب و جوش مي     خوشبويي از آن پخش مي

در . يرا جمع آن اقدام استمعني آمدن، دانستن آن جمع قدم اشتباه است، ز مصدر است به :قدوم  .٦
 .١٢ اينجا منظور از تشريف قدم، وارد شدن تنباكو فروش است يا آمدن قليان ميان حضّار محفل

 .حرف درست و مناسب، حرف حسابي: حرف جا  .٧

 .١٢ نيِ قليان، نيچة قليان: ني  .٨

گردد داراي پيچ و      قليان بلند ميوقتي كه دود از . مقدار زياد باشد  بهمحلّي كه در آنجا سنبل : سنبلستان  .٩
 .١٢سنبلستان تعبير كرده است   بهساله رخاطر همين صاحب اين   شكل سنبل گرايد و به  تاب است كه به



  مينا بازار  ٢٢٣

هايش از گلروي آتشين          ها رسانيده؛ گلزار اخگر پاره پاره بر سر چلمش گلستان
زلف . تر           برشته جگر آشفته ١تر و سنبل دودش از بخت پريشان بيدالن         رخساران شكفته

كه جز جگر سوختگان گرفتار  ٢چيدهاش مصرعي است بلند پي       دود سلسله در سلسله
سركشي و شوخي برآورده زلف آتشين رويان         به كسي معني آن نفهميده؛ دودش هر گاه

از ته  ٤ي گشاده ريحانيش را ريحانيهر گاه درِ بازار رعنا ٣از رشكش جا در آتش كرده
وهشته دل خط بندگي داده؛ وقتي كه دودش زلف مشكفام عنبر بار بر چهره سر كشي فر

اش        اين همه فرياد و نالة ني. نوشته ٥سنبل و مشك صد بار از روي نياز عبده و فداه
اي است      آيد جگر سوخته     است كه دود از سر او برمي ٦آتشي. نمايد     خالي از سوزي نمي

جان درگرفته؛         به آتشاست        اي            افروخته )٣٠صفحه( سر رفته و چهره از تاب غم       به دود
است بر قامت او       اي     ؛ جامه٧اند          شيوة سوختگي از آن باز كه آتش محبت برافروخته

سوزد و        پردازد كه خود را مي       رعايت هواداران هوا خواه خود مي            به چنين. ٨اند          دوخته

                                                   
تعبير كرده و جملة ) بيدالن( احوال عشّاق  بهصاحب اين رساله دود را : بيدالن الخ… سنبل دودش   .١

جامي كه  بيت عبدالرحمن متخلص به  ارتي است بهبعدي لوازم زيبا رويان را دانسته و اين اش
 .١٢ فن عاشقي كار آزموده  گهي عاشق گهي معشوق بوده ـ به: ديفرما مي

در اينجا دود را مصرع . فهم نرسد  مصرعي كه مضمونش عالي باشد و زود به: مصرع بلند و پيچيده  .٢
گردد و پيچ و تاب خورد و معني آن غير از        خاطر اين گفته كه آن در هوا بلند مي         بلند و پيچيده به

 .١٢كند  عاشق كسي ديگر درك نمي

دهند ولي در اينجا       رسم است كه زيبا رويان زلف خود را از آتش تاب مي: جا در آتش كردن  .٣
دهند بلكه زلف       صاحب اين رساله معتقد است كه زيبا رويان موهاي سر خود را كنار آتش تاب نمي

 .١٢ سوزد      شين رويان از رشك دود قليان در آتش نشسته ميآت

رود و        شمار مي  اينجا منظور از خط ريحان است كه يكي از خطوط هفتگانه محسوب به در: ريحان  .٤
 .١٢ كار رفته  عنوان ايهام به       به ريحاندر اينجا 

 .١٢ة دعائيه است مثل سلمه تعالي هر دو جمل. بانش رومرمن غالم او هستم و ق: عبده و فداه  .٥

 .١٢آيد  آه و نالة ني آتشي است كه دود از سر آن آتش برمي  .٦

زيرا اگر مصراع نباشد عبارت خالي از تعقيد . فضل علي شارح نوشته كه اين را مصرعه است  .٧
است كه     اي         هاند شيوة سوختگي جام       از آن باز كه آتش افروخته: چه تقدير چنين باشد ،نخواهد بود

 .١٢ ضرورت شعري اين چنين امور مجوز است  اند و در صورت مصراع به   بر قامت او دوخته

شرح . ١٢ كسي داشتن و سزاوار آن دانستن وي را        امري مخصوص به: تنخجامه بر قامت كسي دو  .٨
 .عبدالرزاق
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چون آن دل سوخته براي دل . ١سازد        دل گرمي تمام گرم مي          به شان را         انجمن عيش
  :شعر. ٢پاشد          ها مي سوزد از اين رو تخم محبت در گلزمين دل          سوختگان خود را مي

  هـا راه باشـد   دل         ها را به كه دل  بلي دل زين سخن آگـاه باشـد  
است، از اين جهت مرهم كافوري  ٣ريشبعد سوختن نيز در فكر ناسوريان دل

نشاط در بزم  ٦نفع بيش از بيش است تا با برگ ٥را در عالج ناسورشان ٤خاكستر
در كشاكش افتاده هر ها  دلپايان        فراوان و جوشش بي ٧پرستان رو نهاده از كشش عيش

رشكش زلف سنبل چون سنبل زلف بر  ٨گاه هنگامه آراي زينت گرديده از ناف پيچ
ها       اخگر پاره. سرماية گرمي مجلس نشاط است و پيراية آرايش بزم انبساط ٩خود پيچيده

غبار كلفت ياران جگر سوخته از تاب غم برافروخته باهم  بر سر چلم جا گرم كرده بي

                                                   
يعني تنباكو در قليان . ت، كما في برهانكنايه از عاشق شدن اس: دل گرم كردن يا دل گرم ساختن  .١

كشند و آتش        زيرا قليان در مجلس مي. سازد       انجمن دوستداران عيش و نشاط را با كمال ميل گرم مي
 .١٢ هوادار و هواه خواه گفته همين مناسبت قليان كشان را       گذارند و به       روي سر آن مي

ولي شارح نسخة مينا بازار . در قافية نثر درست است سوزد و اشدپضل علي شارح نوشته است ف  .٢
د و کن      اين طور سجع عبارت از پاية حسن تنزل مي     چاپ دهلي معتقد است بر تقدير تسليم به

 حق اين است كه. اين راضي شود  برد چگونه به       نويسندة اين رساله كه گوي فصاحت و بالغت مي
بلي دل يك جمله است و بيت  پاشد    مي تا آن دلسوخته: نيست بلكه قوله سوزد       ميسجع  پاشد      مي

جامه هست كه بر قامت او واب آن است، چنانكه در فوق مصراع جالخ … زين سخن آگاه باشد
 .١٢ پاشد است در جواب سجع جمله آورده؛ بنا بر اين سجع آن مي اند      دوخته

باشد كه دچار مرض ناسور هستند و اين ناسور      صدد معالجة كساني مي يعني پس از سوختن نيز در  .٣
 .١٢نباكو براي زخم ناسور نافع است ت) خاكستر(تنباكو است زيرا گل        عالقمندي نسبت به

 .١٢ كنند           خاكستر گل تنباكو كه آن را در مرهم زخم ناسور مخلوط مي: مرهم كافوري خاكستر  .٤

 .منتخب. ١٢معرب آن است  ناصور .يابد          هبود نميبزخمي است كه هيچ وقت  :ناسور  .٥

كار رفته و همچنين براي برگ      در اين واژه دراينجا ايهام است براي دستگاه قليان كشي هم به: برگ  .٦
 .١٢ توتون

د، جوش معروف است، هم حلقه را گوين١٢معني جوشيدن  حاصل بالمصدر كشيدن هم به: كشش  .٧
سبب كشش         آب كه به: معني آنكه. باشد جهانگيريمانند حلقة زره و جوشن و امثال آن؛ چنانكه در 

طرف خود            قليان كشي به. اند      رسد و حلقة او حلقة پيچوان بين اين دو دلها در كشاكش افتاده     بهم مي
 .١٢ خير براي ضمير شخص سوم استحرف شين در ا. طرف خود   كند و جوشش آب به     جلب مي

 .١٢ هايي كه دور پيچوان باشد هقپيچ و حل اشارتي است به :ناف پيچ  .٨

 .١٢ خورند يعني زلف و سنبل هر دو از رشك پيچ و تاب مي  .٩
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تكلفانه با      قانون عيش سازي پرداخته گاهي بي به گرم الفت چون در دايره مجلس سرور
و وقتي از بس ساختگي با عود در ساخته در معركه سحر سازي حقّه ني دمساز گرديده 

ريزد در انجمن طرب با قند       ي مييادا چون طرح شيرين. بزم نشاط ني نواز       به بازست و
با  )٣١صفحه ( فشارد طرب مي ١تهيا برگ  به آميزد و هر گاه ظريفانه چنگ         شيرين مي

پايگي قهوه          به بهم ٣از همرنگي. گذارد      مي بازان نشاط پا سرور در دايرة گنجفه ٢برات
بتان طنّاز نيرنگ . گويد كه همرنگ ضرر ندارد      مي ٤نواي گلو سوز     به و آرد       سر فرو مي

طراز شعبده پردازند كه از غنچة  ٥ساز كه بر سر تنباكو كشي در كاراند ساحران افسون
راه هواي ساقي كوثر       به سر در هوايان اين بزم دلكش كه. آرند       برمي ٦گل شاخ سنبل

  .گويند  مي ٧كشند از كشش دل اخالص منزل دم اسد          هر نفس كه دم مي         به پويند       مي

  وصف دكان تنبولي
جهاني خيال جان سپاري و انديشة برگ عاجز كاري در سر دارد از  ٨بر دكان تنبولي

                                                   
 .١٢ گويند     در اين واژه ايهام است، چه ورقِ بازيِ گنجفه را هم برگ مي. ساز و برگ: برگ  .١

اي        برات نوشته(. ١٢در اين واژه ايهام است . هاي گنجفه بخشي و نيز يكي از بازي قسمتي يا: برات  .٢
 ).ديگري واگذارند     موجب آن دريافت يا پرداخت پولي را به  كه به

معني . كشند      خورند، قليان هم مي معموالً وقتي كه قهوه مي. باشند قهوه و تنباكو هر دو همرنگ مي  .٣
گويد كه صحبت همرنگ ضرر ندارد و اين هم اصطالح گنجفه  ليان با آواز بلند ميجمله اين كه ق

 .١٢ بازي است؛ چه در اين بازي ورق همرنگ ضرر ندارد

 .١٢ نوايي از نواهاي موسيقي: نواي گلو سوز  .٤

كار  در اينجا معني دومين به. معني اين واژه سحر و عزيمت آمده است فرهنگ بهار عجمدر : افسون  .٥
 .١٢ …رفته، يعني ساحران عزيمت طراز

آرند و آن دود قليان است كه        از گل تنباكو شاخ سنبل بر مي: آرند از غنچة گل شاخ سنبل بر مي  .٦
 .يد      آ         صورت شاخ سنبل درمي         به

جاي زندگي كردن  رعايت نيستان كه     است و به دم اسدخيزد گويا  ي كه از نيچة قليان برمييصدا  .٧
كشند، از آمدن و رفتن هر       وقتي كه با تنباكو دم مي. معني صوري آن اين است) شير درنده( اسد

نيز ذكري و وردي است كه صوفيان آن را مثل  دم اسدعالوه بر اين . زنند نفس، نعرة اسداللهي مي
 .١٢ زنند          شير نيستان مي

در سرتاسر هند در جايي كه هوا مرطوب است مردم از . بز شبيه قلبتانبول برگي است س يا تنبول  .٨
 روي آن مقداري خمير درخت خار مغيالن و. كنند عنوان آجيل استفاده مي  آن چه زن و چه مرد به

   E جوند، ميهاي خورد كردة فوفل را گذاشته  مالند و روي آن دانه كمي آهك غليظ مانند ماست مي يك
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گيرد و در شمارش      برگ شماري سرو برگ آن ندارد و حسابي از آن برنمي شغل
در گردن و گل عارضان بر بوي يك  ٢سبز بختان را رشتة الفتش چون بيره. ١آرد    نمي

از گونة تنبول شفق  ٣صد رنگ در نياز طرح كردن تا هالل لبش به اش      غنچه بوياي بيره
خون خورده؛ تا گوهر دندانش از گونة پان همرنگ گون گشته هالل از شفق غوطه در 

ي ها لبرنگين كردن  به از شكنجة غم بيرون نبرده تا ٤مرجان شده مرجان جان
تا دكان دلداري و ناز . هيچ لبي جز لب هالل بيرنگ نگذاشته ٥ماهرويان بيره برداشته

گيني زبان از فيض مدح رن ٦فروشي گشاده حاضران بزم نشاط را پان رخصت نداده
                                                                                                                        

F  ة اصلي خمير آهك است  در تنبول كه آن را پان هم مي. ن قرمزگرددلب و دهااز آن كهگويند ماد
ها روي آن باديان برشته و نارگيل مثل شكر ساييده و        بعضي. كند      كه كمي كلسيم بدن را جبران مي

 تنبول در هند مثل چاي يا قهوه و آجيل. تا دهان معطّر گردد. گذارند ادوية ديگر خوشبو نيز مي
 .كنند          مهمانان تعارف مي        است كه ايرانيان در كشور خود به

اند و       شده) تنبول(كساني كه معتاد جويدن پان . آرد شمارش نمي… جهاني خيال جان سپاري  .١
كنند كه برگي از            خواهش مي) برگ پان فروش( علّت فقيري پولي هم در دست ندارند، از تنبولي به
كند       ها و شمارش آنها مي ن در اختيارشان بگذارد، ولي پان فروش خود را مشغول برگرداندن برگآ

 .كند          التماس آنها اعتنا نمي      دهد كه به       و چنان نشان مي

برگ پان  كنند و روي      كه مانند آن عطّارها از كاغذ درست مي   معني پيچه      به كلمة هندي است :بيره  .٢
هاي گل  و ديگر ادوية خوشبو مثل هيل و برگ خمير پوست درخت خار مغيالن و يك كمي آهك

آيد و  شكل غنچه در مي  آرند كه به         اي درمي                 شكل سه گوشه        به محمدي و يا گلقند گذاشته چنان
انكه در ايران وقتي كه زنها از برگ مو دلمه چن. بندند تا آن برگ باز نشود       دور آن نخ نازكي مي

ها        بندند وگاهي وقتها بر روي دلمه       ها مي                پيچند آنها گاهي اوقات روي آن با ميخكي همة گوشه              مي
 .باز نشوند           ها                      گذارند تا دلمه           يك شئي سنگين مي

علّت رشك       يعني تا هالل لبش از پان رنگين است، هالل به. مقصود لب پايين است: هالل لب  .٣
 .١٢پشت شفق در خون نشسته است، گويا هالل هالك لب زيريني است كه پان خورده است 

 و مرجاندر . سبب غيرت بيرنگي در شكنجة غم افتاده است  يعني جان مرجان به :… مرجان جان  .٤
 .١٢ نعت تجنيس زايد استص جان

 .عهده گرفتن          كاري را با عزم جزم براي انجام دادن آن به. ترجمة اصطالح زبان هندي است: بيره برداشتن  .٥

رسم اهالي هند چنان است وقتي كه مهمان از صاحب . اجازه دادن براي خداحافظي :پان رخصت دادن  .٦
اگر مهمان مزاحم است و . كند     احب خانه به وي برگ پان تعارف ميگيرد؛ ص       خانه اجازه براي رفتن مي

آرند، يعني اين را بخور      خواهد با او صحبت داشته باشد، زود برگ پان مي    صاحب خانه نمي
ها اين  مشتري  ت بهدر اينجا منظور اين است كه تنبولي نسب. راو دست از سرم برد) تو مرگ                                 به/بتمرگ(

 .١٢كند كه بخورند و راه خود را پيش گيرند     آنها پان تعارف نمي        قدر عالقة فراوان دارد كه به



  مينا بازار  ٢٢٧

يمن وصف بيرة عطر بارش چون غنچة           به رنگ گلبرگ رنگين و دهان        به پانش
شكار و طرفه زمردي  ١برگ پانش عجب طوطي است سينه باز. گل عطر آگين

اش در بزم      گوهرش در كنار بيره ٢است از آب ياقوت سرشار و سونش
اش كه در   يده؛ چونهگرد ٣پرستي كه رسيده از فيض سبزبختي سرخرو عشرت

حواصل زياده است، بازِ سفيدي است كه در دام طوطي  )٣٢ صفحه( سفيدي از
باهم انجمني  ٥رنگ بخت سبز و سفيد       به اش      برگ پان و چونه ٤سبز رنگ افتاده

كوه كوه       به اند و طرح الفت افكنده و بساط موافقت انداخته، يك برگش       ساخته
گوهر در  ٧اش با دريا دريا       بس ارزاني ارزاني و يكدانه گوهر وزن چونه از ٦زمرد

                                                   
كه رنگش ) خمير پوست خار مغيالن(در اينجا منظور از . اي است كوچك دو رنگ      پرنده: سينه باز  .١

پرندة ( سينة باز  كه سفيد است يا تنها فوفل كه به) خمير دندانآهك شبيه (باشد و چونَه        اي مي         قهوه
شباهت دارد و در اينجا منظور اين است كه برگ پان كه رنگش سبز است عجب  كامالً) شكاري

 .١٢ طوطي است كه سينة باز را شكار كرده است

 .١٢است ) چونه(نظور از ذرات آهك در اينجا م. ريز و باريك فلزات تراشة: سون  .٢

در اينجا منظور اين است هر كسي كه ). در اصطالح اهالي تهران امروزه( سپيد رو: سرخ رو/سرخرو  .٣
) شانسي خوش/ بختي خوش(گردد؛ از يمن سبزبختي           باشد چون در آن بزم وارد مي       عيش دوست مي

) پيروزي و آبرومندي(ا سرخرويي گردد و در آنج     داشت سرشار مي    همان فيضي كه انتظار مي      به
 .١٢ يابد       مي

كند ولي در           هاي ديگر شكار مي      دانند باز پرندة شكاريي است كه طوطي را هم مانند پرنده     همه مي  .٤
در برگ سبز رنگ كه ) آهك خمير شده :چونه(اينجا اين موضوع برعكس شده و باز سفيد رنگ 

 .١٢افتاده است  طوطي دارد،  اهت بهشب

است كه مفهوم هر ) سعادت بخت(معني سفيد بختي      بخت سبز و سفيد در  :بخت سبز و سفيد الخ  .٥
دو يكي است اگرچه در سبزي و سفيدي از ديدگاه رنگ تعدد و اختالف وجود دارد ولي با وجود 

د يبين بخت سبز و سف. اند    هشكل يگانگي گراييد  اند كه به      چنان باهم سازش كرده) دويي( اين تعدد
 .١٢ لف و نشر مرتّب است

و فتح دوم و ) اول( ضم يكم به موئددر  :زمرد ١٢مقابل زمرد در مقدار فراوان :…كوه كوه زمرد به  .٦
فتح دوم و ضم سوم و در   است به سكندري فتح يكم و ضم دوم است و در  ضم سوم و مسموع به

ماخوذ از . در برابر كوه كوه زمرد بسيار ارزان است) تنبول( برگ پاناينجا منظور اين است كه يك 
 .١٢ شرح عبدالرزاق و فضل علي

بسيار كم ارزش است ولي در قدر و  اش اگرچه ظاهراً    چونه - برابر يا مقابل دريا در : …با دريا دريا  .٧
مجاني  ارزش و قيمت، مفت و بيشتر ارزش دارد و باوجود اين از جواهر درياها اش       هر ذره قيمت

 .١٢دست افتاده است       به
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اش سفيد       پيش چونه ٢سنگ زده       به گوهر از غم سر. گراني رايگاني ١سبكي لباس
رنگ بالش نرسيده برگ پانش در              به سنگ آمده و       به از اندوه و پاي زمرد ٣نگرديده

اش در صدق دعويِ رو سفيدي از صبح       تر و چونه       مينا رنگ فائق سرسبزي از فلك
از مقراض . ها مرهم دل ٤هر كه سينه ريش غم است بر زخم او از اوگالش. تر      صادق
ها از تيزي خونش  و جان ٦كند چون سپاري دو نيم         التفاتيش كه قطع پيوند مي بي ٥هندي

آرام بيدالن . است چون اوراق اشجار صرصر در لرزة بيم كوهتيزتر  ٧كه از تيغ دو دمه
گشته و مقدار كاه برگي غم و الم در  ٨برگ از آتش بلند تغافل او صدف كردار چونه      بي

نگذشته؛ از هر كه در غمش در جان سپاري تن  ٩هيچ رنگ به نشاط آباد خاطر شادش
بيدلي را كه چون بيره . خواهد         رونما مي       هب ١٠كاهد صد هزاران هميان نقد دل پان بها       مي

                                                   
 .ياي مصدري است رايگانيو  ارزاني، گرانيدر . ياي فاعلي است سبكيدر   .١

 .١٢ بسيار سعي و كوشش نمودن: سنگ زدن سر به  .٢

 .١٢ رو گرديدن، آبرومند شدنسپيد : سفيد گرديدن  .٣

. اندازند       معني پوكي كه پس از جويدن چيز خوردني از دهان مي                                            واژة هندي است به: اگال/ اوگال  .٤
داشت جويدة پان را روي            چنان مرسوم بود كه اگر كسي زخمي از چاقو و يا چيزي نوك تيز برمي

كنند        اين صورت معالجه مي      نور بهدر بعضي مناطق عقب افتاده ه. گذاشتند تا خون بند آيد         زخم مي
 .و اين يك نوع كمك اوليه است

داراي لبه . دهد      انبر انجام مي دستگاهي است كه كار گاز) بر وزن سروپا(سروتا = مقراض هندي   .٥
زبان التين  Rاين دستگاه در شكل مثل حرف. اندازة تيغ ريش تراش    مثل تيغ كاغذ بري ولي به

قسمت زيرين هم كه داراي دسته . است      اي       قسمتي كه نيم دايره است داراي لبة تيغ و دسته. ندما مي
دارند و سپاري را زير آن گذاشته فشار       قسمت بااليي را با دست برمي. است تكة فلزي است

 .ابزاري مثل فندق شكن. دهند تا سپاري در دو قطع بريده شود         مي

. تر از گردو ولي سفت مانند آن سپاري ميوة درختي است كوچك: پاري دو نيم است الخچون س  .٦
دهند دو قسمت      گذارند و از باال فشار مي مي) سروتا(وقتي كه آن را زير لبة تيغ مقراض هندي 

ت ماند و در داخل آن گوشتي نرم اس     گردد كه مانند سيبي عموداً از وسط بريده يا مثل قلب مي مي
 .سفيد رنگ شبيه مغز گردو

 .١٢ تيغي كه هر دو طرف دم تيز قابل برش داشته باشد: تيغ دو دمه  .٧

يعني راحت . باشد “مانند نيست”؛ معني آن ) براي نفي است نهدر اينجا . (چون نا= چو، نه = چونه   .٨
 .اگرچه صدف در شكل شبيه گوش است ولي قوة شنوايي ندارد. از بين رفته… بيدالن 

 .١٢ هيچ وجه  به: هيچ رنگ به  .٩

 .١٢ بهاي پان: پان بها.١٠
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صفحه (كند و آرزوي       رساند، ساز و برگ عنايت گونه نمي      مي ١پان سالم تو بر توش
رنگ او چندان انتظار  ٣از ناز زنگار. گرداند       رنگ پان مي          به گرد دكان ٢نازش )٣٣
از دهن روان گرديده  ٤چشمة چشم در راهش چون پِيك اش كشيده كه خون از         بيره

خط سبز برگ        به اند و سرنوشت سبز بختان          اش سرشته        از چونه ٥سرشت بخت سفيد
خوشنماتر و برگ  ٧در صيدگاه عشرت از سينه باز ٦خردة فوفلش/پانش نوشته جرة

ي شكرخاتر، تلخيش چون ي سبز خطان از طوطها لبپانش هنگام صحبت رنگين با 
بيرة پانش . قه دل شيرين در تندي نوشين لبان كام جان حالوت آگينيتلخي باده در ذا

اش از       بيرة او كه رشته. است و عشرتيان را پيراية مجلس سرور ٨از بزم ماتميان نفور
 ٩يحان سبزبرگ پانش ر. دست آيد بسيار ارزان        به هزار جان        به رشتة جان است اگر

. نيرنگ است از چونه بر پيشانيش صندل ١٠رنگ است صد دسته گلشن در بغل و دنتر
. اش پيچيده مصراعي است رنگين مضمون         و بيره ١١اش سفيد بختي است موزون        چونه

                                                   
 .١٢ پشت سر هم، يكي بعد از ديگري) ٢(ته بر ته، ته روي ته، اليه روي اليه ) ١( :تو بر تو  .١

گذارد و تنبولي  عنوان تملّق پشت سر هم سالم كرده احترام مي كسي كه معتاد برگ پان است وي به  .٢
شود و پشت سر هم       دهد كه از آن عاشق بيدل بيشتر واله و شيفته مي     مي نشان عشوه و ناز طوري

براي . رود           نا گفته نماند پان برگي است گرمسيري زود پوسيده از بين مي .١٢ گردد          دور دكانش مي
دهد كه خيلي  كند تا باد بخورد و بدين طريق نشان مي          مي                            جا     حفظ نگهداشتن آن تنبولي آن را جا به

 .١٢ كند طرف عاشق زار اعتنا نمي       و به گرفتار است

بايد در اينجا اين نكته را صراحت نمود وقتي كه روي برگ پان خمير آهك و همچنين خمير : زنگار  .٣
 .آيد      وجود مي       ردند كه رنگ زنگاري بهگ      مالند هر دو باهم چنان مخلوط مي         خار مغيالن مي

 .١٢ريزند  ان روي زمين و يا در آشغالدان ميپآب دهان كه پس از جويدن ) به كسر اول و دوم: (پيك  .٤

 .١٢سفيد رنگ است، بدين مناسبت بخت را سفيد سرشت آورده ) خمير آهك(چون چونه : بخت سفيد  .٥

 .١٢ اندازة نخود و يا ماش       كردة فوفل به هاي ريز      دانه: خردة فوفل  .٦

 .١٢ هاي ريز شبيه رنگ فوفل دارد اي است كه داراي خال       پرنده: سينه باز  .٧

 .١٢ كنند عنوان آجيل در ماه محرم و ديگر ايام سوگواري تعارف نمي برگ پان به  .٨

و ديگري  نيرنگ و رنگ در اين جمله دو سجع است؛ يكي: نيرنگي است… ريحان سبز رنگ   .٩
 .١٢صندل  و بغل

 .١٢ بازي اسم طبيبي و جوگيي در هند و نيز اسم ساحري و شعبده :دنتر.١٠

ه هم بيش گردد، رمقدار مناسب ؛ زيرا اگر خمير آهك در برگ پان يك ذ     كرده، به توزين: موزون.١١
 .شود      زبان بريده مي



  ٢٣٠  مينا بازار

  

 ٢خط ريحان به نوشتن سزاست و مدح سر سبزيش ١خط ياقوت           به وصف رنگيني او
رنگ برگ پان  به روي پانش يك نظر ديده پردة چشمش       به كسي .نگاشتن خوشنما

گشايد بغير از مصرعة پيچيده بر       تعريفش مي         به زبان آوري كه لب. خضرا رنگ گرديده
است زود گشاد بر سرگنج نشاط بسته؛ هر كه اين  ٣بيرة پانش طلسمي. آيد          زبانش نمي

ختن ختن  ٥اش         از رشك كتهه )٣٤صفحه ( ٤برگي وارسته بي طلسم را گشاده از بند غم
در دل خال مشكين  ٦خون در جگر دانة مشك افتاده و غيرتش كاروان كاروان آتش

از حسرت او تمام دل  ٨پانش سبزي است ته گلگون كه سبزان ته گلگون. نهاده ٧كاكالن
معني رنگين مصرعة          به مضمون خط سبز پانش جز سبز بختان ديگري نفهميده و. خون

اش عيش گزينان را حريف لب           بيره. كسي نرسيده ٩طالعان هاش غير از فيروز         پيچيدة بيره
آب زمرد       به است       اي      پانش سبزه. ١٠پرستان و دندان است و برگ برگش گزك باده

افته؛ سبزي است كه در كشور پرورش يافته و از زبردستي دست حسن سبزان هند برت

                                                   
غالم ( ياقوت مستعصمي          ه محمد عارف نام خطاط معروف بهخطي ك       اشارتي است به: خط ياقوت  .١

 .١٢خط ياقوت از خطوط هفتگانة فارسي جداست . نوشت     مي) خليفة عباسي مستعصم باهللا

 .١٢ از خطوط هفتگانة زبان فارسي يكي: خط ريحان  .٢

در سكندري است . ، حكمت و حكمت ساختن در چيزي و تعبيه انگيختن)كسرتين     به: (طلسم  .٣
 .مداراالفاضل. ١٢حكمت مزور 

رستن : ماضي(معني خالص شده   زائد است چه رسته بر ورن دسته به وا در اين واژه: وارسته  .٤
 .١٢معني روييدن آمده           به) بالضم ماضيِ رستن بر وزن خفتن(است و رسته ) معني خالص شدن به

خوشبويي كه در كتهة . باشد اي مي         مغيالن كه رنگش قهوهخمير خار  )به تاي دمشي مشدد(تهه ك  .٥
 .١٢بسيار غصّه و غم خوردن : خون در جگر دانة مشك افتادن. تنبولي است در مشك نيست

خاطر همين   به. داشتند رسم چنان بود كه آتش هميشه در قافله روشن نگاه مي: كاروان كاروان آتش  .٦
 .١٢ آوردهوان آتش كاروان كارنويسندة اين رساله 

 .مداراالفاضل. ١٢گويند        بندند؛ آن را جعد و هم كاكل مي چند تار دستة مويي كه بر فرق سر مي: كاكل  .٧

چيزي كه در زير خود رنگ گل سرخ داشته باشد و در اينجا منظور از سرخيي است كه : ته گلگون  .٨
 .١٢ پس از خوردن پان نمايان شود

 .١٢باشد  بها است كه داراي رنگ سبز مي فيروزه نوعي از سنگ گران. ش بخت، پيروزمندخو: فيروزه طالع  .٩

جوند؛  پرستان حالت امتال داشته باشند پس از استفراغ پان مي كه باده وقتي: پرستان گزك باده.١٠
 .١٢ كرده رتعبي) مزه(گزك  بهخاطر همين پرگ پان را  به



  مينا بازار  ٢٣١

 چون. كار او ١ي سبزان هند صحبت رنگين داشتنها لبهند روز بازار اوست و با 
رنگارنگ عيش در بزم دلبران بساط گسترست گوهر دندان ياقوت لبان از رنگش            به

  :همرنگ لعل و گوهر، بيت
ــب دلبـــران     نه پان مشك و بان سـخن پـروران   ــهيل عقيـــق لـ   سـ

  فروش كان سبزيوصف د
در خريداري و در آرزوي يك يك برگ سبزش  ٢سبزي فروش بخت سبز بر سر دكان

صد دهان خنده        به ي غمكشانها لبدر دكان نشاط آگين او  ٤از آن ٣بهار سبز بازاري
ا اش ر      سبزه. بندد       بر زخم سينه ريشان غمگين مي ٥اش مرهم زنگاري      خندد كه سبزه      مي

 ٧سازد و همرنگ مينايش         افعي غم را كور مي ٦هم سلك زمرد گفتن رواست كه چشم
طرازد و در مدحش قبضة تيغ زبان از پيچ تاب       خواندن سزاست كه بزم نشاط را مي

در زمرد  )٣٥صفحه ( و گوهر سخن از پرتو عكسش ١است      جوهر انديشه در مينا كاري

                                                   
او پشت سرهم   خواهند تا دير وقت بنشيند پان به     كنند و مي     يوقتي كه در هند مهمان را پذيرايي م  .١

 .١٢ كنند     تعارف مي

آن را ندارد  بخت سبزكه در دكان سبزي فروش است؛ خود ) خوش بختي(يي زبخت سب: بخت سبز  .٢
 .١٢ دخواهد كه آن را از دكان سبزي فروش بخرد تا تكميل سبزي خود كن      خاطر همين مي       و به

 .١٢ معشوق كوچه گرد قدر و منزلتي ندارد: بهار سبز بازاري  .٣

 ).بدين سبب و يا بدين علّت بايد باشد(  .١٢ محذوف است سببدر اينجا لفظ : از آن  .٤

ولي از . گردد     كند و از آن درد زياد مي      گويند مرهم زنگاري زخم را جريحه دار مي: مرهم زنگاري  .٥
هر دو صورت اطالق معني           در اينجا به. را متحقق است كه موجب اندمال زخم شودموارد كالم شع

زنند و يا عاشق        صد دهان خنده مي اند كه به     هاي غمگين او مرهم زنگاري يافته شود، يعني لب مي
لب زخم كه  دهان خنده عبارت است از باز شدن. داند      درد عشق را ماية راحت و شادماني خود مي

 .١٢ داند         صورت دهان خنده دار گرايد و يا اينكه عاشق سبزة او را باعث اندمال زخم خود مي به
 .خالصة شرح عبدالرزاق

. گردد و دافع مضرت زهر افعي است         گويند اگر زمرد را پيش چشم افعي بگذارند؛ كور مي: چشم افعي  .٦
 .١٢ گردد     اش غم از دل زايل مي     سازد و از ديدين سبزه       غم را كور مي اش چشم افعي       يعني سبزه

اي سبز رنگ بزم نشاط را           چنانكه جام شراب شيشه. جام سبز رنگ براي مشروبات الكلي: مينا  .٧
 .فضل علي .١٢ سازد         اش بزم عيش و نشاط را رنگين مي       آرايد همانطور سبزه مي

 .كاري؛ مرصع كاري لعاب: مينا كاري  .١



  ٢٣٢  مينا بازار

  

ان بر ورق گلستان نوشتن اليق است كه در سرسبزي از خط ريح  به وصفش. شعاري
ربايد و قفل زنگار        زنگاري است كه زنگ از دل آزرده مي. ريحان خط گلرخان فائق

بهشت رونمايي سبزه  ٢اگر رضوان تهيدست. گشايد      قلب غمگين مي ١بسته چپ افتاده
خاطر  ٣كند و هيچ در      ل بد نميآن بيش از پيش است از آن د         به آورده كه آرزويش

هزار بهار ستانند         به اش     اگر يك برگ سبزه. است ٤كه برگ سبزي تحفة درويشنيارد 
كوه كوه  به كمال زيان فروشنده و نهايت سود خريداران است و اگر يك برگ شاخش

اش را       سبزه. ارزان/ بر بايع سخت سخت دشوار و بر مشتريان بسيار آسان زمرد بگيرند
هر برگي از سرسبزيش بدان رنگ . جان هوادار  به سبزبختان خريدار و فيروزه طالعان

توده پهلوي هم افتاده  ٥سبزه توده. است كه از پرتو عكسش مرغابي با طوطي همرنگ نه
نظر  ٢خيال ١بيدلي كه در عالم. گشاده ٧بال ٦كه هزار قفس طوطي بر دكان شيرين كار

                                                   
طرف بيرون         خورد و پشتش به چفتة در مي        قفل معكوس؛ قفلي كه درِ كليدش به: قفل چپ افتاده  .١

در پهلوي چپ و نيز معني قلب،  :قلب     به قفل چپ افتادهاضافت . آساني باز نشود    باشد، تا به
 .شرح عبدالرزاق .١٢ سبت تمام داردمعكوس و برگرديده است و اين منا

اين       است به      اي     اشاره تهي دستدر كلمة ١٢شايع است  تافتح       كسرتين فصيح است و به به: تهيدست  .٢
عنوان رونماييِ سبزه آورده ولي باز هم خود را دست   نكته كه رضوان با وجود اينكه بهشت را به

 .١٢ داند       خالي مي

 .١٢ هيچ آزردگي و ماللي در خاطر ندارد: چ در خاطر نياردهي  .٣

// ست تحفة درويش  برگ سبزي: اين ضرب المثل      است به    اي    اشاره: برگ سبزي تحفة درويش است  .٤
  .نوا همين دارد       چكند بي
ضم معروف و در اين       فتح و قيل به     درويش به: صاحب مؤيد گويد. معني درويز و گدا      به: درويش

 .مداراالفاضل. ١٢ دريوش لغتي است كه در دريوز و درويش مقلوب از او. حيرت است

 ١٢ تل و پشتة گرد و خاك و خرمن و غلّه و هر چيزي كه روي هم بريزند) سوده: بر وزن(توده   .٥
 .برهان

 .١٢ا شيرين كار گفته شيرين عالقه دارد، بدين جهت سبزي فروش ر  چون طوطي نسبت به: شيرين كار  .٦

انان بازوي مردم و بفارسي ز. در عربي عظمت، عيش، فراخ، تن، كار، حال و ماهي بزرگ است: بال  .٧
 .١٢ در اينجا معني اخير منظور است. كذا في مداراالفاضل. شهپر مرغ را گويند

واسطة آن چيزي      لشئي؛ چيزي كه بها          معني مايعلم به      از اوزان غير مشهورة اسم آله است، به: عالم  .١
 .١٢ دانند      عالم را كه واجب تعالي است مي صانع: عالم. شناسند     ديگر را مي

 .١٢ شود                              صورتي كه در عالم روياء يا در حالت بيداري متصور مي: خيال  .٢
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تعريف  به طوطي مقالي كه. ١انداخته گلشن دل از هواي نوخطان پرداختهاش       بر سبزه
اش كمر      رنگ بال طوطي سبز گرديده تا سبزه  به سرسبزيش پيچيده زبان او در دهان

قلم گاه وصفش از خم دوات بادة . دلفريبي چست بسته رونق بازار سبزخطان شكسته
مستي اگر از پا  گردد رواست و از فرط سيه ٣ستاگر سيه م ٢دماغ رسانيده       به ريحاني

رنگ        به اگر قلم) ٣٦صفحه( هنگام تحرير مدحش. ٤درآيد و از دست رود بجاست
اگر زبان در دهان مانند پسته سبز  ٦شايد و وقت تقرير تعريفش         مي ٥نرگس سبز گردد

غيرت او و كوه  ٧ر افكندهفلك فيروزه فام صد فلك خون در جگ. نمايد       شود دور نمي
تسويد تعريف سبز           به زبان آوري كه. كمر شكسته هزار كوه بار حسرت او ٨زمرد

بر كاغذ كشيده آب زمرد در سياهي انداخته تا  ١٠ييپرداخته مهرة چرخ مينا ٩رنگيش
شم چ به تا سبزة او را. اش نقش سرسبزي بسته سبزان بهارِ اول از الم شكسته     سبزه

 چون ١عندليب نوايان. چيدهاند سبزان هند دكان خودفروشي بر       غيرت بين ديده

                                                   
خوشرويان  اي كه نسبت به      زة او را ديده، عالقهخالي كرده؛ عاشقي كه در عالم خيال سب: پرداخته  .١

 .١٢ داشته آن را ترك بگفته

 .مغز كشانيدن                       مغز اثر گذاشتن؛ حالت مستي تا به تا به: دماغ رسانيدن به  .٢

نظر        الكلي خورده باشد كه عالم در چشمش سياه به كسي كه اين قدر زياد مشروب: سياه مست/سيه  .٣
 .١٢ بيايد

شارح . ١٢ حسب مجاز شايع است        به از دست رفتن قلم و از پا در آمدندر حالت سياه مستي   .٤
 .عبدالرزّاق

 .١٢زرد باشد ) شهال(در اينجا منظور شاخِ نرگس است، زيرا خود نرگس : رنگ نرگس سبز گردد      به  .٥

ست، ولي در اصطالح بيان كردن چيزي را با معني زيركي و زرنگي نمودن ا به در لغت: تعريف  .٦
 .١٢ اوصاف جميلة آن

 .١٢اعتبار شفق غصّه خوردن؛ غم و اندوه داشتن       به: خون در جگر افكندن  .٧

 .١٢ زمرد، رنگ سبز زمرد سبزي: كوه زمرد  .٨

 .١٢ رنگ سبز سبزه: سبز رنگي  .٩

ماليدند تا قلم  ار داده كه پيش از نوشتن روي كاغذ مياي قر     در اينجا فلك را مهره: مهرة چرخ مينائي.١٠
 .فضل علي. ١٢ روان بنويسد

پردازند آنها بدون       فكر شعر مي      شاعران هر وقت به: خالصة جمله اينكه. شاعر، سخنور: عندليب نوا  .١
د بسازند؛ يعني از توانن       اش با وجود هزاران سعي و كوشش سخن را سرسبز نمي       فيض تعريف سبزه

 .١٢ اش سخن آنها سبز شاداب است       فيض سبزه



  ٢٣٤  مينا بازار

  

نتوانند  ١هزار تالش به گلگشت گلشن انديشه پردازند غير از فيض ثنا سنجي سبزه  به
 در سر است و ٢حوران سبز پوش بهشت را هواي سودايش. كه سخن را سبز سازند

سحر  ٤نسيم. خريداري رسان ٣ر راه پيك نويدكمال انتظار گوش بر آواز و چشم د  به
حباب چشمش رشك افزاي بحر اخضرگرديده  ٥اش ديده    پاك بيني كه يك نظر بر سبزه

زبان در وصفش سخن گستر است و از فيض يمن ثنا و يمن توصيفش ماهي بحر 
  .چون قلم برداشته وصفش بر روي صفحة الجوردي نگاشته ٦اخضر سخنور

  خاتمه
 يمن  به كارساز و طالع شگرف كار خويشم كه ٨دستياري بخت/دوستداري منّت ٧رهين

پردازي اين شهر لطافت بهر متاع كاسد سخنم را چون جنس باال  ٩مدح طرازي و ثنا
 پايان دست داد و در بستة بهروزي و نيك اختري دست روز بازار فراوان و رونق بي

جي او كاروان كاروان رخت گران از فيض ثنا سن. بر رخم بگشاد ١الباب كليد فتح   به

                                                   
 .بهارعجم. ١٢ خيال و انديشه: تالش  .١

 .١٢خريد، خريداري : سودا  .٢

 .١٢خبر خوش، مژده ) ضم اول و كسر مجهول دوم             به: (نويد  .٣

اند و آنها منتظر اين پيك هستند رس       حوران مي نسيم سحر پيكي است كه نويد خريداري به …نسيم  .٤
 .١٢آنها برساند و آنها خود را براي خريد آماده سازند  داري بهيتا خبر خر

 .١٢گويند  سوارآبزبان فارسي        به: ديده  .٥

يعني داراي  جانوركند، يعني صاحب سخن مانند       اين واژه در افادة معني كار فاعليت مي: سخنور  .٦
 .١٢) دوح(جان 

 .١٢معني مقتول        معني مرهون مانند قتيل به      به: رهين  .٧

است اين لفظ  تاج اللغات در. معني طالع؛ چنانكه بداختر، بدبخت گويند      به) خاي منقوطه       به: (بخت  .٨
نيكي و بدي و قيل بخت و : است       عجمي است و قيل بخت عبارت از تقدير الهي كه در سرشت بنده رفته

را نيك و بد گويند بخت  معني بهره است و            به نصيباند زيرا      ها فرق گذاشته    يب يكي است و بعضينص
 .مداراالفاضل. ١٢نصيب نتيجة بخت است كه آنچه بخت باشد نصيب شود : خالف نصيب؛ بدانكه        به

 .١٢اشد يا غير اختياري ب يتعريف كردن چيزي را بر صفتي كه اختيار: ثنا  .٩

معني        كنايه از در باز كردن و گشاد كارها و آغاز فصل باران و شروع شدن باران و به: الباب فتح  .١
هاي ايشان مقابل باشد همچو       اند كه با هم خانه     بارندگي هم هست و نظر دو كوكب را نيز گفته

 .شرح عبدالرزاق. ١٢وس است عطارد كه خانة آن جوزا ست ناظر باشد با مشتري كه خانة او ق



  مينا بازار  ٢٣٥

 ٤گر ساخت و غمخانه جلوه ٣ارزاني      به اندازه در نظرم      بي ٢معني پركار ١قيمت لفظ ساده
تو بر تو بر  ٥رواجي بسته و رخوت گرد كساد       الم كاشانه دلم را از اجناس در تختة بي

كدة  عصمت  به هپشت گرمي بخت بلند و طالع ارجمند را  به دنرخ نشسته پرداخت
نيروي قوي پنجگي سعادت دست ادبار برتافتم توصيف  ٦اقبال      به يافتم و تعريفش

هايش كه هر يك لطافت بنياد و نزهت سرشت است و غيرت فرماي و حيرت  دكان
كلك عدن سلك نگاشتم و گلشن گلشن گل انتفاع چيدم و   به ٧افزاي هشت بهشت

دلفريب سخن پرداختم و آوازة  ٨هر هفت شاهد  به دامن دامن گوهر تمتع برداشتم و
 ١از دريوزة در فيض الهي پنج گنج. و شش جهت انداختم ٩هفت كشور  به زيبايش

 ٣را معمور كرده كهن دكان ٢آبياري فضل نامتناهي پنجاب دانش  به فراهم آورده و
                                                   

 .١٢ خالي از اغالق و اشكال: ساده  .١

  .١٢ مقابل ساده: پركار  .٢
 .١٢ كثرت و فراواني زيرا براي ارزاني فراواني الزم است به: ارزاني  .٣

الفاظ و معني كه رواج و قدر و منزلتي ندارند، خانة دل را بخت كار ساز ازآن : بسته… غمخانه   .٤
 .١٢ خالي ساخت

معني قماش و       جمع رخت به رخوت گرد كساد الخ؛ صفت رخوت است و: عبدالرزاق شارح گويد  .٥
قياس فرامين جمع فرمان     نظر نيامده، مگر آنكه به  اسباب است و اين چنين جمع لفظ فارسي به

 .١٢واهللا اعلم . مجعول باشد) بساتين جمع بستان(

صاحب اقبال . معني بخت و طالع و عظمت       و به ادبارا آوردن؛ ضد پيش و روي فر) كسر      به: (اقبال  .٦
 .مداراالفاضل .١٢ هر كاري كه دست بزند در آن موفق گردد      كسي كه به

 .١٢ كسرتين فصيح است       به: بهشت  .٧

ي، زنان و آن جنا، وسمه، سرخ         هفت آرايش و مشاطگي نمودن و نيز زينت دادن به: هفت شاهد  .٨
اند و بعضي خال      سفيداب، سرمه و زردك باشد كه زر ورق است و بعضي هفتمين را غاليه گفته

 .شرح عبدالرزاق .١٢ كنج لب يا در جاي ديگر روي رخساره گذارند      مصنوعي را كه از سرمه به

يي پادشاهان در عهد فرمانروا: يادآوري .١٢ كذا في المؤيد. شبه قارة هند. هفت قاره: هفت كشور  .٩
گفتند و سرتاسر قاره را كه تحت سلطة آنها بود هفت          مغول بابري هند، هر استاني را كشور مي

 .خواندند         قسمت كرده خود را فرمانرواي هفت كشور مي

 .١٢ شوند     محسوب مي) خزانه(حواس خمسه كه از لطف خداوند متعال پنج گنج : پنج گنج  .١

 .شرح فضل علي ١٢آنهاست  گفته كه دانش متعلق به پنجاباعتبار حواس خمسه       هب: پنجاب  .٢

فكر سخن سرايي، نظم پردازي و      اين نكته است كه چون از مدت درازي به  اشارتي به: كهن دكان  .٣
) ا بازارمين( نثر نويسي نپرداخته بود بنا بر اين كار نويسندگي راكد مانده بود، ولي از تأليف اين متن 

 .١٢ دو مرتبه تازه گرديد



  ٢٣٦  مينا بازار

  

سخنم  ٣سه برگه اندازه       زيب بي ٢فتح الباب تازه يافت و چار بازار اركانم ١ام    انديشه
اطراف   به سرسبزي و تازگي گرفته و گلشن سبز بختم بلند آوازگي صيت هنرمنديم

 و ٧در خلوت دل و ديده باهم نشستم ٦عمري. ٥عالم را فراگرفت ٤گيتي رفت و سه بعد
و وفق  ٨حسب دلخواه         به اتّفاق يكديگر از خامة شگرف كار اعجوبه نگار انديشه        به

نهال گل افشان قلم . اين عشرة كامله بر صحيفة قدر و جالل بستم ٩نقوش اوصافمدعا 
 عشره بسان سوسن ده زبان )٣٨صفحه (چون مدحش را آرايش داده عقول ١٠گلزار رقم

احسنت و تحسين و آفرين گشاده دماغ زكام فرسوده نشاطم عنبرآگين و معطّر         به
 طم سرسبز و بارآور شخص هنرمنديمو نهال پژمرده و خشك گشته انبسا ١گرديد

 ٣لباس تفاخر از گريبان چرخ اطلس       به قبول سرمدي رسيده و فرق اعتبار ٢تشريف  به
                                                   

 .١٢ سرايي و نثرپردازي فكر سخن: ديشهان  .١

 .١٢ معني ستون  اركان جمع ركن به. عناصر اربعه، چهار آخشيج: چار اركان  .٢

داراي سه حرف  سخندر اينجا سخن پردازي را سه برگه قرار داده چه واژة . نوعي از گل: سه برگه  .٣
 .شرح فضل علي .١٢است 

 .١٢ طول و عرض و عمق: سه بعد  .٤

باال و پيش و فراتر باالتر و گنج خانه و فرا گويا مقصود از فراخ است؛ چنانكه گويند ) به فتح: (فرا  .٥
معني ور و بر نزديك و       گويند اين كلمه به. معني تمام، فرا پوش  فرا كن يعني فراخ كن و نيز به

كار آيد، چنانكه گويند فراخانه يعني گنج خانه و فرا آب ده       دور، درهم برهم، پيشتر و گنج خانه به
 .مداراالفاضل. ١٢ يعني ميان آب انداز و فراهم آر يعني با بستن و گشادن فراهم كن

 .١٢ مدت دراز و طوالني: عمري  .٦

عتبار اينكه هر ا       دل و ديده به. يعني من بودم و دل و ديده غير از اين كسي را در آنجا جا راه نبود  .٧
آيد براي آن  نويسند، زيرا هر فكري كه در دل مي       ر سد آن را با كمك ديده مي      مطلبي كه در دل مي

 .١٢ الزم است كه نويسنده آن را ببيند تا پيش او آن فكر صورت بندد او آن نوشته شود

 .١٢طبق ميل و خواهش دل : حسب دلخواه  .٨

وصف مينا بازار . ه دكان و يك زنانه بازار كه در آن دكانها آراسته بودندوصف ن… اين عشر كامله   .٩
 .١٢ را نويسنده اين رساله در ديباچه بيان كرده

 .١٢ اعتبار رنگين تحرير و محتوي اين رساله به …نهال گل افشان قلم گلزار رقم.١٠

نويسنده . رسد      آن نمي         از ديدگاه پزشكي دماغي كه دچار زكام و سرما خوردگي باشد، خوشبو به  .١
 .١٢ دماغ نشاط من كه قبالً زكام داشت حاال ندارد و اكنون معطّر شده است: گويد

 .١٢ خلعت با بزرگي قبول گرديد: تشريف قبول سرمدي رسيد به  .٢

 .١٢ سر افتخار از چرخ اطلس نيز گذشته: اطلس كشيده… سر افتخار  .٣



  مينا بازار  ٢٣٧

كشيده از سبز بختي و فيروز طالعي سرخ روي جاويد گرديدم و رخت بخت از كنج 
گون روز افزون و سعادت گونا ١از آنجا كه از دولت. دكان روشناسي كشيدم        به خمول

مدد بخت خجسته اثر و طالع فرخنده فر براي   به خيال ستايش وااليش در سر داشتم
دريا دريا جواهر محامد بلند و  براي طلسم مضمون بر گنج هنر بستن بيره برداشتم

را كه از دير باز گريبان  ٢الماس تفكر سفتم و گرانجاني   به مناقب ارجمندش سبكروحانه
  .٣گير روزگارم بود دعا گفتم

  .واضح    به من تصنيف ارادت خان متخلص مينا بازارتمام شد كتاب 

                                                   
سوي كسي و نيز دولت چيزي است كه  ار، نيكي و ظفر و اقبال بهگردش روزگ) بالفتح: (دولت  .١

: اند    ان گفتهياز لغت دانا          بالضم نوبت و غنيمت و غلبه در جنگ و بعضي. گردد      دست مي       دست به
ر نظر ها بر عكس آن اظها          دولت بالضم غلبه در مال آخرت و بالفتح در جنگ و در كار دنيا و بعضي

 .منتخب .١٢ اند      كرده

 .١٢ گرانجاني صنعت تضاد است… در سبكروحانه   .٢

 .١٢ دم، خير باد و خداحافظي گفتممرخّص كر: دعا گفتم  .٣



  ٢٣٨  مينا بازار

  

  است در رسالة مينا بازار آمدهکه هايي              واژهفرهنگ 

  آ
  شربت: آب شكر
  ١٢ درخشش و تاباني گوهر و مرواريد: آب گوهر
  روشني، روشنايي، نور: آب و تاب

  مانند: آسا
  حاصل مصدر از آلودن :آاليش
  ١٢ آرايش :آيين

  ا 
در مويد . صحيح نيست جيمدر اسكندري است حركت بر . عزيز و بزرگ :ارجمند

معني  به همتا و غالب و گرامي يعني عزيز و بزرگ و در حل لغات است     بي: است
  نيز در مدار االفاضل ١٢ گران و بيش قيمت

  ١٢معني قيمت و ارج  به حاصل مصدر ارزيدن :ارزش
  .نگيري و بهار عجم اين اسم ماني نقّاش استدر فرهنگ جها :ارژنگ

   ١٢ارزش شدن، از اعتبار افتادن        بي :از دل افتادن
  .اعتبار شدن كنايه از بي: از نظر افتادن

  .پروايي بي :ناغاست
  ١٢ ابيات :اشعار
  (Satin).نام نوعي از پارچة ابريشمي :اطلس
  نادر و عجيب): م همزه و سكون عينبالض( اعجوبه

  جمع قدم: اماقد
  ١٢ تشويش و تردد كه تلخ استفكر و نظر، : انديشه
  شرمندگي، پشيماني :انفعال
  .عسل، شهد: انگبين



  مينا بازار  ٢٣٩

  .دشت اول: اول بها
  برعكس: برغميعني : اي

  مختصر :ايجاز

  ب
  شايسته، اليق، رايج، در خور: باب
  ١٢ شهپر: بال

  ١٢ بيش بها؛ گران قيمت :باالدست
  .باليقين :بتصديق

  .بنا كردن، كار بنّايي انجام دادن :ر پرداختنبتعمي
  ١٢ حالت رقص و پاي كوبي آمدن  به :بچرخ درآمدن

  كه كان ياقوت و جواهر ديگر دارد نام دريايي است :بحر اخضر
  فراوان، بسيار :بدخشان
  ١٢ بساط را چيدن، كاال را آراستن: برآوردن

  ١٢ مقابل :برابر
   سفته: برات

  وري كهط به طرزي؛ به :برنگي 
  رونق كردن بهم زدن، كار را خراب كردن، كار بي: برهم ساختن

چينند و بساط  اي كه آن را پهن كرده روي آن كاال را براي فروخت مي      پارچه :بساط
  .شطرنج و همچنين بساط قمار، فرش، گستردني

   .ماست را كيسه كردن.بساط را برداشتن، كاالي خور ا جمع كردن :بساط برچيدن
   .گذارد   فروشي كه كاالي خود را كنار خيابان براي فروخت مي خرده: اطيبس

  لنگه, عدل :بسته
  .روي سر افتادن اسب. سكندري خوردن :سر آمدن به /بسرآمدن

  .گشادگي :بسط
  ١٢ دست آوردن به با كمال ميل و آرزو خريدن و :بصد جان خريدن



  ٢٤٠  مينا بازار

  

  . شهري كه كنار دريا باشد :بندر
  ف عقلبودن خال: جبعبوال

معني جامة رومي كه داري چندين  به در اصل ابوالقلمون واژة تازي است: بوقلمون
از نوشتة صاحب قاموس پيداست كه اين معني براي كارگاه مناسب  .رنگ باشد

   ١٢ متلون. آيد       است چنانكه از اثر نويسندة اين رساله برمي
  .قيمت: بها
  فصل ربيع: بهار

  لنوعي از گ: بهار عنبر
  ١٢ ونبافتة ابريشمي مل :بهرمان

  ١٢ مخفف بهره: بهر
  عيب بي: آهو بي
  سروساماني بي :برگي بي
اي شباهت دارد كه از برگ مو     دلمه       به اي كه در شكل       واژة هندي است براي پيچه :بيره

  عهده گرفتن به كاري را براي انجام دادن: بيره برداشتن .پيچند        مي
  ظيميعتعارف، بدون تعارف شاه عبدالبدون : فانهتكلّ بي

  گويند كه دلش را كسي برده كه وي را او دوست دارد      مي بيدلعاشق را از آن : بيدل
  ١٢ باشد     خوانند زيرا او از وصل معشوقش نوميد مي     نوميد را نيز مي :بيدل
  بدون رياكاري بدون تصنّع، :ساختگي بي

  كار رفته است       به معني ظلم هم       به ظالم؛: بيداد
  بدون اجازه :دستور   بي

  ١٢ عاشق؛ بيدالن جمع آن :بيدل

  پ
  فضال آمده استلچنانكه در مويدا كنايه است از منزوي و گوشه گيرشدن؛: پا بدامن پيچيدن

  مودن رفتار پاكيزگيعبارت است از اختيار ن :پا بدامن تقدس پيچيدن
  مقيد: پابند



  مينا بازار  ٢٤١

  ورزد   ه باشد و عشق بدون لوث ميسي است كه در محبت خلوص نيت داشتك: پاكباز
  كسي كه نظر خوبي داشته باشد. يندكسي كه از نظر بد نب :پاك بين

  اصيل و نجيب. كسي كه در اصل وجود خود كثافت و آلودگي نداشته باشد :پاك گوهر
  خوش طينت. نيك خو: پاكيزه خو

  ا شناختنقدر و منزلت كسي ر: پايه شناختن
  مشغول شدن: پرداختن
  آراسته؛ مشغول شده :پرداخته

  ١٢ پاره پاره :پركاله پركاله
  ١٢ مالفة منقّش :پرند چيني

  ١٢ و مردهمعني كهنه و فرسوده         به پژمركب است از : پژمرده
  كمك، مددگاري :پشت گرمي

  مسابقه: پنجه در پنجه
  سراغ :پي

  بسيار، فراوان: پيراهن پيراهن
  با باي فارسي، زينت) از مصدر پيراستن( :يهپيرا

  گذارد       روي ميز پيش قاضي ميها را       پيشخدمت، كارمند دادگستري كه پرونده :پيشكار
  نذر، هديه :پيشكش

  ت
صاحب مصطلحات آورده كه  .خندة زير لب طوري كه سفيدي دندان هويدا گردد: تبسم

سخن زير لب و : آهسته باشد؛ چنانكه گوينداي كه      لب كنايه از سخن و خنده رزي
  .شرح عبدالرزاق يميني ١٢ تبسم زير لب

. كنند   وقت رونمايي نصب مي  به اي كه جلو تخت خواب عروس     پرده بضمتين؛: تتق
  . معني مطلق پرده نيز آمده  به جلوه، روشني و

  ١٢ آفرين: تحسين
  .وق سليقة خودنگه داشتن چيزها بر جاي آنها با ذ :ترتيب دادن



  ٢٤٢  مينا بازار

  

  ١٢ بزرگي و بزرگواري: تشريف
   ١٢ بيان: تقرير

  ١٢ آرزوي خويش نرسيده باشد       به كسي كه: تلخ كام
   ١٢ رنگين: تَلَوّن
  تصوير :تمثال
 توتون: تنباكو
. ايست سفالين يا بلورين بيضي شكل كه لوله و نايژه آن بر سرش قرار دارد      كوزه: تُنگ

است ؛       كوزه متّصل شود تَنگ است و سر لوله فراخ و گشاده       به كه اش آنجا       لوله
  ).فرهنگ معين(بلبله و صراحيه 

  .بخيل :تنگدل
معني پولدار و سخي و در جهانگيري بدون  به بضم تاي فوقاني و الف بعد واو؛ :توانگر

  ١٢ نظر درآمد به الف
نويسد كه منظور از آن   حات ميصاحب سراج االصطال. كنايه از حاصل كردن: ته كردن

بزرگ؛ چنانكه گويند پادشاه  به سبب نفي نسبت       به نفي نسبت چيزي باشد از خرد
در اينجا هم چنين است كه خورشيد با وجود اين كه از . چه كرد كه وزير خواهد كرد

ر ت سبب اين كه از خورشيد كوچك    به كه ماه تر است چه كاري انجام داده بزرگ ماه
  .شرح عبدالرزّاق يميني با تغيير اندكي ١٢ است چه كاري از دست او برآيد

  ١٢ تند رفتار: تيز تك

  ج
  .تا دير وقت در جايي نشستن: جا گرم كردن
  .جان نثاري: جان سپاري

 جيم تازي مفتوح و راي معجمه ساكن؛ قسمي از جواهر است براي تشبيه به :جزع
اي است سياه و سفيد كه چشم را بدان تشبيه      مهره جزع يمانيگويند . چشم  به
   ١٢ گويند سليماني هم مي آن را دانة .كنند       مي

  .در كمال غم و اندوه بودن، غصّه خوردن :جگر خوردن



  مينا بازار  ٢٤٣

  ١٢ عاشق: جگر سوخته
  فرزند :جگر گوشه

  چ
  ١٢ لذّت: چاشني

ان فروماندن از تيرگي و كور شدن است و هم كنايه از حير كنايه: چراغ از چشم پريدن
  ١٢ است
  ١٢ غالب آمدن، چسبيدن: چربيدن
  . فلك، آسمان :چرخ

  ).مداراالفاضل(عرش : چرخ اطلس
   ١٢ مرسادجملة معترضة دعائيه، اي چشم بد : چشمش مرساد

  .گذارند    ها مي      قليان كه در آن تنباكو و آتش پاره سر: چِلَم
  . چهره آرايي، صورت آرايي: چهره طرازي

  .رو گرديدن    به مقابل شدن، رو: ديدنچهره گر
  .آراسته :چيده برداشتن، از بين بردن؛. ترتيب دادن. آراستن: چيدن

  ح
   لعل :حاصل بدخشان

 آب نبات : حب نبات
  ١٢ جمال و زيبايي صورت: حسن تجمل

  .سهم، قسمت، بخش: حصّه
  .درج، جعبة كوچك، قليان: حقّه

  .گر معركه گير، بازي .مشعبد: حقّه باز
   .حقّة گلكار: حقّة بوته دار
   .قلياني كه داراي نقوش گل و بوته باشد. قليان منقّش :حقّة گلكار

  .شيريني: حالوت
  . زالبيه/زليبا/ زليبيا/ زلوبيا: حلقچي



  ٢٤٤  مينا بازار

  

  .نوعي از شيريني: انيرحلواي زعف
  .غم خورك: حواصل

و سياهي  حور بالضم جمع حورا بالفتح، زني كه سپيدي چشم او سخت سپيد: حور
برند و هر گاه  كار مي به معني مفرد  به فارسي زبانان. غايت سياه بود به چشم او
: چنانكه شيخ شيراز فرموده. كنند     در آخر آن اضافه مي الف و نون آرند      جمع مي

  .حوران بهشتي را دوزخ بود اعراف

  خ
  .سنگ سخت :خارا

نظر نيامده؛ بلكه بدون   به تازي جيم بعدالف  هاي لغت با در كتاب. شرمندگي :خجالت
ظاهراً تصرف فارسي زبانان . فارسي اين معمول است ليكن در كتب. يافته شدالف 
  . است
  ١٢ مبارك: خجسته

  .با ناز راه رفتن: خرامان آمدن
باريك بين، آدم صاحب عقل و دانش كه پي هر چيز را از كليات و جزئيات : خرده بين
  .برد     مي

  ١٢ رنگ سبز :خضرا رنگ
  . تشريف و سر بزرگي: خلعت

  مايه     تهي دست؛ بي :خالي كيسه
  .ندمطلبكار، آرزو :خواستگار

  پندار؛ خود ستايي :فروشي خود
  ١٢ حميت غيرت، بي حيا؛ بي بي :خيره چشم

  د
  .اثاثه. كاال. متاع) ٢(فرمانروايي) ١( :دارايي

   .آمدن با ناز راه رفتن، خرامان خرامان: دامن كشان آمدن



  مينا بازار  ٢٤٥

  ١٢ مقابل :در برابر
   ١٢ در برابر، مقابل :در پهلو
  اليق و سزاوار :درخور

  ١٢ بسيار، فراوان :دريا دريا
  ١٢ گدايي: دريوزه

   .اعتنا، مستغني گذشتن      نياز و بي    بي :دست افشاندن
  .غلبه، استيال: دستبرد/دست برد

  .فراهم شدن، مهيا گرديدن، حاصل شدن: دست بهم دادن
  .مداراالفاضل ١٢اجازه، رخصت، رضا)بضم و فتح نيز( :دستوري

 تشديد كاف تازي؛ جمعش دكاكين آيد، ليكن فارسي زبانان به واژة عربي است،: دكان
   .اشتباه است) دوكان( دال بعد از حرف واو برند و نوشتن حرف    كار مي     به تخفيف هم  به

  .عاشق، دل باخته :دلسوخته
  دو جانبه. هدو طرف :دو رويه

  ذ
  اندوخته :ذخيره
  .زنخ، چانه: ذقن

  ر
  .خوشبو: رايحه
  .كاال: رخت

  .خوشنودي و نام خازن بهشت: رضوان 
  .خرماي تر :رطب

  .پاسداري :رعايت
  ١٢ ي، اداي معشوقانهيادا خوش :ييرعنا



  ٢٤٦  مينا بازار

  

آنكه از وصال محبوب مانع : مصطلح شعراپاسبان، نگاهدارنده چيزي و در  :رقيب
  . الفاضلمدارا ١٢ باشد

  زرد شدن، زرد رو شدن: رنگ شكستن
  .رونق بازار، رواج بازار، گرمي بازار :روز بازاري/ روز بازار

  .نصيب گرديدن: روزي گرديدن
  .كسي كه در فكر و نظر اشتباه نكند، روشن ضمير: روشن نظر

  . خجل و شرمنده، شرمنده كننده: روكش
  .ادنناراحتي نشان د. بيزار گشتن: روي درهم كشيدن
   .گرم بازاري را از بين بردن، كساد بازاري آوردن :رونق بازار شكستن

  .بيخ گرفتن: ريشه دوانيدن

  ز
   ١٢ شاعر، سخنور، فصيح زبان :زبان آور

  ١٢ در اختيار بودن زبان :زبان بكام بودن
  ١٢ غل و غشطالي خالص و ناب، بدون : زر مغربي
و گرد  عمعني موي چند كه بر صد       به فارسي زبانان بالضم. اي از شب      پاره: زلفه زلف،

 برای برند و اين مجاز است     كار مي       به رويد و مخصوص خوبرويان است      گوش مي
   .سياهي شب

  .جواني كه دور صورتش موهاي نرم داشته باشد :زمرد خط
  .طعنه زن: زنخ زن

  ژ
   .ه، شوريده، آشفته و درهمدرهم رفت: ژوليده

  س
  آراسته: ساخته و پرداخته



  مينا بازار  ٢٤٧

  ساده لوحي :ساده دلي
  ١٢ ساز و سامان: ساز و برگ
   .كلمة تعجب، معني آن پاكيست خداي را: سبحان اهللا
  . نيك بخت، خوش بخت :سبز بخت

  ١٢ تره بار فروش: فروش سبزي
  ١٢ ارزشي كوچكي، بي :سبكي
  طريق :سبيل

   ١٢ ، طي نمودن، سپردنسپاردن حاصل مصدر از :سپارش
را هم  :فوفل )٢(چيزي را در اختيار كسي گذاشتن : سپاردن: از مصدر) ١( :سپاري

برند و دو  مي چون از وسط. باشد    شكل و اندازه شبيه حشفه مي        به سپاري گويند كه
   .ماند      نيمه كنند مثل قلب مي

  .طي كردن سفر: سپردن
  ١٢ ، حرف زدنسخن گفتن :سخن چيدن

   ١٢ شاعر، خوش بيان، فصيح زبان :سخنور
  .حاصل مصدر از ستودن: ستايش 

  سخن گو، خوش بيان، سخن سرا :سخن گستر
  .حرفي نيست، شكّي نيست :سخن نيست

مانع: سد  
  .كنند     اي كه جلو در ورودي نصب مي    پرده :سراپرده

  .لبند و بار، شنگول و منگو پروا، بي بي :سر در هوا
  معرب سراپرده :سرادق

  .از جا بلند شدن، سر باال كشيدن :سربرآوردن
  .در صدد بودن، در فكر كسي بودن: سرداشتن
  .محبت عاطفت، كم لطف، بي بي: سرد مهر
هم  لبالب. معني ريختن است     به شار معني لبريز است، زيرا      به بر وزن خروار؛: سرشار
  ١٢ گويند     مي



  ٢٤٨  مينا بازار

  

  آميخته: سرشته
  .قبول كردن آماده و راضي شدن،: سر فرو آوردن

  حلقه بگوش، غالم :سفته گوش
  .رونق يافتن، سپيد رو گرديدن،بر رخ آب و تاب داشتن: سفيد گرديدن

  .كشند    اي كه در آن جواهر را مي    سيم و تاري و سلسله :سلك
  ١٢ سوزد     حال كسي نمي  به كسي كه دلش. كسي كه بر حال كسي گريه نكند :سنگدل
  منتخب ١٢ بر رعيت بالكسر، پيش داشتن و حكم راندن: سياست

   .سخي؛ مستغني: سير چشم
  .آسودگي، استغنا :سير چشمي

   ١٢بالفتح طپانچه  :سيل
  .ست شري لنكااسم اين كشور در حال حاضر  :سيالن

   نقرة خالص و ناب :سيم ساده
  ١٢ عاشق، دلباخته: سينه ريش

  ش
  .ض كردناعرا: شانه گردانيدن

هم مخفف شاخ؛ در اينجا معني اول منظور . شخ هر چيز محكم را خوانند: شخ كمان
  .است، سخت كمان و محكم كمان

  ١٢ مغرب، مشرق، شمال، جنوب، باال و پايين :شش جهت
  ١٢ لباس دروني، زير لباسي) بالكسر: (شعار

  . خندة شيرين. تبسم: شكرخند
است    فتح خوانند و در سكندري آمده به يانبالكسر؛ بازي معروف و پارس: شطرنج

ولي . مدار ١٢ فتح صحيح نيست  به همان شطرنج است و) به تاي قرشت(شترنج 
زبان پراكرت كه زبان عامة مردم كشور  به نظر ويراستار اين است كه تلفظ اين واژه

 تُرنگچزبان سسنكرِت  به است ولي تلفظ فصيح شَترنگ باشد      هند مي
)chatorang (كنند     بنا بر اين اهالي ايران اين واژه را درست تلفظ مي. است.   



  مينا بازار  ٢٤٩

  گري، ساحري، جادوگري بازي: شعبده
   ١٢ بر وزن ترجمه؛ روشني :هعشعش

  )فرهنگ معين( رنجش اندكي كه ميان دو دوست پديد آيد: شكر آب
  ١٢ گوارا؛ شيرين كالم ؛ خوش بيان: شكربار
  ١٢ شيره گير كرده باشدكسي كه پايش در : شكرپا

  كنند نوعي از لوز كه مانند زلوبيا در شيره درست مي: شكر پاره
   .جود شكر خاينده، كسي كه شكر مي: شكرخا

  بهارعجم ١٢ باشد نوعي از رنگ سرخ كه آن از خجالت هم مي :شكر رنگ
  نوعي از سيب زميني شيرين: شكر قند

  ١٢رنگ باخته، زرد رو شده  :شكسته رنگ
  دستنبو: شمامه
  خوشبو: شميم
  استشمام كردن: شنيدن
  نمكين :شور

  ١٢ شوخ، شيرين كار، خوش ادا :شيرين ادا
  سرا، شاعر خوش بيان  سخن: شيرين سخن
  .خوش ادا، دختري كه حركات شيرين داشته باشد: شيرين كار

  ص
  راه :صدد
ثراً در روشنايي اك. مرضي است دماغي كه صاحب آن را مشاهدة نور مضر است :صرع

   ١٢ ماند      حركت مي      چشم بي
  ١٢ خالص مطلق، ناب :صرف
  مداراالفاضل ١٢ بخل :صرفه



  ٢٥٠  مينا بازار

  

  ط
  ١٢ محراب :طاق
   ١٢ يگانه، يكتا: طاق
  . مالئكه، فرشتگان: ران اولي اجنحهيطا

  ١٢ گذارند     شكل دنبك و يا گلدان كه عطّاران مشك و غيره در آن مي به ظرفي: طبله
   ١٢ يلبالفتح س :طپانچه
  .مداراالفاضل١٢آنكه آستين و يا گريبان را بشكافد. كيسه بر)به فتح: (طرار

  ١٢ تازگي؛ لفظ عربي است :طراوت
   .بنا نهادن، پي ريزي كردن: طرح كردن

  ١٢ برند      كار مي     به در محل استعجاب. عجيب: طرفه
معني           به فارسي زبانان بالضم و تشديد، موي پيشاني مرداف ناصيه و اطرار جمع و :طره

برند ولي در بعضي از ابيات طره غير از زلف هم مستفاد        كار مي     به زلف و كاكل نيز
   ١٢ شود     مي

   ١٢ شيرين بيان، خوش سخن: طوطي مقال

  ع
   ١٢ آيد دست مي به فراواني به كه از آنجا جواهر. نام شهري است :عدن

 .شيريني، حالوت: عذوبت
نيز آمده و هر چه غير از طال و نقره باشد، آنچه  را بفتح، رخت و متاع و بفتح :عرض

در متن اين رساله هر يك از اين معاني . برآن از ديدگاه حسب و شرف فخر كنند
  .كند    تطبيق مي

  وسعت، پهنايي :عرض
  ).منتخب( .بكسر و تشديد، پرهيزكار و پارسا شدن :عفّت
  .گردن آويز. حمايل) بالكسر( :عقد

  پرتو :عكس
  سرا شاعر، سخنور، سخن :عندليب نوا
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معني اين هر دو . ها دارد     نوعي از آالت موسيقي و نوعي از چوب خوشبو كه گره: عود
كار       به يكي اينكه. دهد     قليان در مجلس سرور دو كار انجام مي: جمله اينكه
نوازد و از تنباكويي كه       قليان ني مي پردازد و دومين اينكه از نيچة      مزاميري مي

  ١٢ سوزد      باشد و روي سرقليان گذاشته شده مي     عود مي       به مخلوط

  غ
در . لفظ عربي است، مركب و قيل روغني است خوشبو و سياه بدان خضاب كنند: غاليه

   .مدار ١٢ غايت لطيف به حل لغات است عطري سياه
  .از حد گذشتن: غلو
  .محزون، پژمرده خاطر: دله چغن

  افسردگان :غنچه طبعان

  ف
  ١٢شأن و شوكت  :فر

  .خوبان به نام شهري است منسوب :فرخار
  ١٢ مبارك: رخندهف

  .فراواني، زيادتي: فرط
  .سر :فرق

  .برچيده؛ برداشته: فروچيده .برچيدن؛ برداشتن: فروچيدن
  ١٢ انديشه، خيال: فكر

  .زمندسبز بخت، خوش بخت، پيرو :فيروزه بخت

  ق
  .بسيار، فراوان، در مقدار و تعداد زياد: قافله قافله



  ٢٥٢  مينا بازار

  

بالضم؛ كوكبي ساكن نزد فرقدان كه  ١٢ اي مدار فلك بر اوست    نقطه :قطب شمالي
داراي دو كوكب است؛ جنوبي و شمالي كه در . كنند     سمت قبله برآن تعيين مي

  .بعضي بالد شمالي مرئي است و جنوبي غير مرئي
   ١٢گردن، پشت گردنپس : قفا

  پذيرفتن، ضد رد: قبول
ي كردند در راه ن     اسب دواني ميميان عربها اين رسم بوده وقتي كه : قصب السبق

   .شد     رفت برنده محسوب مي       هر كه از آن ني جلوتر مي. گذاشتند      مي
  ١٢ رخت خانه. بالضم؛ كااليي از هر نوع و جنس و از هر جايي :قماش

  .قند مكرر: دوبارهقند 
در شرح مخزن . ونشكل مل     به كماني. رنگين كمان) بضم اول و فتح دوم(: قوس قزح

سبب ظهور آن اين است كه آفتاب از پردة ابر . است و آن جز در هواي ابري نباشد
تابد و در هوا از عكس آن قوس قزح پديد آيد و اگر آفتاب در      بر زمين نمناك مي

شود و اگر آفتاب در مشرق باشد قوس قزح از    شرق مي ور آن درمغرب بود ظه
  .گويند قوس قزح نام ديوي است. گردد     جانب مغرب ظاهر مي

  ك
  . پاي بند، مقيد: كار بند
  .دستگاه و محل كار بافنده :كارگاه

  .بسيار، فراوان، زياد در تعداد و مقدار :كاروان كاروان
  ١٢ نوعي از شيريني: كام جان

  ١٢ ناقص، ارزان :اسدك
   بزرگي: ييكبريا
  خانه  :كده

  .فضل علي ١٢ پيچند كه دخترها دور سر خود مي) فرفري(زلف و موي مجعد: كالله
   ١٢ حلقة تارهاي نخي مانند تسبيح؛ كالفه :كالوه

  .شرح عبدالرزّاق ١٢ عشوه فروختن، با ناز و تكبر راه رفتن: كاله كج گذاشتن



  مينا بازار  ٢٥٣

   ١٢ يقدريگمنامي و ب: كنج خمول
  .راه دادن: كوچه دادن
  .راه يافتن :كوچه يافتن

صورت  به بر وزن مهوشان، مخفف كاهكشان و آن سفيدي است كه در شبها: كهكشان
هـاي ريـز در تعـداد فـراوان جمـع           گردد كـه در آن سـتاره         راه در آسمان نمايان مي

  ١٢ عربها آن را مجرا گويند. گردند     مي
  .موز: كَيلَه

  گ
  ١٢وقت  :گاه

  ١٢ كهولت، بسيار پيري و سستي :گرانجاني
  .جمع آوردن: گرد كردن

  ١٢ حريص: گرسنه چشم
  .پر عاطفت، پر محبت، با جنب و جوش: گرم خون

   .رونق بازار: گرمي بازار
  .رونق مجلس: گرمي مجلس

  ) شيريني(مزه؛ تصغير گز: گزك
  مثل گستاخ :گستاخانه

  ..حجابي     بي :گشاده رويي
  .كنايه از خورشيد: گل آفتاب

  .گل آفتاب گردان: گل خورشيد
  .گلي سرخ و زرد: گل رعنا
رويند آن نوع قطعة زمين بسيار خوب     مي ها گلزميني كه در آن : گل زمين/ گلزمين

  ١٢ شود محسوب مي
  .كند      تكرار لفظ بر كثرت آن داللت مي :گلستان گلستان

  بسيار: گلگل



  ٢٥٤  مينا بازار

  

  بدار گوهر آ :گوهر تر
  ١٢ دنيا روزگار، زمانه/ دني :گيتي

  ل
  ١٢ تينها      معني بي      به از باب تفاعل لصيغة اسم فاع:المتناهي

  .غضبناك شدن: لب گزيدن
  .از لخلخه پيراسته، خوشبو كننده: لخلخه پيرا
باشد كه از     گويند گاوي در جزاير درياي اعظم مي. نوعي از گوهر است: چراع لعل شب

 ١٢ كنند                                                        آيد و در شب از آن براي روشني استفاده مي  دست مي به هرآن جوا
  .عبدالرزاق

  .نوعي از لعل :لعل قطبي
  مرواريد بزرگ :لولو/ لؤلؤ

  . تابهگردد و لولة آف         نوعي از پارچة نازك كه مانند لوله گرد و لوله مي :لوله پيچ

  م
 شود كلمة واحدي است،     از فرهنگ جهانگيري و مدار االفاضل دريافت مي :ماالمال
  .، نه آنكه الف اتصال در ميان دو كلمه آورده باشند؛ مثل گوناگونپرمعني       به
  كاالبراي فروش :متاع
 ١٢ كاالي كم ازرش؛ جنس پيش پا افتاده؛ چيز زبون :متاعي از چشم افتاده/ متاع
  . نتخبم

  .صورت گرفتن: متمثل گشتن
  .وابستگان :متوسالن
  .مانند: مثل
آميزش عود و عنبر و مشك سازند و نوعي از  به از عطريات كه نوعي نام: مثلث

شكل  به دارند و هم چيزي     شكل گوي درست كرده در دست نگاه مي به خوشبو كه
 و مثلث مهر و ماهاي است      قرص از صندل و غيره تركيب دهند كه سه گوشه



  مينا بازار  ٢٥٥

تبار اينكه در اسمش سه عا به يا تثليث مهر و ماه كه سعيد باشد  به اعتبار نظر  به
  . شرح فضل علي ١٢ حرف است

   ١٢ كه براي تسخير و محبت مؤثر است) حرز( نوعي از تغويذ: مثلّث
  .شرح فضل علي. اند      حكما دماغ را سه گوشه نوشته: مثلّث دماغ

  ١٢ خلل پذير: مختل
  .ذائقه، ذوق: مذاق
معني     به نيز! كار رفته، يعني جاي تو فراخ باد      به جاي فراخ؛ در اينجا براي دعا: مرحبا

وقت پيش آمدن حالت خوشحالي، شادي        به :صاحب بهار عجم گويد. خوش آمد
   ١٢ گويند     و خرمي مي

است كه در آن  مزيوت هاصل صورت اين واژ. معني فضيلت به بر وزن غنيمت، :مزيت
 اين جهت اين واژه به بدل كرده در آن ادغام كردند و يا را با حرف واوحرف 

  ١٢ گراييد مزّيتصورت   به
   ١٢ معني مكيدن آمده است      به )اول مفتوح و ثاني مكسور     به: (مزيدن
  ١٢ باز گردانيده شده: مستعاد
  ١٢ فايده يافته شده: مستفاد
  .دماغ :مشام

   .برجيس: شتري چرخم
  مشك ريزي :مشكباري
  .يكديگر هنگام مالقات       به دست دادن. دستگيري: مصافحه
  .تنگي، سخت گيري: مضايقه
  . بغل گيري، دست درگردن يكديگر انداختن، همديگر را در آغوش گرفتن: معانقه
  .گريميمون بازي و تماشا: معركه
  ١٢ لبريز پر، مملو، :معمور
  . رينييشنوعي از : مغزي

  .فروتني، عجز و انكسار :ماليمت
  ١٢ عالم علوي :ملَك



  ٢٥٦  مينا بازار

  

  ١٢ عالم سفلي :ملك
   ١٢درخشش و تاباني ماه  .نور ماه؛ روشني ماه) تركيب مقلوب(: مهتاب
تعريف كردن چيزي را بر وصف آن كه اين عمل بدون اختيار است؛ چنانكه : مدح

  . ف گوهر بنا بر درخشاني و صفاي آنيتعر
  مراد از فرشتگان  :مسبحان

اين   به يعني ثابت با سلم كرده و بيع و سلم عبارت است از خريدن كااليي و اين :مسلم
  .صورت است كه هنگام عقد بيع موجود نباشد و نام پارچة ابريشمي

   ١٢ كان زر و جواهر، اصل و مركز هر چيز) دال و كسر ميمبفتح ( :معدن
   .سخن سرا، سخنور، شاعر: معني پيرا
  مالقات : مالزمت
   روشني مهتاب و مهتاب نيز، معني تاب مه كه روشني ماه است آمده،: مهتاب
  ١٢ فصل پاييز ايام خزان، :مهرگان

  ن
   ١٢ پست، نااليق، كمينه :ناسزا

   ١٢ قولنج :ناف پيچ
  . خوني است كه در ناف آهو نوع خاصّي گره گردد: نافه

  تازگي :نزهت
  .جواله، بافنده :نساج

  ١٢ خوشبوها :نفحات
  خوشبو: نفحه
  .برند       كار مي       به خرما و درخت خرما، ولي فارسي زبانان براي درخت :نخل
  .صورتگر :نقّاش
اي را گويند     اول نقطه باشد و دوم نشانه. دو معني دارد. با اول مضموم، ثباتي زده :نكته

معني  به مداراالفاضلدر . زدن سر انگشت يا سر چوب بر زمين پديد آيد  به كه



  مينا بازار  ٢٥٧

پوشيده و پيچيده و پوشيدن زمين از سر انگشت يا با سر چوب آمده است و امري 
  .اند   ادراك آن نكته يعني زمين كندن واقع شود نيز نكته گفته  به كه
  سخن سرا، سخنور، شاعر : سرا نكته

. نيبراي نسبت است، مثل رنگينون  و يا. نقش و نگار به منقّش؛ منسوب :نگارين
  .تصوير منقّش

  . نو آرايش: نوآيين
   .ميوة نو رسيده: نوبر

اي است قزمز رنگ براق كه تمام نوكش چون منقار طوطي سرخ است ولي       پرنده : نوري
  .غير از جنس طوطي است

   ١٢ شيرين: نوش آگين
  ١٢ شيرين :نوشين

   .خواهش، احتياج: نياز
  .ب و نيرنجات جمع آننيرنج معر. بالفتح جادو، سحر طلسم: نيرنگ

  و
  .مصرف انجام دادن       كار بيهوده انجام دادن؛ كاري بي: ورق گرداندن

  .خطرة شيطاني: وسوسه
  ه

  ١٢ شبه قاره هند: هفت كشور
   ١٢ مقابل :هم پنجه

  ١٢ مقايسه، تقابل: هم پيچگي
  ١٢ كيسه، صره: هميان
 كنند؛     اظهار هنرمايي خود ميگيران  سرايان و معركه محلّي كه در آنجا داستان: هنگامه

  .رونق، گرم بازاري
  .خواهش، ميل، آرزو، هوس: هوا

  .دوستدار، خيرانديش: هواخواه



  ٢٥٨  مينا بازار

  

  ي
  .باطن دشمن باشد     به ظاهراً دوست و .كار، دغل دوست دوست فريب :لباسييار 

  .كرد    شمال هند فرمانروايي مي اسم يكي سالطين ترك كه بر :ياقوت
  .جرم اقوت بيي :ياقوت جگري

  ها       خشكي روده :يبوست
  .كلمة تفسير :يعني

 .ضد دورو، منافق .آنكه ظاهر و باطنش يكي باشد: يكروي
  ١٢ بركت: يمن


