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پيشگفتار
خمسة المتحيرين اثري است که هم نويسنده آن ٬اميرعليشير نوائي ٬و هم کسي که کـتاب
درباره او به رشته نگارش در آمده ٬نورالدين عبدالرحمن جـامي ٬از رجـال سـرشناس
فرهنگي ايران در قرن نهم هجرياند .زندهياد حاج محمد نخجوانـي نـيز ٬کـه در سـال
 ١٣١٩هجري قمري اين کتاب را به فارسي برگرداند ٬از شخصيتهاي مـمتاز ادبـي و
فرهنگي خطه آذربايجان است .شادروان علياصغر حکمت اين ترجمه را از نخجواني به
امانت گرفته بود تا از آن در تأليف کتاب جامي بهره گيرد و آن نزد ايشان ماند و ٬پس از
درگذشت ايشان ٬به همراه ديگر کتابهاي کتابخانهاش بـه کـتابخانه مـرکزي دانشگـاه
تهران انتقال يافت که اـکنون به شماره  ١١١در آن کتابخانه نگهداري ميشود .اميد آن که با
چاپ و نشر ترجمه خمسة المتحيرين يکي از مهمترين مآخذ شرح احوال جامي در اختيار
عموم اهل فرهنگ قرار گيرد .پيشاپيش از هيئت تحريريه نامه فرهنگستان  ٬که امکان چاپ
اين اثر را فراهم آوردند ٬سپاسگزاري ميکنم.
مهدي فرهانيمنفرد
دي ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و نه

مقدمه مترجم
امير نظامالدين عليشير نوائي ٬که در اشعار فارسي فاني و در اشعار ترکي نوائي تخلّص و
ذواللسانين لقب داشته ٬در سال  ٨٤٤متولد شده و چندي در خراسان و سمرقند مشغول
تحصيل علوم بوده است .سلطان حسين ميرزا بايقرا ٬از سالطين آل تيمور ٬پس از جلوس
به تخت سلطنت در سال  ٬٨٧٣ايشان را به هرات دعوت و مهرداري و امارت ديوان را به
ايشان تفويض مينمايد و ٬به مناسبت سابقه ايّ ام تحصيل که با هم داشـتهانـد ٬سـلطان

حسين ميرزا اعزاز و احترام ايشان را کامًال مرعي مـينمودهانـد .امـير مـذکور ٬بـا هـمه
اشتغاالت کارهاي ديواني ٬از مطالعه و تأليف خالي نبوده و همواره مجلس ايشان مجمع
ارباب علم و فضل بوده و در تربيت ايشان سعي موفوري به کار ميبرد و آثار بسياري از
مدرسه و خانقاه و ساير ابنيه خيريه بنا نهاده و کتابخانه جامعي ترتيب داده که ارباب
معرفت از آن استفاده ميکردهاند.
در سال  ٬٨٩٢از کارهاي دولتي استعفا داده و ٬بنا به اصرار سلطان حسين ميرزا ٬به
حکومت استرآباد و جرجان رفته پس از يک سال به ک ّل ي از خدمات دولتي استعفا نموده
و در هرات ساـکن و ٬در همه حال ٬طرف توجه و احترام سلطان بوده است که سـلطان
حسين ميرزا در مکتوبات خطاب به ايشان »قدوه اصحاب ُم لک و م ّل ت رکنالسـلطنة و
اعتمادالملک و الدولة و مقرب الحضرة السلطاني« مينوشته است.
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مؤلف تاريخ حبيب السير  ٬در کتاب »مکارم االخالق« ٬تفصيل مؤلفات و تعداد آثار و
عمارات آن جناب را مشروحًا ذـکر کرده است .در سال  ٬٩٠٦در هرات ٬به مرض سکته
در گذشته است که عبارات »انوار رحمت« »واليت انتباه« »جنّت جنّ ت« در تاريخ وفات
ايشان گفته شده و فصيحالدّ ين صاحب دارا قصيدهاي در مرثيه ايشان ساخته که ٬در هر
بيت ٬مصرع اول تاريخ والدت و مصرع دوم تاريخ وفات امير مذکور بوده و اين چند بيت
از آن قصيده است:
اي فلک بيداد و بيرحمي بدين سان کردهاي

ملک جهان را بـاز ويـران کـردهاي
وي اجل ِ

اهـل دل
ـکردهاي گاه از جفا ويران ِ
دل صـد ِ
دام عـنا
ـکـرده بـر جـانها کـمين بـنهادهاي ِ

ـک صد مسلمان کردهاي
ـگه ز کين
قصد هال ِ
ِ
صيد صد جان کردهاي
هر زمان از کينهجويي ِ

تأليفات ايشان به زبان ترکي
چهار ديوان غزليات به نامهاي غرائب الصغر  ٬نوادر الشباب  ٬بدايع الوسط و فوائد الکبر.
سياره (٬
مثنويات خمسه) :تحية االبرار  ٬فرهاد و شيرين  ٬ليلي و مجنون ّ ٬
سد سکندري و سبعه ّ

لسان الطير  ٬سراج المسلمين  ٬اربعين منظوم  ٬نظم الجواهر  ٬محبوب القلوب  ٬مجالس النفايس  ٬تـاريخ
عروضي ه  ٬خمسةالمتحيرين  ٬محاـکـمة اللـغتين  ٬حـاالت
المحب ه  ٬رساله
انبيا  ٬تاريخ ملوک عجم  ٬نسائم
ّ
ّ
معما  ٬قضيه شيخ صنعان  ٬مـناجاتنامه و مـيزان
پهلوان اسد  ٬حاالت پهلوان اردشير  ٬مفردات در فن ّ

االوزان.

منش ۤا ت ترکي و ديوان فارسي از هفت هزار بيت الي ده هزار بيت و منش ۤات فارسي
ميباشد که نسخه بعضي از آنها ٬مثل غزليات و مثنويات ٬در دست است و بـعضي از
آنها ٬به ويژه ديوان و منش ۤات فارسي ٬ناياب است.
تبريز
اسفندماه ١٣١٩

٨
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المتحيرين امير عليشير نوائي
ترجمه خمسة
ّ
نفساني ت ٬عليشير متخلص به نـوائـيـــ غَـف ََّر ذنـوبه و َسـتَّ َر
دشتپيماي عالم عجب و
ّ
ِ
رموز
عالم
و
اني
رب
علوم
کاشف
منقبت٬
واليت
حضرت
عالي
که
گويد
مي
ُع يوبهـــ چنين
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
صمداني که از قسمتگا ِه ال ُعلَ ما ُء َو َرثَ ُة ا ٔال نبياء ٬زياده از سايرين ارث برده و از نمايشگا ِه
حريف خود را به
ْ
علما ُء ُا َّم تي کَأنبيا ِء َب ني ٕا سرائيل ٬از ميان يکصد و بيست و چهار هزار
ّ
االسالم
اهل طريقت و مجتهد و شيخ
امام ِ
چهار ِّ
ِ
نبي صاحبمل ت مشابهتر ساخته ٬مقتدا و ِ
هلل ِس َّره و
عبدالر
الحق و الدّ ين شيخُ نا و موالنا
نور ِّ
حمان جاميـــ قَ دَّ س ا ُ
پيروان شريعتُ ٬
ِ
ِ
ّ
ـکسار پريشانروزگار را با محبّ ت و نوازشهاي خود سربلند و
ن ََّورا ُ
هلل مَرقَ دَ هـــ که اين خا ِ
طاير روحشان
ارجمند داشته و در ميان ابناي جنس سرافراز و ممتاز ميفرمودند ٬چون
ِ

دار بقا رحلت فرمودند ٬اـگرچه از فوت ايشان
به باغ جنان پرواز و از اين
ِ
دار فنا به ِ
محبس ِ
ِ
تمام اهل عالم مصيبت ديده و ماتم زده بودند ٬اما بر اين بنده ٬که صاحب عزا بودم ٬به
متصور نبوده؛ پس ٬بـراي
اضطراب خاطر را مافوقي
مؤس ف واقع شد که
حدّ ي مؤثِّر و ِّ
َّ
ِ
شم هاي از گفتار و
تسکين اين رنج و الم و تسليت اين اندوه و مِ َح ن ٬چنين به خاطر آمد که ّ

ـکسار فرومايه واقع شـده و
فيمابين آن
حاالت و مکاتباتي که
سپهر ع ّز و اقبال و اين خا ِ
ِ
ِ
تسليت خاطر اين خاـکسار است
ـگزارش يافته بود و موجب مباهات دنيوي و اخروي و
ِ
بنويسم .بديهي است که چنان محبّ ت و التفات از محبوب نسبت به مُ ِح ّب و از مراد به
مريد مايه افتخار و سرافرازي است و تأليفات آن بزرگوار گوا ِه صادق است .و بناي اين
رساله را بر يک مقدمه و سه مقاله و يک خاتمه گذاشته و چون بعضي مندرجات اين پنج

المتحيرين ١موسوم شد.
موجب تحيّ ِر خوانندگان است به خمسة
قسمت
ّ
ِ

ـکر ايّ امي که به خدمتشان
مقدمهـ در َ
نس ب و والدت و بعضي از حاالت آن بزرگوار و ذ ِ

مُ َش َّرف بودم.

متحيره يا پـنجه سـرگردان مـينامند .بـه
مر يخ ٬مشتري و زحل را خسمه
ّ
١ـ(ــدر نجوم ٬پنج ستاره عطارد ٬زهرهّ ٬
نوشته زينالدين واصفي هروي ٬در هرات پنج تن از علماي خراسان )نورالدين عبدالرحمان جامي ٬کمالالدين
شيخـحسين ٬شمسالدين صاحبـکشف ٬موالنا داود ٬و معينالدين توني( را ٬که همه از شاـگردان موالنا محمد
جاجرمي بودند ٬خمسه
بلدر ف ٬بنياد فرهنگ ايـران٬
متحيره ميخواندند ) Äبدايع الوقايع  ٬به کوشش الکساندر
ّ
ُ
تهران  ٬١٣٤٩ج ٬٢ص .(٣١٦-١٧نام اين اثر هم به فصول آن )يک مقدّ مه ٬سه مقاله و يک خاتمه( مربوط ميشود
و هم به دو وجهي که ياد شد اشاره دارد.
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غرائب امور و اتّ فاقات و لطائف سخن که اين فقير را با آن بزرگوار
ـکر
ِ
مقاله اولـ در ذ ِ

ت آن استا ِد کامل با اين بنده است.
دليل ِ
محب ِ
کمال لطف و ّ
اتّ فاق افتاده و هر يک از آنها ِ
مقاله دومـ مکتوبات و رقعجات که ميان آن موال و اين عبدْ ر ّد و بدل شده و در منش ۤات
ايشان هم مسطور است.

مقاله سومـ در ذـکر تأليفات و تصنيفات آن بزرگوار که بعضي از آن را اين فقير باعث
کتب ايشان اشارهاي بدين امر شده است.
بوده و در
اغلب ِ
ِ
خاتمهـ در ذـکر کتب و رسائلي که اين فقير براي تع ّل م و اسـتفاده در خـدمت ايشـان
خواندهام و تاريخ حيات آن بزرگوار.
مقدّ مه
»ر شْ ح بال « ٢ايشان هم که تقريبًا در
شريف آن حضرت ٬که از قصيده موسوم به
والدت
ِ
ِ
َ ِ
تاريخ حيات خودشان گفتهاند واضح است ٬به سال هشتصد و هفده ) (٨١٧هجري بوده
است و قصيده مذکور اين طور شروع ميشود:
ميدان فُ
سحت مَ ه و سـال
منم چو گوي به
ِ
ِ

هـجرت نـبوي
به سال هشتصد و هفده ز
ِ
عــز قِ ــدَ م
ز اوج قــــلّ ه پــــروازگــا ِه
ِّ
ِ
به هشتصد و نـود و سـه کشـيدهام امـروز

صولجان قضا مـنقلب ز حـال بـه حـال
به
ِ

قـات جـالل
ـثرب ُسـرا ِد ِ
ـکه زد ز مکّه بـه يَ ِ
حضيض هوان سست کردهام پر و بال
بدين
ِ
حس و خـيال
زمام عـمر در ايـن تـنگناي ّ
ِ

سار حـيات
و ٬بعد از گفتن اين قصيده ٬باز پنج سالي از
گلزار عمر بهرهياب و از چشمه ِ
ِ
سيراب بودهاند که در سـال هشـتصد و نـود و هشتـــ در هشـتاد و دو سـالگيـــ روح
گلستان فردوس خراميد که در خاتمه اين رساله مذکور خواهد شد.
پاـکشان به
ِ

نس ِب شريف ايشان به امام المجتهدين حسن بن عبداهلل بن طاووس بن هرمز شيباني
َ
زمـان
سلطان قبيله بنيشيبان بوده و در بغداد سـلطنت داشـته و ٬در
ميرسد که هرمز
ِ
ِ
٣

مهم و مشهور جامي است .اين قصيده ٬هر چند آـگاهيهاي تاريخي
٢ـ(ــ»رشح بال به شرح حال« يکي از قصايد ّ
اندکي درباره رويدادهاي زندگي جامي به دست ميدهد ٬يکي از اصيلترين منابع تحقيق در احوال جامي بـه
شمار ميآيد Ä) .ديوان کامل جامي  ٬به کوشش هاشم رضي ٬بينا ٬تهران  ٬١٣٤١ص.(٥٩-٦٣
عب اسي )وفات:
مأمون
محم د بن حسن بن عبداهلل بن هرمز شيباني از قاضيان ُپ رآوازه عصر
٣ـ(ــامام المجتهدين
ّ
ّ
 (١٨٩بود .زادگاه او دمشق است و نسب او را به هرمز شيباني ٬که به عهد خليفه دوم اسالم پذيرفت ٬ميرسانند.
او را استا ِد ابوحنيفه در فقه دانستهاند Ä) .ابن اثير ٬اللباب في تهذيب االنساب ٬قاهره  ٬١٩٦٩/١٣٥٦ج ٬٢ص.(٢١٩
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مشرف شده
علي بن ابيطالب ٬به
جاهلي ت ٬به
ِ
ِ
ّ
شرف اسالم َّ
هدايت حضرت اميرالمؤمنين ّ
قبايل عرب در شمار بود.
اشراف
است و آن وقت قبيله بنيشيبان از
ِ
ِ
پدر و اجداد آن بزرگوار همگي به زهد و تقوي مشهور و به قضاوت و فتوي مشغول

سکني داشتند و اين
بودند و ٬در واليت جام ٬که وطن شيخ االسالم احمد جام است٬
ٰ
قطعه ايشان بدين معني دليل است:
مــولدم جــام و رشــحه قـلمم
الجــــرم در جــــريده اشــعار

جرعه جام شيخ االسالمي است
به دو معني تخ ّلصم جامي است

کر ات از ايشان ظاهر شده چنان که وقتي
آثار فهم و ذ
ِ
ـکاوت مفرط به ّ
و ٬در خردسالي همِ ٬
مرشد زمان خود و يکتا ُد ِّر درياي
ـکه
عارف کامل موالنا فخرالدين لرستاني ٬ ٤که يگانه
ِ
ِ
حقيقت بودند ٬به جام آمده و در منزل پدر ايشان وارد شده بودندـــ در آن زمان ٬موالنا
جامي چهار يا پنج ساله بودهاندـــ حضرت فخرالدين موالنا را در پيش خود نشانده و با
انگشت خود در هوا بعضي کلمات و اسماء ترسيم مينمودند و موالنا تمامًا ميخواندند
ِ

قضي ه در نفحات
ـکه حضرت فخرالدّ ين از ذهن و ذـکاوت ايشان
ّ
متعجب ميشدند که اين ّ

بـاعث
ـکر آن
ِ
االنس هم مذکور است و از اين قبيل آثار و عالمات بسيار واقع شده که ذ ِ
تطويل است.
آن حضرت ٬از
طفولي ت تا اوايل جواني ٬در جام بودند .بعدًا به شهر ] ـهرات[ تشريف
ّ

نظامي ه که موالنا زينالعابدين ابوبکر تايبادي و موالنا
آورده و در دروازه عراق ٬در مدرسه
ّ
سعدالدين تفتازاني در همان مدرسه بودند ٬ساـکن و مشغول تحصيل علوم گشتهاند )و

بعضيها ميگويند که اميرخسرو دهلوي هم در همان مدرسه بـوده است( و در انـدک
مـتبح ر
زماني گوي سبقت از امثال و اقران برده و در علم و فضل سرآمد تـمام عـلماي
ّ
ـگرديدند.
)مصح ح مهدي توحيديپور ٬ص (٤٥٢نام ايـن شـخص نـورستاني ثـبت شـده کـه قـطعًا
٤ـ(ــدر نفحات االنس
َّ
نادرست است .او ٬در آغاز ٬ساـکن مصر بود و به آموختن علوم نقلي ميپرداخت .سپس به سير و سلوک روي
درگذشت او ٬در طوس ٬نزد شيخ محييالدين طوسي و ٬در َاب رده ٬نزد
آورد و نزد شيخ علي ماياني رفت .پس از
ِ
شيخ حافظ ابردهي خدمت کرد و سپس به جام کوچيد و در جوار تربت شيخاالسالم احمدجام مسکن گـزيد.
ورود او به منزل پدر جامي در خرجر ِد جام روي داد .کلماتي که در هوا ترسيم ميکرد نام عمر و علي بود )Ä
جامي ٬نـفحاتاالنس مـن حـضرات القـدس  ٬بـه کـوشش مـحمود عـابدي ٬انـتشارات اطـالعات ٬تـهران ٬١٣٧٠
ص.٤٥٤-٥
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اما با اين همه اشتغال به کسب علوم ٬هيچ وقت از گفتن شعر و ترتيب نـظم خـالي
مظاهر مجاز مشاهده مينمودند٬
جمال حقيقت را در
مشرب توحيد
نبودند و ٬چون در
ِ
ِ
ِ
آن معاني را در لباس نظم بروز ميدادند و ٬براي تسکين آتش دروني و آرامش خاطر ٬از
ترتيب نظم هرگز فارغ نبودند ٬به نوعي که ٬به اندک زماني ٬جيب و دامن دور و نزديک را
با ُد رهاي ثمين و لعلهاي آتشين اشعار خود پر نمودند ٬چنان که در تمام فنون و اصناف
نظم در هر قسمت بر
متخص صين آن فن برتري جستند و ٬پس از تکميل علوم ظاهري ٬به
ّ
تحصيل کماالت باطني پرداخته و در طريق آداب سلوک چنان روش مخصوص و دقيقي
اتخاذ نمودند که مردم پي نميبردند که آن حضرت غير از علوم ظاهري و شعر و انشا به
علوم باطني هم ٬که شريفتر از آنهاست ٬اشتغال دارند .و مسائل و اصطالحات تصوف
را ٬که آثار و رسائل مشايخ و اوليا ِء سابقين در غايت ابهام و فکر طالبين از فهم و ادراـک آن
قاصر بود ٬در کمال وضوح ٬با عبارات سهل ٬از نظم و نـثر ٬چـنان تکـميل نـمودند کـه
هرـکس از مطالعه آن محظوظ و بهرهياب است.
مرشد کاملي گريزي
و چون ٬در آداب طريقت ٬هيچ متن ّف سي را از مالزمت و ارادت
ِ
غوث حقيقت مـوالنا سـعدالديـن
قطب طريقت و
صحبت
نيست ٬مالزمت و
ِ
ِ
ِ
حضرت ِ
مکمل بود٬
ـکاشغري را ٬که سلسله جليله نقشبنديّ ه را در آن زمان مرشد کامل و خليفه ّ

اختيار نموده و خدمت ساير ک َُّملين وقت ٬مثل حضرت شيخ بهاءالديـن عـمر و مـوالنا

مشرف بودند و ٬با
بايزيد پوراني و موالنا محمد اسد ٬رسيده و به شرف صحبت ايشان َّ

وجود اين که دارا بودن علوم ظاهري و شاعري دائمًا مستلزم اصول خودپسندي و جدل
است ٬آن حضرت در ُا فت و خيز ٬گفت و شنيد ٬و خوراـک و پوشاـک ٬در ميان اصحاب٬

چنان رفتار مينمودند که کساني که از راه دور آوازه کماالت ايشان را شنيده و به زيارت
معر في و القـاي مسـئلهاي
ايشان ميآمدند ٬از بيتعيّ ني در ميان اصحاب و مالزمين ٬تا ّ
نميشد ٬نميشناختند .و در تمامي علوم چنان ماهر بودند که در جواب هـيچ سـؤالي

محتاج به رجوع هيچ کتابي نبودند.
ِ
و ٬در ضمن همه اين اشتغال به افاضت و افادت ٬طريق عشق مجازي ظاهري را ٬که
قنطره حقيقت است ٬ميپيمودند و ٬در اين موضوع ٬بـياخـتيارانـه اشـعار جـانسوز و
غزلهاي دلافروز ميسرودند و گاهي از آتش عشق و شور قلندروار سر و پا برهنه در
بيابانگردي و صحرانوردي بودند که شيوه ايشان را بعضي از ظاهربينها حمل بر عشق
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باطني ايشان غافل بودند.
مجازي ظاهري کرده و از مقصود اصلي و
ِ

همچنان که در علوم و فضايل ظـاهري سـرآمـد تـمام عـلما و فـضالي عـصر خـود

ـگرديد] ـند[ ـ ٬در علوم باطني هم به مراتب عاليتري رسيدند و با کتب و رسائل بسياري
ْ
مزين و اصطالحات و مسائل دقيق اين علم شـريف را
در علم
تصوف اوراق روزگار را ّ
براي اهل عالم روشن و مبرهن ساختند که تعداد مصنّ فات ايشان ثبت خواهد گرديد .از
اواسط زمان سلطنت شاهرخ سلطان تا اوايل سلطنت ابوسعيد مـيرزا ٬در داخـل شـهر
هرات ساـکن بودند و ٬پس از آن ٬در سرخيابان در نزد مزار حضرت پير موالنا سعدالدين
ـکاشغري اقامت فرمودند و اقامتگاه ايشان مرجع جميع عـلما و اشـراف شـهر و ارکـان
ِ
ِ
دولت و اعيان حضرت و مـجمع ارجـمندان عـهد بـود .سـالطين وقت و وزراء هـم بـه
آستان شرفاندوز بودند که
زيارتشان ميآمدند و نيازمندان و عامّ ه هم از جبههسايي آن
ْ
اين فقير در زمره اين جماعت بوده و به شرف بساطبوسي نايل و رساله مختصر عروض
را برايشان به عنوان سبق ميخواندم و بدين امتياز از ساير اقران سرافراز بودم.
مقاله اول
در غرائب اموري که در مصاحبت اين فقير بـا آن حـضرت اتـفاق افـتاده کـه التـفات و
توجهات آن حضرت نسبت به اين فقير از آنها ظاهر است.
مقرب
روزي شيخ عبداهلل کاتب ٬که با خريد و فروش کتب مشغول بوده و از اوالد ّ

حضرت باري خواجه عبداهلل انصاري است ٬رساله الهينامه خواجه عـبداهلل انـصاري را

اول رساله مشغول شدم .بس که عبارات آن رسـاله سـليس و
پيش من آورد .به مطالعه ِ
معانيش عالي بود ٬تا به آخرش نخواندم کتاب را نتوانستم از دست بگذارم ٬چـنان کـه
حض ار نمود که يک کتاب را در نشست از اول تا آخر خواندن خالي از غرابت
جلب توجه ّ
نبود .فرداي آن روز ٬حضرت موالنا به منزل بنده تشريف آوردند و همان رساله حاضر
بود ٬براي مالحظه به دست گرفتند .يکي از اصحاب صحبت قضيّ ه ديروزي را به ميان
آورد؛ حضرت موالنا تبسمي کرده فرمودند» :عجب تصادف غريبي مـابين مـن و شـما

ا ّت فاق افتاده ٬دو سه روز قبل همين کتاب را شيخ عبداهلل کاتب پيش من آورد من هم که از
اولش شروع به مطالعه کردم دست نکشيدم و تا به آخر خواندم« .چند روز بعد که شيخ
عبداهلل براي گرفتن بهاي کتاب آمده بود ٬بعضي از حاضرين به او گفتند که فالني ٬يعني
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بنده ٬اين کتاب را از اول تا به آخر در يک نشست خواندند .شيخ عبداهلل از روي تعجب
ـگفتند که اين کتاب را براي حضرت موالنا هم بردم اين حال براي ايشان دست داد.
بار اصـحاب وارد شـدم ٬جـمعي از اعـ ّز ه حـضور
ديگر ٬شبي در
ِ
مجلس يکي از کِ ِ
مطه ِر عودي ٬که خواننده و نوازندهاي مشهور بود و در نوازندگي پدر زهره و در
داشتندّ .

غزل حسـن دهـلوي ٥را
خوانندگي
ِ
فرزند روحافزاي آن بودند ٬مشغول تغنّ ي بود و اين ِ
ميخواند که بيت اولش اين است:

زهي درونه دل را زمان زمان به تو ميلي

نوک هرمژه سيلي
مرو که ميرود اينک ز ِ

تا رسيد به اين بيت:
سرشک من همه ُدر شد
مثال قطره باران
ِ

چنين دهد اثر آري طلوع چون تو سهيلي
ِ

بعضي از اهل مجلس از روي اعتراض و بعضي از روي تنبيه به مغنّ ي گفتند که »سرشک
من همه ُدر شد« مخوان» ٬سرشک من همه خون شد« بخوان که » ُدر شد« در اينجا غلط
و بيمعني است .رئيس مجلس هم با ايشان موافقت کرده و تصديق نمودند که » ُدر شد«
حض ار رو به من کرده گفتند:
غلط است .من از اول مذاـکره ساـکت بوده و حرفي نميزدم تا ّ
»شما چرا اظهار عقيده در اين باره نميکنيد؟« من گفتم» :حاال که عقيده مرا سؤال کرديد
ميگويم ٬همچنان که مغنّ ي خواندندـــ سرشک من همه ُدر شدـــ صحيح است و چنين
بايد«.
چون اهل مجلس اين ا ّد عا را ٬که مخالف عقيده همه آنان بود ٬از من شنيدند به اتفاق رو
به من هجومآور شده حرفهاي لِ م و ال ن َُسلِّ م به ميان آورده غوغايي راه انداختند .فقير

ـگفتم» :چون شما جمعًا يک طرفي بوده و من تنها هستم ٬من از اثبات ا ّد عاي خود عاجز

خواهم شد .اـگر به حکميّ ت و تصديق يک نفر از خارج اين مجلس راضـي شـويد ٬بـه

مقرر داريد من گرو ميبندم که طوري که خوانده شد صحيح است« .همگي گفتند
هرچه ّ
ـکه امروز موالنا جامي در فن و ادب و شعر مسلَّ م ّ
کل است .متّفقًا به حکميّت ايشان قرار
ِ
داده شد و گرو بستيم .من ٬همان وقت ٬کيفيّ ت مجلس و بحث و بيت و اين که در آن بيت
حض ار رسانيده به خدمت
ـکلمه » ُد ر« يا »خون« کدام يک مناسبتر است نوشته و به نظر ّ
موالنا فرستادم .آن حضرت در جواب اين مصرع را نوشته و به همراهي هـمان رسـول
٥ـ(ــاميرنجمالدين حسن بن علي سنجري متخلّص به حسن )وفات ٬(٧٢٧ :شـاعر پـارسيگوي و عـارف اهـل
هندوستان ٬معاصر اميرخسرو دهلوي بود که به تصوف گراييد و در حلقه مريدان شيخـنظامالدين اوليا درآمد.

١٤

نامه فرهنگستان ٬ضميمه شماره ١٢

فرستاده بودند» :سخن ُدر است تعلّق به گوش شه دارد« .جماعت ملزم شده و انـفاس
قدسي ه ايشان مايه سربلندي فقير شد .تا حال اين نوع جواب مختصر و مفيد براي هيچ
ّ

قضي ه شهرت يافته و نقل مجالس
سؤالي ديده و شنيده نشده است .فرداي آن روز ٬اين ّ
شد.
٦
تصرف آورده و طرح باغ جهانآرا را انداخته
ديگر ٬سالي که پادشاه تخت خراسان را به ّ
ِ ِ
بودند ٬روز پنجشنبهاي ٬در خدمت آن حضرت ٬از طرف گازرگاه و دشت ٬از راه خيابان٬

محول بود ٬مقدار زيادي درخت سرو
ميآمديم ٬سيد غياثالدين ٬که عمارت باغ به او ّ
براي کاشتن در باغ جهانآرا خريده و به ارابهها بار کرده و مـيآوردند .بـه آن حـضرت
سالم کردند .آن حضرت ٬از روي مطايبه ٬فرمودند که »آيا بـاز درخت سـروي در ايـن
حوالي باقي گذاشتي؟ اين همه سرو از کجا باز کردي؟ آيا چـند اصـله درخت است؟«
ايشان در جواب گفتند که »يکـصد و چـهار اصـله درخت است« .ايشـان فـرمودند کـه:
»عجب عددي است!« .فقير في الفور در جواب گفتم که» :عدد مناسبي است با سرو زيرا
ـکه با حساب جمل کلمه قد هم صد و چهار است« .اين فقير را خيلي تحسين فرمودند.
ديگر ٬يکي از اوباش ٬محمد حبيب نام ٬روزي ٬در حال مستي ٬سرراه به حضرت موالنا
ـگرفته و بيادبيها و سفاهت و سقط گفتن آغاز کرده ٬حضرت موالنا مـطلقًا التـفات و
توج هي به جانب ايشـان نـميکنند .فـرداي آن روز کـه در خـدمت حـضرت مـوالنا راه
ّ
مي رفتيم ٬با همان ديوانه روبهرو شده و ٬به نظر اين که موالنا شکايتي از وي به من آورده
و از بيادبيهاي آن روزي او حکايتي به من کردهاند ٬نزديک به موالنا شده و زبان بـه
عذرخواهي گشودند .فقير تعجب کرده از موالنا علّ ت اين عذرخواهي پريشان را سؤال
ـکردم .در جواب تجاهل فرموده و سخن ديگري به ميان آورده و از حـرکاتي کـه از آن
ديوانه سر زده بود چيزي نگفتند .اما ٬روز ديگر ٬قضيه را از بعضي از اصحاب شنيده و به
آن حضرت عرض کردم که »اـگر اجازه فرماييد ٬آن مرد تعزير و تأديبي بشود« .فرمودند
ـکه »هيچ سخني به او نگوييد که او به جزاي خود خواهد رسيد« .پس از چند روزي ٬در
منازعهاي که آن مرد را با کسي ديگر روي داده بود ٬آن ديوانه به قتل رسيد.
تصر ف هرات ٬به قدرت دست يافت و تا زمان
٦ـ(ــمراد از پادشاه سلطانـحسين ميرزا بايقراست که از  ٬٨٧٣با
ّ
وفاتش ) (٩١١حکومت کرد .دوران حکومت او يکي از مهمترين و در خشانترين ادوار حکومت تيموريان بـه
شمار ميآيد.
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العين سلطنت ٬مظفّر حسين ميرزا ٬را پسري به نام احمد حسين ميرزا فوت
قر ة
ديگر ّ
ِ
شده بود .حضرت موالنا ٬به رسم تسليت ٬به مجلس سوگواري سلطانزاده در باغ سفيد
تشريف آوردند .اين فقير در دعاي سلطانزاده و مرثيه پسرش اين بيت را گفته بودم که
آهسته به حضرت موالنا خواندم:
شمس فلک را مدار باد
ـگر شمع مُرد
ِ

ـگر قطره ريخت آب بـقا بـرقرار بـاد

آن حضرت فيالفور کاغذ و دوات خواسته و اين بيت را نوشتند:
درخت عمر
فرزندْ ميوهاي است ز شاخ
ِ
ِ

ـگر زان که ميوه ريخت شجر پايدار باد

مسو ده را خواسته و سپاسگزاري نمود.
سلطانزاده َّ

ديگر ٬وقتي که حضرت موالنا از سفر مکّه مراجعت فرمودند ٬پادشاه ٬به اقـتضاي

حوادث روزگار ٬براي اسکات فتنه و آشوب ٬به بلخ رفته بودند .زماني که بـه پـايتخت
مراجعت ميفرمودند ٬آن حضرت به عنوان استقبال به ّ
محل مرغاب ٧تشريف آورده و٬
بعد از مالقات سلطان ٬به منزل بنده آمدند .شب را براي استراحت ايشان چادر بسـيار
زيبا و با تکلّ في زدند .اتفاقًا ٬آن شب ٬بادهاي تندي وزيدن گرفت که تمام چادرهاي اردو
را خوابانده و پاره کرد ٬چادر آن حضرت هم افتاده و پاره پاره گرديد .يکي از گماشتگان
آن حضرت ٬از روي تأسف ٬گفته بودند که »عجب چادر خوبي بود حيف که به کلّ ي پاره
اشان مواظب اين کار چه خواهند گفت؟« آن حضرت فرموده بودند کـه
فر ِ
پاره شد .آيا ّ
مال هاي شو ْم قدم به خانه ما نميآمدند«.
»چيزي نخواهند گفت .فقط ميگويند کاش اين ّ
ديگر ٬هم در آن تاريخ که اين فقير سپاهيگري و تمام مناصب دولتي و مالزمت را
ترک گفته و عزلت اختيار نمودم ٬آن حضرت شنيده و از روي نصيحت و تنبيه علّت را
جـنس انسـان مـلولم« .در جـواب
پرسيدند .فقير عرض کـردم» :از صـحبت و اخـتالط
ِ

فرمودند» :مقصود از انسان چيست؟ اـگر انساني پيدا کرديد به ما نشان بـدهيد« .چـون
مي ترسيدم که مرا از آن کار منع نمايد ٬از شنيدن اين جواب دانستم که از اين اقدام فقير

چندان ناخشنود نيستند ٬خوشحال و خاطر جمع شدم.
ديگر ٬آن حضرت با موالنا ساغري همواره شـوخي و مـطايبه مـيفرمودند .روزي
موالنا ساغري حاضر بود ٬حضرت مـوالنا ٬از روي مـطايبه ٬اشـعار ايشـان را تـحسين
٧ـ(ــمرغاب ٬در تداول خر اسانيان ٬به آب اندک چون چشمه يا قناتي خرد گفته ميشود .محل مـرغاب جـايي
است که رودخانه مرغاب از کنار شهر مرو ميگذرد.
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فر ميخواندند به نحوي که٬
کر و ّ
ميکردند و ساغري اشعار خود را از روي اهتمام و با ّ
اـگر کسي بيوقوف از نکات شعري حاضر بودي ٬اشعارش را متين و پـر مـعني تـصور
مينمودي .فقير عرض کرد» :عـالوه بـر ايـن کـه اشـعارشان خـوب است ٬خـوب هـم
ميخوانند« .آن حضرت فرمودند» :در اين قسمت است که ما را بازي ميدهند« .وقتي
پرمعني او را ميدزدند ٬آن حـضرت ايـن
ساغري ا ّد عا ميکرد که برخي از شعرا اشعار
ِ

قطعه را فرمودند:

ســـاغري مــيگفت دزدان مــعاني بــردهانــد
ـکثر شـعرهايش را يکـي مـعني نـداشت
ديدم ا ْ

معني خوش ديدهانـد
شعر من يک
هر کجا در ِ
ِ

راست ميگفت اين که

معنيهاش را دزديدهاند٨

تتب ع خمسه مشغول بودم ٬در داستاني ٬حضرت شيخ نظامي
ايضًا ٬وقتي که فقير به نظم و ّ

و اميرخسرو دهلوي و حضرت موالنا جامي را ٬که هـر يک خـمسهاي مـنظوم نـموده و
زحمتها کشيدهاند ٬مدح کرده و ٬از روي اخالص و نيازمندي ٬خود را تابع و پيرو آنان
ـگرفته و گفته بودم:
مير که گفت ر ِاب ُع ُهم کَلْ ُب ُهم

يافته فيض سخن از قَ ل ُب ُهم

وقتي که همان مثنوي را ميخواند ٬چون به اين بيت رسيد ٬فقير ٬از روي مطايبه ٬گفتم:
»در
جار ه است که کلمه مابعد را
ترکيب َق لبُ ُهم  ٬از به معني »مِن« است و »مِن« از حروف ّ
ِ
مجرور مينمايد و ٬در اين صورت ٬قافيه غلط است« .اين مطايبه را موالنا جدّ ي فرض
قريب به اين مضمون ٬از
ـکرده و جواب دادند» :باـکي نيست« و حضرت موالنا جامي هم٬
ِ

روي مطايبه ٬اعتراضي فرموده بودند که »ميتوان گفت از نوع توارد بوده است«.
ديگر ٬موالنا عبدالصمد خوشنويس ٬ ٩که از خ ّط اطان مشهور عهد خود بـود ٬وقـتي
٨ـ(ــساغري نوائي ٬به قول نوائي ٬صاحب مجالس النفائس  ٬از واليت ساغر و در سلک شعراي هـرات بـود و در
همان شهر درگذشت و در نواحي خيابان به خاـک سپرده شد.
مال ـعبدالصمد ٬از مشهد مقدّ سه رضويه است .ميرعليشير ديوان موالنا عبدالرحمن جامي را
٩ـ(ــبه قول نوائيّ ٬
بدو کتابت فرمود و براي تصحيح پيش موالنا فرستاد .بعضي جاها را که سهو شده بود موالنا به خط خود اصالح
ـکرد و اين قطعه را گفت:
خــوشنويسي چـو عـارض خـوبان

ســخنم را بــه خـط خـوب آراست

ليک در وي ز ســـــــهوهاي قــــلم

ـگــاه حـرفي فـزود و گـاهي کـاست

خط خويش
ـکردم
اصالح آن من از ِ
ِ
هــر چــه او کــرده بــود بـا سـخنم

ـگر چه نامد چنان که دل ميخواست
من بـه خـطّش قـصور کـردم راست

Ä
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ديوان قديمي موالنا را براي اين فقير نوشته و در تهذيب و تذهيب آن سعي وافري به کار
خدمت حضرت موالنا فرستاد و ادعاي مقابله و مـرور نـمودم.
برده بود .پس از اتمام٬
ِ
ـکاتب اين ديوان شخصي با سليقه و خوشطبع است .شايد احتياط را به
فرموده بودندِ » :

ـکار برده و احتياجي براي مقابله باقي نگذاشته باشند« .فرداي آن روز که شرف خدمتش
را درک کردم ٬فرمودند که »اين کتاب را مقداري مطالعه کردم .نوع غريبي نوشته شده٬
مثل اين که ملتزم بوده که يک مصرع را بيغلط ننويسد و در بعضي جاها يک بيت دو بيت
بلکه زيادتر هم ترک گفته و به ک ّل ي ننوشته« .فقير خواهش کردم که ٬اـگر اصالح اين کتاب
به قلم مبارک آن حضرت انجام يابد ٬بر زينت کتاب افزوده و مـايه مـباهات ايـن فـقير
حک و اصالح آن
خواهد بود .از روي لطف قبول فرمودند و غلطهاي بسياري تصحيح و ّ
را متحمل شدند تا ديوان به آخر رسيد و ٬در آخر ديوان ٬اين قطعه را نوشته بودند.
عـارض خـوبان
خـوشنويسي چـو
ِ
ســهو قــلم
ليک هـــر جــا درو ز
ِ

خط خـوش
ـکردم
اصالح آن من از ِ
ِ
هــر چــه او کـرده بـود بـا سـخنم

ســخنم را بــه خـط خـوب آراست
ـگـاه چـيزي فـزود و گـاهي کـاست
ـگر چه نامد چنان که دل ميخواست
خــط او قــصور کــردم راست
بــه
ِ

وقتي که سلطان يعقوب از اين فقير کتاب خواسته بودند ٬از آن ديوان نفيستر کتابي
سراغ نداشتم که ٬در هر بيت بلکه در هر مصرع آن ٬خطي از حضرت موالنا بود .همان را
ممنونيت
فرستاده و کيفيت را هم به ايشان نوشتم .در جواب خيلي اظهار خوشوقتي و
ّ

ـکرده بودند.

ديگر ٬روزي حضرت پادشاه به خانه اين فقير تشريففرما بودند ٬سر سفره فرمودند
حص هاي هم براي موالنا بايد فرستاد« .قرار بر اين شد که ٬به واسطه
ـکه »از اين اطعمهّ ٬
خواجه دهدار که از ظرفا و ندما بود ٬فرستاده شود .خواجه دهدار از يک ّبره بريان که
فوقالعاده چاق بود انتخاب کرده و برد .خواجه دهدار ٬که مالک اشتهاي مفرط بود ٬در

حضور حضرت موالنا ٬در وصف آن طعام ٬زياده از حد مبالغه مينمايد .حضرت موالنا٬
ـکه رغبت بلکه طمع خواجه را ميبيند ٬از روي مرحمت ميفرمايند» :شما هم بنشينيد و
مشغول باشيد« .خواجه دهدار با کمال ميل و اشتها مشغول ميشوند و حضرت موالنا
 Ãاز اين رو ٬وي ترک کتابت کرد و روي به افشانگري و سياهيسازي و رنگکاري آورد و در آن باب اشتهار تمام
يافت و اختراعات کرد) .مجالس النفائس ٬ص.(١٥٠
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اين قطعه را نوشته و ميفرستند:
لطف خود پروردي
اي خواجه مرا به ِ

زآوردن پشت و دنــبه فــربه کـردي

بنشستي و دنبه را به رغبت خوردي

بردي به شکم آنچه بـه پشت آوردي

ديگر بار ٬روزي ٬به وسيله خواجه دهدار ٬خوان اطـعامي حـضور حـضرت مـوالنا
هدي ه را به خود ِا سناد داده و
فرستادم که از پشت گوسفند و ّبر ه تهيه شده بود .خواجه آن ّ
اهدا ِء آن را از خود قلمداد کرده و تفاخري به خرج ميدهد که حضرت موالنا ٬در اين

باب ٬اين قطعه را ميفرمايند:

بــهر ســفره مـا
خــواجــه آورده
ِ
نـخوت جـودش
دست
ليکــن از
ِ
ِ
تـصو ِر آن
هست از آن بــاخودش
ّ

پشت آن يک دو گوسفند که کشت
ِ
نشــــد آلودهام بـــدان انگشت
ـکه به حاتم همي رسد به دو پشت

تبر ـک ٬تحفه و هديهاي از نقد و جنس هر وقت که
ديگر ٬اين فقير ٬از روي نيازمندي و ّ

به خدمتشان ميفرستادم ٬اغلب ٬به واسطه خواجه دهدار بود .وقتي ٬در شماره وجهي٬
اختالفگونهاي واقع شده بود ٬اين قطعه فرمودهاند:
خواجـه دهـدار از عـطيّ ه مـير

هـر چـه آرد ز درهـم و ديـنار

مـــز ِد پــا بــرگرفته مــيگويد

ناشمرده که پانصد است و هزار

هــيچ در خـاطرش نـميگردد

روز شــمار
فکــر
شــرمندگي ِ
ِ
ِّ

به دهدار گفتم که بردار بـخش

از آن ُص ّره کز وي سرافـراشـتم

و نيز ٬وقتي ديگر ٬در همين ما ّد ه ٬اين قطعه را فرمودهاند:
بخش من
ز انصاف دم زد کزان ِ

همان بس که در راه بـرداشـتم

ديگر ٬روزي بامداد ٬آن حضرت به خانه فقير تشريف آورده بودند .در صحن خانه٬
يک دو جفت طاووس بود که تازه از آشيانه بيرون آمده و پرهاي خود را چتر زده بودند
تعج ب کـلماتي مـيفرمودند .در
ـکه ايشان در ُص نع نقاشي و
غرابت نقشبندي از روي ّ
ِ
ضمن اين که گفتگو در طاووس بود ٬فرمودند که در نزد بعضيها ٬طاووس بدون اين که
جفت بشوند تخم ميگذارد و بـعضي مـيگويند ٬در حـال مسـتي کـه دارنـد ٬از چشـم
طاووس نر يک قطره آب به چشم ماده رسيده و منتج تخمگذاري ميگردد .و به طرف
فقير نگاهي کرده فرمودند که اين سخن استبعاد ندارد؛ زيرا که اميرخسرو دهـلوي ٬در
بعضي از رسايل خود ٬اين معني را اظـهار کـرده و خـود از اهـالي هـندوستان است تـا
تحقيقي نکرده باشند شايد نميگفتند .اـگرچه اين فقير کذب محض بودن اين مسئله را
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ميدانستم ٬اما پيش ايشان اميرخسروي را نه تصديق کردم و نه تکذيب و ساـکت ماندم.
علت سکوت و جواب ندادن فقير را پرسيدند .به مالحظه ادب گفتم :شايد در هندوستان
اين حال طاووس را رخ ميدهد .ايشان ديگر نه در اثبات عقيده اميرخسـروي و نـه در
نقض سخن فقير اصراري نورزيدند که تصديق هيچ طرف را تعيين نميداشتند .اما فقير
تصورات اميرخسرو که صاحب مقامي هستند ٬در اثبات
در اين فکر بودم که ٬در مقابل ّ
ا ّد عاي خودم ٬چه چاره و تدبيري کنم که ٬در اين حال ٬طاووس نر روي طاووس مـاده
جستن کرده و جفت شدند .حضرت موالنا خنديدند و فرمودند که اين گـونه اتـفاق از
غرايب امور است که هم شبهه رفع و هم ا ّد عا ثابت گرديد.
ديگر ٬صفيالدين محمد ٬فرزند حضرت موالنا ٬به رحمت خدا واصل شـده و بـه
مجلس عزا براي اظهار تسليت و همدردي ميرفتم .در راه ٬يار عزيز شيخم ٬سهيلي ٬و
موالنا صانعي همراه شدند .در حين ورود به مجلس که پر از اـکابر و اشراف بود ٬از هيبت
مجلس و رتبه و شوکت آن حضرت سکوتي دست داده و سخني راجـع بـه تسـليت و
تعزيت نتوانستم بگويم .همرهان هم تبعيّ ت به فقير کردند .پس از لمحهاي که موقع اظهار

تعزيت گذشته بود ٬براي رفع خجلت ٬به خيال الفاظ مناسب با تاريخ افتادم .از اتفاقات
حسنه ٬جمله »بقاي حيات شما بادا« حساب کردم راست آمده از روي احـتياط مـرتبه
ديگر حساب شد .پس از رفع شبه دوات و قلم خواسته به کاغذي نوشته و رقم )(٨٨١
باالي آن نوشته از روي اعتذار به خـدمتشان تـقديم داشـتم .تـحسينها فـرموده و فـي
المجلس بدين نوع منظومًا فرمودند:
بـوستان لطـافت صـفي
ـگل
ِ
ِ
پي پُ رسه تاريخ گفت
عزيزي
ِ

چو شد سوي جنّت ز باغ فنا
ِ
ـکه »بادا بقاي حـيات شـما«

روزي در خدمت آن حضرت بودم .صحبت از انوري و قصايد او بود .فرمودند که من
اشعار و قصايد انوري را کمتر ديده بودم .در اين روزها ٬ديوانش به دست من رسيده و
چندي به مطالعه آن مشغول بودم که في الواقع در بعضي جاها از مراتب کالم بشر تجاوز
ـکرده و به حدّ اعجاز رسيده .اين فقير ٬که نزد اصحاب به ارادت و معتقد کامل بودن در
حق انوري متّ هم بودم ٬از اين طرز تعبير آن حضرت بينهايت خوشحال شده و خواهش
نمودم قصيده داليّ ه انوري که مطلع آن اين است:
ـگر دل و دست بحر و کان باشد

دل و دست خــدايگـان بـاشد
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يک مرتبه خوانده شود .آن حضرت متبسم شده فرمودند که عجب قصيدهاي انتخاب
ـکرديد .زيرا ٬در اين دو سه روز ٬همان قصيده را من خوانده از بس که خوشم آمد استقبال
مسو ده آن را بيرون آورده و به اين فقير مـرحـمت فـرمودند کـه
از آن قصيده کردهام .و ّ
مطلعش اين بيت بود:

هر که را در دهان زبان باشد

در ثـناي شـ ِه جـهان بـاشد

پس از خواندن قصيده ٬از روي گستاخي عرض کردم :قصيده انوري را که سحر خـيال
ميکرديم ٬اين را معجزه توان گفت.
مقاله دوم
در ذـکر مراسالت و ُر قعجاتي که از آن حضرت به اين فقير رسيده يا اين فقير به ايشان
نوشتهام.

فقير از مرو عرضه داشتي کرده و ٬براي اختصار ٬به يک رباعي ٬که در آخر عريضه
نوشته شده بود ٬اـکتفا مينمايد:
ـک درت
تا دور فتاده سـرم از خـا ِ

هر روز دهم به نامهاي در ِد سرت

بيخود گردم چو نامه آيـد ز بـرت

من بيخبر از نامه چه دانم خبرت

در جواب نامه نوشته بودند:
ّـفاق سـفرت
زان دم کــه فــتاد ات ِ

سوي تو يـا بـاد وزد
ـگر مرغ پرد
ِ
چون قلم برداشتم و انديشه گماشتم ٬جز

تا بو که کنم گهي به خاطر گذرت
خواهم که دهم بهنامهاي در ِد سرت

اعتذار رقمهاي*

متتابع که در چند روز واقع شده٬

ِ
معنيي در دل نگشت و صورتي به خاطر نگذشت ٬اـگر چه اين نيز خالي از دغدغه تصديعي

نيست و اوقات شريف را بيشايبه تضييعي نه.
ـگر بنالم پيش تو از ناله در ِد سر بود

سر ديگر بود
ور بخواهم ِ
عذر آن درد ِ

پس از چند روز ٬باز در مرو اين رقعه از آن حضرت رسيد:
تحيّ اتي که چون از دل برآيـد
شميم آن در اين فيروزه منظر
ِ

و ٬در آخر رقعه ٬اين دو بيت مرقوم بود:

*ــچنين است در اصل؛ شايد تحريف »رقعهها« باشد.

همه روحانيان را جان فـزايـد
دمــاغ قــدسيان دارد مـع ّطر
ِ
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جز اين کـارت مـبادا گـاه و بـيگاه
ّ
حـظ خـود از دل بـرتراشـي
خــط
ِ

دولت شــاه
ظــليل
ظــل
ـکــه در
ِ
ِ
ِّ
بـــراي حــق پــنا ِه خــلق بــاشي

و السالم.

فقير اين طور جواب دادم:
سالمي کِش چو مرغ جان سرايد

چو روح اللَّ ه روانبخشي نـمايد

عـين مـواسـا
هــمه الفـاظش از
ِ

احـمد مـرسل دلآسـا
نـطق
چو
ِ
ِ

امـيدم آن کـه از ارشـا ِد مـخدوم
ز امرش چـون قـلم سـر بـرنتابم

به روي نامه گردد هر چه مرقوم

و در جواب دو بيت آخري ايشان ٬در آخر رقعه نوشتم:

تـوفيق وقـوعش بـهره يـابم
بــه
ِ

وقتي که پادشاه در قشالق مرو بود ٬خبر وفات استاد حسن از عراق رسيد .فقير ٬در
اين موضوع ٬بيت اول مثنوي حضرت مولوي را تضمين کرده به حضور حضرت موالنا
چنين نوشتم:
هجر شـاه اسـتادان حسـن
شرح
ِ
بــند او جـدا گشـته ز غـم
بــند ِ

بشنو از ني چون حکايت ميکند
وز جـدايـيها شکـايت مـيکند

در جواب مرقوم داشته بودند:
بشنو از ني چون حکايت ميکند

نـي خـامه دلم راتـرجـمان
شــد ِ
از جــدايـيها شکـايت مـيکند
بــازبان تــيز و چشـم اشکريـز
ِ
ِ
آالم اشتياق بيش از آن است که به مددکاري دوات
توالي
شکايت
و
اق
ر
ف
ام
ي
ا
نمادي
حکايت
ِ
ِ
ِ ّ
ِ ِ
دهان بسته و به دستياري خامه زبان شکسته در طول اين نامه عرض آن مقدور باشد و در
طي اين صحيفه نثر آن ميسور .الجرم سدّ آن باب کرده التماس ميرود که
ّ
تشويش اغيار
در آن ساعت که بي
ِ

زمين بوسي به تعظيمي که دانـي

در آن فرخنده مجلس باشدت بار
زمــينبوس دعــاـگـويان رسـاني

بالنبي و آله اال مجاد.
دولتي از انتها مصون و سعادتي از انقطاع مأمون ميّسر باد.
ّ

در همان ايّ ام مسافرت ٬فقير اين رقعه را نوشته و فرستاده بودم:
شکـر مـعني را
نــي کــلکت
ِ
ِ
خط مشگين صورت
خط او را ِ
ِ

ـکرده چو نيشکر از جوف برون

در ت ِه خـط رخ زيـبا مـضمون
ِ
تــــاج مــعني را ُد ِّر مکــنون
بـلکه هـر دانـهاي از نـقطه او
ِ
رقعهاي از روي التفات فرستاده بودند بل گوهري که از بحر طبع ع ّمانسمات بيرون داده بودند
آفتاب
رسيد .بر هر تقدير ٬بر تاج تارک دوخته شد و خانه چشم و دل بدان افروخته گشت.
ِ
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قابالن چرخ* گردون پاينده باد .والسالم.
طالبان ُربع مسکون و بر سر
سر
ِ
ارشاد بر ِ
ِ ِ

آن حضرت در جواب اين رقعه را مرقوم ] داشته[ و فرستاده بودند:
حسـن بـپرورده
بــه
نـبات َ
ِ

طـفل مـعني را
کلک تو
ني ِ
ِ
ِ
رخسار نوخطان کرده
رشک
شـام
ه
طـر
ز
را
صـبح
ه
غـر
ِ
ِ
ّ
ّ
پـاره پـاره بـه روز آورده
قــص ه کـوته شب در ِاز مـرا
ّ
نزديکان دور و
مملو از نکات و خردهداني
ِ
صحيفة شريفه مشحون به معاني و عبارات لطيفه و ّ
عکس
صورت هر خ ّط ي ح ّظ ي روي نمود و از
مشرف ساخت .در
ِ
ِ
ِ
دوران نزديک به حضور را ّ
هر حرفي فرحي پرتو انداخت.

خار ِگ له گلهاي َم ْح ِمدَ ت و دعا شکفانيد.
از شَ ْو ِ
ـک شک َْوه غنچههاي شُ کر و ثنا دمانيد و از ِ
ـگر لطف توبگـذرد بـهخارستانها

خار ستان ها شود بهار سـتان هـا

حکايت گله و شکايت ]و[ شکوه بنا بر آن واقع شد که ايشان از رقعه اين فقير گله تصور
ِ
ـکردهاند و تحت تحرير و تقرير آورده واال
نــايد از تــو چـنان مـعاملهاي

ـکه کسي را رسـد دران گـلهاي

نيست از تو بـجز گـله گـلهمند

زان که لطف تواش ز بيخ بکند

آفت نظر به خودشان نگذارد ٬والسالم.
ْ
نظر رأفت خودشان دارد و به ِ
حق سبحانه همواره در ِ

روزي در خدمت آن حضرت بودم و از هر نوع نظم سـخن مـيفرمودند .در اثـناي
مذاـکره ٬قصيده موسوم به »درياي ابرار« اميرخسرو دهلوي مذکور شـد .ايـن فـقير ٬در
محق هم بودم و چنين هم مشهور است که
توصيف قصيده مزبور ٬راه مبالغه را پيموده و ّ
اميرخسرو دهلوي گفته که ٬اـگر از حوادث افالـک و نوايب روزگار تمام منظومات من از
صفحه زمان محو شده و همين قصيده باقي بماند ٬مرا بس است که هر که بخواند اقتدار
لک نظم خواهد دانست .گويا مبالغه من بدين پايه در مجلس آن حضرت
تصر ِف ُم ِ
مرا در ّ
مناسب نبوده است که آن حضرت هيچ نفرمودند تا مجلس تمام شد .پس از چند روز که

پادشاه به قشالق مرو عازم بودند و از ملتزمين رکاب شاهي بودم ٬براي وداع و تحصيل
اجازه به خدمت حضرت موالنا رفتم .بعد از آن که اجـازه و رخـصت داده و فـاتحهاي
خواندند ٬در حين خروج از خدمتشان جزوهاي در آورده به فقير عنايت فـرمودند .بـاز
»لج ةـاالسرار« است که در مقابل »درياي ابرار« اميرخسرو است که
نموده ديدم قصيده ّ
در آن روزها فرمودهاند و هر کس بخواند ميداند که از قصيده دهلوي عاليتر و رنگينتر
*ــدر اصل :چون
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است .نيازمندي کرده و سوار شده به راه افتادم .همان روز

منزل در توقّوز رباط ]نُه رباط[

بود .بين راه قصيده را با کمال خوشحالي تمامًا خواندم و مطلع قصيده »تحفةـاالفکـار«
ب هـخاطر آمد .پس از رسيدن به مـنزل ٬هـمان مـطلع را نـوشته بـه واسـطه قـاصدي بـه
حضورشان فرستادم که اـگر اليق بدانند و اشاره فرمايند به اتمام آن مشـغول بـاشم .آن
حضرت ٬در جواب ٬تحسين و تشويق نموده و امر فرموده بودند که البته تمام نمايم .فقير
تا رسيدن به مرو قصيده را به نام آن حضرت تمام نموده و از مرو به خدمتشان فرستادم.
مطلع قصيده »درياي ابرار« اين است:
بانگ غلغلش در ِد سـر است
خالي و
ـکوس شه
ِ
ِ
ّ

هرکه قانع شد به خشک و تر ش ِه بحر و بر است

»لج ة االسرار«:
مطلع ّ

ايوان شه کز کاخ کيوان برتر است
ـکنگر] هـي[
ِ
ِ

مطلع »تحفة االفکار«:

آتشين لعلي که تاج خسروان را زيور است
ِ

حصار دين در است
ديوار
ِ
رخنهها دان کش به ِ
خيال خام پختن بر سـر است
بهر
ِ
اخگري ِ

قصيده »تحفة االفکار« بدين بيت خاتمه مييابد:
شـهر رجب تـاريخ آن
يــوم جـامع
بــود
ِ
ِ
ِ

اتمام او را مظهر است
طرفهتر کاين روز و ماه
ِ

و در اين تاريخ غرابتي هست که از حساب روز و ما ِه آن تاريخ سـال حـاصل است .آن
ِ
حضرت ٬در جواب ٬اين رقعه را فرستاده بودند:
هلل لِ َمن َد عا ٬آن که به تازگي قاصدي رسيده و
بعد از اداي وظايف دعا ٬مقرون به
اجابت َس ِم َع ا ُ
ِ
قصيده تازهاي رسانيد.
چو حرفي چند خواندم زان قصيده

دل خــاصانْش انـدر قـيد ديـدم
ـگشاده جمله دلهـا صـيد ديـدم

در آن اثنا چو شد چشم بصيرت
ِ
سرعت نفوذ مباهي به هر حرفي فرو
خاطر به
مصرع٬
و
بيت
هر چند ٬از مطلع تا مقطع ٬در هر
ِ
ِ

شد چون سياهي هيچ نقصانـــ جز اين که ٬دفع عين الکمال را ٬در حسن کالم و لطف مقال
ِ
اوصاف کمال پوشيدهـــ به نظر انديشه
لباس
را
ـکوشيده بودند ٬از هيچ چيزي ساخته اين ناقص
ِ
ِ
در نيامد .آري
پي دفع گزند
از نيل خطي کشد
مَ ّش اطه چو چـهره بُ ـتان آرايـد
ِ ِ
ادت اقبال بر قبله مقصود و ِاعـراض از
از فحواي آن ٬چنان معلوم شد که
ِ
خدمت ايشان را ار ِ

ترک
امور صوري و ِ
نمودهاي بيبود متأـکّد شده ٬ا َ
َلي آالئه .اما ٬اـگر چنانچه در تغيير ِ
َلح ْم ُدهلل ع ٰ
َشغال غير ضروري چون ماليم مزاج شريف عزيزان نيست مبالغه نرود ٬دور نمينمايد .هيچ
ا ِ
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کمال ظهور ساتِر ني.
جمال ظهورش را جز
جا نيست که مقصود ظاهر نيست و
ِ
ِ

َو ْه َو َمـ ْعکم َا ْي ـنَما کُـنتُم چـه بـود
آب جوي
ميزند بر چشم و گوشش ِ

جمال خـود نـمود
ـگر نه هر جايي
ِ
آب جوي
ماهي
اندرآب جوي است ْ
ِ

پـندار حـجاب
وارهــد جــانش ز
ـگــر شـود از آب آـگـه هـم بـه آب
ِ
دست ه ّمت از نمودهاي بيبود
قرب به مقصود آـگاه گرداند و
حق سبحانه همگان را از
ِ
ِ
حقيقت ِ
والسالم وا ٕالـکرام.
ـکوتاهّ .

و ٬به عنوان صله قصيده ٬يک عدد کاله و يک عدد رومـال عـنايت فـرموده بـودند کـه
فرق
موجب اعتبار و آبروي فقير گرديد و ٬در حاشيه مکتوب ٬چنين مرقوم بود که »طاقيه ِ
رطوبت دست از جهان شسته را فـرستاده
نشف
کرباس
ترک تاج تکلّ ف کرده را و پاره
ِ
ِ
ْ
ِ ِ
شد«.
تتب ع قصيده اميرخسرو و قصيده موالنا و در
چون قصيده »تحفة االفکار« در طرز و
ِّ
عاليق دنيوي بود و قصيده مزبور شـهرت
توج ه به
ِ
ت ّ
مذم ِ
تعريف عالَ ِم فقر و استغنا و ّ
ِ
يافت و به عرض پادشاه رسيد ٬از نهايت حسن خلق و وسعت مشرب ٬تحسين فرمودند.
تتب ع و استقبال ديگري نـموده
اين فقير محجوب شده و به خيال آمد که بر اين قصيده ّ
باشم که منحصر به اوصاف فقر و درويشي بوده و به نام مبارک پادشاه زينت داده شود.
اين مطلع گفته شد:
کاهل فقر را اندر بر است
خرقه ُپر بخيه
ِ

بر فر ِاز عالم معني سپهر و اخـتر است
ِ

به عرض پادشاه رسانيده و از روي نيازمندي اجازه اتمام خواستم .تحسين و امر به ِاتمام
آن فرمودند و همان مطلع را از مرو نوشته به حضور حضرت موالنا هـم فـرستادم .در
رقعهاي که فرستاده بودند اين دو بيت مرقوم بود:
شـهباز طـبعت
شوق
زهي کرده از
ِ
ِ
ز مردم فرستادهاي مطلعي خـوش

هــمايان قــدسي هـواي تـذروي
ِ
ـکز اهل سخن مثل آن نيست مروي

ت حواس
ايامي که به مالزمت و کارهاي دولتي مشغول بودم و از کثرت اشتغال و تشتّ ِ

التماس تـوجهي از حـضرت مـوالنا
فراغت
از روي اضطرار همواره براي کرانهجويي و
ْ
ِ
ميکردم ٬ايشان از روي نصيحت و مـوعظه هـر زمـاني بـه يک نـوعي فـقير را تسکـين
ميدادند .زماني که در حوالي مرغاب بوديم ٬باز در اين موضوع رقعهاي به خدمتشان
عرض و اين دو بيت را نوشتم:
تا کي چو صبا هر طـرفم جـلوهـگـري

خواهم سوي سرو خود کنم پي سپري
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فــريادکنان و خــاـک بــر سـر فکـنان

ـگويم که خالصم کن از اين در بـدري

در جواب ٬رقعه پندآميزي فرستاده و اين دو بيت را هم نوشته بودند:
از ديده جان اـگر به جانان نگري

غصه خوري
از تفرقه جهان کجا ّ

اين تفرقه هرگز چو نگردد سپري

با تفرقه جمع باش تا بـهره بـري

حضرت موالنا ٬در سفر مکّ ه ٬از بغداد نامهاي نوشته بودند به غايت رنگين و غزلي
درج فرموده بودند که مطلعش اين بود:
بر کنار دجله دور از يار مـحروم از ديـار

اشک شفقگون دجله خون بر کنار
دارم از
ِ

تتب ع کرده به خدمتشان فرستادم که بيت اول آن ايـن
فقير ٬در جواب ٬همان غزل را ّ
است:
شام هجران کو به مغرب شد نهان خورشيدوار

و ٬در آخر رقعه ٬اين رباعي را نوشتم:
اين نامه نه نامه دافع در ِد من است
ِ
دم سر ِد من است
تسکين ِ
ِ
دل گرم و ِ

جـانب مشـرق بـرآر
يـار َبش صـبح وصـال از
ِ
ِ
درون رنــــجپرور ِد مــن است
آرام
ِ
ِ

يعني خبر از ما ِه جهانگر ِد من است

در مراجعت از سفر مکّ ه ٬جواب اين رقعه را از حلب فرستاده و در آخر اين ربـاعي را
نوشته بودند:
اين رقـعه نـه رقـعه ٬مـايه هـر طـربي است

تحصيل نشاط و عيش را خوش سببي است

زيــن ســان کـه بـود مـختصر و پـر مـعني

ـگــويا ز جــوامــع الکــلم مــنتخبي است

وقتي که آن حضرت از سفر مکّه مـراجـعت فـرمودند ٬پـادشاه در بـلخ بـود .رقـعه
تهنيتآميزي نوشته و به واسطه قاصدي فرستادم که خبر سالمت ايشان را بياورد و اين
رباعي در آن قيد شده بود:
فــلک مـينا فـام
انــصاف بــده اي
ِ
خورشيد جهانتاب تو از مطلع صبح

تا زين دو کدام خوبتر کـرد خـرام
يا ماه جهانگرد مـن از جـانب شـام

مفص لي نوشته و اين رباعي را درج فرموده بودند:
در جواب ٬نامه ّ
کلک تو گفت نـامه کـاي گـاهخرام
با ِ

صد تحفه خوش به روم آورده ز شام

ـگـر پـاي تـو در مـيان نـباشد نـرسد

جـانب دوست پـيام
مــهجوران را ز
ِ

اي بــاد دلم بشــد دگـر جـانب يـار

جان هم ببر و به پـاي او سـاز نـثار

ـک پـايش بـردار
وانگه قـدري ز خـا ِ

مـن دلشـده آر
عــوض
بــهر
ِ
ِ
ِ
جـان ِ

فقير ٬در راه استرآباد ٬از دهنه تخت سليمان اين رباعي را به خدمتشان فرستادم:
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در جواب نوشته بودند:
منزل يـار
اي باد چو آمدي ز سر
ِ
نامد به قرار از اين َقدَ ر جان زينهار

آمد به دلم ز آمدنت صـبر و قـرار
او را ببر و بدان کـه دانـي بسـپار

در نزديکي جيکتو ٬از حضرت ايشان اين نامه رسيد:
سالمي کرده از سين تـيز دنـدان

ـگشــاده عـقدهها از رشـته جـان

طــره الم
کـــمند
ســــالمي از
ِ
ّ
فردوس اعلي
سالمي خوشتر از
ِ

دل صـــــاحبدالن آورده در دام
ِ
الف در وي کشيده قد چو طوبي

عـين تسـنيم
عيان درياي طوبي
زيـر آن الف از چشـمه مـيم
بـه ِ
ِ
صحبت شريف و هديه مجلس منيف گردانيده ٬معروض آن که ٬چون خدمت مولوي را
تحفه
ِ
شوق رکاببوسي عنانگير شده بود و خود را به فتراـک او بستن واجب نمود ٬الجرم اين رقعه
ِ

مصحوب رسالهاي که به تجديد به تحرير پيوسته به حضور فرستاده شد .اـگر مصلحت دانند٬
ِ

به عرض همايون برسانند و ّاال

بايدش از صفحه ادراـک شست
ـک تست
هر چه نه
دل پا ِ
مقبول ِ
ِ
َّ
محصل باد.
ميسر و
دولت عاجل مفضي به
ِ
سعادت آجل بر وجه اـکمل َّ
ِ

در روزهاي رسيدن اين نامه ٬عارضهاي بر مـزاجشـان مسـتولي شـده و بـيحضور
صح ت ايشان آمد .فقير اين رقعه را به ايشان فرستادم:
خبر ّ
بودهاند که ٬بعد از چند روزِ ٬
نيازي که از سجده از حدّ افزون

شده جبههاش داغ از نـقطه نون

پي شوق ديدار
پس آن گه ز يا از ِ

ز روي رقـم آ ِه دل کـرده اظـهار

دگر از الف در وفـا بـوده يکـتا

چو سرو چمن آمده پاي بـرجـا

مـنور
ز زا تـا کـند
شـام غـم را ّ
ِ
بعد از چنين نيازي که مرقوم گشت و رفع اخالصي که بر زبان خامه گذشت ٬مـعروض رأي
عيان ساخته ماه و بااليش اختر

بندگان قدسي آشيان آن که چنين استماع افتاد که ده و پانزده روزي عارضهاي دست داده بود و
ِ

خبر سپهرآسا سرگرداني و ذ ّره کردا ْر
تمام
سپهر معني رو به ضعف نهاده ٬مخلصان را از اين ْ
ِ
ما ِه ِ
صحت
بعد دو هفته همان پيکر ِعلويخرام رو به
پريشاني دست داد .بحمداهلل و المنّه که ِ
برج ّ
ِ
قوت و کمال کرده؛ سجدات شکر به جاي آورده ٬فالن را به جهة
و جمال آورده و ميل به
اوج ّ
ِ
تحقيق اين حال و تصديق اين مقال فرستاده شد .ملت َمس آن که به زودي بازش گـردانـند و

مملو و مشحون و
کيفيت رساله از نکات
خوشي آن خبر
فقيران را از
خوشحالي تمام رسانندّ .
ّ
ِ
ِ
مجلس عالي خواهد شد .سايه ارشاد بر سر
معروض
مجلس همايون به زودي
ـگذشتن آن در
ِ
ِ
ِ

بنده و آزاد مؤبَّد باد.

وقتي که پادشاه به تسخير واليت قندر عزيمت داشتند ٬آن حضرت و ساير امرا اين
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يورش را مايل نبودند .آن حضرت به اين فقير فرمودند که هر چه ممکن است در فسخ
اين عزيمت سعي کرده شود .در صورتي کـه امکـانپذير نشـده و عـزم جـزم شـد ٬بـه
آور د .چون تقدير چنين رفته
اينجانب بنويسيد و اين فقيرآنچه الزمه سعي َبو د به عمل َ
کيفي ت را به خدمت آن
بود ٬پادشاه از محل تخت خاتون بدين عزم
ّ
مصم م شدند .فقير ّ
حضرت عرضه داشته و اين رباعي را نوشتم:
ـگفتم فلکم به هر طرف راننده است

سرگشتگي آرنـده و گـرياننده است

ني ني داند هر آن که او داننده است

ـکو نيز اسير ]چرخْ [ گردانـندهاست

آن حضرت رقعه را جوابي فرستاده و اين رباعي را نوشته بودند:
حرف ما قلم راننده است
ايزد که به
ِ
با او دل ما بدان َپري مـاننده است

بر ما و تو اسر ِار قِدَ م خواننده است
ـکش بادبه پشت ورويگرداننده است

در نواحي شَ ُب رغان ٬ ١٠اين مرقومه از آن حضرت رسيد:
کلک تو دوران را
خوانده به
صرير ِ
ِ

قــانون شـفا نـوشته رنـجوران را
ِ

ْ
وصل مهجوران را
در داده صالي
آتش مـحروران را
بـنشانده بـدان ِ

ْ
الض ما ِء
چون ورو ِد رقعه شريف از حدو ِد آن بقعه منيف بر مخلصان
صدق انتما کَ ُورو ِد ّ
قلق حدّ ِت
َعلَ ي الماء به ظهور انجاميد هر يک از ديده َر َم د رسيده و سينه کَ َم د کشيده از ِ
نشيمن زلفت بيارميد.
حرارت اشتياق به موطن الفت و
مرارت مذاق و اضطراب و شدّ ِت
ِ
ِ
ِ
بــه راحت قـرين بـاد آن دست پـنچه

و بدين نحو جواب عرض شد:

ـکه خود را بدين َمک ُْر مت ساخت رنجه

دولت ديدار تـو دور
نزديک شد از
ِ
....................................................

ـگر همگسلند جان و جسم رنـجور
ِ
تا من شوم از حضور وصلت مسرور

گوهر دو ديده اشکافشان را
سلک انتظام و نثرش
رقعهاي که نظمش جان و دل پريشان را در
ِ
ِ
دولت وصال مهجور رسيد.
دوران از
مخلصان دور و
روي کهربا فام پاشيد ٬در اين ِو ال*  ٬به
ِ
ِ
ِ
بر ِ

آرام گـريههاي
دل غمانـدوز ٬بـر سـينهاش نـهادم و ٬بـه
پي
ِ
اب جان و ِ
تسکين اضطر ِ
ِ
ِ
جـهت ِ
سوختگان فراق را گـاهي بـه هـمين
جانسوز ٬باالي چشم گريانش جا دادم .اميدواري آن که
ِ
ِ
نوازش رقعهاي شاد دارند.
به
را
اشتياق
آتش
افروختگان
دل
سياق به ياد آرند و
ِ
ِ ِ

در نواحي اندخود اين رقيمه از ايشان رسيد:

١٠ـ(ــشَ بُ رقان يا شَ بُ رغان يا شابرغان ٬يکي از شهرهاي شمال شرقي خراسان قديم ٬در سر راه مرو بـه بـلخ در
*ـ ِـو ال :نزديکي
ناحيه کوهستاني واقع و ميان اين شهر و شهر بلخ فاصله اندکي بوده است.
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بدايت آن مضمو ْم مع
دعايي
العـين
يـوم القـيام و
الشوق و الغَرام* و
ِ
ِ
ُ
ِ
نـهايت آن مـمدود ِا ٰ
لي ِ
بساط جرأت و انبساط ميگردد و
نثار
ِ
مفتوح ٌة ِا لي ا ٕالجابة مِن ال َملِ ک ال َع الم ٬به صوت نيازِ ٬
*
عشيات و غدات  ٬در اعمال قلم و دوات٬
نيل
ِ
شرف مالقات بيش از آن استّ .
ميل و شعف به ِ

صوب آن ُا منيّت معطوف داشته بدين
عنان قصد و نيّت از
اداي ش ّم هاي از آن توان کرد ٬الجرم ِ
ِ
دو بيت مصروف ميگردد:
در گــــنجينههاي راز زنــد
زيرکآن کس که درخرابه دهر
ِ
دولت دراز زنـــد
دست در
جـا ِه کـوتاه زيـر پـاي نـهد
ِ
سعادت جاويد به آن پيوند .والسالم.
اليَزال روضه اميد برومند باد و شاخ دوحه
ِ

فقير بدين رقعه جواب عرض کردم:
آتش شوق از دل برآورده و از
نامهاي که از حرف اول ِ
روي نياز ظاهر کرده باشد و از دوم شعله ِ

دوي ديگر غم دل نموده و از هر صفحه نو روش همان طريق پيموده به موقف عرض رسانيده
معروض ميگرداند که در اين َو ال که رقعه شريف آمد
بوسيده به چشـم خـود نـهادم

بــــاالي ســـرش ُم ــقام دادم
فرق سرم ز چرخ بگـذشت
هم ِ

باعث نور چشم من گشت
هم
ِ
ِ
مشرف ساخت٬
کتاب محبتنامه و شراب صندل ّ
قاصد که به سخنهاي زباني نواخت ٬به ارسال ِ
محنت فراق از مطالعه
صورت
هر دو را به خدمتش داده و به خدمت فرستاده شد .اميد آن که
ِ
ِ

فارق اهل
ظل عالي بر مَ ِ
آن تصور نمايند و درد و رنج اشتياق را از شربت وصال معالجه فرمايندِ ّ .

ارادت اليزالي باد.

ْ
اعزام مشهد فرمودند و حکم چنان
تعجيل
پي مصلحتي از مرغاب به
پادشاه فقير را ِ
ِ
بود که ٬بي آن که به شهر وارد شوم ٬بايد به صوب مقصد برانم .بـه نـزديکي شـهر کـه
رسيدم ٬سوار مخصوصي از جانب پادشاه رسيده و حکم مجدّ دي آورد که به طرف اردو
مـيس ر نشـد .آن حـضرت بـدين
خدمت
تشر ِف
ِ
حضرت موالنا ّ
ِ
برگردم و ٬بدين سببّ ٬
مناسبت رقعه زير را فرستاده بودند:
جانب دشت و برفت
بنمود ابري ز
ِ

از تشنهلبان ز دور بگذشت و برفت
ناريخته نم ز راه بـرگشت و بـرفت

امـيد مـا جگـرسوختگان
بـرگشت
ِ
هر چند اميد نااميدان به حصول نرسيد و مراد نامرادان به وصول نينجاميد ٬اميد است که هر
معنوي
سعادت صوري و
دنيوي خادمان آن آستان به آن منوط باشد و
مصلحت ديني و
چه
ِ
ِ
ِ
ِ
ميسر گردد .ب َمنِّ ِه و جو ِده.
مالزمان آن دولتخانه به آن مربوط ٬بر وجه احسن و طريق اـکمل ّ
* ـغَرام :شيفتگي

*ــمشيات و غُدّ ات :شبان و روزان
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فقير به نحو زير جواب عرض کردم:
دولت وصلت افراشت
دل چون َعلَم
ِ
ِ
هر يک چو بدين مراد نـزديک رسـد

خيال خود بدان عزم گماشت
جان نيز
ِ

ـگردون بـه مـرا ِد نـامرادان نگـذاشت
لک
اختر طالع ٬اـگر چه از مطلع اقبال المع شد ٬اما چه سود که از
گردش فَ ِ
ِ
عرضه داشت آن که ِ

دولت مالزمت بستند
حرام
ِ
حسود به برج شرف نارسيده راجع گشت .ياراني که پا بر راه نهاده ِا ِ

سلک دولتمنداني]درآمدند[ که به مالزمت پيوستند ديده محرومي بر کف پايشان ماليده
و به ِ
به جانب اردو معاودت نمود .ذلِ َک ُ
هلل ُي ؤتي ِه َم ْن َيشاء
فضل ا ِ
ـگر چه خورشيدد َبود طالع روز افزونم

بــرساند بــه مســيحانفسي گـردونم

ميل شهر نمايند و ارکان
اـگر خاطر انور بدان آرند و همت عالي بدان گمارند که رايات همايون ِ

خوار اشگريزان
طفيل عزيزان اين
دولت روزافزون به همراهي عزيمت فرمايند ٬شايد که به
ِ
ِ

مشرف و مستفيد تواند شد.
شرف
نيز بدان سعادت و اقبال ٬يعني به
ِ
ِ
دولت وصالّ ٬

سي م
مقاله ّ

در ذـکر کتب و رسايلي که از تصنيفات آن حضرت است و اين فقير سبب تصنيف و باعث
تأليف آنها بودهام و در اغلب آنها هم مذکور شده است.
از آن جمله يکي کتاب نفحات االنس من حضرات القدس است که چنان کتابي نه نوشته
شرح اين است که دايم به خيال اين فـقير
شده و نه هرگز ممکن است نوشته بشود .و
ْ
حضرت باري خواجه عبداهلل انصاريـــ ُق دِّس ِس ُّر هـــ در ذـکر اصحاب
مقر ِب
ِ
ميرسيد که ّ

سرار ُه مـــ کتابي ١١نوشته و ايشان
طريقت و ارباب حقيقت از مشايخ صوفيهـــ قَ دَّ َس ا ُ
هلل َا َ

را به پنج طبقه تقسيم نموده که در هر طبقه بيست نفر از ايشان را ذـکر فرموده که جمعًا
ـرهـــ هـم
يکصد نفر از
مشايخ ِع ظام را نام بردهاند .و شيخ فريدالدين عطارـــ ُق دِّس ِس ُّ
ِ
حمن ُسلَ ميـــ قُ دِّ َس ِس ُّرهـــ در
ـکتابي به نام تذکرة االوليا نوشتهاند و حضرت شيخ
عبدالر ٰ
ّ
ذـکر مشايخ عظام کتابي به نام طبقات ُسلَمي نـوشتهانـد .ليکـن مـتأسفانه تـمامي مشـايخ
ِ
متقدّ مين و اغلب از معاصرين را ننوشتهاند و از حاالت خودشان هم ذـکري نکردهاند.
ـگذشته از آن ٬پس از آن تاريخ ٬جمعي از مشايخ و اولياي کِ رام قريب به چهارصد و پانصد
مدون نيست که اهل روزگار از آن نفعي برند و
نفر بودهاند که نام ايشان در کتابي ثبت و ّ

١١ـ(ــمراد امالي اوست مشهور به طبقات انصاري که بر اساس طبقات الصوفيه ابوعبدالرحـمان ُسـلَ مي بـه زبـان
هروي قديم نگاشته شده است.
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ممکن است که از حوادث و انقالبات زمان اين اوراق هم محو و نابود شـوند و حـيف
صفات ايشان ٬که مـقصود آفـرينش
احوال
مبارک اين بزرگواران و فرخنده
است که نام
ِ
ِ
ِ
هستند ٬از بين برود .و بر خاطر ميگذشت که آيا از اـکابر زمان که باشد که بدين امر خطير
اقدام نمايد و حضرت موالنا برازنده و سـزاوار ايـن کـار بـود .ولي گسـتاخي را جـرأت
نميکردم .روزي به خيال رسيد که عمر را اعتمادي نيست و اين آرزو با من به گور خواهد
لي آن است که به خدمتشان اظهار نمايم؛ تا فـرصت يـافته بـه خـدمتشان
رفت؛ پس َا ْو ٰ
عرضه داشتم که حال غريبي دست داده .و معلوم شد که آن حضرت هم از اين خـيال

خالي نبودهاند ٬اما موانعي پيش آمده که باعث تعويق و تأخير اين اقدام شده و فهرستي
التـماس فـقير اظـهار
در اين مـوضوع تـهيه فـرموده بـودند .بـاري ٬آن حـضرت از ايـن
ِ

خوشحالي و قبول فرمودند و شرح حاالت اـکابر را جمع نموده و به اين امر اقدام کردند و

هر جزء که تمام ميشد براي فقير ميفرستادند؛ تا به اندک زماني کتاب نفحات االنس تمام
ـگرديد و ٬در نتيجه سعي و زحمت آن حضرت ٬اسامي اين بزرگواران در صفحه عـالم
باقي ماند .و آن حضرت ٬در اول کتاب ٬از خوانندگان چنين خواسته که باعث و متصدي
را به دعاي خيري يادنمايند و ٬بعد از خطبه ٬نامي از فقير بردهاند بدين نحو که
محب درويشان و معت ِق ِد ايشان آن همه از ْ
شغل سير و بر
در سال هشتصد و هشتاد يک هجري
ِّ

مراتب جاه
تعالي ِب ِع ِّز قبولِ هـــ به طوع و اختيار ٬از اعال
فقر دلير ٬امير نظامالدين عليشيرـــ َع َّزاهلل
ِ
ْ
ٰ

سلوک جاده فقر و فنا اقبال فرموده ٬از اين فقير
قدم تسليم و رضا بر
ِ
و اعتبار ِاعراض نموده و با ِ

صورت
مثل آن صورتي که در دل گذشته و در خاطر متمکّن گشته بود استدعا کرد؛ داعيه قديم
ِ
خلوص
صدق ه ّمت و
ت تقويت و تأـکيد پذيرفت .الجرم ٬به
ِ
تجديد يافت و دغدغه سابق ِس َم ِ
ِ
مکارم اخالق و مراسم
منيت شروع افتاد .مأمول از
طويّ ت ٬در امضاي آن ّنيت و استقضاي آن ُا ّ
ِ
ِ
طي به اولياءاهلل و فيض ارواح مقدّ سه
انفاس ّ
اشفاق مطالعهـکنندگان آن که ٬چون ايشان را از ُيمن ِ
ايشان وقت خوش گردد ٬متصدي و باعث اين جمع و تأليف را به دعاي خيري ياد نمايند.

کتاب شريف ٬به خاطر چنان آمد که ٬در ذـکر معجزات آن حضرت٬
بعد از
اتمام اين ِ
ِ
هم نشاني ظاهر هست .روزي در خدمتشان از اين مقوله سخن به ميان آمده اين تم ّنا را
ضمير شريف شماست که به اين کـار شـايسته اقـدام
سزاوار
حق قلم و
ِ
اظهار کردم که ِ
ِ
نماييد .اتفاقًا ايشان هم در اين فکر بودهاند .فرمودند که در خيال ما هم اين مدّ عا بود٬

محر ـک شديد و آن خيال تازه کرديد .انشاءاهلل مشغول خواهم شد .فقير با خوشحالي
شما ّ

از خدمتشان در آمدم .آن حضرت ٬همان روز ٬مشغول جمعآوري کتب و رسايلي که با
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اين موضوع مناسبت داشت شدند .فقير ٬هر وقت که خدمتشان حاضر ميشدم ٬خـبر
ميگرفتم تا ٬به اندک فرصتي ٬مو ّفق به اتمام کتاب شدند و در ديباچه ٬از روي التفات ٬از
فقير چنين ياد نمودهاند:
چون مشاهده آيات و معجزات يا استماع آن از عدول و ثِ قات ٬چنان که دانستمي ٬نسبت به
عان آثـار
بعضي ديگر موجب
زيادتي ايقان و اذعـان مـيگردد ٬الجـرم عـلماي ديـن و مـتت ّب ِ
ِ
َلي ُا َّم ِت ه و ترغيبًا فيمتابع ِة ُس َّن ِت ه ٬در ذـکر
ّ
سيدالمرسلين ص ّل ي اهلل عليه و آله اجمعين ٬شفق ًة ع ٰ

شواهد نبوت و داليل رسالت وي کتب ساختهاند و در بيان آن ٬جدا از ساير احوال و آثـار٬

مشرف شد و فايده مطالعه آن را٬
مصنّفات پرداخته؛ و چون اين فقير به مطالعه بعضي از آنها ّ

ـکه قوت مح ّب ت و داعيه حسن متابعت ٬در خود بـازيافت ٬خـواست کـه از آن فـايده سـاير

صدق محبتي و
تخصيص عزيزاني که اين فقير را نسبت به ايشان
مسلمانان نيز منتفع شوند ٬به
ْ
ِ
خلوص عقيدتي هست .و پيشتر از اين ٬که استدعاي جمع کتاب نفحات االنس من حـضرات
سر و احوال مشايخ صوفيه است ٬کرده بودند ٬الجرم آنـچه در آن کـتاب
القدس  ٬که در بيان ّ

پراـکنده بود ٬تسهيًال لِ َمؤونَ تِ ه در يک جاي جمع کرده شد و ٬تفهيمًا لِفا َيدَ تِ ه ٬به عبارات فارسي
اسانيد متنوعه کَرد آمد و ٬چون کمالي که
ايراد افتادُ .م َلقّيًا لالختصار ٬حذف طرق مختلفه و
ِ

کمال متبوع است و کرامات و فضيلتي که
شاهد
متابعان را به واسطه متابعت حاصل ميشود
ِ
ِ
پيغمبر ايشان است ٬ذـکر بعضي احـوال و آثـار آل و
ات
قبيل معجز ِ
ِ
از ا ّمت ظاهر ميگردد از ِ

اصحاب آن حضرت و تابعين و تُ َّبع تابعين تا طـبقه صـوفيه ٬کـه در بـيان ايشـان چـنان کـه
ِ
تواتر اخبار به نوع معجزه بـه جـاي
نبوت به واسطه
ـگذشت٬بدان ّ
منضم گردانيده آمد .چون ّ
ِ

عـظمي در آن
رسيده است که هيچ سعادتمندي را در آن دغدغه اشتباه نمانده است و فايده
ٰ

نوردان طريقت و
يقين راه
تأليف
اهل حقيقت تواند بود ٬اـگر آن را شواهِ ُـد
ِ
ِ
ِ
تقويت ِ
جوانمردان ِ
ِ
قوي ِة ِ
أهل ال ُف ُت َّو ة تسميه کنند دور نمينمايد.
ال َّن ُب َّوة ل َت َ

و ٬در کتاب بهارستان  ٬در ذيل ذـکر اسامي اهل نظم ٬اين فقير را اين طور ياد کردهاند:

مراتب جاه و
مشرف است ٬هر چند پايه قدر وي ٬نظر به
ِ
صاحب دولتي که زمان با وجود او َّ

فـضايل
قرب پادشا ِه صاحب شوکت و قياس به مراتب معنوي از فضل و ادب و
حشمت و ِ
ِ
جودت نظم توصيف
مکتس ب ٬از آن بلندتر است که وي را به شعر تعريف کنند و به
موهوب و
ِ
َ

کسر نفس ٬به آن فـرود
کسب
نمايند؛ اما ٬چون خاطر شريفش ٬به واسطه
ِ
ِ
فضيلت تواضع و ِ

آمده که خود در سلک اين طايفه ُم نخَ ِرط گردانيده است ٬ديگران را حجاب تحاشي از آن معني

ـکه وي را از طبقه ايشان دارند و از زمره ايشان شمارند مرتفع گشته؛ اما ٬انصاف آن است که٬

سرور باشد ٬چنان که اين مع ّما به
هر جا اين طايفه باشند و هرگاه نام اين طبقه نويسند ٬وي َ
اسم شريفش مبني از اين معني است:
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ٔفاضل ِس ْر َت َدهـرًا
َلي ِس َي ِر اال
ِ
ع ٰ
َضل ُط ّرًا
اس ِم َک ُفق َ
َو ِب ْ
ْت َا ْه َل الف ِ

َو َا ْح ّر ْز َت الف َ
َواض ـل
َضائل ِبـالف ِ

َ
ٔفـاضل
ــورتُ ُه
فــوق اال ِ
لِ ــذا َص َّ

و ٬چون گوهر نامش بزرگتر از آن است که هر ْ
صدف آن تواند شد و هر مقا ْم از
نظم
ِ
محل از ْ
شعر شرف آن تواند يافت ٬تخ ّلص اشعارش به آنچه از اين مع ّماي ديگر مفهوم ميگردد نامزد
ـگشته:

ـکُنه نامش در تخلّصها نيابد هيچ کس

لب يابندگان از وي نوائي دان و بس
بر ِ

شعر ترکي و فارسي
قو ِت طبيعت و
ِ
و ٬اـگر چه وي را ٬به حسب ّ
وسعت قابليت ٬هر دو نوع ِ
ميل طبع وي به ترکي از فارسي بيشتر است و غزليات وي بدان از ده هـزار
ّ
ميسر است ٬اما ِ

زياده خواهد بود و مثنوياتي که در مقابل خمسه نظامي وقوع يافته به سي هزار نزديک .و همانا
گوهر نظم نسفته .و از جمله
ـکه بدان زبان ٬پيش از وي و بيش از وي ٬کسي شعر نگفته است و
ِ

اشعار فارسي وي اين قصيده است که در جواب قصيده خسرو دهلوي که مسـ ّم ٰي است بـه

درياي ابرار واقع شده و مشتمل بر بسياري از معاني دقيقه و خياالت لطيفه است .مطلعش
اين است:
خيال ـخام پختن در سر است
بهر
ِ
اخگري ِ

آتشين لعلي که تاج خسروان را زيور است
ِ
و اين رباعي ٬در تهنيت قدوم بعضي آيندگان از سفر حجاز ٬در رقعهاي نوشتهاند که
فــــلک مـــينافام
انــــصاف بــــده اي
ِ
خـورشيد جـهانتاب تـو از مـطلع صـبح
ِ
ِ

تــا زيــن دو کـدام خـوبتر کـرد خـرام
ازجـانب شـام
يــا مــا ِه جــهانگر ِد مــن
ِ

سلطان صاحبقران نوشتهام٬
اين فقير کتاب مجالس النفائس را ٬که در ذـکر شعراي عهد
ِ

مـملو از جـواهـر
دامان اهـل روزگـار را
رأس رئيس آنها ٬که با طبع گوهرزايش َج ْيب و
ّ
ِ

مخدومي شيخاالسالمي موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي است که تا
نموده ٬حضرت
ِ
خاطر ايشان از اهل جهان کم مباد .اـگر چه لطايف نظم ايشان از آن
جهان باقي است نتايج
ِ
ِ
زيادتر است که در کتابي تدوين يابد و از آن مشهورتر است که محتاج به ثبت و ضبطي
باشد ٬اما ٬از آن جايي که در جرگه و رديف معاصرين از ذـکر نام ايشان ناـگـزير بـودم٬
جرأت نموده اسم مبارک ايشان را ثبت و با اين دعا ختم کردم:
عــماني
يــــارب بــو مــعاني در
ّ
ـکيم ايالدينک اوني اهل عالم جاني

بو دانش فضل گوهري نينک کـاني
عالم ايلي کا بوجاني تـوت ارزانـي

منظوم فارسي را تمام نموده ٬بـر حسب عـادت
حديث
زماني که آن حضرت چهل
ِ
ِ
مسو ده آن را به اين فقير عنايت فرمودند ٬چون مطالعه
معهود ٬پيشتر از همه اصحابّ ٬

انوار الهي ظاهر بـود.
معاني آن حقايق
حدايق نامتناهي و از
الفاظ آن گلهاي
ـکردم ٬از
ِ
ِ
ِ
ِ
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ترجمه همان چهل حديث به ترکي به خيال آمد .پس از تحصيل رخصت و اجازه از آن
حضرت ٬در همان روزها ٬ترجمه آن خاتمه يافته و به نظر مبارکشان رسانيدم .نام ايشان
بدين نوع ياد شده بود:
اول صفا اهلي پاـک فرجامي

پاـک فرجام و پاـکـفر جـامي

اول فنا ساري دستگير منکا

مرشدو اوستاد و پـير مـنکا

وقتي که در خدمت آن حضرت رموز و اشارات و اصطالحات صوفيه را تعليم ميگرفتم٬
تدريس کتاب لمعات حضرت قطبالسالکين شيخ فخرالدين عراقـي را خـواهش کـردم.
فـارسي مشـايخ طـريقت را کـمتر مـطالعه
مـؤلف آن کـتب و رسـايل
ايشــان فـرمودند
ِ
ِ

فرمودهاند .باز ٬بنا به خواهش فقير ٬قبول و شروع بـه تـدريس فـرمودند .بـعد از چـند

مطالب پيچيده و مشکلتر شد و به شرح زيادي احتياج روي داد .فـقير عـرض
سبقي٬
ْ
کتاب نفيس به وج ِه سهلي شرحي نوشته شود ٬فهم آن آسانتر و
ـکردم که ٬اـگر بر اين ِ

فايده آن عموميتر خواهد گشت .آن حضرت تقاضاي اين فقير را قبول و به نوشتن اشعة

اللمعات شروع فرمودند که در ديباچه آن اين دو بيت مذکور است:
ـر ال ِقـدَ
عات
ــو ال لَ ــ َم ُ
لَ ْ
نــور ِس مِّ
ِ
مات ال َعـدَ
َمن ُي ـخْ ِر ُجنا مِـن ُظ ـ َل ِم

َحو ِح َم ي الجو ِد َو َح ِّي الکرم
مِن ن ِ
َوات القَـدَ م
ا َْو ُي ــ ْع ِص ُمنا مِ ــن َهـف ِ

و ٬در شرح آن ٬به کتابهاي فصوص و فتوحات و نصوص و فکوک و ساير کتب معتبره قوم
رجوع فرمودهاند و معلوم نيست که تا کنون چنين شرحي به قلم آمده باشد.
معم ا ٬فکر ميکردم که رسالههايي که استا ِد فـن مـوالنا
روزي فقير ٬در موضوع فن ّ
شرفالدين علي يزدي و ديگران در اين باب نوشتهاند قواعد و اصطالحات اين علم را
مشروح و مرتّ ب ادا نکردهاند که مبتديان با ذوق را هم به کار آيد .در اين بين ٬حضرت
موالنا تشريف آوردند .اسـتقبال کـرده و تـهنيت ورود عـرض کـردم .پس از تسکـين و
استراحت ٬آن چه به خيال آمده بود خدمتشان اظهار داشتم .فـرمودند جـاي تشـويش
تهي ه خواهم نمود .بعد از دو سـه روز ٬مـنظومه
نيست که من در اين موضوع رسالهاي ّ
مختصري که تحرير شده بود به اين فقير عنايت فرمودند .چون خيلي دقـيق بـود و بـه
غايت به اختصار کوشيده بودند ٬بنده اجازت خواستم که ديگر سهل و آسانتر نوشته
شود .پس از تحصيل اجازه ٬رسـاله مـوسومه بـه مـفردات را نـوشته بـه حـضور ايشـان
فرستادم ٬مورد تحسين شد و موالنازاده را به درس آن مشغول داشتند .حضرت ايشان٬
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در هفت اورنگ  ٬که هر لفظي از آن هفت اقليم را سرمايه و هر حرفي هفت کوکب را پيرايه
است ٬در ختم کـتاب سـبحة االبـرار و خـاتمه خـطاب ٬ايـن نـوع از ايـن فـقير يـادآوري
فرمودهاند:
غـيرت حـورالعـين را
يارب اين
ِ
از دل و ديــده هــر ديـدهوري

فـقر دليـر
خــاصه آن در ِ
روش ْ
شـير خـدا
آن يکي* در ره دين
ِ

شــــاهد روضــــه عـــلّيين را
ِ
قــبول نـظري
تــوفيق
بــخش
ْ
ِ
ِ

زان دليريش شـده نـام دو شـير
وين دگر* پنجه به هر صيد گشا

و اين بيسامان کم بضاعت و ناتوان بياستطاعت ٬در مقابل ايـن الطـاف ٬در دفـتر اول
خمسه  ٬حيرتاالبرار  ٬نيازمندي کرده و در وصف ايشان اين بيتها ذـکر شده.
اين فقير ٬در مراجعت از زيارت امام علي بن موسي الرضاـــ َعلَ ي ِه التَّ ِحيَّ ُة و الدُّ عـاـــ
١٢

ديـوان
ترتيب
برحسب عادت معهود ٬در حين ورود ٬به خدمتشان وارد شدم .ايشان به
ِ
ِ
سوم خودشان مشغول بودند و ديواني که به خط خودشان تمام شده بود به ايـن فـقير
ِ
عنايت فرمودند .گستاخي نموده گفتم :شنيده نشده که ٬غير از اميرخسرو ٬شعراي ديگر
هم ديوانهاي متعددي مرتب کرده باشند؛ اما ايشان ٬که ديوانهاي متعدّ د دارند ٬هر يک
را به نام مناسبي نامزد کردهاند؛ خوب است که شما هم ٬بـراي هـر يک از ديـوانهـاي
مـعين فـرماييد .قـبول کـردند و ٬بـعد از دو روز ديگـر کـه بـه
خودتان ٬نام مخصوصي ّ
خدمتشان رسيدم ٬جزوهاي در آورده و به اين فقير دادنـد کـه بـراي ديـوانهـاي خـود
باعث اين امر اين فقير
معين داشته و به اين که
ِ
فهرستي نوشته بودند و هر يکي را به نامي ّ
بودهام اشاره نمودهاند که در ابتداي کلّ ّي اتشان ٬پس از حمد و نعت ٬ايـن طـور مسـطور
است:

١٣

*ــوين دگرـ= شير )در »عليشير«(
*ــآن يکيـ= علي )در »عليشير«(
١٢ـ(ــدرباره اين ابيات ٬مترجم توضيح داده است که مؤلف ٬در اينجا ٬هفت بيت ترکي از حيرت االبرار ٬سپس از
يوسف و زليخا ٬ليلي و مجنون و خردنامه اسکندري  ٬هرکدام ٢٥بيت ٬که در آنها از عليشير نوائي ياد شده ٬نقل کرده
است همچنين مقدار همان ابيات از فرهاد و شيرين ٬ليلي و مجنون و سد سکندري  ٬از مؤلفات خود به زبان ترکي
آورده ٬که در آنها از جامي تجليل شده است.
١٣ـ(ــدر ديوان جامي مطلب بدين صورت ثبت شده است که وي »هرگز نتوانست که اوقات خود را بـالکليه از
ابداع نظمي يا اختراع نثري فارغ يابد و خالي گرداند .الجرم ٬از توالي ّاي ام و شهور و تمادي اعـصار و دهـور٬
رسايل و کتب متعدّ ده از منثورات و دفاتر متنوعه از مثنويات و دواوين متفرقه از قصايد و غزليات جمع آمده
Ä
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سـهام احکـام
هـدف
قابليت جـبلّ ي٬
نموده ميآيد که اين کمينه ٬به حسب
ِ
ِ
فطرت اصلي و ّ
ِ
صنعت کالم افتاده بود ٬هرگز نتوانست که اوقات خود را بالکلّ يه از ابداع نظمي
خجستهفرجام
ِ
ِ
تـمادي اعـصار و
توالي اعوام و شهور و
يا اختراع نثري فارغ يابد و خالي گرداند .الجرم ٬از
ِ
ِ
مـتفرقه از
متنو عه از مـثنويّات و دواويـن
دهور ٬رسايل و کتب متعدده از منشورات و
دفاتر ّ
ّ
ِ
تکميل مائه تاسعه
هجرت نبو ّيه تا
غزليات جمع آمده بود و ٬در اين زمان ٬که از تاريخ
ِ
قصايد و ّ
ِ
*
معتقد درويشان بلکه محبوب و معتقَد ايشان ٬نظا ُم
محب
سه سال بيش باقي نمانده است ٬
ِ
ِّ
هلل يحب و ُيرضاه و َج َع َل اُخرا ُه خيرًا ِمن ُا والهـــ ه ّمت شريف
ال ِملّة و الدّ ين عليشيرـــ َوفَّ َق ُه ا ُ
بدان آورده است که دواوين و قصايد و غزليات را ٬که عدد آن به سه رسيده است ٬در يک جلد
فراهم آورد و چون سه مغز در يک پوست بپرورد .از اين فقير استدعاي آن کرد که هر يک به
ـک صورت استخالص پذيرد .الجرم ٬به
مت ابهام و اشترا ِ
اسم خاص اختصاص گيرد و از َو ْص ِ
مالحظه اوقات وقوعشان ٬ديوان اول ٬که در اوان جواني و اوايل زمان اماني به وقوع پيوسته٬

به فاتحة الشباب اتّسام مييابد و ديوان ثاني ٬که در اواسط ايّام زندگاني انتظام يافته ٬به واسطة
العقد نامزد ميشود و ديوان ثالث ٬که در اواخر حيات آغاز ترتيب آن شده است ٬به خاتمة
الحيات موسوم ميگردد.
اميدواري به کرم پروردگاريـــ َع َّز شَ أ نُ هـــ واثق است که نام همه عزيزان به صوالح اعمال
ِ
لطايف اقوال بر صفحات روزگار بماند و آن را واسطه دعاي خير و وسيله سعادت آخرت
و
ِ
ـگرداند.
هرگز مکـناد ايـن فـلک ُپـر شُ ـتُلُم

نـــام مــا را ز نــامه هســتي گــم
ـگويند حکيمان که حـياتيست دوم

مرگ نخست
زيرا که بقاي آن پس از ِ
تعالي ُ
الو ـکيل.
هلل
يقول َ
َوا ُ
الح ّق و يَ ْهدي َّ
الس بيل َو هُ َو ُس بحانَ ُه َح سبُنا َو نِ ْع َم َ
ٰ

چون اين فقير فهرست را در خدمت ايشان خواندم ٬فرمودند که ديوان و منظومات
شما هم به زبان ترکي متعدد است هر يکي را به لقبي ناميده و از يکديگر ممتاز نماييد.
طفوليت گفته
اطاعت امر ايشان واجب بود .اين فقير هم اولين ديوان خود را ٬که در زمان
ّ
 Ãبود؛ و ٬در اين وال که تاريخ هجرت نبويه تا تکميل مائه تاسعه سه سال بيش باقي نمانده است ٬مـحب و
هم ت شريف به آن آورده است که
معتقد درويشان بلکه محبوب و معتقد ايشان ...نظام الملّ ة والدين عليشيرّ ...
دواوين قصايد و غزليات را ٬که عدد آن به سه رسيده است ٬در يک جلد فراهم آورد ...از اين فقير استدعاي آن
وصمت ابهام و اشتر اـک صورت استخالص پـذيرد.
سمت اختصاص گيرد و از
ـکرد که هر يک به اسمي خاص
ِ
ِ
الجرم ٬به مالحظه اوقات وقوعشان ٬ديوان اول که در اوان جواني و اوايل زمان آمال و اماني به وقوع پيوسته به
فاتحة الشباب اتسام مييابد؛ و ديوان ثاني ٬که در اواسط عقود ّاي ام زندگاني انتظام يافته ٬به واسطة العقد نامزد
ميشود ٬و ديوان ثالث ٬که در اواخر حيات آغاز ترتيب آن شده است ٬به خاتمة الحيات موسوم ميگردد«Ä) .
*ــيعني سال ٨٩٧
ديوان کامل جامي  ٬به کوشش هاشم رضي ٬پيروز ٬تهران ٬بيتا ٬ص.(٢٨٦-٧
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سن غرابتي داشت ٬غرائب ِ
الصغَر و ديوان دومي ٬کـه در ّايـام شـباب
شده و به مقتضاي ّ
معاني نادرهاي در آن به کار رفته ٬نوادر الشباب و ديوان سومي ٬که در اواسط عمر واقـع
ِ

شده بود ٬بدايع الوسط و ديوان چهارمي ٬که زمان کهولت و پيري گفته شده و به مناسبت

حصول تجربه مفيدتر به نظر ميآمدِ ُ ٬
پـذير
فوايد الک َبر موسوم نمودم .اميد است کـه دل ِ
شيخ و شاب و مطبوع طبع صغير و کبير گردد.
ِ
استاد قل محمد ١٤در کودکي موسيقي ياد گرفته و خوب مينواخت و شهرت يافت.

مدون و در رسالهاي مرتّ ب شود .به موالنا
فقير بر اين عزم شدم که اين فن به طرز علمي َ
عليشاه بوکه ٬که استاد بينظير در اين فن بود ٬سفارش شد که ايشان ٬اـگر بتوانند ٬در اين
موضوع چيزي بنويسند .اـگر چه آن بيچاره را کثرت افيون از عقل و کار دور ساخته بود٬
با اين حال ٬کتابي به نام اصل الوصل تصنيف کرد و مير مرتاض و خواجه شـهابالديـن
عبداهلل مرواريد و موالنا نباتي هم در اين فن رسالههايي نوشتهاند اما ٬چون همگي در
اظهار استعداد خود کوشيده بودند ٬بهرهمندي مبتدي از آنهادشوار بود .از آنجايي کـه
حضرت موالنا به اين فقير همواره عنايت و التفات داشتند ٬رساله مـوسيقي و ادوار را
نوشتند که در اين فن مفيدتر و تکميلتر از اين رسالهاي نيست.
وقتي که اين فقير قصيده تحفة االفکار را ٬که در تتبع قصيده دريـاي ابـرار امـيرخسـرو
دهلوي است ٬به نام آن حضرت تمام کرده و از مرو فرستادم ٬چنان که در باال مذکور شد٬
معم ايي گـفته شـده بـود.
معم ا و اصطالحات ّ
در آن قصيده بيست بيت و زياده به طرز ّ
معم ا قصيدهاي فرموده و فرستاده
حضرت موالنا ٬در جواب و مقابل آن قصيده ٬به طريق ّ
بودند که بسي معاني دقيق و تر اـکيب غريب در آن مندرج بود .مطلعش اين است:
جـاه داري جـاهلآسا در سـر اي کـامل مـدام

جاهلت خوانم نه کامل چون ترا جاه است کام

وقتي غزلي ساخته بودم که مطلعش اين بيت بود:
اچــماغاي ايـردينک جـمال عـالمآرا کـاشکي

سالماغاي ايردينک باري عالم غه غوغا کاشکي

١٤ـ(ــدرباره او در مجالس النفائس چنين آمده است» :از شبرغان است و ٬از خردي باز ٬آثار قابليت در او مشاهده
و غيجک را نيک مينواخت؛ به تربيت او اشتغال نموده شد ٬کارش به مقامي رسيد که استادان متعدّ د مصنّفات او
را ياد گرفته به شاـگردي او مباهات ميکردند؛ طالب علمي هم کرد و ديگر فضايل نيز دارد مثل معرفت تقويم و
معم ا را نيز
خط و ن ّق اشي ٬امّ ا عود و غيجک و قوپوز را چنان نواخت که در عصر او کسي ديگر نتوانست و قواعد ّ
مضبوط ميداند«) .مجالس النفائس  ٬به کوشش علياصغر حکمت ٬منوچهري ٬تهران  ٬١٣٦٣ص.(١٠٣
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يعني »اي کاش جمال عالمآرا را باز نميکردي و اي کاش که به عالم غوغا نميافکندي«٬
ـکه اين غزل ميان اصحاب شهرت پيدا کرده و به مجلس حضرت پادشاه رسيده و به ع ّز
قبول و تحسين آمد .حضرت موالنا ٬از روي محبت و مهر ٬در اين مقام آمدند که ايشان
هم ٬در اين بحر و قافيه و رديـف ٬قـصيدهاي سـرايـند .چـون بـه الفـاظ تـرکي شـعري
نميفرمودند ٬غزلي به فارسي تمام فرموده و به حضور پادشاه فرستادند که بسيار مطبوع
و مقبول واقع شد و مطلعش اين بود:
ديــدمي ديــدار آن دلدار رعـنا کـاشکي

ديده روشن کردمي از خاـک آن پا کاشکي

حضرت پادشاه به اين فقير امر فرمودند که اين غزل را به طور مسدّ س تضمين نـمايم.
چون مأمور و محکوم بودم ٬البته معذور و معاف خواهم بود .پس از اتمام و تقديم حضور
ِ
پادشاهي ٬با احسان و تحسين شاهي سرافراز آمدم و حضرت پادشاه سواد آن را خدمت
حضرت موالنا فرستادند .ايشان هم از روي بندهنوازي التفاتها و نوازشها فرمودند.
مطلع آن مسدّ س* اين بود:
کوي دوست مأوا کاشکي
ـکر َد مي در خا ِ
ـک ِ

سـرو باال کـاشکي
آمدي بيرون ز کوي آن
ْ
دلدار رعــنا کـاشکي
ديــدمي ديــدار آن
ِ

ـک آنپا کاشکي
سو َد مي
رخسار خود بر خا ِ
ِ

روي عـالمآرا کـاشکي
بُ ــرقع افکــندي ز ِ
ديده روشن کردمي از خاـک آنپا کـاشکي

خاتمه
در ذـکر و تعداد کتب و رسايلي که اين فقير در خدمت آن حضرت ٬به عنوان َس َب ق ٬از روي
تع ّل م و استفاده ٬بر ايشان خواندهام.
ّاو لي از تأليفات آن حضرت رساله قافيهاي است که مختصر و مفيدتر از آن در اين فن

الح لل تأليف فرمودهاند؛ و رسـاله
معم است ٬که بعد از حلية ُ
دو مي رساله ّ
ـکسي ننوشته؛ ّ
صوفي ه است ٬و چنان رسالهاي
عروضي ه ايشان و نيز لوايح است که در اصطالحات مشايخ
ّ
ّ

نور هر
از رقم هيچ قلم و از قلم هيچ راقم ِ
روي تحرير نيامده؛ و نيز کتاب لوامع است که ِ
مشعل واليت است؛ و شرح رباعيات
حرمان سالک را شمع هدايت و
لمعهاش شبهاي
ِ
ِ
ِ
ميس ر است؛ و ٬در همين
است ٬که در طريق فنا چهار تکبير به ِ
وي زدن از مطالعه آن ّ
ماس ٰ
ديدگان بصيرت و دلهاي تيره
بخش
ِ
موضوع ٬کتاب اشعه است ٬که تالٔلو برق آن روشني ِ
*ــمسدّ س =  ٦مصرعي
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است؛ و نفحات االنس است ٬که نسيم آشنايي از روضه انس به مشام جان ميرساند؛ و نيز
ِ
اثمار ايقان
معانيش
و
سيراب
يقين
جويبار
از
را
ايمان
شواهد النّبوه است ٬که الفاظش اشجار
ِ ْ
ِ
شهد ناب مينمايد؛ و نيز شرح و تفسير رسالهاي است کـه خـواجـه
تحقيق
بارش
ْ
ِ
را با ِ
حضرت قطب االوليا خواجه بهاءالدين نقشبند
معارف بيان
محمد پارسا کلمات حقايق و
ِ
ِ

قدسي ه موسوم نموده بود؛ و
را جمعآوري و به
ديگرکتاب لمعات حضرت شيخ المشايخ
ّ
ِ
فخرالملّ ة والدين عراقي را که اين فقير پيش ايشان درس ميخواندم فرمودند که اين کتاب
اغلب اصحاب اين کتاب را نميخوانند و
به روش ناهمواري نوشته شده که به اين جهت
ِ

محس نات اين کتاب مستور مانده و به شرح و توضيح مشکالت آن اقدام فرمودند؛ و نيز
ّ
رسالههايي است که حضرت خواجه عبيداهللـــ طاب ثراهـــ به اشاره پدرش ٬در طريق فقر

ميس ر است؛ و رساله الهينامه خواجه عبداهلل
و فنا نوشتهاند که به کمتر کسي اين دولت ّ

انصاري است که زبان قلم در وصف آن عاجز و الکن است؛ و ديگر کتابهاي خمسه و

دستور مقابله در خدمت آنها خوانده و
هفتاورنگ آن حضرت است ٬که اغلب آنها را به
ِ

بعضي را استماع نمودهام ٬ولي اـکثر مطالب مشکله آن رسالهها از آن حضرت استيضاح و
استفاضه نمودهام که از روي تحقيق آن مشکالت را ّ
حل و توضيح فرمودهاند.

خوارق عادات از جـانب حـق تـعالي مأمـور نـبودند و
اظهار
اـگر چه آن حضرت به
ِ
ِ
مال ئي پنهان ميداشتند ٬اما گـاهي
حاالت پاـکيزه خود را در طريق مالمتيّ ه و شاعري و ّ
ـکارهاي عجيب و خارقالعاده از آن حضرت ظاهر شده است .از آن جمله ٬چند وقعهاي

ـکه به عين اليقين حاصل و ديده شده ذـکر آنها بيمناسبت نيست.
سيديم عراقي نام ٬جواني که نوکر و ايشيک آغـاسي مـظفّر بـرالس بـود ٬از غـايت
ناداني ٬منکر آن حضرت بود .روزي ٬از روي سفاهت ٬ديوان آن حضرت را ورق ورق در
آتش ميافکنده که در آن چند روز به عضوي از اعضايش جراحتي رسيده که از آن زخم
چرک و ورم پيدا و منجر به مرض َا ـکوله شده و فوت مينمايد.
مجدالدين محمد ٬ ١٥که مشهور عالم و مستغني از معرفي است ٬به علت خطايي ٬از
مـقابل تـقاضاي ِا طـالقش ٬ضـامن و
طرف پادشاه امر به توقيف و حـبس او شـده؛ در
ِ
محم د خوافي ٬از مشهورترين وزيران دوران زمامداري سلطانـحسين بايقراست که دو دوره به
١٥ـ(ــمجدالدين
ّ
قدرت رسيد .او در سلطانـحسين بايقرا نفوذ بسيار داشت و از دشمنان سرسخت عليشير نوائي بود .دشـمني
نوائي با اين وزير در اينجا نيز به روشني ديده ميشود.
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مـتعهدي از وي مـيخواهـند .از آن حـضرت التـماس ضـمانت خـود را مـينمايند .آن
حضرت ٬از روي رأفت ٬قبول و تعهد ميفرمايند .اما ٬آن بيانصاف ٬پس از خروج فرار
مينمايد .ده و پانزده روز نکشيد که دستگير کـرده و آوردنـد و بـه جـريمه و شکـنجه
محکوم و تمام دارائيش به ضبط مأمورين ديوان رسيده و خود از شهر آواره گرديد.
در يکي از روزها که آن حضرت از گازرگاه ميآمدند ٬محمود حبيب نام ديوانهاي ٬که
غالبًا مست بوده و عربده ميکرد ٬به آن حضرت رسيده و به سفاهت کردن و بيادبـي
آغاز ميکند .در همان روزها ٬به تيغ يک ديوانه ديگر به قتل رسيد که شرح آن در باال ذـکر
ـگرديد.
نام مخذولي بود که از تخم شيطانش
در ميان طالب مدرسه گوهرشاد بيگم ٬نامقي ِ
منکر آن حضرت بـود .روزي ٬بـا رفـقاي
ميشود گفت؛ که مردي ناهموار و بياندام و
ِ
مدرسه خود در باغي بودند و بغرايي ١٦ميپختند .بعضي از ارادتمندان در تـوصيف آن
حضرت مـبالغهها مـيکردهانـد و نـامقي ٬از روي انکـار ٬حشـوهايي بـه مـيان آورده و
ديوان آن حضرت را آورده و گفته است که ٬از
بيادبيها مينموده است .يکي از حضار
ِ

ديوان آن حضرت نظري کنيم که در حـق نـامقي چـه مـيفرمايد .در ّاول
روي تفأل ٬به
ِ
صفحه اين بيت بوده است:

پر است گوش من از ُس بحه مَلَ ک چو مسيح

نــهيق خـرم
مشــو ِش خــاطر بــود
ـکــجا
ّ
ِ

سي و پنج سال قبل از وفات خودشان ٬زماني که سلطان ابوسعيد ميرزا در يـورش
مالزم موالنا قطبالدين نفيس و در آن
قلعه شاهرخيّ ه بودند ٬خواجه دهدار در آن زمان
ِ
يورش حاضر بوده ٬شبي حضرت موالنا را در خواب ميبيند .آن حضرت ٬خطاب بـه
خواجه دهدار ٬ميفرمايند» :قرآن بخوان ٬قرآن بخوان ٬قـرآن بـخوان« .بـعد از هـفت و
هشت سال از آن تاريخ که تخت سلطنت به سلطان صاحبقران ابوالغازي سلطان حسين
هلل مُلْ کَ هـــ مقرر و خواجه دهدار مصاحب اين فقير شد ٬روزي رؤياي
بهادرخانـــ خَ لَّ دَ ا ُ
سابقي خود را ذـکر کرد .چون بيسواد بود ٬من سعي و جهد کردم که قرآن خوانْد و حفظ

ـکرد و حافظ خوبي شد .در سالي که حضرت موالنا فرمان يافت ٬از واقعه رؤياي خواجه
مهم ي٬
دهدار تخمينًا سي و چهار سال ميگذشت و ٬در آن سال ٬اين فقير ٬براي انجام ّ
١٦ـ(ــبغرا ٬آشي که از خمي رـــ که به شکل رشتههاي دراز درآورندـــ ترتيب داده شود و بغر اخاني )آش منسوب به
ُب غراخان( را ميگفتهاند.
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خواجه دهدار را به استرآباد فرستاده بودم .پس از اتمام کار که به هرات برميگشت ٬در
يک منزلي شهر ٬بدون سابقهَ ٬ا حمال و َا ثقال را گذاشته به شهر ميآيد .وقتي وارد شهر
سکرات موت بود و حافظي حاضر نبود .در اين
ميشود که آن حضرت در حال نزع و
ِ
مشرف و شروع به خواندن آيات
ساعت ٬خواجه دهدار رسيده و به وداع
ِ
آخري ايشان َّ

قرآن ميکند و ٬همين که ختم خواجه دهدار به آخر رسيد ٬آن حضرت جان به جانآفرين
تسليم نمود که اثر و نتيجه اين کرامت پس از سي و چهار سال ظاهر گرديد.

در امثال اين نوع حاالت و کرامات از آن حضرت ٬ديگران ٬مثل موالنا عبدالواسع ١٧و
موال احمد پير شمس ٬کتب و رسايلي نوشتهاند .طالبين رجوع به همان کتب و رسـايل
شم هاي از مشاهدات خود ٬به طريق نمونه ٬در اين مختصر بـه رشـته
بنمايند .اين فقير ّ

تحرير در آوردم.

در کيفيت ارتحال آن حضرت
والدت حضرت موالنا و تاريخ حيات ايشان به طريق اجمال در باال مذکور شده است .اما
محر مالحرام سال هشتصد و نود و
رحلت ايشان از دار فنا به دار بقا روز جمعه هفدهم ّ
هشت هجري واقع شد و شرح آن اين است :در اثر هوازدگي ٬ضعفي بـر آن حـضرت
عارض شده و بر بستر بيماري افتادند .اين فقير هر روز و هر ساعت خبري ميگرفتم .روز
پنجشنبه ٬که ضعف ايشان شدت داشت ٬خاطرم به غايت متردد و پريشان بود که شب
جمعه را خواب نکردم .نصف شب ٬از راه اضطرار ٬سوار شده بـه عـيادتشان رفـتم .از
اصحاب و اع ّز ه جمعي بودند و آن حضرت بيحال بود .ساعتي به حال آمده و چشـم
ـگشودند .از روي گستاخي احوالپرسي نمودم .التفات فرمودند و حضرت قطبالسالکين
خواجه عبدالعزيز جامي حاضر بود .آن حضرت ٬تا دميدن صبح ٬به يک حـال بـودند.
چون مردم از نماز صبح فارغ شدند ٬حال ايشان به کلّ ي منقلب گرديد .خواجه عبدالعزيز٬
١٧ـ(ــعبدالواسع نظامي باخرزي ٬از نويسندگان قرن نهم هجري ٬از منشيان برجسته عصر تيموري بود .مقامات
جامي و منشأ االنشاء از اوست .وي در خدمت سلطانـحسين بايقرا و وابسته به قوامالدين نظامالملک خوافي٬
وزير قدرتمند عصر تيموري ٬بود .او و دو فرزندش ٬خواجهـکمالالدين حسين و خواجهـرشيدالدين عبدالملک٬
در سال  ٬٩٠٣به جرم ارادت به اين وزير ٬به قتل رسيدند .براي آـگاهي بيشتر  Äعبدالواسع نـظامي بـاخرزي٬
مصح ح ٬ص.٢٦-٢٢
مقامات جامي  ٬به کوشش نجيب مايل هروي ٬نشر ني ٬تهران  ٬١٣٧١مقدمه
ّ
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ـکه وضعيت را ديدند ٬ايشان را از جانب مشرق به جانب شمال حرکت داده رويشان را به
طرف قبله گردانيدند .موالنا ضياءالدين يوسف ٬که فرزند ار جمندشان بود ٬در طرف پاي
ايشان نشسته و روبهرو بودند که آن حضرت هر وقت چشم باز مـيکرد تـوجهشان بـه
موالنا ضياءالدين بود .اين فقير گستاخي و التماس نمودم که موالنا ضياءالدين از جايي که
نقشبندي ه ٬به ذـکر خفي و
نشسته بود برخاست .بعدًا آن حضرت ٬به طريقت خواجگان
ّ
توج ه قلبي مشغول شد .تا صداي اذان نماز جمعه بلند شد ٬چـنان کـه در بـاال مـذکور
ّ
ـگرديد .در اين بين ٬خواجه دهدار وارد شد و مشغول تالوت قرآن مجيد گرديد .هنوز

انجمن کثرت چشم پوشيده و
جماعت از نماز جمعه فارغ نشده بودند که آن حضرت از
ِ

عزيمت مالٔ اعال نمود.
مطه ر ايشان
ِ
به خلوتخانه وحدت رهسپار گشت و روح ّ

صداي شيون اصحاب بلند شدو به اين فقير حالتي روي داد که وصف آن نتوان کرد.

القص ه ٬اين خبر موحش در شهر منتشر
پس با سوز دروني شروع به مقصود مينمايمّ .
شد؛ و اـکابر و اشراف از اطراف رسيده و جملگي لباس ماتم و عزا پوشيدند؛ و حضرت
هلل مُـلْ کَ هـــ تشـريف آورده بـههايهاي گـريستند؛ و مـوالنا
سلطان صاحبقِ رانـــ خَ ـلَّ دَ ا ُ
ِ
ضياءالدين يوسف را از روي شفقت در آغـوش گـرفته و سـاير اصـحاب را تسـليتها
فرمودند؛ و اين فقير را صاحب عزا منظور و به حالم دلسوزي اظهار و اشکريزان نصايح
مـقر سـلطنت و
و مواعظ ُد َر ربار فرمودند .چون در مزاج مبارکشان آثار ضعفي بود ٬به ّ
مسند خالفت مراجعت فرموده تمامي شاهزادگان و ارکان دولت را در تشييع محفّه آن
مرحوم امر فرمودند .سلطان احمد ميرزا و مظفر ميرزا و ساير شاهزادگان در دوش گرفتن
تابوت به يکديگر سبقت ميجستند تا بدين ترتيب به مصلّ ي رسانيدند .و غوغاي خاليق
تصور ميرفت ٬در نمازگاه حضرت
به مرتبهاي بود که جمعيت راچندين صد هزار نفر ّ

خواجه عزيزاهلل ٬با ساير اشراف ٬بر آن حضرت نماز گزارده و ٬با همان ترتيب ٬محفّه را

شاهزادگان عظام به
مطه ر انتقال دادند و ٬از غوغاي خلق ٬حرکت دشوار بود و
به روضه ّ
ِ
وظيفه يساولي اقدام و مردم را کنار مينمودند تا محفّه را عبور داده بـه مـدفن شـريف
رسانيدند و در نزد مزار حضرت قطباالوليا موالنا سعدالدين کـاشغري ٬کـه در آداب
طريقت پير و مرشد آن حضرت بود ٬دفن کردند و حضرت ع ّل يه مهد ُع ليا بيگم ٬که از
ساير ابناء جنس به فضل و کـمال و خـصال حـميده مـمتاز بـودند و ارادت و اخـالص
بينهايتي نسبت به آن حضرت داشتند ٬به رسم تعزيت و تسليت ٬به مجلس سوگواري
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تشريففرما شدند و به مخدومزادگان و اين فقير و ساير اصحاب نوازشها و عنايتها
فرمودند و قاعده عزاپرسي را به جا آوردند.
و از اطراف و واليات هم ٬امرا و َا ِع ّز ه ٬به رسم عز اپرسي ٬آمده و اين فقير را مستقيمًا
سلطنت شعار و
صاحب عزا منظور و رسم تسليت و تعزيت را مرعي ميداشتند .حضرت
ْ
ايـلچي مـخصوصي روانـه و بـراي
خالفت دثار ٬سلطان بديعالزمان ميرزا ٬از مـازندران
ْ
ِ
بعضيها لباسهايي فرستاده بودند و مخاطب بـه پـرسش و تـعزيت ايـن فـقير بـودم و
اخالص بينهايتي بر آن حضرت بود.
حضرت سلطنت شعاري را ارادت و
ِ
باري ٬يک سال تمام ٬براي اهل مملکت عمومًا و به مردم خراسان خصوصًا ٬سـال
سر سال ٬از طرف حضرت سلطان صـاحبقران ٬آش سـاليانه شـاهانهاي
ماتم بود .در ِ
عمارت عالي
مطه ِر آن حضرت
ِ
ترتيب داده شده و بعضي از ار ادتمندان در باالي مرقد ّ

بنا نهاده و حفّاظ و امام و مُ قري و خدّ ام تعيين نمودند.

و موزونگويان ٬در مرثيه و تاريخ آن حضرت ٬منظومهها سرودند که از آن جمله اين

تاريخ و مرثيه از راقم حروف است که در محفل تذکر ساليانه آن حـضرت ٬در مـحضر
ِ
شريف سلطان صاحبقران ٬خوانده و از طرف سلطاني حکم شد که موالنا حسين واعظ
باالي منبر بخوانند.
تاريخ:
بــحر مــعرفت
در
ـگـــوهر
کــان حــقيقت ِّ
ِ
ِ
ِ
سـر الهـي بـود بـيشک زان سـبب
ِ
ـکـاشف ِّ

ماسواه
ـکو بهحق واصل شد و در دل نبودش ِ
سر االه
ـگشت تــــاريخ وفــــاتش کـــاشف ّ

مرثيه:

انــجمن چــرخ جـفاي دگـر است
هــر دم از
ِ

روز و شب را که کبود است و سيه جامه در او
دشت عـدم
بلکه هر لحظه عزايي است که از
ِ
هست مــاتمکدهاي دهــر کـه از هـر طـرفش

هــر يک از انــجم او داغ بــالي دگــر است
ِ
ِ
شب عـــزاي دگــر و روز عــزاي دگــر است
خــيل اجـل َگـر ِد فـناي دگـر است
هــر دم از
ِ
دو ِد آ ِه دگـــــر و نــــاله و واي دگــــر است

آ ِه او هست بــــه دل تــــيرگي افــــزايـــنده
ـ ُگل اين بـاغ کـه صـد پـاره ز مـاتمزدگي است

واي او نــيز بــه جــان يأسفـزاي دگـر است
ِ
هــر يکــي ســوخته جــامهقباي دگــر است

آب او زهــر و هــوايش مـتعفّن چـه عـجب

ـگر درين مرحـله هـر لحـظه وبـاي دگـر است

اهــل دل مــيل سـوي گـلشن قـدس آوردنـد
ِ
اربــاب يــقين دار فــنا جــايي نــيست
نــز ِد
ِ

هست زآن رو که در او آب و هواي دگر است
وطــن اصــلي ايــن طـايفه جـاي دگـر است
ِ
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دار فـنا سـوي وطـن کـرد خـرام
سرخـوش از ِ

عـارف جـام
جـام ازل
مـي
زان ســبب
ِ
ِ
مست ِ
ِ

اين ترکيببند مرکب از هفت بند و هفتاد بيت است که براي نمونه يک بند آورده شد.
پايان
ترجمه خمسة
المتحيرين  ٬که اصل آن به لغت ترکي جغتايي است ٬در اينجا به پـايان
ّ

شم هاي از حاالت و تاريخ دو نفر از اـکابر دانشمندان و شعراي بزرگ
رسيد ٬چون شامل ّ

ايران بود و بدين ترتيب در ديگر کتب تاريخ ديده نشده به ترجمه آن مبادرت ورزيد .اميد
است که خوانندگان چشم از معايب و نواقص عبارات ترجمه پوشيده و به ديده عفو و
اغماض نگرند.
اسفندماه  ٬١٣١٩محمد نخجواني

مصحح
مقدمه
ّ
شرح احوال و آثار امير عليشير نوائي

سه دهه نخست زندگي نوائي
اميرنظامالدين عليشير نوائي در  ١٧رمضان  ٩/٨٤٤فوريه  ١٤٤١چشم به جهان گشود.
خاندان او در خدمت اميران َب رالس )يکي از چهار قبيله بزرگ جغتاي( ٬يعني تـيمور و
جانشينان او ٬بودند .نياي مادريش ٬بوسعيد چيک ٬الغبيگ يا اميراالمراي بايقرا مـيرزا٬
امير تيموري در همدان )٨١٧ـــ٨١٨ـه( ٬بود .پدرش کِ چکِ نه بخشي ١٨يا کچکنه بهادر نيز
در آغاز در مالزمت روزگار ميگذراند .دولتشاه سمرقندي ٬با عبارتي تعريضآميز نسبت
صناديد
به ترکان ٬پدرش را صاحب فضل دانسته و مينويسد که کچکنه بهادر »از جمله
ِ
»مدب ر ملک ٬کافي دولت و معتمدٌ عليه
باب ر٬
ّ
الوس چغتاي« بود و ٬در دوران ابوالقاسم ِ
مشار اليه« شد.
ٌ
مادر عليشير نوائي در دستگاه تيموريان ٬در هرات ٬دايه بود و ٬از اين رو ٬عـليشير
١٩

برادر رضاعي )ـکوکلتاش( حسين بايقرا شمرده ميشد .سخن برخي از نويسندگان که نوا
)در مازندران( را زادگاه عليشير دانستهاند نادرست است.

٢٠

پدر نوائي در خدمت شاهرخ تيموري بود و ٬پس از مرگ اين سلطان در  ٨٥٠هـ ٬با
ـگروهي به سوي شيراز رهسپار شد .وي ٬که در آن زمان کودکي ششساله بود ٬در تفت با
تاريخنگار پرآوازه عصر ٬شرفالدين علي يزدي ديدار کرد .٢١بارتولد بر اين باور است که
عليشير در آن هنگام قطعًا بيش از شش سال داشته است .٢٢او ٬بر اساس تاريخي که براي
تصور کرده ٬به چنين نتيجهاي رسيده است .در حالي
عزيمت شرفالدين علي به تفت ّ
١٨ـ( ـ بخشي واژهاي ترکي است که به ويژه در دوران مغول به معني روحاني بودايي به کار ميرفت ٬ولي به تدريج
معناي آن وسعت يافت و به ترکاني که خواندن و نوشتن ميدانستند و فرهيخته بودند اطالق شدÄ .
P. jackson, ûBaks§ iý, Iranica, Vol.III. P.535.

١٩ـ( ـ تذکرة الشعرا  ٬به کوشش محمد رمضاني ٬تهران  ٬١٣٦٦ص.٣٦٩
٢٠ـ(ــا .نيکوهمت» ٬اميرعليشير نوائي« ٬وحيد ٬س ٬١٠ش) ٤تير  ٬(١٣٥١ص.٤٢٩
٢١ـ(ــاميرعليشير نوائي ٬مجالس النفائس  ٬به کوشش علياصغر حکمت ٬منوچهري ٬تهران  ٬١٣٢٣ص.٢٥
22) Barthold, Four Studies on the History of Central Asia, translated from Russian by V. Minorsky,
(Brill, 1962), Vol.III, P.17.
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ـکه اين سفر پس از مرگ شاهرخ ميرزا روي داده و از نظر تاريخي با زمان عزيمت کچکنه
بهادر به يزد وفق ندارد.
باب ر بود و او چنان
عليشير در دهسالگي )سال  (٨٥٤در خراسان در خدمت ابوالقاسم ِ

به عليشير دلبستگي داشت که فرزند خطابش ميکرد .در همين زمـان ٬حسـين بـايقرا٬
برادر رضاعي عليشير ٬هم در هرات بود و با عليشير در يک مکتب درس ميخواند.٢٣
درهمين ّاي ام بود که کچکنه بهادر به حکومت سبزوار گماشته شد .عليشير ٬در تذکره

مجالس النفائس )ص ٬(٢٤به اين دوران اشاره کرده و از مکـاتبه بـا امـيرشاهي سـبزواري
سخن گفته است .برخي نيز بسيار سادهدالنه تالش کردهاند که برمبناي اين رابطهـــ کـه
بايد مکاتبهاي ميان طفل و پيرمرد بوده باشدـــ گرايش عـليشير بـه سـربداران را اثـبات
ـکنند.

٢٤

پس از مرگ ابوالقاسم بابُ ر )٨٦٠هـ( ٬عليشير در مشهد اقـامت گـزيد و بـه تـحصيل

سرگرم شد . ٢٥اين دوران با چيرگي ابوسعيد تيموري بر خراسان همزمان بود .مشهد ٬در
آن سالهاي پر آشوب ٬هرچند بارها تهديد شد ٬از آفات تاخت و تاز مهاجمان مـصون
ماند .اما شهرهاي ديگري از خراسان لگدکوب ستيز مدعيان قدرت شدند و پدر عليشير
نيز نتوانست از اين حوادث جان سالم به در برد .٢٦زکي وليدي طوغان بهار سال  ٨٦٢را
تاريخ مرگ کچکنه بهادر ميداند.٢٧
چندي بعد ٬عليشير ٬به قصد آن که به جناح پيروز نزديک شود و عطايي بيابد ٬بـه
هراتـــ که در آن زمان زير سلطه يکي از حاـکمان شاخه سمرقندي خـاندان تـيموري٬
يعني ابوسعيد ميرزا ٬بودـــ رهسپار شد .او در هرات به گرمي پذيرفته نشد و به سمرقند
رفت .خواندمير ٬در جايي ٬ ٢٨انگيزه بيرون آمدن عليشير از هرات و عزيمتش به سمرقند
را تحصيل علم دانسته و ٬در جاي ديگر ٬ ٢٩به درستي تصريح کرده است که وي ٬چون در
٢٣ـ(ــميرخواند ٬روضةالصفا ٬خيام ٬تهران  ٬١٣٣٩ج ٬٧ص.٤١
٢٤ـ(ــآ .خ .خائيتيمه توف» ٬عليشير نوائي و سربداران« ٬پيام نوين  ٬س ٬١٠ش) ٣فروردين و ارديبهشت ٬(١٣٥٢
٢٥ـ(ــميرخواند ٬روضةالصفا ٬ج ٬٧ص.٤١
ص.٤٤-٣٣
26) Four Studies, Vol.III, 28

٢٧ـ(ــ»عليشير نوائي« ٬اردو دائرةالمعارف اسالميه  ٬دانشگاه پنجاب ٬الهور  ٬١٩٨٢/١٤٠٢ص.١٣٨
٢٨ـ(ــ»مکارم االخالق« ٬مجموعه رسائل فارسي ٬ص.١٢٠
خي ام ٬تهران  ٬١٣٦٢ج ٬٤ص.١٣٧
٢٩ـ(ــتاريخ حبيب السير في اخبار افرادالبشرّ ٬
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هرات »فراخور حال ترتيب و رعايت نيافت« ٬آن شهر را ترک گفت .بـه قـول سـابتلني٬
هرات در آن زمان يکي از مهمترين مراـکـز عـلمي بـود و هـمگان از نـقاط خـراسـان و
ماور اءالنهر ٬از جمله سمرقند ٬براي تحصيل به آن شهر ميآمدند .لذا ٬پذيرفتني نيست
ـکه عليشير از هرات ٬به عزم تحصيل ٬رهسپار سمرقند شده باشد .٣٠قول نويسنده بابرنامه

ـکه ابوسعيد او را از سمرقند اخراج کرد پذيرفتنيتر به نظر ميرسد .٣١يکي از نويسندگان
روس ٬بدون ذـکر مأخذ مينويسد که او را تحت الحفظ به سمرقند فرستادند و سه سال
در اين شهر در غربت و عسرت به سر برد.٣٢
طوغان )همان ٬ص (١٣٩مضمون يکي از سرودههاي نوائي را نقل ميکند که در آن
شاعر ميگويد براي تحصيل به وطن خود باز گشته است .اين شـعر بـخشي از نـامهاي
منظوم به حسن اردشير است و گمان ميرود که از يکي از آثار نوائي به نام حاالت حسن

اردشير نقل شده باشد .نوائي ٬در بخشي از اين شعر ٬دليل اصلي بيرون شدن خود را از
هرات توضيح ميدهد:
من شاعرم و خود را از نظامي و فردوسي کمتر نميدانم .من شخصيتي ممتازم ٬ولي برايم در
هرات جز مشقت و رنج نيست .حکومت سمرقنديان در هرات ٬گويا حکومت چپاولگران و
تندمزاجان است .آنان کفن هنرمندان را براي سکههاي سياه مسي بيرون ميکشند .در اينجا٬
دوست يکدلي ندارم ٬حقوقي برايم مقرر نشده است ٬آنها حتي محل سکونتي به من ندادند.
ِ
براي رهايي از اين پريشانيها ٬آيا راه ديگري جز ترک ميهن وجـود دارد؟ در حـالي کـه مـن
ميخواهم تحصيل کنم.

در سمرقند ٬عليشير ٬در پناه خواجه فضلاهلل ابوالليثي کـه از فـقيهان و دانشـمندان
پرآوازه عصر بود ٬قرار گرفت و در خانقاه او حجرهاي يافت و به تحصيل مشغول شد.٣٣
در اين مدرسه کوچک ٬بزرگان آن سامان گرد ميآمدند و شاعران ٬عالمان ٬مـنجمان و
ديگر فرهيختگان رفت و آمد داشتند و درباره مسائل علمي و ادبي با عليشير نوائي به
بحث و مذاـکره مينشستند .بدين سان ٬زندگي عليشير به تحصيل و مطالعه ميگذشت.
30) M. E. Subtelny, ûMir Ali Shir Nawaª 'iý, EI2, Vol. VII, 90.

٣١ـ(ــظهيرالدين محمد بابر ٬بابرنامه موسوم به توزک بابري و فتوحات بابري  ٬ترجمه عبدالرحـيم خـان خـانان٬
بمبئي ١٣٠٨ق ٬ص.١٠٨
٣٢ـ(ــسيروف ٬پترسکو» ٬امير عليشير نوائي« ٬ترجمه ميرغالم حامد ٬آريانا ٬س١٣٢٥) ٥ش( ٬ش ٬٢ص.٣٦
٣٣ـ(ــ»مکارم االخالق« ٬ص.١٢٠

خمسة المتحيّرين ٤٧

در سمرقند ٬اميردرويش محمد ترخان و اميراحمد حاجي ٬که به جهت قدرت و نفوذش
او را صاحب اختيار سرکار ماوراءالنهر خواندهاند ٬ ٣٤پشتيبان عليشير بودند .وي ٬در اينجا
نيز به مانند هرات ٬به سختي روزگار ميگذراند.٣٥
شرح حالنويسان درباره مـدت مـاندگاري عـليشير در شـهرهاي مشـهد ٬هـرات و
سمرقند سکوت کردهاند .به زعم بارتولد ٬او مدت پـنج سـال ) (٨٦٦-٨٦١را در ايـن
شهرها بوده است . ٣٦اين تاريخها هيچ واقعيتي را روشن نميکند .در تاريخ وفات شاهرخ
تيموري )٨٥٠هـ( ٬نوائي شش سال داشت و در دهسالگي به خـدمت ابـوالقـاسم بـابر
درآمد .او در اين سالها ٬جز دو دوره ظاهرًا کوتاه ٬يکي دوران عزيمت پدر به شيراز و
ديگري سالهاي حکومت او در سبزوار ٬در هرات بوده است .در سال وفات ابوالقاسم
بابر )٨٦٠هـ( او در مشهد بود .از اين هنگام تا زمان به قدرت رسيدن حسـين بـايقرادر
هرات به سال ٨٧٣ـــ که ٬طي چند نامه به سلطان احمدميرزا ٬عليشير را از او درخواست
ـکرد ٣٧و يا عليشير خود ٬با اجازه گرفتن از اميرحاجي به اردوي او روي آورد٣٨ـــ دورهاي
سيزدهساله از زندگي عليشير پيش روي ماست که تنها دو يا سـه سـال آن در سـمرقند
ـگذشته است . ٣٩ديگر سالهاي اين دوره بايد در شهرهاي مشهد و هرات سپري شـده
باشد.
درباره زندگاني عليشير تا پيش از پيوستن به سلطان حسين بايقرا ٬سخني بيش از اين
در منابع تاريخي و ادبي نميتوان يافت مگر روابط او با همين سلطان که براي سالهاي
بعدي زندگاني نوائي اهميتي سرنوشتساز داشت .از رويدادهاي بعدي زندگي نوائي٬
ـکه با کشاـکشهاي سياسي روزگـارش پـيوند دارد ولي بـه ايـن رسـاله مـربوط نـيست٬
درميگذريم.

٣٤ـ( ـحبيب السير ٬ج ٬٤ص.١٣٧

٣٥ـ(ــمجالس النفائس ٬ص.١٣٤
36) Four Studies, Vol.III, P.28.

٣٨ـ( ـحبيب السير ٬ج ٬٤ص.١٣٧
٣٧ـ( ـ همان ٬ص.١٣٤
٣٩ـ( ـ Äمجالس النفائس ٬ص٢٧؛ سيروف ٬همانجا.

٤٨

نامه فرهنگستان ٬ضميمه شماره ١٢

نوائي و حکومت تيموريان
چنانکه گفته شد ٬خاندان نوائي از ديرباز در دستگاه تيموريان ٬به ويژه خـاندان مـيرزا
بايقرا ٬نياي حسين بايقرا ٬خدمت ميکردند ٬هرچند هيچگاه به مناصب در خور ذـکري
دست نيافتند .عليشير و حسين بايقرا ٬دو برادر رضاعي ٬با هم به خدمت ابوالقاسم بابر
در آمدند و به يکديگر نزديکتر شدند .ظهيرالديـن مـحمد بـابر در اثـر خـود بـه ايـن
نس بي
همدرسي اشاره کرده است . ٤٠گر چه آنان ٬به لحاظ خاستگاه دودماني و پيوندهاي َ

همطراز نبودند ٬در روزگاران بعد ٬به اين دوران همشيري و همدرسي ٬به عنوان آغازين
مراحل پيوند آنان با يکديگر اشاره رفته است .سلطان حسين بايقرا ٬در فرماني ٬تصريح

ميکند که با عليشير »از اوايل عهد ٬بلکه در منازل مهد ٬به واسطه نسبت رضاع ...امتزاج
المـق َّر بون«
»والس
و اتصال داشت« .٤١اشاره او به آيات شريفه
َ
الس ـابقون ٬اولٰ ـئک ُ
ـابقون ّ
ّ
)واقعه (١١-١٠ :ناظر بر همين پيشينه است.

در اين باب که نوائي ٬پس از به قدرت رسيدن حسين بايقرا ٬چگونه به او پيوست٬
مور خان اتفاق نظر ديده نميشود .گفتهاند که او از اميراحمد حاجي اجازه گرفت و
ميان ّ

به هرات آمد و قصيده هالليه خود را به سلطان تازه قدرت يافته تقديم کرد .٤٢همچنين

آوردهاند که سلطان حسين بايقرا خود پيکي چابک به ماوراءالنهر فرستاد و طي نامهاي از
سلطان احمدميرزا خواست که عليشير به هرات اعزام شود .٤٣به هر حال ٬ورود عليشير
به هرات آغاز رويدادهاي سياسي دامنهداري بود.
نويسندگان همعصر عليشير درباب تقرب عليشير به سلطان حسين بايقرا و نفوذ او در
سلطان هرات به شيوهاي مبالغهآميز سخن ر اندهاند .ميرخوانـد آورده است کـه کـار بـه
جايي رسيدکه »سرانجام ٬تمامي عظايم امورجمهور از نزديک ودور به رأي صواب نمايش
تفويض يافت« . ٤٤حتي سلطان حسين بايقرا در يکي از نامههاي خود به او چنين نوشت:
بعد از وصول آن مسئول ٬پيوسته از آن جناب اقتباس انوار خير و صالح نموده هيچ از رأي
صائب و فکر ثاقبش ...عدول نورزيديم ...و با وجود آن که خاطر شريفش همواره از اشتغال
٤٠ـ( ـ بابرنامه ٬ص.١٠٨
٤١ـ( ـ Äحسين هروي ٬جوامع االنشاء  ٬نسخه خطي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ٬ش ٬٢٢٦برگ  ١٦٠و ١٦٠پ.
٤٢ـ( ـحبيب السير ٬ج ٬٤ص.١٣٧
همايونفرخ ٬علمي ٬تهران  ٬١٣٤١ص.٣٣٥
٤٣ـ(ــسام ميرزا صفوي ٬تذکره تحفه سامي  ٬به کوشش رکنالدين
ّ
٤٤ـ( ـحبيب السير ٬ج ٬٤ص.١٣٨

خمسة المتحيّرين ٤٩
امور مُ لک و مال متعرض و مجتنب بود ٬به تکليف و التماس ٬تمام زمام حل و عقد و قبض و
بسط امور سلطنت را بدو گذاشته مهر بزرگ )را( که خير و شر مهام ملکداري بدان مـربوط
است با مهر ديوان امارت بزرگ به قبضه اختيار او

سپرديم٤٥.

با وجود چنين شواهدي که بر نفوذ بيچون و چراي عليشير بر سلطان و اشراف او بر
تمام امور سلطنت داللت دارد ٬از جـريان رويـدادهـاـــ کـه پس از ايـن بـدان خـواهـيم
پرداختـــ برمي آيد که اين گونه نامهها فقط نمودار جلوههاي بيروني است.
از همان آغاز کار ٬عليشير چندان مورد توجه سلطان حسين قرار نگرفت .در مبحث
مربوط به جامي خواهد آمد که چگونه او ٬در نخستين سالهاي حکومت سطان حسين
بايقرا در هرات ٬مشاور اصلي سلطان بود .اين نکته در خور تأمل است که چرا عليشير٬
در آغاز ٬به رغم »حصول نيابت پادشاه« ٬همه روزگار خود را به »تحقيق معاني و ترتيب
داليل و تنقيح مسائل و استکشاف اسرار علوم نـقلي و اسـتخراج نکـات فـنون عـقلي«
ميگذراند و همواره در سفر و حضر به همراه فصيحالدين محمد نظامي بود .٤٦بـهرغم
دوستي و يگانگي عليشير و سلطان حسين بايقرا ٬سلطان جاسوسي بر وي گمارده بود که
تمامي کارهاي او را ثبت و به صورت روزانه گزارش ميکرد .٤٧در نگاه اول ٬چه بسا اين
يکي از طبيعيترين و متداولترين تدابير حکومتي به نظر آيد ٬ولي جريان وقايع به اين
اقدام معنايي ديگر ميبخشد .افزون بر اين ٬تا آنجا که ما آـگاهي داريم ٬منابع چنين کاري
را در طول حکومت سلطان حسين بايقرا در مورد هيچ شخص برجسته ديگري گزارش
نکردهاند.
ديري نگذشت که زمزمههاي مخالفت عليشير در سرباز زدن از قبول مناصب رسمي
آغاز شد .برخي چنين پنداشتهاند که چنين کاري از سر فروتني و مـقامگريزي عـليشير
بوده است .بر خالف اين پندار ٬قراين تاريخي نشان ميدهد که او بيشتر مايل بود نديم يا
اتجکي سلطان باشد؛ چون ٬در غير اين صورت ٬به دليل خاستگاه قبيلهاش در قياس با
ديگر قبايل ٬به جايگاهي که خود را شايسته آن ميدانست دست نمييافت .اميران قبيله
٤٥ـ(ــشهابالدين عبداهلل مرواريد کرماني ٬شرفنامه  ٬نسخه خطي کتابخانه ملي ملک ٬ش ٬٣٧٩٨برگ ٢٧پ.
٤٦ـ(ــ»مکارم االخالق« ٬ص.١٢٠
٤٧ـ(ــزينالدين محمود واصفي هروي ٬بدايع الوقايع در تاريخ سمرقند ٬هرات ٬تاشکند ٬بخارا و بدخشان ٬به کوشش
الکساندر بولديروف ٬بنياد فرهنگ ايران ٬تهران  ٬١٣٤٩ج ٬١ص.٤١٤

٥٠
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اويغور ٬که نوائي بدان وابسته بود ٬به رسم تـرکان و مـغوالن ٬در دربـار ٬پس از امـيران
قنقرات ٬قيات ٬ترخان ٬ارالت و برالس قرار ميگرفتند .به هـمين دليـل ٬او کـه خـود را
نزديکترين شخص به سلطان ميپنداشت ٬با قبول منصب ٬فروتر از سرداران ديگر قرار
ميگرفت و در فرمانها نيز مهرش پس از آنها زده ميشد.٤٨
بزرگ
هر
ِ
عليشير به زودي از منصب اعطايي سلطان حسين بايقرا ٬يعني محافظت ُم ِ
همايون استعفا کرد ٤٩و خواست که اميرنظامالدين شيخ احمد سهيلي به جاي او به اين
مقام گمارده شود .در شعبان  ٬٨٧٦امارت ديوان اعلي يافت که از مهمترين مناصب دربار
تيموريان بود .در ابتدا ٬نوائي از پذيرش آن سر باز زد و گفت» :تکفّل امارت دون مرتبه
من باشد« ٥٠؛ اـکنون که امارت ندارم و »در زمره اتجکيانم« ٬نزديک سلطان مينشينم؛ اما٬
چون امير شوم ٬جايگاه من پايينتر از ساير اميران خواهـد بـود .بـدين لحـاظ ٬سـلطان
حسين بايقرا ٬با تخطّ ي از سنّ ت قبيلهاي متداول ٬پذيرفت که تنها امير مظفر برالس مقدّ م
بر عليشير مُ هر زند.٥١

عليشير نوائي ٬بـه عـنوان نـزديکترين فـرد بـه سـلطان ٬اجـازه داشت ديـدگاهها و

صوابديدهاي خود را به او بگويد .حتّ ي چنين نهاده بودند که او اجازه داشته باشد آنچه
را به سبب نيکخواهي و خيرانديشي صالح ميداند تا سه نوبت به شاه بگويد .٥٢بايد
توج ه داشت که نهادن اين قاعده به اجازه سلطان حسين بايقرا ٬با زيرکيهايي همراه و٬
ّ
بهرغم جلوه ظاهري آن ٬چندان به سود عليشير نبود؛ چون معناي ضمني آن اين بود که
عليشير نبايد انتظار داشته باشد که سلطان صوابديد او را بيدرنگ و در همان بار اول
بپذيرد؛ ديگر آن که پيشاپيش به عليشير گوشزد ميشد که ٬اـگر به نظر او توجه نشود٬
نبايد بيش از حد بر آن پاي فشارد .به رغم اين قاعده ٬عليشير اجازه نداشت درباره برخي
از خاصگان سلطان مطلبي را بر سبيل اعتراض عنوان کند.٥٣
عليشير منصب امارت را هم مدّ ت زيادي حفظ نکرد .بـه گـزارش فـخري هـروي٬
مترجم مجالس النفائس  ٬ديري نگذشت که او »دست از مهمات دنيوي باز کشيد و به گوشه
٤٩ـ( ـ روضةالصفا ٬ج ٬٧ص.٧٣
٤٨ـ(ــطوغان ٬همان ٬ص.١٤١
٥١ـ( ـ روضة الصفا ٬همانجا.
٥٠ـ( ـحبيب السير ٬ج ٬٤ص.١٥٩
٥٢ـ(ــعبدالحسين نوائي ٬اسناد و مکاتبات تاريخي اير ان :از تيمور تا شاه اسماعيل  ٬بنگاه ترجمه و نشر کتاب ٬تهران
٥٣ـ( ـ بدايع الوقايع ٬ج ٬١ص.٤١٧-٤١٥
 ٬١٣٥٦ص.٣٩٨
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ـکاشانه تقوي و طاعت که سرمايه عقبي است متوجه گرديد .« ٥٤پس از اين ٬زندگي نوائي
با جريانهاي سياسي عصر زمامداري سلطان حسين بايقرا گره خورده است .خواندمير٬
ميرهروي ٬در زمان حيات عليشير ٬نوشتن زندگينامه او را آغاز کرد؛ ّام ا ٬پيش از به پايان

رسيدن اين اثر ٬که مکارم االخالق نام گرفته است ٬نـوائـي درگـذشت .بـه هـمين دليـل٬
خواندمير فصلي از کتاب را به چگونگي درگذشت عليشير نوائي اختصاص داد و آن را
به سلطان حسين بايقرا تقديم کرد .به روايت خواندمير ٬وقتي حسين بايقرا از استرآباد
برمي گشت ٬عليشير ٬که به استقبال او رفته بود ٬دچار سکته شد و تالشهاي پزشکاني
چون نظامالدين عبدالحي و شمسالدين محمد گيالني به جايي نرسيد و او ٬پس از چهار
روز بيماري ٬در سال  ٬٩٠٦در  ٦٢سالگي جهان را بدرود گفت.
آفرينشهاي فرهنگي و ادبي نوائي
از چهرههاي ترک و اميران برجستهاي که در حکومت سلطان حسين بايقرا بـه کـارهاي
ديواني سرگرم بودند و در عرصه فرهنگ تالش ميکردند آـگاهي بسيار کمي در دست
است .يگانه چهرهاي که در ميان اين نخبگان از نظر شخصيت فـرهنگي بس فـراتـر از
ديگران بود و در تاريخ فکري عصر خود شاخص شد عليشير نوائي بود .دليل کمبود اين
تـوج هي نشـان نـميدادنـد .آنـان
آـگاهيها آن است که ترکان به فـ ّع اليتهاي فـرهنگي ّ
نظامياني بودند که ٬جز جنگاوري و سپاهيگري ٬هر کاري را دون شأن خود ميدانستند.

برخي از دانشيان نيز بيعالقگي ترکان را به دانش فضيلت آنان ميشمردند؛ چـنان کـه
مال علي قوشچي ميگفت» :چون طبقه ترکان ...سر به جزئيات و محقّرات بالطايل فرو
ّ
اسهل وجوه دست مييابند .« ٥٥چنين به نظر
نميآورند ٬الجرم بر تسخير اهل جهان به
ِ
توج هي به دانش را اراده ميکردند٬
ميرسد که ٬در آن روزگار ٬از واژه »ترک« گاهي بي ّ
چنان که عليشير خود در شرح حال حاجي ابوالحسن مينويسد که »تُ رک است اما به قدر
خود طالب علمي کرده « ٥٦و يا ٬چنان که پيشتر آورديم ٬دولتشاه سمرقندي درباره پدر
٥٤ـ(ــمجالس النفائس ٬ص.١٣٤
٥٥ـ(ــعبدالواسع نظامي باخرزي ٬مقامات جامي :گوشههايي از تاريخ فرهنگي و اجتماعي خراسان در عصر تيموريان٬
به کوشش نجيب مايل هروي ٬نشر ني ٬تهران  ٬١٣٧١ص.٥٨
٥٦ـ(ــمجالس النفائس ٬ص.٢٢

٥٢
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ترک فضايل نمينمود.« ٥٧
رکي تْ ٬
عليشير ٬کچکنه بهادر ٬مينويسد» :با وجود تُ ّ

عليشير نوائي ٬هر چند از اميران ترک بود و به رغم شرکت در برخي از رويدادها و

عرصههاي نظامي ٬به دانش و فرهنگ دلبستگي ويژهاي داشت .اـگر از او در زمره نخبگان
سياسي سخن ميرود ٬صرفًا به دليل نقش نظرگيري است که در عرصه سياست ايفا کرد.
اهمي ت و نقش فرهنگي او بارز و ٬مانند نقش سياسي او درخور بررسي و تحقيق است.
ّام اّ ٬
نويسان او ٬بـه جـاي ارائـه
نوائي با فـرهنگ پـيوند نـاـگسسـتني داشت .شـرح حـال
ِ
آـگاهيهاي مفيد و راهـگشا درباره تکاپوهاي فرهنگي او ٬به کلّ يگويي و مبالغه پرداختهاند.
نوشتهاند که در کودکي »سخناني در غايت غرابت« بر زبان ميآورد و شنوندگان را بـه
»بحر حيرت« ميافکند؛ در چـهارسالگي بـه مکـتب رفت ٥٨و در پـنجسالگي بـه هـمه
پرسشهاي شرفالدين علي يزدي ٬تاريخنگار پرآوازه عصر تيموري ٬کـه در تـفت بـه
ديدار او نايل شده بود» ٬جواب معقول« ميگفت . ٥٩نظامي باخرزي درباره او مينويسد:
گستري او ٬بعد از وقوف بر فنون علوم
مزيد فصاحت و سخنوري و کمال براعت و فضيلت
ِ
اهل تحقيق ٬به مرتبهاي رسيده که هيچ کس از علما و افاضل
دقيق و مناسبت تمام به
ِ
مشرب ِ
بلندپايه در ساحت ربع مسکون به پايه او نرسيده.٦٠

خواندمير ٬در سراسر نوشتههايش ٬به ويژه در مکارم االخالق  ٬همين شيوه کلّ يگويي٬
مبهمنويسي و مبالغه را در پيش گرفته است .به عنوان نـمونه ٬او دربـاره شـعر فـارسي
عليشيرـــ که به هيچ رو ستودني نيستـــ مينويسد:
ميدان بالغت...در غايت رواني و سالست و مز ّين به
فار ِس
ِ
و ديوان قصايد وغزليات فارسي اين ِ
ابيات
معاني وجودت و بيشايبه تک ّلف و غايله تص ّل ف؛ به اندکـمدّ تي شهرت لطافت و د ّق ِ
ت اين ِ

بديع آيين و منظومات پُرزيب وتزيين به مرتبهاي رسيده که سالطين صاحب تمکين از اقصي بالد
يات بالغت آياتش را ميجويند
عالم بالقصد رسوالن سخندان به دارالسلطنه هرات فرستاده ٬ک ّل ِ
و درويشان گوشهنشين در اطراف ديار عرب همواره در هواي اشعار شوقانگيز آن حضرت به سر
برده ٬به جدّ تمام٬را ِه طلب ميپويند .الجرم ٬از سرحد خطا و ختن تا نهايت روم و مغربزمين٬

بر السنه و افواه شاه و گدا ٬پير و برنا ٬مسلم و کافر ٬مقبل و مدبر ٬نظم لطيفش مذکور است و
خواطر انام ٬از خواص و عوام ٬شعر شريفش منقوش و مسطور.٦١
بر الواح ضماير و صحايف
ِ
٥٧ـ( ـ تذکرةالشعرا ٬ص.٣٦٩
٥٩ـ(ــمجالس النفائس ٬ص.٢٥
٦١ـ(ــ»مکارم االخالق« ٬ص.١٣١

٥٨ـ(ــ»مکارم االخالق« ٬ص.١١-١٠
٦٠ـ( ـ مقامات جامي ٬ص.٤٢
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باري ٬در منابع تاريخي ٬اين ستايشهاي بيحد و مرز جاي ضروريترين و مهمترين
نکتهها رادرباره زندگي فرهنگي نوائي گرفته است و از خالل اين مبالغهها نيز نميتوان٬
به درستي ٬به تالشهاي فرهنگي عليشير نوائي پي برد.
عليشير نوائي ٬از آغاز سالهاي زندگي ٬در سمرقند و هرات و مشـهد بـه تـحصيل
متداول زمان خود پرداخت .او نزد بسياري از دانشمندان ُپ رآوازه زمان خود
دانشهاي
ِ
درس خواند .در سمرقند ٬درخانقاه خواجه فضلاهلل ابوال ّل يثي ٬که ابنسيناي ثاني خوانده
ميشد ٬سکونت داشت و دو سال از درس او بهره برد .در محضر نورالدين عبدالرحمان
جامي علم عروض و اصطالحات صوفيه آموخت ٦٢و نزد حافظ علي جامي علم قرائت
قرآن را فرا گـرفت . ٦٣مـنابع تـاريخي از حـضور پـيوسته او در مـجلس درس بـرخـي از
مال احمد تفتازانـي ٬کـه در  ٩٠٤در مسـجد جـامع
دانشمندان و فقيهان عصر ٬از جمله ّ
هرات درس ميگفت ٬خبر دادهاند و آوردهاند که در مجلس درس »به هنگام قيل و قال٬
ـکلمات محدّ ثانه و سخنان دانشمندانه« بر زبان ميراند .٦٤گفتهاند در مجلس درس امير
برهانالدين عطاءاهلل ٬که از نيشابور به هرات آمده بود ٬حاضر ميشد و »جزوه به دست
ـگرفته« شاـگردي وي مـيکرد . ٦٥هـمين مـنبع مـينويسد کـه او اـکـثر مـتداوالت را نـزد
فصيحالدين محمد نظامي خوانده بود.٦٦
ـگفتهاند که به موسيقي نيز عالقهمند بود و نزد خواجه يوسف برهان مشق ميکرد.٦٧
فخري هروي مينويسد که او به موسيقي ٬نقاشي ٬معماري و خوشنويسي نـيز عشـق
ميورزيد و نغمههايي که او ساخته در بابرنامه موجود است .٦٨سيروف مينويسد که او
ـکتابي در موسيقي تأليف کرده ولي ٬به اشتباه ٬آن را »منش ۤا ت« ميخواند .٦٩با توجه بـه
سخنان فخري هروي ٬نميتوان احتمال تأليف کتابي در زمينه موسيقي به قلم نوائي را
منتفي دانست ٬به ويژه آن که خواندمير او را در اين عرصه داراي مهارتي تمام ميداند و
مينويسد که ٬در پرتو همين مهارت» ٬همواره جمعي کثير از اهل ساز در مـالزمت او«
٦٢ـ(ــامير عليشير نوائي ٬خمسةالمتحيرين  ٬ترجمه آقا محمد نخجواني ٬نسـخه دستنـوشته فـارسي کـتابخانه
٦٣ـ(ــمجالس النفائس ٬ص.٣٤
مرکزي دانشگاه تهران ٬ش ٬١١١ص.٩
٦٥ـ( ـ همان ٬ص.٢١٩-٢١٨
٦٤ـ(ــخواندمير» ٬خاتمه خالصةاالخبار« ٬ضميمه مآثرالملوک ٬ص.٢١٦
٦٦ـ( ـ همان ٬ص.٢٢٢
٦٧ـ(ــزکي وليدي طوغان به نادرست خواجه يوسف برهان را شاـگرد عليشير ميداند؛  Äطوغان ٬هـمان؛ قس
٦٩ـ(ــسيروف »اميرعليشير نوائي« ٬آريانا ٬ش ٬٤ص.٢٥
٦٨ـ( ـ همان ٬ص.١٣٥
مجالس النفائس ٬ص.٤٢

٥٤
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روزگار مـيگذرانـدند . ٧٠بـلين ٬بـا اسـتناد بـه اثـر نـويسندهاي گـمنام بـا عـنوان »تـذکرة
الخطاطين« ٬عليشير را نقاش ٬سنگتراش ٬زرگر و موسيقيدانـي چـيرهدست خـوانـده
است .٧١برخي حتي او را فيلسوف خواندهاند.٧٢
يکي از مهمترين شاخههاي تالش فرهنگي عليشير آفرينشهاي ادبي و هنري او به
عنوان شاعر و منتقد و نويسنده است .او به سه زبان فارسي ٬ترکي و پشتو شعر ميگفت و
آثار منظوم و منثوري به اين زبانها از وي بر جاي مانده است .ذوق و دانش ادبي او هم
سطح برجستهترين شاعران و اديبان روزگارش بود و معاصرانش شعرشناسي او را ارج
ِ
مينهادند و سرودههاي خود را بـراي نـقد و ارزيـابي نـزد او مـيآوردند .بـا تـوجه بـه
نمونههايي از اين ارزيابيها که در اختيار ماست ميتوان داوري کرد که او شعرشناسي با
ذوق بوده است.٧٣
آثار فارسي
اميرعليشير در اشعار فارسي خود فاني تخلص ميکرد .٧٤بررسي مقدماتي ديوان قصايد
و غزليات او که بر  ٦٠٠٠بيت بالغ ميشود ٬ ٧٥اين نکته را مسجل ميکند که توانايي او در
نظم و نثر فارسي ٬چندان در خور تحسين نيست .همان گونه که ظهيرالدين محمد بابر
اشاره ميکند ٬به رغم برخي ابيات خـوب ٬بـيشتر اشـعار فـارسي او »سست و فـرود«
است . ٧٦اين نظر گروسه که مينويسد عليشير به همان سالستي که فارسي مينوشت ٬به
٧٠ـ(ــخواندمير ٬همان ٬ص.٢٤٣
71) M. Belin, ûNotice biographique et litte¨ raire sur Mir Ali Sher Navaiý, Journal Asiatique, Vol. V,
No.17 (1861), P. 222.

٧٢ـ(ــميرغالم حامد )مترجم(» ٬اميرعليشير نوائي« ٬آريانا ٬س ٬٦ش ٬(١٣٢٨) ٩ص.١٨
٧٣ـ(ــبراي نمونههايي از اين اظهارنظرها » Äمکارم االخالق« ٬ص٢٠٦-٢٠٥؛ مجالس النـفائس ٬ص) ٢٢دربـاره
شعر موالنا نديمي(؛ همان  ٬ص) ٣٨درباره شعر مسعود قمي(؛ همان  ٬ص) ٤٥درباره مطلع دوم موالنا سعدي(؛
همان  ٬ص) ٤٦درباره شعر رياضي زوارهاي(.
٧٤ـ(ــابراهيم خليل به خطا تخلص عليشير را »فنايي« ذـکر ميکند؛  Äمحمدابراهيم خليل» ٬فرمان سلطان حسين
ميرزا بايقرا« ٬آريانا ٬س ٬١ش ٬١٣٢٢ ٬١٠ص.١٣
٧٥ـ(ــ»مکارم االخالق« ٬ص ٬١٣١ديوان فارسي او با اين ويژگيها به چاپ رسيده است .نـوائـي ٬امـيرعليشير٬
ديوان امير عليشير نوائي » فاني « ٬به کوشش رکنالدين همايونفرخ ٬ابنسينا ٬تهران ) ١٣٤٢منتخبي از اين ديوان را
٧٦ـ( ـ بابرنامه ٬ص.١٠٩
علي محمدي در دوشنبه به سال  ١٩٩٣به چاپ رسانده است(.
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ترکي شعر ميگفت ٬ ٧٧نظري کارشناسانه و دقيق نيست .بيشتر غزلهاي فارسي او تقليد
و تتبعي است از شاعران بزرگ زبان فارسي مانند خواجه شمسالدين محمد حـافظ و
شيخ مصلحالدين سعدي شيرازي . ٧٨با آن که فاني زير نفوذ شديد شعر نظامي گنجوي و
اميرخسرو دهلوي قرار داشت ٬خود را از اين شاعران برتر ميدانست .٧٩او از رودکي و
خي ام در آثار خود نامي نمي َب َر د ٬ولي شعرهايش نشان ميدهد که از هنر شاعري آنان نيز
ّ
تأثير پذيرفته است .در يکي از نوشتههاي او تصريح شده است که تـقريبًا هـيچ ديـوان
شعري باقي نمانده که نخوانده و بررسي نکرده باشد.٨٠
معم ا بايد ياد کرد که در
در ميان آثار منثور او به زبان فارسي ٬از رساله مفردات در فن ّ

٨٩٨ه براي نورالدين عبدالرحمان جامي تأليف شده است .٨١آـگاهيهاي موجود درباره
برخي از آثار او ٬چون رسالههاي تحفةالملوک و سيرالملوک  ٬نشان نميدهد که به چه زباني
احتمال فارسي بـودن آنـها وجـود دارد .نـامههاي مـتعددي نـيز از
تأليف شدهاند ٬ولي
ِ
عليشير بر جاي مانده است که در کتابخانهها نگهداري ميشود.٨٢
آثار ترکي جغتايي
اميرعليشير شاعر و نويسندهاي پُ رکار بـود .گـفته شـده است کـه او شـبانگاهان ٬تـا

سحرگاه ٬شمع روشن ميداشت تا اـگر نکته و شعري به خاطرش رسد ٬در همان زمان آن
را به قيد کتابت در آورد . ٨٣او بيشترين آثار خود را به زباني پديد آورد کـه بـدان عشـق
٧٧ـ(ــرنه گروسه ٬امپر اطوري صحر انوردان  ٬ترجمه عبدالحسين ميکده ٬انتشارات علمي و فرهنگي ٬تهران ٬١٣٥٣
ص.٧٧١
٧٨ـ(ــبراي نمونههايي از اين تأثيرپذيري  Äصغريبانو شکفته» ٬سعدي و نوائي« ٬هالل ٬ج ٬١٩ش ٬٥شهريور
 ٬١٣٥٠ص.٢٣-٢٢
٧٩ـ(ــليديا يگانس» ٬مير علي شير نوائي و عصر او :بررسي ادبي و تاريخي« ٬نشريه دانشکده ادبيات تبريز ٬س٬١
ش ٬٥مرداد  ٬١٣٢٧ص.٤٥
٨٠ـ(ــعليشير نوائي ٬محاـکمةاللغتين  ٬ترجمه تورخان گنجهاي ٬تهران  ٬١٣٢٧ص.٢٨
٨١ـ(ــ»مکارم اخالق« ٬ص.١٣٢
٨٢ـ(ــبراي برخي از اين نامهها  Äاحمد منزوي ٬فهرست مشترک نسخههاي خطي پاـکستان ٬ج ٬٥مرکز تحقيقات
فارسي ايران و پ اـکستان ٬اسالمآباد ٬١٣٦٥ ٬ص٨٨٦؛ محمدتقي دانشپژوه و بهاءالدين علمي انواري ٬فـهرست
ـکتابهاي خطي کتابخانه مجلس سنا ٬ج ٬١تهران ٬ص.٣٩٥
٨٣ـ( ـ بدايع الوقايع ٬ج ٬١ص.٣٩٥

٥٦
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ميورزيد .او در ترکي »نوائي« تخلص ميکرد و آثار منظوم و منثور بسياري بدان زبـان
سرود و نوشت .اميرعليشير را بنيانگذار ادبيات ترکي جغتايي ميدانند .خود او اين زبان
را ترکي ميخواند؛ اما نويسندگان اروپايي اين لهجه ترکي و ادبيات آن را به نام جغتاي٬
فرزند دوم چنگيزخان که در ماوراءالنهر حکومت ميکرد ٬جغتايي ناميدهاند .٨٤اين زبان
از زمان تيمور گورکان رواج گرفت و در دوران جانشينان او تکـامل يـافت .٨٥بـر اسـاس
روايتي ديگر ٬زبان ادبي ترکان ماوراءالنهر از عصر مغوالن تا سده سيزدهم به نام ترکي
جغتايي شناخته مـيشد .زبـانشناسان روس بـه آثـار ادبـي مـاوراءالنـهر و خـوارزم در
قرنهاي هشتم تا دوازدهم عنوان زبان ازبکي کهن دادهاند .٨٦لهجه جغتايي ٬همانند ساير
زبانهاي ادبي ٬بر مبناي يکي از لهجههاي محلي يا زبان مشترک مردم ساخته نشده بلکه
از آميختگي برخي از زبانهاي محلي و ترکي ادبي آسياي ميانه پديد آمده است .در اين
لهجه  ٬تأثير ترکي جنوب ٬به ويژه زباني که امروزه به غلط آن را آذري ميناميم بسيار بود؛
چون ٬در آن زمان ٬تماس و ارتباط ميان مراـکز فرهنگي مانند تبريز ٬شـيروان و هـرات
بسيار زياد بود و شاعران ٬نويسندگان و صنعتگران آذربايجان در هرات گرد آمده بودند.
پيش از نوائي ٬شاعراني چون ميرحيدر خوارزمي مشهور به ترکيگوي ٬يوسف اميري٬
سکّ اـکي ٬آتايي ٬يقيني و گدايي ٬در سمرقند ٬و لطفي ٬در هرات ٬در زمينه ادبيات جغتايي
تالش ميکردند و براي تکامل اين ادبيات زمينه مناسبي فراهـم آوردنـد .٨٧بـه گـزارش
طوغان ٬براي پيشرفت و گسترش آن فعاليت ادبي که پيش از ظهور مغوالن ٬به ويژه در
ترک ترکستان شرقي و مناطق يدّ ي سو )هفت آب( و تا
دوره قراخانيان در ميان مسلمانان ِ
اندازهاي در دلتاي جنوبي و مياني سيحون ٬جـريان داشت ٬در عـصر مـغوالن تـدابـير
ويژهاي در پيش گرفته شد .اين فعاليت بعدها در دوره تيموري پيشرفت شاياني کرد و ٬در
دوره زمامداراني چون ابوالقاسم بابر و سلطان حسـين بـايقرا ٬زبـان تـرکي جـغتايي در
خراسان به ويژه در هرات گسترش يافت .نوائي بزرگترين عامل گسترش ايـن نـهضت
ادبي به شمار ميرفت.٨٨
ديوان اشعار ترکي نوائي خزائن المعاني نام دارد که شامل چهار بخش است و هر بخش٬
٨٤ـ(ــجواد هيئت ٬سيري در تاريخ زبان و لهجههاي ترکي  ٬نشرنو ٬تهر ان ٬١٣٦٦ص.٨٩
٨٧ـ(ــهيئت ٬همان ٬ص.٩٠
٨٦ـ(ــپاـکتچي» ٬اوزبک« ٬ص.٧٤٦
٨٥ـ( ـ همان ٬ص.٨٨
٨٨ـ(ــطوغان ٬همان ٬ص.١٣٧
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به تقليد از مجموعههاي اشعار اميرخسرو دهلوي ٬نامگذاري شـده است .ايـن ديـوان
 ٥٥٠٠٠بيتي قصايد ٬غزليات و قطعاتي را در بر دارد که او در چهار دوره زندگي خود
سروده بود .نوائي شعرهاي دوران تازهسالي ٬جواني ٬ميانسالي و کهنسالي خود را به
ترتيب غرايب الصغر ٬نوادر الشباب ٬بدايع الوسط ٬وفوايد االـکبر نام نهاد.٨٩
اثر ديگر نوائي خمسه نام دارد که ٬به پيروي از مثنويهاي نظامي گنجوي و اميرخسرو
)يادآور مخزن االسرار
دهلوي ٬در پنج دفتر تدوين شده است (١ :حيرةاالبرار  ٬سروده ٨٨٨
ِ

نظامي و مطلعاالنوار اميرخسرو؛  (٢فرهاد و شـيرين  ٬سـروده ) ٨٨٩يـادآور خسـرو و شـيرين
نظامي و شيرين وخسرو اميرخسرو؛  (٣ليلي و مجنون
)يادآور مثنويهاي نظامي و اميرخسرو
ِ
به همين نام(؛  (٤سبعه سـياره  ٬سـروده ) ٨٨٩يـادآور هـفت پـيکر نـظامي و هشت بـهشت
سد سکندري  ٬سـروده حـدود ) ٨٩٠يـادآور اسکـندرنامه نـظامي و آيـينه
اميرخسرو(؛ ّ (٥

اسکندري اميرخسرو( ٩٠.مايل هروي و مجد طباطبايي ٬هر دو ٬اين اثر و اثر ديگر نوائي
را ٬که منثور و درباره نورالدين عبدالرحمان جامي است و خمسة المتحيرين نام دارد ٬با هم
در آميخته و يکي را به جاي ديگري ياد کردهاند.٩١
از زماني که نظامي گنجوي خمسه پرآوازه خود را سرود ٬خمسهسرايي سنت ادبي و
امتياز شعري به شمار آمد و توفيق در سرايش خمسه عاليترين مـعيار و مـحک بـراي
تثبيت قدرت شاعر محسوب گرديد؛ چون ٬براي پديد آوردن خمسه ٬تنها سرودن پنج
داستان منظوم بسنده نبود .داستانها ٬ميبايست افزون بر همانندي با خمسه نـظامي از
حيث نام و ساختار داستاني و مضمون و چهرهها ٬از حيث مضمون و محتوا و پرداخت
هنري نيز اصيل باشند و گامي نوين در رشد و ترقي شعر و تکامل ادبيات به شمار آيند.
بدين لحاظ ٬خمسهسرايي کاري دشوار بود و بيشتر شاعراني که به خمسهسرايي روي
٨٩ـ(ــقس عناوين ديوانهاي اميرخسرو دهلوي :تحفةاالصغر ٬غرةالکمال ٬وسط الحيات ٬و بقيه نقيه .جامي نيز٬
پيشتر ٬از همين شيوه نامگذاري تقليد کرده بود .براي ديوان ترکي اميرعليشير نوائي  Äعليشير نوائي ايلک ديوان٬
به کوشش محمد سليمان ٬آـکادمي علوم شوروي ٬تاشکند .١٩٦٨
90) SUbtelny, ûMir Ali Shir Nawaiý, P.91.

٩١ـ(ــنظامي باخرزي در مقامات جامي )ص (٢٣٤به »خمسه مبارک« اشاره ميکند که به عبارات تـرکي است و
شمار ابيات آن به  ٢٧هزار ميرسد .مايل هروي در تعليقات اين کتاب )ص (٣٣٣اين »خمسه مبارک« را با خمسة
المتحيرين يکي گرفته است .مجد طباطبايي نيز دچار اين لغزش شده و به مثنوي خمسةالمتحيرين و نام پنج دفـتر آن
اشاره کرده است؛  Äگازرگاهي ٬مجالس العشاق ٬ص.٣٣٦

٥٨
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آوردند نتوانستند اثر خود را به پايان برند و از اين آزمون سربلند بيرون آيند .نوائي اين
داستانها را ٬که به زودي شهرت يافت ٬در مدت دو سال کامل کرد که حتي براي خود
شاعر نيز کاري شگفتانگيز و قهرمانانه بود .او ٬در شعري ٬کار خود را فراتـر از تـوان
آدميان ميداند و مدعي است که در عصري که او ميزيست ٬کسي نتوانسته است کاري
همانند کار او به انجام رساند.٩٢
لسان الطير مثنوي ديگري از اميرعليشير به زبان فارسي است که حدود  ٩٠٤سروده
شده است .اين مثنوي صوفيانه که شاعر ٬در آن ٬همچون ديگر آثار فارسي خود فاني
تــخلص کـرده يـادآور مـنطق الطـير عـطار استِ .٩٣بـرتِ لس ٬ايـرانشـناس روس ٬کـه بـه
پژوهشهايي درباره زندگاني و آثار نوائي دست زده ٬به مقايسه ايـن اثـر بـا اثـر عـطار
پرداخته و تازگيهاي آن را باز نموده است.٩٤
ـدي «» ٬عـين
نوائي شش قصيدهاش را نـيز بـا عـناوين »تـحفةاالفکـار«» ٬نسـائم ُ
اله ٰ

ضروري ه
الحيات«» ٬منهاج النجات«» ٬قوت القلوب« و »روح القدس« گرد آورده و آن را ِستّ ه
ّ

نام نهاده است . ٩٥همچنين ٬موالنا عبدالجميل ٬کـه در کـتابخانه نـوائـي خـوشنويسي
ميکرد ٬اشعار ترکي ولي نعمت خود را در ديواني به نام تحفة السالطين فراهم آورده و آن
را به بايقرا هديه داده و »صالت اليقه« دريافت داشته است.٩٦

اثر ادبي ديگر نوائي چهل رباعي در ترجمه چهل حديث از فارسي به ترکي است بر
اساس کتابي فارسي به همين مضمون از عبدالرحمان جامي .٩٧او نثر اللئالي  ٬مجموعهاي از
ـکلمات حضرت امير عليهالسالم ٬را در  ٢٦٠رباعي ترکي به نظم کشيد و آن را نظم الجواهر

ناميد .به نوشته خواندمير ٬پيش از نوائي کسي به زبان ترکي رباعي نسروده بود.٩٨
اـکنون که سرودههاي فارسي و ترکي عليشير را برشمرديم ٬از ديواني حاوي اشعار
٩٢ـ( ــعبدالحکيم شرعي جوز جاني» ٬تأملي در گستره آثار و افکار امير عليشير نوائي« ٬شعر ٬سال  ٬٢شماره ٬١٤
)آبان  ٬(١٣٧٣ص.١١-١٠
93) Subtelny, Loc, cit.

٩٥ـ( ـ محاـکمة اللغتين ٬ص.٣٠-٢٨
٩٤ـ(ــطوغان ٬همان ٬ص.١٤٥
٩٦ـ(ــخواندمير» ٬خاتمه خالصة االخبار« ٬ضميمه مآثر الملوک  ٬به کوشش ميرهاشم محدث ٬مؤسسه مطالعات
فرهنگي رسا ٬تهران  ٬١٣٧٢ص.٢٣٩
٩٧ـ (ــعـليشير نـوائـي» ٬اربـعين« ٬بـه کـوشش مـحمد يـعقوب واحـدي جـوزجـاني ٬آريـانا ٬سـال ٬(١٣٤٤) ٢٤
٩٨ـ(ــ»مکارم االخالق« ٬ص.١٣١
ص.٧١-٥٦

خمسة المتحيّرين ٥٩

اين شاعر ُپ رکار زبان پشتو ياد ميکنيم که در ُج نگها و تذکرههاي ادبي نشاني از آن به
دست نيست.٩٩

ّام ا از آثار منثور اميرعليشير به زبان ترکي ٬مهمتر از همه ٬تذکرهاي است به نام مجالس

النفائس که در  ٨٩٧به نگارش در آمده ١٠٠و بايد آن را نخستين تاريخ ادبيات ترکي شرقي
ِ
دانست .در اين کتاب ٬از  ٣٠٠شاعر ترک زبان نام برده شده که اـکثريت قريب به اتفاق
آنان به فارسي نيز شعر ميسرودهاند .١٠١مجالس النفائس نخستين تـذکره ادبـي است کـه
اختصاصًا به معاصران اميرعليشير پرداخته است .مؤلف ٬در مقدمه ٬هدف خود از تأليف
اين کتاب را تکميل بهارستان جامي و تذکرةالشعراي دولتشاه سمرقندي اعالم کرده است.١٠٢
طوغان ٬به اشتباه ٬اين کتاب را تکمله نفحات االنس جـامي دانسـته ٬ ١٠٣در حـالي کـه آن
تذکرهاي است صوفيانه و اثر نوائي تذکرهاي است ادبي و ميان اين دو سنخيّ تي وجود

ندارد .اين اثر اميرعليشير بارها به فارسي برگردانده شده است.١٠٤

اثر ادبي ديگر نوائي ٬که پس از  ٨٩٨به نگارش در آمده ٬رسالهاي است در عروض
ترکي که ميزان االوزان نام دارد .خواندمير ٬که هيچ اثري به زبان ترکي تأليف نکرده و شعر
ترکي هم نميسروده ٬در ستايش اين رساله دا ِد سخن داده و »ـکثرت مهارت« نوائـي را
ستوده است .وي مينويسد» :چندين بحر مطبوع که پرتو شعور شعراي مـاتقدّ م بـر آن
نيفتاده اضافه دواير عروض کردهاند« . ١٠٥اما ٬ظهيرالدين محمد بابر ٬که خـود از اديـبان
برجسته زبان ترکي جغتايي بوده است ٬درباره اين کتاب مينويسد» :بسيار مدخول است
و در بيست و چهار وزن رباعي در چهار وزن غلط کرده ٬در اوزان بعضي بحور هم خطا
ـکرده ٬کسي که متوجه به عروض او شود ٬معلوم خواهد شد« .١٠٦واحدي جوزجاني ميزان
٩٩ـ(ــشاغلي مخموره» ٬ـکليات پشتوي عليشير نوائي« ٬آريانا  ٬ج ٬١٤ش ٬(١٣٣٤) ٤ص٣٢-٣١؛ براي اصل اين
ديوان و آـگاهيهاي بيشتر درباره آن Ä ٬ميرزا اشرف علي ٬فهرست کتب دستنوشته و چاپي انجمن آسيايي بنگال٬
ـکلکته  ٬١٨٩٠ص) ١٢٢ش.(١١١٨
١٠٠ـ(ــسابتلني توضيح ميدهد که ٬در برخي
نسخ خطي اين کـتاب ٬سـال تأليـف آن  ٩٠٤ذـکـر شـده استÄ .
ِ
١٠١ـ(ــهيئت ٬همان ٬ص.٨٩
Ibid,p.91.
١٠٣ـ(ــطوغان ٬همان ٬ص.١٤٤
١٠٢ـ(ــمجالس النفائس  ٬ص »لز« و »لو« از مقدمه.
١٠٤ـ(ــبراي آـگاهي از تر جمههاي اين تذکره  Äمجالس النفائس  ٬مقدمه حکمت ٬ص »ـکوــ لو«؛ احـمد مـنزوي٬
فهرستواره کتابهاي فارسي  ٬ج ٬٣انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ٬تهران  ٬١٣٧٦ص١٨٩٤-١٨٩٣؛ گلچين مـعاني٬
١٠٥ـ(ــ»مکارم االخالق« ٬ص.١٣١-١٣٠
تاريخ تذکرههاي فارسي ٬ج ٬٢تهران ص.١٢٨-١١٨
١٠٦ـ( ـ بابرنامه ٬ص.١٠٨

٦٠
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االوزان را نخستين کتاب عروض زبان ترکي ميداند و تصريح ميکند که راهنماي نوائي
در اين کار اشعار اميرخسرو دهلوي بوده است که تقريبًا همه اوزان را در بر ميگيرد .فقط
نوائي قالبهايي را که به شعر ترکي اختصاص داشت ٬بدان افزوده است .١٠٧به نـوشته
عبدالحکيم شرعي جوزجاني ٬نوائي ٬با اين اثر ٬مراحل طوالني انتقال شعر اوزبکي را از
اوزان هجايي به اوزان عروضي به کمال رسانيده است.١٠٨
محبوب القلوب نيز نوشته اميرعليشير نوائي است .اين کتاب را ٬که در  ٩٠٦به نگارش
درآمده و بايد آخرين تأليف نوائي باشد ٬خوانـدمير بـه عـبارتي مـبهم چـنين تـوصيف
شي م خواص و عوام« است .١٠٩اين کتاب
سي ر اصناف انام و محتوي بر َ
ميکند» :مشتمل بر َ

به نثر مسجع و تقليدي از گلستان سعدي و بهارستان جامي است.

الفتو ة  ٬اثر ديگر اميرعليشير ٬تذکرهاي است صوفيانه که در ٩٠١
نسايم
المحب ة من شمايم ّ
ّ

تأليف شده و ٬در حقيقت ٬تکمله نفحات االنس جامي است.١١٠

چند کتاب کم اهميتتر به نامهاي حاالت پهلوان حسـن اردشـير  ٬حـاالت پـهلوان مـحمد

ابوسعيد  ٬دو تاريخ کوتاه با عنوانهاي تاريخ ملوک عجم ١١١و تاريخ انبياء و حکماء  ٬مناجاتنامه و
قصه شيخ صنعان ١١٢را در زمره تأليفات نوائي ذـکر کردهاند؛ اما در مـيان ايـن آثـار کـوتاه٬
مهمترين اثر نوائي

محاـکمة اللغتين١١٣

است که در  ٩٠٥به نگارش در آمده و ٬در آن ٬برخي

جنبههاي زبان ترکي در مقايسه با زبان فارسي بررسي شده است.
حجم در خور توجه آثار نوائي بـه زبـان تـرکي جـغتايي سـبب شـد کـه بـراي فـهم
دشواريهاي آثارش فرهنگهايي تأليف شود .در همان زمان ٬به دستور سلطان حسين
بايقرا ٬بدايع اللغة نوشته شد که طالع هراتي )ايماني( بعدًا ٬به سال  ٬١٠٨٤آن را بازنويسي

١٠٧ـ(ــمحمد يعقوب واحدي جوز جاني» ٬مؤلفات اميرعليشير نوائي« در اميرعليشير نوائي »فاني«:مشتمل بر شرح
زندگاني ٬آثار عمر اني ٬مؤلفات و نمونههاي نثر او  ٬انجمن تاريخ ٬کابل  ٬١٣٤٦ص.٩٤
١٠٩ـ( ـ همان ٬ص.١٤١
١٠٨ـ(ــشرعي جوز جاني» ٬تأملي در گستره آثار و افکار نوائي« ٬ص.١١
الفتو ه  ٬به کوشش کمال ارسالن ٬استانبول .١٩٧٩
١١٠ـ(ــعليشير نوائي ٬نسايم
ّ
المحب ه من شمايم ّ
١١١ـ(ــاين کتاب دوبار به چاپ رسيده است (١ :عليشير نوائي ٬تاريخ ملوک عجم  ٬به کوشش کـاترمر ٬پـاريس
١٨٤١/١٢٥٧م؛  (٢عليشير نوائي ٬تاريخ ملوک عجم  ٬به کوشش استاد خليل اوف ٬تاشکند .١٩٦٨
١١٢ـ( ـ Äعلياصغر حکمت ٬نوائي :متضمن تحقيقات در باب زندگاني ٬آثار و اهميت ادبي نظامالدين عليشير نوائي٬
انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي ٬تهران  ٬١٣٢٦ص.٢٨
١١٣ـ(ــحکمت در اثر ياد شده )ص (٢٧عنوان اين کتاب را »المحاـکمه بين اللغتين« ذـکر ميکند.
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ـکرد و از آن براي تدوين فرهنگهاي ديگر استفاده شد .١١٤لغت ابـوشکا  ٬کـه مـؤلف آن
معلوم نيست ٬در آغاز قرن دهم در آناتولي تأليف شده و نمونههايي از آثار نوائي و لطفي
و ساير شعراي جغتايي در آن آمده است .١١٥ميرزا مهدي استر آبادي ٬منشي مخصوص
نادرشاه افشار ٬نيز فرهنگ سنگالخ را تأليف کرده و در مقدمه آن يادآور شده که براي رفع
اشکاالت آثار نوائي اقدام به اين کار کرده است.١١٦
پس از نوائي ٬شاـگردان او ٬که از مناطق گوناـگون به هرات آمده و گرد وي حلقه زده
بودند ٬شعر و لهجه ادبي او را به ديار خود بردند و ديري نگذشت که شعر نـوائـي در
سرزمينهاي ديگر نيز رواج يافت و شاعران آناطولي و آذربايجان به لهجه جغتايي شعر
حـج ت و ديگـران و ٬در
سرودند .در آذربايجان ٬شعرايي چـون کـاظم سـالک نشـاطّ ٬
آناطولي ٬احمدپاشا بورسايي ٬شيخ غالب ٬نديم و ميرعليشير ثـاني )ـکـاتبي( بـه لهـجه
جغتايي شعر سرودند و بر تأثير ادبي اين زبان در مناطق خود افزودند.
مهدي فرهاني منفرد

١١٤ـ(ــترجمه روسي اين کتاب به همراه تصوير نسخه دستنوشته متن اصلي منتشر شده است؛ نک :طالع ايماني٬
بدايع اللغت  ٬به کوشش ا .بارکوف )مسکو ٬آـکادمي علوم شوروي١٩٦١ ٬م(.
١١٥ـ(ــهيئت ٬همان ٬ص.٩٢
١١٦ـ(ــميرزا مهدي استرآبادي ٬سنگالخ ٬فرهنگ ترکي به فارسي از سده دوازدهم هجري ٬به کوشش روشن خياوي٬
نشر مرکز ٬تهران  ٬١٣٧٤ص.٦-٥
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