
  ١٢٨  قند پارسي

  او يها و رساله يمال طغرا مشهد

  ♦محمد عابد حسين دکتر
توان گفت که  يم. دياوج کمال رس  به )١٠٦٨- ١٠٣٧(در زمان شاهجهان  يات فارسيادب

م يعظ يگزار هين دوره سرمايران مانند ايخ فرهنگ هند و ايک از ادوار تاريچ يدر ه
حد و  يقات بيو تشو هانداز يب يها جه بخششين نتيا. امده استيعمل ن  به يفرهنگ

دربار   به که ارباب فضل و کمال از اطراف و اکناف عالمبود حساب شاهجهان 
                 و پ رافتخار سلطنت  ييعصر طال عصر،ن يشک ابدون . شاهجهان هجوم آوردند

 بزرگ ي     ن مرب ياسرپرستي ر شعب علوم و فنون تحت يود که سار يمشمار   به انيموريت
دست  رهيسندگان زبردست و سخنوران چياز نو يکينجا يا. افتي ي           حد  کمال ترق  به

  .ميده يقرار م ياو را مورد بررس يها و رساله يمشهد يمال طغرا يعني
س عهد شاهجهان شهرت ينو ان انشاپردازان مشکليفانه در منثر متکلّ يبرا امال طغر

د گوشة چن. اند طغرا بخل نموده ينگاران در شرح احوالِ زندگان تذکره. العاده دارد فوق
. ن است که اصلش از مشهد مقدس استيشود ا يکه از خاللِ آثارش روشن م يزندگ

 نگاران تذکره شتريب. اختالف است يقدر نگاران تذکرهن ين زادگاه مال طغرا در بييدر تع
 الشعرا اضيو ر ينيضا و تذکرة حسيدبيو  النفايس مجمعو صاحب  يمانند طاهر نصرآباد

 يالغرائب و باغ معان الکالم و مخزنةصالشعرا و خالةرام و تذکرو شمع انجمن و مآثرالک
 يکين را و تنها يقزو ياند و برخ شه بهار مشهد را مولد طغرا نشان دادهيو تذکره هم

االصل است و آنها که مال طغرا را  ين است که مال طغرا مشهديالکن درست ا. ز رايتبر
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  هاي او مال طغرا مشهدي و رساله  ١٢٩

 ياند حاالنکه طاهر نصرآباد ستشهاد گرفتها ياند از تذکره طاهر نصرآباد نوشته ينيقزو
 يزيمال طغرا تبر”: سدينو ينگفته بلکه م ينيچ وقت قزويعصر مال طغرا است و ه هم

پور،  يدر کتابخانة خدابخش بانککه  ينسخه خط. “ست يگفت که مشهد يم يشخص
طبع دارد و نسخة چاپي که از چاپخانة ارمغان، تهران را مضبوط است همين عبارت  پتنا

ر در بخش دوم بر يصاحب تکمله تذکره شعراي کشم. شده است همين جوري است
  :سدينو يه ميحاش

که  يتذکرة نصرآباد ينسخة خطّ. ينينوشته است، نه قزو يزيتبر ينصرآباد”
ن طور اشتباه شده ياز مؤلف نشتر عشق هم. دارد يزيز تبريپور است ن يدر بانک

  .“وشته استن يزيتبر يجا  به نيهم قزو او. است
 اند و اشتباه افتاده  به يپس از طاهر نصرآباد يها دا است که تذکرهينجا پياز ا

تضاد  در ينصرآباد که با قولاند  ن را زادگاه مال طغرا نشان دادهيز، قزويتبر يجا  به
د که نزد مشهد يگو يم يخودش را طوس» نامه يساق«م که مال طغرا در ينيب ياآلن م. است

  :ديگو يمال طغرا م» تيالب يما ف يت ادريصاحب الب«است که  نياست و حق ا
ــفر از گلســتان طــوس   بـه تکليــف آن هنــدوي چــاپلوس  ــدم س   گزي

  ٭
ــدو  ــا هن ــن  يز راه دغ ــت م   به طوس آمد از هند چون اهـرمن   بخ

در اواخر عهد  و االصل است يح روشن است که مال طغرا مشهدين توضياز ا
» ساز سفر«نامه تحت عنوان  يدر ساق. ١هند آمد به از مشهد) ١٠٣٧-١٠١٤(ر يجهانگ
  :ديگو يطغرا م

ــه تکل ــب ــدوي ــاپلوس يف آن هن ــگز  چ ــوس  ي ــتان ط ــفر از گلس   دم س
ــ  ــارغ ز ط ــون ف ــدم يچ ــازل ش ــدم     من ــل ش ــد داخ ــة هن ــه غمخان   ب

ـ دلم گشت عازم که تـا پا  ــ    ه تخـت ي ــر س ــر ب ــنم راه س ــت ياهيک   بخ
  ها بر سـر مـن گذشـت   م چيچه گو  ن پهن دشـت يمه گشتم در ايسراس

ــند  ــدآباد و سـ ــا احمـ   ٢هـر شـهر هنـد    يمايشدم کوچه پ  ز بنگالـــه تـ
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ک يموده است بلکه طغرا در يهند را پ شهرهايشتر يباو شود که  ينجا معلوم مياز ا
 ينخست شهر دهلاو . مختلف هند را مفصالً شرح داده است يبند احوال شهرها عيترج

  :دهد يقرار مخود سرايي  را موضوع زمزمه
ــاد شــاهجهان شــد   جهان تازه چون صحن باغ جنان شد  ز شــهري کــه آب

ــدرازي ز طــي  ــاجزک ــد ع   بـه پهنــايي بــازار او چــون روان شــد   ردنش مان
  ١ولي ضـبط سـرکار صـاحبقران شـد      به هر خانه صد گنج زر گشـت بيـدار  

  :ن استيريقرار ز بهشده  داده وضيحبند ت عين ترجيکه در ا ييشهرها
درآباد، يسه، حيآباد، جونپور، بنارس، پتنه، دهاکه، ار در، الهيآگره، اتاوه، ب، يدهل

ر، ين، اجميپور، سرنج، دهلپور، اُج احمدنگر، بکالنه، سورت، برهان شمسر، ينورس، جن
  .، رهتاس، گجرات کوچک، پشاور و کابلير، گجرات، کچ، تته، ملتان، الهور، کاشيانب

نهرها و  يژگيوو  سروده يخوب  به شهرها را نيا يرنگيص و نيخصامال طغرا 
اسلوب   به مناظر قدرت را زيف کرده نيها و بازارها را توص وهياها و صحراها و ميدر

  :اين شعر نشان داده ابرا  بختي خودش بديع ستوده و در هر بند سيه
ــه    نه لينه نه دينه نه کانـا نـه پينـه     مــرا زيــن ديــار ســراپا خزين

  :کند ياد مين طور ينه را بدن ضمن شهر پتيدر ا
ــنگرد  ار پتنـــهيـــبهـــار ارم تـــا نشـــد  ــه ي ــار پتن ــل خ ــاز گ   د دمس

ــاوا ينســ ــردوس م ــان ف   اشــجار پتنــه بــه رســاند يدعــا مــ  م از درخت
ــزان ره ن  يخت برهم گُل نو بهـار يز بس ر ــديخ ــه اب ــه ب ــزار پتن   گل
  کف رخت زرخار پتنـه  به رديچو گ  د تابـان يکـار خورشـ   يکند مشتر

  ز طنبـــوره ســـازان بـــازار پتنـــه  د طنبـوره خواهـد  يـ ک بهـر ناه فل
ــوهر ق  ــود گ ــيش ــراوت يمت ــه   از ط ــدار پتن ــاط دوکان ــزف در بس   خ

ــد   چو قصري کند طرح معمـار پتنـه    ز آب طــال خــاک را گــل نماين
  ز بــس نقــره دارد ســمن زار پتنــه  صد دفتـر گـل   به شنگنجد حساب

  ي ز کهســـار پتنـــهگيـــاه خزانـــ  فـراهم چـو گـردد شـود پشــتة زر    
  بود حاصـل يـک زمـين دار پتنـه      گندم فروشـي  چهل گنج قارون ز
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ــه    ــراپا خزين ــار س ــن دي ــرا زي   ١نه لينه نه دينه نـه کانـا نـه پينـه      م
  :ديگو يدرآباد را هم موضوع قرار داده ميشهر حطغرا 

ــو در ح ــچـ ــدرآباد خُنيـ ــاگر آيـ ـ به چنگش مقـام حسـن شـاعر آ     ديـ   دي
ـ ک تاک صد دختر آيکه از بطن   مشياز نسـ  گل کنـد  يگيچسان دا   دي

ــادر يبجو  ز کـاخ چمــن گــر جوانــان مجلــس  ــوض م ــر ع ــد دخت ــآ ن   دي
ـ نش درآيـ چاگر طـرح   ـ برآ ياش کلک مـان  از عهده يک  کاغـذ  بـه  دي   دي

ـ جزا يسـو  بـه  رود چون متاعش ــودا  ري ــت يز س ــر زر آ يآن کش ــپ   دي
  ديت از آن کشور آاقويدو صد پسته   کويپ به ک بندرش جنس گر شديز 

ــوهر آ   عمـان  بـه  از آنجا يخزف گر فرست ــوض گ ــارت ع ــز راه تج   دي
ــ ــاس او را  يبب ــان الم ــعت ک ـ چشمت درآ به که ملک صباحت  ن وس   دي

ــر آ    ه افتد ز هولشيچو بر مشت گل سا ــة زرگ ــون بوت ــال دار چ ــط   دي
ــرا  نش ز صـندوق گـردون  يـ ر زميبه ز ــر  يدف يبـ ــه زر اختـ ــآدرنـ   ديـ
  ٢نـه ينـه نـه کانـا نـه پ    ينه نه دينه ل  نـــهيار ســـراپا خزيـــد نيـــمـــرا ز

 مخصوص ياز حيث منش شاهجهاندر عهد او شود که  يکشف م ااز کالم طغر
بلخ و  يهجر ١٠٥٦که شاهزاده در سال  يو هنگام رسيدخدمت شاهزادة مرادبخش   به

سبک  هب دربارة فتوحات يبود و گذارش مفصلاو رکاب  بدخشان را فتح کرد طغرا هم
 در آخر عمر. ٣الفتوح نام داردةکه مرأ نگار آورده است ةرشت به ار پرتکلّف و مصنوعيبس
و در  ٤ر آمديکشم به زاده يوان مشهور قاضيرزا ابوالقاسم ديک و رفاقت ميتحر  به

و همانجا در  در بر کرد يشيکسوت درو ،مشغول شد يسنج يدر معن ينينش عزلت
و در  ٥اين جهان رنگ و بو را پدرود گفت يهجر ١٠٧٤سال ر در ياوايل عهد عالمگ

  .٦م مدفون شديجوار کل  در مزارالشعرا
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سزايي  به يي دستاب است و در شعرگوي يخوش فکر و معن يمال طغرا شاعر
زيرا . است يش در نثرنويستدة شهرمف طبع آزموده است ولي عاصنادارد و در همه 

در او . ت از خداي متعال وديعت داشتکه او منشي طبيعت بود و درين فن کمال قدر
آثار گوناگون طغرا . مهارت کامل داردو دستي  چيره ،اظهار قدرت قلم و هنر نمايي

  .گيرد ميجاي گذاشته که در رديف شاهکارهاي نثر فني عهد شاهجهان قرار   به منثور
ت دهم که تا بست و پنج درياف را مورد بررسي قرار مي اهاي مال طغر اينجا رساله

  .ها هم هست که در پي گذاشته ها و نامه شده و عالوه برين رقعه

  مال طغرا يها رساله
کند  يف مير را توصير جنت نظيست که بهارستان کشم يا ن رسالهيا: فردوسيه. ١

  :آغاز. عبارتش مصنوع است
 يپرور ين بوستان معنيست از ا يه طغرا عبارتيفردوس. ميبسم اهللا الرحمن الرح”

از جو قلم انشا در . ت پرداختهيطراح به ريبهشت تحر يوسم اردچون در م
ن و خط و خال يسنبل و نسر يجا  به ين رضوان پسند کاغذش از برتريزم

  .١“…غلمان نهال ساخته
  :آغاز. اين رساله مختصري در مدح شاهزاده مرادبخش است: المدايح تاج. ٢

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المــدايح شــده تــاج بــه مخاطــب  هچون اين نسخه زيب لوايح شـد 

ــرا در اوراق زر   ــين طغـ ــه آيـ   ٢بـاالي سـر   بـه  ها نهنـدش  رقم  بـ
چتر سحاب  به ست که تاجداران گلشن را نگارش ثناي شهنشاهي  به سرخرويي قلم

  .سرفراز گردانيده
در اين رساله مال طغرا حاسدان و خصمان خودش را نشان داده و چندين : الهاميه. ٣

  :آغاز. را هم تذکر دادهکتاب مختلف 
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الهاميه طغرا سماوي کالمي است از پردة غيب يعني . بسم اهللا الرحمن الرحيم”
  …شاهد الريب به اين انشا افالک پيامي است

  :نويسد در پايان مي
  ١“در بزم سخن ساز مالمـت نشـود    اين شوخ مقاله دار ز خدا اميد ک”

از  مرادبخش هرش مفصل حملة شاهزادست بر گزا ين رساله محتويا: الفتوحةآمر. ٤
در آن  يو فتوحات درخشان و يهجر ١٠٥٦بلخ و بدخشان در سال   به شاهجهان

 ن جهت آن راياز ا. ن کتاب اظهار قدرت قلم بودهينگارش ا ازغالباً منظورش . اريد
مبالغة  يو معنو يع لفظيع و بدايصنادر انة مروج آن زمان نوشته و يسبک منش  به

خ در پوشش عبارات يقت تاريمطلب و حقاصل  يخرج داده است که گاه  به اريبس
  :ن طور استيآغاز ا. گردد يچ مکتوم ميچ در پيات پيو کنا

ست که چون ساختنش  يالفتوح طغرا سخن جلةمرآ. ميبسم اهللا الرحمن الرح”
تازان  هکي. ش رو ساختهيخو يساز نهييم کشا از خجالت آيسکندر اقل. پرداخته

فوج  يمددگار به ر گفتاراند کهيدل يش ناصرير از دولت ستايردان تقيم
  .٢“دينما ينموده و م يان را فتح و نصرت رويم کشايمکرمتش اقل

. ح دادهير بادشاه را توضياحوال دربار جهانگ از يمختصر هن رساليدر ا: مرتفعات. ٥
  :ن استيکتاب ا يابتدا

افت ير فصاحت کوکبة ظهور از مرتفعات طغرا سپه. ميبسم اهللا الرحمن الرح”
ن يکه خسرو زر يشام… درجه نور شتافته به ن انشا مهر بالغتيو از علو ا

  .٣“سوار بود يروزير آفتاب بر تخت روان فيجهانگ يعنيکاله 
  :شود ين طور آغاز ميرساله ا. ر استيف کشمين رساله تعريدر ا: اتيتجلّ. ٦

م ناطقه يساز کل يهوشيش بيطغرا تا از تجلّيات خو. ميبسم اهللا الرحمن الرح
  .٤ديظهور نرس  به ش در باب نظم و نثريک ت آن حقيخالق يد معنينگرد
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 يعيعبارت بد به ر راين رساله بهار کشميدر ا: يعيا مشابهات بدي يعيمشابهات رب. ٧
  :ن عبارت استيا به ابتدا. شرح داده است

بان ينغمات عندل  به طغرا نسبت يعيات ربمشابه. ميبسم اهللا الرحمن الرح”
ان چمن سحر يکعبة نوا سبعة معلقات قمر يزگيآو  به د ويگلشن اعجاز رسان

  .١“دهيمنسوخ گردان
رساله  .مال طغرا در اين رساله شاهزاده شجاع را مورد توصيف قرار داده: کنزالمعاني. ٨

  :شود آغاز ميين چن
 ست کاغذين ديوار و خانة گنج زري طغراکنزالمعاني . بسم اهللا الرحمن الرحيم”

س مخزن دهان ينفا. ست اما حاتم کردار اين در مصر انشا قارون زيوري  به
  .٢“پيشرو انبيا اکرام نموده به ست که خزائن رموز شريعت جواهر حمد مکرمي

. ر وجود داردينموده که در راه کشم يفرا معر انکمن رساله هشت يدر ا: وادرتعدادالنّ. ٩
  :شود ين طور شروع ميا
ن مقاالت يست از ا يوادر در طغرا عبارتتعدادالنّ. ميبسم اهللا الرحمن الرح”

  .٣“بهر خياالت دلنشين ست يا هيطلب انشا سرما ين نزد معنيرنگ
ن ير وجود داشت در سراسر ايدر کشم هک سرچشمي» چشمه کام«: الغرايب مجمع. ١٠

  :ن طور استيآغاز ا. داده است ف قراريرساله همان سرچشمه را مورد توص
  ميبسم اهللا الرحمن الرح”
ــرا  دين نسخه که پادشـاه گولکنـده شـن   يز ــه طغ ــ  ب ــد رس ــرو هن ــان خس   دينش

ـ االت غريع خين جميچون گشت در ــوم  بي ــه موس ــع ب ــب مجم ــگرد الغراي   دي
موج ساز جوش و خروش کرده و کوه مطربان  يا ست بتار ترصد يقانون روش

  .٤“…نوازش درآورده  به منشينش مضراب  به شيدر کنار خو
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  هاي او مال طغرا مشهدي و رساله  ١٣٥

و معقوالت  يد و معانير و عقايعلوم تفاس يها ن رساله کتابيدر ا: ات طغرايقتحق. ۱۱
  :آغاز. ع استيبد يلياسلوبش خ. را مورد انتقاد قرار داده

االت راه يخ يآسمان تازگ به چونطغرا قات يتحق. ميبسم اهللا الرحمن الرح”
  .١“…اورد شتافتيمقال ن ينين رنگيزم  به قاتش چرايافت، تدقي

ف يل نموده و لطايراز خواجه حافظ را تجلين رساله بلبل شيطغرا در ا: آهنگ بلبل. ١٢
  :ن استيآغاز ا. را نشان داده يو يالهام خصايصو  يشعر

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم”
ـ شد صـوت   ن حرفيطغرا چون ا ــاب يازو   ابي ــل خطـ ــگ بلبـ ــت آهنـ   افـ

عندليبان  به ست که گلشن ابيات رنگين ترانة حمد صانعي يشرو ساز سخنپ
  .٢“الهام سرود ارزاني فرمود

  :ن استيآغازش ا. ف کردهير را توصيب عالمگيز ن رساله اورنگيدر ا: نمونة انشا. ١٣
 ير صفت حضرت اعليتحر  به طغرا فرد انتها چون .بسم اهللا الرحمن الرحيم”

  .٣“افتهيمونة انشا خطاب ن رشتة واال از کلک او نيشتافته، ا
  :آغاز. اين رساله در چگونگي موسم باران است: دردناک يا گرية قلم. ١٤

گرية قلم خطاب اين رقم دردناک طغراست که از  .بسم اهللا الرحمن الرحيم”
  .٤“افروزي باعث نوحة شاه و گداست ماتم

ن رساله مورد يدر ا آن زمان را اناستمدارياز س يکيد بهادر خان يس: ةحالفصا معراج. ١٥
  :آغاز. ف قرار دادهيتوص

 يال، رف رف معنيعرش خ  به طغرا ةحالفصا معراج .بسم اهللا الرحمن الرحيم”
  .٥“ة مضمون فرستادهيمقال پا يکرس  به ن سلّم رتبة انشايداده و ا
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  ١٣٦  قند پارسي

 انه خودش رايمنش يدست رهين رساله طغرا زور قلم و چيدر ا: انوارالمشارق. ١٦
  :آغاز. وع شرح دادهعبارت مصن  به
ا يآسمان فصاحت ض  به انوارالمشارق طغرا اگر .بسم اهللا الرحمن الرحيم”

  .١“افتاد ين انشا از صبح بالغت پرتو نميدارد در خاور زم ينم
. را توصيف کرده يصفو يشاه عباس ثان آنست که مال طغرا در  يا رساله: خانه يپر. ١٧

  :آغاز
نام خديو ايران در زمين  به خانه طغرا چون پري .بسم اهللا الرحمن الرحيم”

جهت بلقيس سليمان از شرم اين  به تازگي رقم بنا کرد در فقير سهر صبا
  .٢“الضم بساط نچيد بيت

در اين رساله فن موسيقي را مورد بحث قرار دارده است بدين وسيله : وجديه. ١٨
نهيات آن فن و از ک شتشود که مال طغرا در فن موسيقي يد طولي دا معلوم مي

  :آغازش اين طور است. نابلد نبوده است
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم”

ــال دارد   ن نامــه کــه آوازش در انشــا دارديــا ــت در ام ــعبة معرف ــد ش   ص
  وجديــه اگـــر بخــوانش جـــا دارد    وجـد  به طغرا از شنيدنش درآمد چو

ر افق چنب به رد که دف آسمان رايترنم حمد سازندة مقام پذ به نينغمة دلنش
  .٣“نواخته

  :آغاز. شاه و شاهزاده و امرا را تذکر داده است ين رساله آزاد مزاجيدر ا: الحقکلمة. ١٩
پادشاه  يست بر عدم سخا يالحق طغرا حجتکلمة .بسم اهللا الرحمن الرحيم”

ست بر وجود امساک اوالد آن  ين سخن صدق نماز برهانيپرور و ا حرص
  .٤“بخل گستر
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  هاي او مال طغرا مشهدي و رساله  ١٣٧

ن ينموده است و چند يرا معرف يزالل ين رساله طغرا هفت مثنويادر : نامه آشوب. ٢٠
  :ن استيآغازش ا. م را هم تذکر دادهيان قديسرا گر سخنيد
  بسم اهللا الرحمن الرحيم”

  طغـرا  ةنامـ  آشـوب  بـه  خطاب يافت  ز نظم و نثر چو پرشور بود اين انشـا 
بسته و  ابداعش صورت وجود يات بر اوج سپهر از معنيکه اب يشکر ناظم
  .١“وستهيب ورود پيترک  به که قطعات پرتو مهر از کلک اختراعش يحمد راقم

  :آغاز. دهد ياست و مصطلحات آن فن را شرح م ين رساله در فن پزشکيا: يثمرة طب. ٢١
ن سبد است يوة کاغذين تازه ميطغرا که ا يثمرة طب .بسم اهللا الرحمن الرحيم”

  .٢“اش سند است هدر باغ حکمت انشا بر حاصل نهان خان
  :آغاز. ريب عالمگيز ن رساله مشتمل است بر احوال جلوس اورنگيا: هيجلوس. ٢٢

 ن رقم که چونيست از ا يه طغرا عبارتيجلوس .بسم اهللا الرحمن الرحيم”
ک يش را ين انشا حرف خوير شتافت در سرزميتحر يگيآسمان پا يدعو  به

  .٣“فتاي ين نوشته از بابت لوح چرخ بر کسيا به قلم
ة يرايدربار اکبر بزرگ را در پ  به ريجهانگ يابين رساله باريطغرا در ا: ضيچشمة ف. ٢٣

  :ن استيآغاز ا. نادر مانند معراج تذکر داده است
 ين تازه مقال است که از تريض طغرا نام ايچشمة ف .بسم اهللا الرحمن الرحيم”

است در  اليآب خ يرفت و تشنة راه انشا که جوينخواهد پذ يلفظ خشک
  .٤“او خواهدش گفت يرات جاريخ يمعن

آغاز . نوشته است يمان کاشيمق يست که طغرا برا يا ک اندرز نامهين يا: نامه عبرت. ٢٤
  :ن عبارت دارديا
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم”
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  ١٣٨  قند پارسي

  ١“که شود رو سيه آن دزد سخن چون خامـه   نامـه  بهر مقيمان شده عبـرت  يرقعات قلم
ده که آنها طغرا را نام برر را ير کشميمشاه تن از ن رساله چنديا در: االحباةتذکر. ٢٥

  :ن طور استيآغاز ا. نمودند يها م داشتند و لطف يدوست م
د، ين فکر چون گلشن تذکر چند محب گردين زميا .بسم اهللا الرحمن الرحيم”

  .٢“ديرنگ شگفتن رس به االحباةغنچه خطاب تذکر
آن زمان  يبرجستة علم يها نام آدم به که مال طغرا هاست ن مجموعة نامهيا: رقعات. ٢٦

  .است نوشته
 يهجر ١٢٦٦کانپور در سال , ييمطبع مصطفا ازاول رساله  ها نوزده ن رسالهيااز 

  .اآلن در انتظار چاپ است يچاپ شد و باق

  يسندگيسبک نو
ا ن ريمضام. ن رنگ غالب استيقاتش اياست لذا در همه تخل يزبردست يمال طغرا منش

دهد و هنر  ين مييتزآن را تصنع و تکلفات  باد و يمان ين و تازه مطرح مية نويرايدر پ
 تا حد يو معنو يع لفظيع و بدايراد صنايد بلکه در اينما يابراز مو قدرت قلم را  يسندگينو

 يقيو مطالب حق يخيت تارياصل يخرج داده که گاه  به اريغلو رفته و آن قدر مبالغة بس
ن همه آثار مال طغرا يبا ا. گردد يچ مکتوم ميچ در پيپ يها هيها و کنا رتدر پوشش عبا

ت يثيح يکسب اطالعات دارا ياز آنها برا ياست و برخ يو علم يخيارزش تار يدارا
  .دنشو يعهد شاهجهان محسوب م ينثر فن يف شاهکارهايمرجع هستند و در رد

 يخش پتنا و کتابخانة مرکزخداب يها در کتابخانة شرق ن رسالهيا يخطّ يها نسخه
  .دانشگاه پتنا محفوظ است
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  هاي او مال طغرا مشهدي و رساله  ١٣٩
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