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پس از آن، به این ش���اعر متوفای 921 هج���ری پرداخته و ابیاتی از قصاید 
ی را ب���رای نمونه ذکرکرده اند.1 آزاد بلگرامی، منتق���د ادبِی دقیق النظر و  و
ی نائل آمده  که به خرید نسخه ای از دیوان و نویسندۀ تذکرۀ خزانه عامره 
گوش���ه هایی از زندگی و ش���عر مالنظام را از تذکره های تحفه سامی،  بود، 
هف���ت اقلی���م و صبح صادق در کتاب خود نق���ل می کند و قصیدۀ نظام  
اس���ترآبادی را در پ���ی س���رایندگان بزرگ���ی چ���ون: خاقانی ش���روانی، ظهیر 
که در چند  یابی، قاضی ش���مس الدین طبسی، امیرخس���رو دهلوی -  فار
کنار بدر چاچی و  قصیده ش���ان، تش���بیه به ماه را به رخ کش���یده اند - در 

سلمان ساوجی ثبت می نماید.2

کاشانی  که محتشم  همچنین در اهمیت و ش���هرت مالنظام همین بس 
در قصی���ده ای، خط���اب ب���ه امیرالمؤمنین عل���ی )علیه الس���الم( از چند 
که ت���ا آن زمان، قرن  ش���اعر تأثیرگ���ذار و توانمند نام می ب���رد و در میان آنها 
ده���م هجری، مورد اس���تقبال و تقلید قرار می گرفتن���د، از مال نظام نیز یاد 

ی مهر تأیید می زند: می کند و بر »قدرت نظم« و

ش���ود پی���دا  مدحت���ت  یم���ن  ب���ه  می خواه���م   لی���ک 
احتش���ام گ���ردون  ش���اه  ای  محتش���م  کالم  در 

 1. درباره وی ر.ک به: مقاله ام در میراث ش���هاب )پاییز و زمس���تان 1390( با عنوان »مالنظام معمایی 
استرآبادی، سراینده عهد تیموری«.

 2. خزانه عامره؛ صص 451 و 644.

دی���وان نظ���ام اس���ترآبادی، در چه���ار بخِش اصل���ی مقدم���ۀ محققان)ص 
11 - 44(، اش���عار )ش���امل قصاید، غزلی���ات، ترکیب بندها، ترجیع بندها، 
مقطع���ات علی  طری���ق الموعظ���ة و هجوی���ات، ص 47 - 639(، منظومۀ 
س���عادتنامه )به همراه مقدمه ای مجزا، ص 639 - 1241( و رس���الۀ دس���توِر 
معما )با یک مقدمۀ جداگانه، ص 1241 - 1317( به ضمیمۀ نمایه های نام 
و جای و کتابنامه )ص 1317 -1335(، توس���ط انتشارات کتابخانه، موزه 
و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی در سال 1391 به چاپ رسیده است.

ک���ه بعده���ا به مال  نظام الدی���ن ب���ن حس���ین ب���ن مجدالدین اس���ترآبادی 
گش���ته، از س���رایندگان توانای عهد تیموری ا س���ت  نظام معمایی نامدار 
ی و چه  و بیش���ترکتاب های تذکره و ترجمه نوشته ش���ده، چه در روزگار و
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 دیوانِ نظام
یا دیوانِ بی نظام؟!

 دیوان نظام استرآبادی؛ نظام الدین بن حسین بن مجدالدین استرآبادی؛ تصحیح  شایسته ابراهیمی و مرضیه 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1391. بیگ وردی لو؛ تهران: انتشارات 

علی حیدری یساوولی

چکی���ده:  دی���وان نظ���ام اس���ترآبادی، در چه���ار بخ���ش اصلی مقدم���ه محققان، 

اشعار، منظومه سعادتنامه، و رساله دستور معما در سال 1391 توسط انتشارات 

کتابخانه، موزه و مرکز اس���ناد مجلس ش���ورای اس���امی به چاپ رس���یده است. 

نویسنده در نوشتار حاضر به نوعی کوشیده است این اثر را مورد نقد و بررسی 

ق���رار دهد. از این رو، در ابتدای نوش���تار با ذکر ای���ن نکته که یکی از مهم ترین 

بخش های دیوان ما نظام استرآبادی، دیباچه ای است که شاعر بر آن نوشته، 

به حذف آن در این تصحیح اش���اره می کند. به این دلیل، به طور کامل دیباچه 

دیوان را عرضه می دارد. وی س���پس درباره مقدمه مصححان بر دیوان اش���عار، 

توضیحات مبس���وطی ارائ���ه می دهد. در نهایت، نگاهی به اش���عار مانظام در 

این تصحیح دارد.                                                                                               

کلیدواژه: دیوان نظام استرآبادی، معرفی و نقد کتاب.                                          
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که  عذری جهت دزدی های رس���وای خود می پاشد و آنکه گفته 
ب���اب ذوق، توجه بر غزلهای س���لمان نمی گم���ارد، همانا  طب���ع ار
از اقال���ه مش���تریان غزلهای دزدیدۀ خود خبر ن���دارد یا به صاحب 
ایش���ان سپرده از شعر خود نمی شمارد و مناسب این مقام است 
که:  رده  آنک���ه موالن���ا نظ���ام اس���ترآبادی در خطبۀ دی���وان خ���ود آو
که ش���امل  ش���بی در واقعه دیدم...« و بخش���ی از دیباچۀ مذکور 
یای نظام از مالقات و گفتگو با س���لمان است را ضبط  روایت رو

می کند.5

ک���ه مهم ترین  مالنظ���ام ای���ن دیباچ���ه را در مرحله ای به ن���گارش درآورده 
حامی و مش���وقش؛ یعنی امیر علیش���یر نوایی، درگذش���ته و مدت هاست 
گوی���ی دس���ت شس���ته و ب���ه گفته خودش ب���ه »پ���روازگاه قصیده«  از معما
بال گش���وده اس���ت. قصایدی بیش���تر در مدح و بزرگداش���ت قدرتمداران 
و زمامدارانی چون خواجه س���یف الدین مظفر بتکچی، س���لطان حسین 
بایقرا،  محمدمحسن میرزا )کپک میرزا(، امیریوسف کوکلتاش، امیرشاه 
ینل خ���ان بیک و به ویژه وزیر نام���دار، نوایی. البته  حس���ین صفاهانی، ز
نظام در پایان این مقدمۀ منثور، دلزدگی اش را از قصایدی اینچنینی که به 
مداحِی صاحبان زر و زور پرداخته، بروز می دهد و از آن سرودها با عنوان 
گوشه نش���ینی را آرزو می کند و  »مزخرف���ات« یاد می نماید و »دولت فقر« و 
پس از این ایام سرخوردگی و پشیمانی ست که خود را یکسر تا پایان عمر، 
وقف مدحگویی اهل بیت عصمت )علیهم السالم( می نماید. چنان که 
یخ  ی مطالب ذی قیمتی در باب تار پیش ت���ر آمد، دیباچۀ مزبور که ح���او
گوی���ی در آن روزگار، مجالِس ادبی امیر  و ادب دورۀ تیم���وری، رواج معما
یکرد مالنظام از معماس���اختن، نحوۀ تتبِع  علیشیر، سرگذش���ت تغییر رو
ش���اعران از یکدیگ���ر و نی���ز یادکری از ش���خصیت های ادبی سرشناس���ی 
کاتبی ترش���یزی و سلمان ساوجی  چون میرحس���ین معمایی نیشابوری، 
ی و به ش���مارۀ 2514 ضبط 

ّ
کتابخان���ۀ مل می باش���د، تنها در دس���تنویِس 

ش���ده اس���ت. این دس���تنویس ش���امل ه���ر دو بخ���ش س���رایندگی نظام و 
که با چهار  غزلی���ات دو برادرش، مالطائر و مالمهدی اس���ترآبادی  اس���ت 
سرلوح، مجموعۀ چهاردیواِن مستقل را می شناساند. بنا به اهمیِت این 
دیباچه که از ثبت شدن در ابتدای دیوان منتشرشدۀ نظام بر کنار مانده، 

کامل عرضه می شود: برای نخستین بار، به طور 
زیباس���خناِن عرصۀ ق���ال و مقال»روشن خرداِن عالم فضل و کمال
کنند ب���ر لوح خیال که رقم  دیباچ���ۀ توحی���د خ���دای متع���الآن ِب���ه 

کمال و ش���ه بیِت جری���دۀ خیال، حمد بی عیبی و ش���کر  مطل���ِع قصیدۀ 
کالم لطیف و  که صفحۀ زبان و خامۀ بیان را به  عالم الغیبی را سزاست 

گردانیده - جّل ثنائه و تعالی شانه؛ نکات ظریف, موّشح و مزّین 
می طلب���ی حضرت���ش  رض���ای  آنک���ه   ای 
عرب���ی نب���ّی  نع���ِت  بگ���و  حم���د  ب���ا 

 5. مجالس المؤمنین، ج 2، ص 654.

آذری کالم  س���وز  کاتب���ی،  ش���عر   زور 
حس���ام اب���ن  مدح���ت  کاش���ی،  انف���اس  گرم���ی 

حس���ن اق���وال  حس���ن  س���لمان،  ابی���ات   صنع���ت 
نظ���ام3 نظ���م  ق���درت  خواج���و،  گفت���ار  ل���ذت 

گفتنی  اس���ت ش���ادروان ذبی���ح اهلل صفا نیز س���طوری دربارۀ م���ال نظام در 
ی را با بیش���تر شاعران  یخ ادبیات ثبت فرموده اند و در یادکرد اندک، و تار

کرده اند:  عهد تیموری همداستان 

نظام اس���ترآبادی یا نظام معمایی، از شاعران شیعی مذهب قرن 
نهم بود. درآغاز به س���اختن معمیات نظر داشت و سپس به ذکر 
���ص می نمود. 

ّ
ک���رد. در ش���عر نظام تخل مناق���ب اهل بی���ت توجه 

قاض���ی نوراهلل مقداری از قصاید او را که در منقبت ائمه اس���ت، 
کرده اس���ت و از مجموعه قصایدش  در مجال���س المؤمنین نقل 
نیز نس���خی در کتابخانه های ایران و خارج موجود اس���ت. س���ام 
گفت���ن مثنوی  گاهی به  که نظ���ام معمای���ی  میرزا نوش���ته اس���ت 
کت���اب بلقی���س و س���لیمان از جمل���ه  نی���ز مب���ادرت می نم���ود و 

مثنوی های اوست. وفاتش به سال 921 ق اتفاق افتاد.4 

ی هم به این  گر مثنوی دراز دامِن س���عادتنامه و رس���الۀ معمیات و البته ا
چند س���طر افزوده می شد، باز نکات و موارد بسیاری از زندگی و شعر این 
ی،  که می بایس���ت در تصحیح و تحقیق دیوان و س���راینده باقی می ماند 
آن ه���م در چ���اپ نخس���ت، از آنها یاد می ش���د و لغزش ها و اش���تباهات 

تذکره نویسان و محققان پیشین مرتفع می گردید.

یکی از مهم ترین بخش های دیوان مالنظام استرآبادی، دیباچه ای است 
گرامی  که ش���اعر بر آن نوش���ته و مع االس���ف با آنکه در مقدمۀ مصححان 
ی، اش���اراتی به ای���ن بخش آمده  و نی���ز مقدمۀ ایش���ان بر رس���الۀ معمای و
گرچه ای���ن دیباچه، در میان  اس���ت، در این چاپ به چش���م نمی خورد! ا
دس���تنویس های مورد اس���تفاده از دی���وان نظام، تنها در یک دس���تنویس 
ی( دیده می شود؛ ولی بنا به تصریح قاضی نوراهلل شوشتری 

ّ
)کتابخانۀ مل

ک���ه از این بخ���ش با عن���وان »خطبۀ دی���وان« یاد  در مجال���س المؤمنی���ن 
می کن���د، دیباچ���ۀ مزب���ور اصالت داش���ته و دس���ِت کم تا اواخ���ر قرن دهم 
مورد توجه اهل ادب بوده اس���ت. قاضی نوراهلل، به مناس���بِت ذکر سلمان 
ی در برابر اظهارنظر جامی، چند سطر از این دیباچه  ساوجی و دفاع از و

را نقل می نماید: 

اما در آنکه )جامی( نسبت تصرف در معانی استادان به خواجه 
س���لمان اس���ناد نموده و از روی ش���فقت عذرخواهی نموده، فی 
الحقیق���ه در لب���اس ش���ریکی ب���ه جهت خ���ود می تراش���د و تخم 

کاشانی، ص 295.  3. دیوان محتشم 
یخ ادبیات در ایران، ج 4، ص 463.  4. تار
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که فضای  نیز مس���تفیض می شدم، طایر اندیش���ه ]را در[ پروازگاه قصیده 
آن، عالم در عالم است، َطَیران دادم و خواجه حافظ نیز - علیه الرحمه 

- فرموده اند:
داش���ته اند صفت���م  طوط���ی  آین���ه  پ���ِس   در 
می گوی���م بگ���و  گف���ت  ازل  اس���تاد  هرچ���ه 

کلک را به عرِف شایع به  چون درین امر ش���روعی واقع ش���د، نوباوۀ ش���اِخ 
کبیر بردم و آن این است: مجلس امیر 

گوش هالل  از شفق شب نیست سرخی بر بنا
گوش���مال داده دس���ت َس���رور دوران فل���ک را 

ت���ا آخر، موّش���ح به ناِم بااحترام آن حضرت اس���ت. چون ابتدا، ش���روع به 
مدح اس���ت و آن را در علِم بدیع، مکابره می گویند، در مرتبۀ اول، مرضّی 
کسی مدح خود شنود  که: در ابتدای حال،  خاطر شریفش نیفتاد، فرمود 
کاتبی آنجا می بود، بایستی تتبع او  نیکو نیس���ت؛ تو اس���ترآبادیی و موالنا 
گفتم: مگر این ش���عر او  که او نکرده. فقیر  می ک���ردی و مکابره نمی ک���ردی 

که: نیست 

کماِن ت���و چون خدنگ  ای راس���ت رو قضا به 
پلن���گ دم  مرص���ع  چ���رخ  ت���و  ترک���ش  ب���ر 

که مکابره  گفت  در مطلِع فقیر، مصرِع اول مشعر به فلکیات است، توان 
ی این حال ندارد. نیست و از و

کردند، اطالع یافتند  بعد از تفرقۀ مجلس، به بیت الخیال رفته، مطالعه 
که در آن قصیده معانی بس���یار اندراج یافته،  که حق به جانب فقیر بوده 
فقیر را طلب داش���ته، س���ر برافراخت و به انواع مرحمت مفتخر ساخت، 
در احس���ان کوش���یدند و عذرخواهی نمودند. آن روز به این نوع گذشت. 

چون شب شد، بر رسم عادت، 

ُبری���ده َپ���ر  خ���واب  طای���ر  ش���د 
 

دی���ده آش���یان  در  س���اخت  ج���ا 

در واقعه دیدم که جای به صفایی س���ت. ش���خصی ستاده و در فکر افتاده؛ 
به ُحس���ِن کیاست دانستم که کیس���ت. پیش رفتم و سالم گفتم. سر برآورد 
و علیک گفت. گفتم که: ش���ما خواجه س���لمان ساوجی نیستید؟ گفت: 
هس���تم. فقیر را التفات نموده، طلبید و مصافح���ه کرد و گفت که: رحمت 
ب���اد ک���ه بوادی قصاید را چابکانه طی می کنی. و دس���ت بر کتف من نهاد و 
مش���فقانه توجه نمود. با وجودی که او چنین مالیمت را مرعی داشت، فقیر 
گفتم: کمینه را به مالزمان شما اعتقاد بسیار است، الیق حال شما نمی دانم 
که شما شعر مردم تصرف کرده اید بی ِاشعار به تضمین، و این اشعار را سرق 

می گویند. گفت: کجا؟ گفتم: از جمله در تعریِف عمارت که:

قافی���ه اش ب���ود  قف���ا  در  ک���ه  نظ���م   چ���ون 
نب���ی نع���ت  ازان  بع���د  خداس���ت  توحی���د 

مضم���وِن صحیف���ۀ فصاح���ت و بیت الغزل س���فینۀ بالغ���ت، الیق نعت 
حبیبی و زیبندۀ وصف لبیبی اس���ت که نظاِم آللی ممکنات و نثر ذرات 
مکونات، به دوستی او انتظام و انتشار یافته - صلوات الرحمن علیه و آله.

کن���وز معان���ی را مع���روض آنکه ای���ن فقیر  عارف���اِن رم���وز نهان���ی و واقف���اِن 
چندگاهی به قدِر وس���ِع حال، به مدارس، در مجالس اهل کمال مشّرف 
گوِش هوش را صدِف آللی فواید می س���اخت و همگی هّمت  می ش���د و 
و تمام���ی نهمت آنکه خود را از صِف نعاِل جّهال به صدر نش���ینان اهل 
رس���اند و حصوِل توفیِق این مرام از مهیمِن عاّلم استدعا می نمود تا آنکه 
ِشماِل عنایت الهی برقع از رخسارگلچهر این آرزو برافکند و باصرۀ ضمیر 
از ش���مِع منی���ِر جمال���ش مّنور گش���ت - المنة هلل کریم متع���ال - و این در 
کالم داش���ت ]و[ ابنای  که صف���ِت معما عروج و رواج  روزگاری واق���ع بود 
ی، معم���ا نصب العی���ن نمی س���اختند و به هیچ  زم���ان بالکل، ج���ز جزو
دقیق���ه ای از دقای���ق نمی پرداختند، فقیر نیز چندگاهی درین ش���تافت و 
از خرده شناس���ان امتیازی یافت و در انحالل معضالت کوش���یده، نامی 
ی، هیچ  که شکس���تِن این طلس���م بی رنجی نیس���ت و از و ب���رآورد، دیدم 
امی���د گنجی نی. با وجود ای���ن، در بلدۀ هرات - صانها اهلل عن االفات - 

به مجلِس شریِف واهب الفیِض امیرکبیر مغفور، 

فضیل���ت مل���ک  خس���رو   نوای���ی 
معال���ی دان���ش  مای���ۀ  ب���ودش  ک���ه 

ش���د نیلگ���ون  رواق  ای���ن  زی���ر   ب���ه 
عال���ی فض���ل  بن���ای  او  س���عی  ز 

رفتم. خدمت س���یادت مآب مرتضوی انتس���اب، دقایق گشای فضیلت 
نامتناه���ی، غرق بح���ر مغفرت اله���ی، میرحس���ین معمایی نیش���ابوری، 
ک���ه گفته باش���ی بخوان.  حاض���ر ب���ود. حض���رت می���ر فرمودن���د: معمایی 
گفتند: ما تو را همیش���ه نظام معمایی  گفت���م: نگفته ام. میر، برآش���فتند و 
که ترک این معنی  که چندگاه است  اس���ترآبادی می گوییم، چون اس���ت 
که سّد معما نه  گفتم: از قهر این میرحس���ین  کاهلی نهاده؟  داده و دل بر 
ی  که َقَدم درین حجلۀ بکِر پرده نشین توان نهاد و دری به رو کرده  چنان 
ک���ه: اهِل ]این[ صفت را  این مدعا توان گش���اد.6 خندان ش���ده، فرمودند 

غریب حالی پیش آمده، ما نیز ترک دادیم.

کابر  چون خاطر از فکرِت بس���یار در کوفت ش���ده بود و از مطالعۀ قصاید ا

 6. مجال���س النفائ���س، )ص 96( این گفته نظ���ام را چنین تأیید می کند: »فن معم���ا را در لطافت و 
یاده بر آن خیال نمی ت���وان کرد و می توان گفت که این رهگذر را بند  ک���ت به جایی رس���انیده که ز نزا
رد: »در  ک���رده اس���ت«؛ عرفات العاش���قین )ج 2، ص 1169( نیز با نقل قولی از جام���ی، چنین می آو
گر پیش���تر از آنکه در  معم���ا ب���ه مرتبه ای اس���ت که اعجاز نم���وده و موالنا جامی در ح���ق او گفته که ا

کنم، رساله او را می دیدم، هرگز در معما رساله ای تصنیف نمی کردم«. معما رساله ای تصنیف 

دیواِن نظام یا دیواِن بی نظام؟!
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مالنظ���ام نقل ش���ده اس���ت: »دانش���مند و فاضل ب���وده و در علوم رس���می 
کرده و در طور ش���اعری و ش���یوه سخنوری مرتبه اعال  وقوف تمام حاصل 
کثرت مهارت در فن شعر نظیر و  گفتار و بدایع افکار و  دارد و به حالوِت 
شبیه ندارد... چنانچه محققین او را ثانی جمال الدین سلمان ساوجی 
گذرا، به س���بک  شناس���ی  کوتاه و  گ���ر مصححان هرچند  گفته ان���د...«. ا
کدام سخن پرداِز  ی از ش���یوۀ  که و ش���عر نظام می پرداختند و به این مهم 
یدند، بی گم���ان به مبنای این نقِل  پی���ش از خود متأثر بوده دس���ت می یاز
کاشی از محققین آن زمان پی می بردند.9 به جز این، دیباچۀ  تقی الدین 
منثور نظام، تعلِق خاطر او را به سروده های سلمان آشکار می سازد. نظام 
ی���ا، بر س���لمان در مورد تصرف در ش���عر دیگر اس���تادان ادب،  در عال���ِم رؤ
ی نمی بیند و پاس���ِخ س���لمان،  خرده می گیرد و این عیب را الیِق حاِل و
گفتن قصیده را می افزاید. یک مرور س���اده بر دیوان های  اعتق���اد نظام به 
دو ش���اعر قصیده پرداز )س���لمان و نظ���ام(، هم از تتبعات و اس���تقبال ها 
و هم از برداش���ت های لفظی و معنوی این س���رایندۀ عه���د تیموری از آن 
س���خن پرداِز مّداِح آل جالیر پرده برمی دارد. از آن میان، یکی از مهم ترین 
وج���وه معنوی تأثیرپذی���ری نظام از س���لمان، مضامین عقیدتی تش���یع و 
که در  مدح و منقبت خاندان رس���الت )علیهم الس���الم( در شمار است 
دیوان س���لمان جایگاه ویژه ای دارد؛ از این رو در نظر ادوارد براون )مذکور 
در مقّدم���ۀ مصحح���ان( مبنی بر اینکه اش���عار نظ���ام و معاصرانش )قرن 
نهم و اوایل دهم هجری( مقّدمۀ ظهور و ش���یوِع ش���عر منقبت گرا درعصر 
صفوی���ه اس���ت،10 چن���دان دقی���ق نیس���ت و باید ای���ن مقدمۀ ظه���ور را در 
دیوان های ش���اعرانی چون س���لمان و هم روزگارانش )قرن هشتم( و حتی 
پیش ت���ر از این، یعنی قرن هفتم هجری دانس���ت، چنان که زین العابدین 
مؤتمن قائل ش���ده: »]س���لمان[ گذشته از مدح پادش���اهان و امرا و بزرگان 
کرم)ص( و اولیای دین و فاجعۀ  قوم، قصایدی در توحید، نعت رس���ول ا
کربال ساخته و از این لحاظ مانند دیگر قصیده سرایان آن عهد، سرمشق 
که در ادوار بعد مخصوصًا در دوره صفویه در این زمینه  گویندگانی ست 

کرده اند«.11 طبع آزمایی 

نویس���ندۀ این وجی���زه، نمونه های ذیل را به عنوان مص���ّدق و مؤّید اینکه 
نظام در اس���لوب و طرز قصیده پردازی، به »اشعار دلکش« سلمان توجه 

داشته به پیشگاه ناقداِن بصیر عرضه می دارد:

گرامی)ص( ]دیوان، ص 65 - 66[: 1. سلمان در نعت پیغامبر 
ک���ه در ه���وای جمالش مج���ال یافت  ه���ر دل 
عنق���ای هّمت���ش دو جه���ان زی���ر ب���ال یاف���ت

 9. مصحح���ان در هم���ه مقدمه ش���ان؛ ب���ه همین دو س���ه جمل���ه در این زمین���ه اکتفا کرده ان���د: »او از 
یابی و ... نام برده است، بنابراین  شاعرانی مثل حافظ، سلمان ساوجی، خاقانی، انوری، ظهیر فار
پیداس���ت که از ش���عر ش���اعران پیش از خود نیزبهره برده اس���ت. دراش���عار او تضمین ابیاتی از این 

شاعران به چشم می خورد«. مقدمه دیوان، ص 38.
یخ ادبیات ایران، فصل پنجم، ص 395.  10. تار

 11. تحول شعر فارسی، ص 163.

گ���ردد خلل پذیر ک���ه   این آن اس���اس نیس���ت 
الّس���ماء7 انش���ّقت  و  الجب���ال  دّک���ت  ل���و 

گفته: و موالنا رشید وطواط 

ب���ود بج���ا  او  دوس���تی  ک���ه  ُب���ود  آن   م���رد 

الّس���ماء انش���ّقت  و  الجب���ال  دّک���ت  ل���و 

که از همین  فرمود که: چرا اعتراض بر موالنا عبدالرحمن جامی نمی کنی 
که:کالبدر ف���ی الّدجیة  ک���رده و آن این اس���ت  قصی���ده مصرع���ی را اخذ 

والّشمس فی الّضحی8

که س���ماوات بی س���تون برپاس���ت  ب���ه قادری 
قدی���ر یش���اء  م���ا  کّل  عل���ی  و  قدرت���ش  ب���ه 

که خواند، نش���نیده بودم. چون بیدار ش���دم و تفحص  ک���ه فقیر مصرعی 
که ایش���ان فرم���وده بودند. از این واقعه رس���وخ اعتقاد به  کردم، چنان بود 
که جمع آورده، مشغول شد.  گفتن قصیده بیشتر شد و به این مزخرفات 
که ِمن َبعد دولِت فقر میس���ر ش���ود و از جمیع آرزو تنفر  امید چنان اس���ت 
ی گردد و از بعضی قصاید نیز معلوم می ش���ود که  یافت���ه، در ُکنج���ی منزو
که  کوزه همان برون تراود  فقیر را این آرزو همیش���ه بوده، به حک���م آنکه: از 

در اوست. به تخصیص از این رباعی:

یقی���ن راه  در  فق���ر  پ���ای  ب���ه  رفت���ه   ای 
منش���ین دنی���ی  اه���ل  ب���ه  مطل���ب  دنی���ی 

کزی���ن ج���اه،  در  ن���ه  بلندی س���ت  فق���ر   در 
عیس���ی ب���ه فل���ک برش���د و ق���ارون ب���ه زمی���ن

توقع از س���خن طرازاِن خجس���ته مقال و قافیه سنجان عرصۀ خیال آنکه 
چون این مس���وده را منظور نظر س���ازند، هرچه صالحیِت اصالح داش���ته 
باشد، به قلِم شفقت اصالح فرمایند و آنچه نه در این پایه باشد، قلِم رد 
گر همه در مرتبۀ فقره ثانی باشد هم مضایقه نیست. واهلل  کش���ند و ا بر آن 

یصلح ما یشأ«.

درباره مقدمۀ مصححان بر دیوان اشعار
ت���ی از خالص���ة االش���عار دربارۀ  در هم���ان آغ���از مقدم���ه )ص 12(، جمال

که به سال 754 ق سروده با مطلع: یان   7. بیت دهم از قصیده سلمان در مدح شیخ حسن نو
صف���ا کعب���ه  وی  س���عادت  قبل���ه   ای 
ج���ا هی���چ  ت���و  نظی���ر  نیس���ت  و  خوش���ی  ج���ای 

از  ف���ی الضح���ی.  کالش���مس  ف���ی الدجی���ة  کالب���در   8. سلمان: تابان ز پرچم علمش نصرت و ظفر 
جامی،چنین مصرعی نیافتم اما وی قصیده ای دارد با مطلع:

پ���ا نه���اده  کرس���ی  ب���ه  ق���در  عل���و  از   ای 
عرش س���ا ت���و  ی���م  حر ف���رش  مقی���م  ف���رق 

رده: که در بیت هشتم آن آو
الجب���ال بس���ت  اذا  زمین���ی  کنگ���ر   زان 
الس���ماء انش���قت  اذا  دعای���ی  قبل���ه  ی���ن  ز

دیواِن نظام یا دیواِن بی نظام؟!
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 صب���ا، روان ش���و و خود را به دلس���تان برس���ان
برس���ان نات���وان  مهج���ور  عاش���ق  نی���از 

سلمان به ترتیب در بیت های 19 و 34 و 42 قصیده مزبور:

گ���و یا رب  ب���ه کوی دوس���ت م���را خانه ایس���ت 
ب���ه عافیت هم���ه کس را به خان ومان برس���ان

ک���ه قضی���م س���مند س���لطان را گ���و   ب���ه چ���رخ 
کهکش���ان برس���ان ز دخ���ِل س���نبله ب���ر دوش 

 ب���ه گرگ عدل تو گفت از پی خوش���امِد میش
برس���ان ش���بان  ب���ِر  و  را  ب���ره  َب���ر  دوش  ب���ه 

نظام به ترتیب در بیت های 9 و 25 و 35 قصیده اش:

ک���وی اوس���ت م���را خان���ه ای بگ���و ی���ا رب  ب���ه 
پ���س از حصول م���رادش به خان ومان برس���ان

ش���ب ه���ر  قم���ر  خرم���ن  و  س���نبله  دخ���ل   ز 
برس���ان کهکش���ان  راه  از  توس���نش  قضی���م 

 ز ع���ون ع���دل پ���ی ی���أس ب���ّره ه���ر س���ر ش���ب

ک���ه خ���ود را بر ش���بان برس���ان گ���وی  گرگ  ب���ه 

5.سلمان در مدح سلطان اویس ]دیوان، ص 187[:
فروردی���ن ف���ّر  ب���ه  را  جه���ان   طراوتی س���ت 

ی زمین که هر زمان خجل اس���ت آسمان ز رو

نظام ]دیوان، ص 423[:

ک���ه ب���رآری ز جی���ب مه���ر جبی���ن  س���حرگهی 
م���ه دو هفت���ه ز خجل���ت ف���رو رود ب���ه زمی���ن

و در ادامه می گوید:

کند ک���ه  گفت���م قصیده ای   ش���ها به م���دح ت���و 
تحس���ین ان���وری  روح  ادا  ُحس���ِن  ب���ه  م���را 

 خجس���ته بیت���ی از اش���عاِر دلک���ش س���لمان
تضمی���ن می کن���م  انص���اف  ز  مق���ام  دری���ن 

ُب���ود ک���ه  ُب���ود  چن���ان  مدح���ت  تص���ّور  »م���را 
 

ّیی���ن«
ّ
عل ه���وای  را  مگس���ی  َپ���ر  شکس���ته 

که بیت 32 قصیدۀ سلمان است.

6.سلمان درمرثیۀ شاهزاده بیرامشاه ]دیوان، ص 189[:

نظام ]دیوان، ص 160[:

یاف���ت م���الل  رن���گ  ک���ه  نش���اط   آیین���ۀ 
صیق���ل به ش���اِم عی���د ز ش���کل ه���الل یافت

سلمان در همین قصیده، بیت 28:

گش���ت ای���زد بی چ���ون ح���رام  ثن���ای  در   ج���ز 
یاف���ت رون���ق س���حر ح���الل  ک���ه  ش���عر ره���ی 

نظام )ص 162( بیت 37:

ب���اد ح���رام  ذات���ت  مدح���ت  ادای  در   ج���ز 
یاف���ت ح���الل  س���حر  رون���ق  ک���ه  او  گفت���ار 

2.سلمان ]دیوان، ص 60 - 62[:
گ���رش ط���ّره ب���ه هم بر ش���ده اس���ت  از تکّس���ر ا

عارضش باری ازین عارضه خوشترشده است

نظام در مدح خواجه سیف الدین بتکچی ]دیوان، ص 144[:

 ش���ب نوروز م���ن آن زلف معنبر ش���ده اس���ت
ک���ه ب���ه رخس���ار چ���و روز ت���و برابر ش���ده اس���ت

3.سلمان در مدح دلشاد خاتون ]دیوان، ص 137[:
دل در  ب���ر  حلق���ه  زد  زلف���ت  بن���د   زنجی���ر 
خیل خی���ال ماه���ت در دیده س���اخت منزل

نظام ]دیوان، ص 352[:
گرف���ت منزل گذش���ت از دل در جان   تی���رت 
کار دل اس���ت مش���کل گش���ت اما  ج���ان تازه 

سلمان در همین قصیده، بیت 15:

س���الطین س���ر  ت���اج  س���مندش  س���ِم   نع���ِل 
افاض���ل رخ  آب  س���رایش  در  ک  خ���ا

نظام، بیت 15:

آس���تانش ک  خ���ا از  باش���د  ک���ه   شاهنش���هی 
افاض���ل رخ  آب  اعی���ان  عی���ون  ن���ور 

4.سلمان در مدح سلطان اویس ]دیوان، ص 168[:
 نس���یم صب���ح، س���المم ب���ه دلس���تان برس���ان
برس���ان گلِس���تان  ب���ه  عاش���ق  بلب���ل  پی���ام 

نظام ]دیوان، ص 403[:

دیواِن نظام یا دیواِن بی نظام؟!
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کابر مازندران خصوصًا بتکچیان، قصاید  س���وای مناقب ائمه، در مدح ا
غّرا بوده. گویند بعد از فوِت آن جماعت، یکی از برادران موالنا آن قصاید 
را ب���ه اس���م ش���ریف ائمه )علیهم الس���الم( مزین س���اخته و داخ���ل دیوان 

گردانیده«. ی  قصاید و

از اصل این قصاید دگرگون شده به دست یکی از برادران نظام و شاید هم 
کاش���ی بر اساس ش���نیده هایش نشانی داده، در  که تقی الدین  خود نظام 
میان دستنویس های معرفی شده از اش���عار مالنظام معمایی استرآبادی 
که  کتابخانۀ سلطنتی را  گر دستنویس شماره 2190  خبری نیس���ت؛ ولی ا
گرامی آنجا به نام »نظام الدین هراتی« معرفی ش���ده  توس���ط فهرس���تنگاِر 
که بعدها  بنگرید، درخواهید یافت دیوان مزبور، همان قصایدی اس���ت 
گردی���ده. دربارۀ این دس���تنویس ب���ه زودی و در مجالی دیگر  دس���تکاری 

گفت؛ ولی باید موارد ذیل را متذّکر شوم: سخن خواهم 

کابر مازندران نیست و در مّداحِی  الف( این قصاید نظام، صرفًا در مدح ا
صاحب منصباِن دیگر چون س���لطان حس���ین بایقرا و امیر علیشیر نوایی 

نیز سروده هایی به چشم می خورد.

ب( هفت قصیده از این دستنویس در دیوان چاپی دیده نمی شود:

1. قصیده ای 145 بیتی با ده بار تجدید مطلع در مدح س���لطان حس���ین 
بایقرا و با مطلع:

یخته از َتّفِ خور سیماب شد زین ظرف مینا ر
 

یخته گشته زّرِ ناب شد بر َطرف صحرا ر حل 

که نام ممدوح را داراس���ت و نانوش���ته  2. قصیده ای 52 بیتی با مصرعی 
مانده با مطلع:

 هن���گام صب���وح اس���ت ب���ه پی���ش نظ���ر آم���د
ک���ه چون چش���ِم خ���روِس س���حر آمد آن ب���اده 

3. قصیده ای 33 بیتی در مدح سیف الدین مظفر بتکچی با مطلع:

 کن���ون ب���ه ده���ر دیاری که عش���رت آباد اس���ت
ب���ه ف���ّرِ ش���اِه جه���ان مل���ِک اس���ترآباد اس���ت

4. قصیده ای 27 بیتی بدون ذکر نام ممدوح و با مطلع:

فت���ح جه���ان  روش���ن  ت���و  رای  ف���روغ  از   ای 
فت���ح رواِن  آِب  ت���و  تی���غ  ج���وی  ب���ه  ج���اری 

5. قصیده ای 29 بیتی بدون ذکر نام ممدوح و با مطلع:

بوس���تان ش���کر و  نخ���ل مکرم���ت  ت���ازه   ش���د 
رف���ت از جه���ان ش���کایت و آم���د زمان ش���کر

 آس���مان ب���ا س���ینۀ ُپ���ر آت���ش و پش���تی دوت���اه

گریان بر س���ر بیرامش���اه ش���د به ه���ای و ه���ای 

نظام ]دیوان، ص 439[:

 روشن است امروز چشم من که بعد از چندگاه
گ���رد راه م���ژدۀ وصلت صبا دوش���م رس���اند از 

سلمان در بیت 10 قصیده اش:

ی ی���غ آن ش���مع ب���زم افروز ملک خس���رو  ای در
کاه گش���ت دور غم فزای عمر  کش به یک دم 

نظام در بیت 27 قصیده اش:

کینه ور ک���ه از تدویر چ���رخ   جز م���ِن غمگی���ن 
عم���رکاه غم ف���زای  ده���ِر  غّص���ه  در  داردم 

7.سلمان در مدح دلشاد شاه ]دیوان، ص 195[
یا دم عیسی س���ت جس���م  کوی جانان یافته  گذر بر  باد صبح است این 

ک ازو جان یافته خا

نظام ]دیوان، ص 454[:

کوی جان���ان یافته ک���ه ره در   جان س���پرده هر 
یافت���ه ج���ان  عال���ِم  را  بت���ان  ک���وی  س���ِر  دل 

سلمان در بیت 23 قصیده اش:

 طوط���ی لف���ظ ش���کرخای تو ب���ر خوان س���خن
یافت���ه ران  مگ���س  را  مالی���ک  ط���اووس  َپ���ّر 

نظام در بیت 32 قصیده اش:

ی خوان مگس  خوان جاه توست چرخ انجم به رو
کل مگ���س ران یافت���ه صب���ح را ط���اووِس عق���ِل 

8.نظ���ام در بیت ه���ای ذیل )صص 410 و 458( به قدرت س���لمان 
درسخن پردازی معترف است:

بغ���داد ش���ه  مدح���ت  در  ک���ه  کار  چ���ه   م���را 
ز صنع���ت اس���ت موّش���ح قصای���د س���لمان؟

* * * *

 م���ن ازین مع���دن چه یابم زانک���ه در اطراف او
که مخفی مانده سلمان یافته ز انوری چیزی 

تی از خالصة االش���عار ثبت ش���ده: »موالنا را  در صفحه 14، باز هم جمال

دیواِن نظام یا دیواِن بی نظام؟!
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می طلب���ی گ���ر  ا او  وف���ات  ی���خ   تار
یاف���ت«. خواه���ی  صف���ر  م���ه  بیس���تم  از 

درب���اره مالطائ���ری نی���ز تذکره های���ی چون مجال���س النفائ���س )ص 77( 
و عرف���ات العاش���قین )ج 4، ص 2441( اش���اراتی دارن���د. امیرعلیش���یر 

می نویسد: »موالنا طائری، از استرآباد است و این مطلع از اوست:

َرم روز و روزگاری نیس���ت
َ
گ خوش���م به عش���ق 

 

کاری نیس���ت«. ب���د روزگار  و  نی���ک  ب���ه  م���را 

ی می آورد: »از  تقی الدی���ن اوحدی هم پس از چند توصیف ش���اعرانه از و
ش���عرای زماِن میرزاست«، یعنی میرزا حسین بایقرا. سپس دو بیت دیگر 
که امیرعلیشیر ضبط نموده به همراه سه بیت از غزلی دیگر از  از مطلعی 

کرده است. ی را نقل  و

در این بخش از نوشتارم، جا دارد که نخستین غزل مالطائری را به عنوان 
کنم: ی، از آن دستنوشته نقل  نمایندۀ طرز غزل و

ُکن���ِج غ���م از ب���رق آه ما  ش���ب روش���ن اس���ت 
ای���ن ه���م غنیم���ت اس���ت ز بخ���ت س���یاه ما

ِک در خوش���یم  افت���اده ب���ا س���گان ت���و ب���ر خ���ا
م���ا پن���اه  و  پش���ت  ت���و  آس���تان  ِک  خ���ا ای 

 ش���ادم ز آب دی���ده ب���ه راه غم���ت که نیس���ت
م���ا راه  ک  خ���ا از  کس���ی  دام���ِن  ب���ه  ���ردی 

َ
گ

حی���ات خرم���ِن  ای���ن  دم  ب���ه  دم  آه  ز   ترس���م 
م���ا کاه  همچ���و  رِخ  ب���اد  ب���ه  ده���د  آخ���ر 

طای���ری م���اه،  آن  ع���ارِض  آفت���اِب   ب���ی 
م���ا س���یاه  روز  ز  نشانه ایس���ت  ش���بها 

درص 36 مقدم���ه، ذی���ل موض���وع »طل���ب« به عن���وان یک���ی از مضامین 
اش���عار نظام که البته بهتر بود واژگان دیگری مانند »درخواست صله« در 
گزینش می ش���د، قطعه ای از مالنظام ذکر و ادعا ش���ده  معرفی این بخش 
به احتمال قوی برای امیرعلیشیر سروده شده است. در بیت هایی از آن 

چنین آمده است:
م���ن قطع���ۀ  ای���ن  ش���نو  ق���درا،   فل���ک 
کهچ���ون م���ن نغزگوی���ی، هی���چ ج���ا نیس���ت

خوانن���د ت���و  خ���ّدام  ز  م���ردم   م���را 

نیس���ت ماج���را  را  کس���ی  معن���ی  دری���ن 
...

خدم���ت س���ال  چ���ل  از  پ���س  باش���د   روا 
نیس���ت ش���ما  دی���وان  ب���ه  م���ن  ن���ام  ک���ه 

6. قصیده ای 33 بیتی در مرثیه و با مطلع:

کنان کش فغ���ان  کش���یم به خا  دام���ن صفت 
آس���مان گریب���ان  ب���ه  رس���د  م���ا  دس���ت  گ���ر 

ی به  7. قصی���ده ای 43 بیتی خطاب به یکی از وزیران دولت و تهدید و
هجو با مطلع: 

ک���ه آفت���اب منی���ر  زه���ی خجس���ته ضمی���ری 
ضمی���ر صب���ح  ف���روغ  از  را  ت���و  نتیجه ایس���ت 

در صفح���ه 21 مقدم���ه آم���ده: »نظ���ام ب���رادری دارد ب���ه نام موالن���ا مهدی 
که محمدصالح استرآبادی در ش���رح حال علما، سال مرگ  اس���ترآبادی 
کرده ان���د« و درص 40 همانجا و  اورا 925 ق و تحف���ۀ س���امی 924ق ذک���ر 
کتابخان���ۀ مل���ی )ش 2514( آم���ده: »این نس���خه  در معرف���ی دس���تنویس 
که ش���امِل دیواِن نظام، دی���واِن طایری و دیواِن  در مجموع���ه ای قرار دارد 
مهدی اس���ترآبادی است«. مع االس���ف در مقدمۀ مصححان، از برادران 
ی 

ّ
کتابخانۀ مل که دس���تنویس  نظام س���خنی به می���ان نیامده؛ در حال���ی 

ک���ه موالنا نظ���ام و موالنا طائ���ری و موالنا  کرده: »پوش���یده نماند  تصری���ح 
کاش���ی نی���ز در تذکره اش به این نکته    مهدی برادر ]بوده اند[«. تقی الدین 
کابر مازندران...  اشاره نموده است: »موالنا را سوای مناقب ائمه در مدح ا
گویند بعد از فوت آن جماع���ت، یکی از برادران موالنا  قصاید غ���را بوده. 
آن قصاید را به اسم شریف ائمه )علیهم السالم( مزین ساخته«. بنابراین 
که در ش���عر پارس���ی طبع آزمایی نی���ز می نموده اند و  نظ���ام را برادرانی بوده 
ذکر مهدی اس���ترآبادی درتذکره های تحفه س���امی، مجال���س النفائس و 
گفته ُمهِر تأیید زند. شماری از غزلیاِت مالمهدی  یاض الش���عراء بر این  ر
و مالطائری در دس���تنویس پیش گفته ضبط شده که نویسندۀ این سطور 
پیش تر، در نش���ریۀ میراث ش���هاب )ش���ماره 70، س���ال هجدهم، زمستان 
ی را معرف���ی و  1391، ص 63( بخ���ِش مه���دی اس���ترآبادی و 42 غ���زل و
که مالمهدی در یکی از آن غزل ها، از  ثبت نموده اس���ت. درآنجا آورده ام 

گفته:  خواجه سیف الدین مظفر بتکچی تمجید نموده و 

ی زمین مهدی  کس���ی را شد میسر عش���رت رو
ِک آستاِن خواجه سیف الدین مظفر شد که خا

کامل  ی را به طور 
ّ
کتابخانه مل گرامی، دستنویس  که مصححان  افسوس 

یخ  و درس���ت بررس���ی نکرده اند تا از بخش پایانی غزلیات مالمهدی، تار
ی ]یعن���ی مالمهدی[،  ی )924ق( به دس���ت آید: »همش���هری و وف���ات و
ی را چنین به نظم  یخ درگذشت و سلطان حسین سراج  اس���ترآبادی، تار

کشیده:

بی���رون فان���ی  س���رای  از  ش���د  ک���ه   مه���دی 
یاف���ت خواه���ی  اث���ر  کج���ا  ی  و از  دیگ���ر 

دیواِن نظام یا دیواِن بی نظام؟!
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گر منظوِر ملیحای س���مرقندی، موالنا نظام الدین عبدالحی استرآبادی  ا
)قاضی مش���هور ه���رات، متوف���ای 959ق( یا موالنا نظام س���یدعبدالحق 
اس���ترآبادی )متوفای پیش از 895ق به قول مجالس النفائس( نباش���د، 

که نظاِم مورد نظر ماست. می توان احتمال داد 

ص 37، مقدم���ه: »در دی���وان نظ���ام، قصی���ده ای اس���ت که توس���ط خود 
نظام الدی���ن در ابیات���ی از هم���ان قصی���ده، چرخی���ات و مع���راج الخیال 

نامیده شده است«.

ک���ه چرخیات یا مع���راج الخیال، عنوان دیگ���ر برای همان  گفتنی اس���ت 
»فلکیاِت« نام آش���نا در نزد قصیده پردازان پیش از عصر تیموری اس���ت. 
ی )م  کهن تری���ن فلکیات در ش���عر پارس���ی، قصیدۀ امام���ی هرو یک���ی از 

686ق( است با مطلع:

 س���حرگه در جهاِن ج���ان به عوِن ُمبدع اش���یا
مس���افت قط���ع می ک���ردم ز ال ت���ا حض���رت ِااّل

ی )م 923ق(  معراج الخیاِل شاعِر همروزگار نظام، میرحاج حسینی هرو
ی درقصی���ده ای هفتادونه بیت���ی و در هفت  نی���ز آوازده داش���ته اس���ت. و
»عروج« به س���تایِش امیرالمؤمنین علی )علیه الس���الم( ش���تافته است با 

این بیت آغازین:

 چو این ُترِک فلک رخِش سبک سیِر سمن سیما
ز پیِش دیده چون عنقای مغرب گشت ناپیدا

ص 41، مقدمه: در معرفی دس���تنویس کتابخانه ملی آمده: »این نس���خه 
با خط نس���تعلیق خوش و به احتماِل بس���یار قوی در س���ده 12ق توس���ط 
کاتبی نامعلوم کتابت ش���ده است. این نسخه به امیرعلیشیر نوایی اهدا 

شده است«.

که البت���ه این  کتاب���ت ش���ده باش���د  گ���ر ای���ن دس���تنویس در س���دۀ 12ق  ا
یخ درس���ت نیس���ت و به زمان س���راینده نزدیک اس���ت، پس چطور به  تار
امیر علیش���یر اهدا ش���ده اس���ت؟! مگر آنک���ه بگوییم دس���تنویِس اصل و 
م���ادِر دس���تنویس مزب���ور اهدایی  اس���ت. از ط���رف دیگ���ر در دیباچۀ این 
دس���تنویس، نظام تصریح دارد: »در بلدۀ هرات به مجلس شریف واهب 
الفیض امیرکبیِر مغفور... رفتم«. آیا دس���تنویس، به کس���ی که درگذشته، 

تقدیم شده است؟!

نگاهی به اشعار مالنظام در این تصحیح
از می���ان دس���تنویس های دی���وان نظ���ام، س���ه دس���تنویس کتابخانۀ ملی 
)ش 2514(، مدرس���ۀ سپهس���االر )ش 357/2( و مجل���س ش���ورا )ش 
ک���ه م���ورد اس���تفاده در تصحیح دی���وان مزب���ور قرارگرفته اند، به   )13983
گذرا بررسیدم و  همراه دس���تنویِس دیگری از مجلس به ش���مارۀ 8996 را 

به نکات ذیل پی بردم:

یکس���ر توس���ت  ن���ام  ب���ه  دی���وان   م���را 
نیس���ت؟ چ���را  م���ن  ن���ام  ت���و  دی���وان  ب���ه 

ک���ه دیوان  بای���د توج���ه داش���ت امیرعلیش���یر نوایی، از س���ال 876 قمری 
بگِی دیواِن بزرِگ حکومت ش���د، می توانس���ته صاحب دفتر و دستگاهی 
کند. با این توصیف  باش���د و به طور رس���می از اهل هنر و ادب حمایت 
ی در س���ال 906ق اتف���اق افت���اده، سی س���ال بر مس���ند  ک���ه درگذش���ت و
دیوانس���االری و ُمهرداری س���لطان تیموری تکیه داشته است و به نوشتۀ 
کابر و اعالی  خلد برین، »قرب سی و سال، مجموع امرا و ارکان دولت و ا
ی  و فض���ال و ش���عرا و ندما و ارباب اس���تعداد در مقام اطاع���ت و انقیاد و
بودند«؛12بنابرای���ن چهل  س���ال خدم���ت نظام از مدت زمام���داری و دورۀ 
که می توانسته  کسی  نامداری امیر علیش���یر فراتر می رود. با این حال تنها 
دی���واِن نظ���ام را ب���ه نام خود داش���ته باش���د و ب���ه آن میزان م���ورد تمجید و 
گیرد، کسی نیست جز  ستایش در قصاید درازدامِن شاعِر استرآبادی قرار 
یان،  امیرعلیشیر. ش���اید نظام پیش از قدرت یافتن رسمی این امیر تیمور
ی روابط حس���نه و مراودات ش���اعرانه داش���ته اس���ت. علیشیر به یمن  با و
داش���تن خاندانی مع���روف، پیش از ورود به دس���تگاه حکومتی س���لطان 
که ش���اعرانی چون نظام را  حس���ین بایق���را، دارای آن مق���دار زر و زور بوده 
ب���ه خود جلب نماید. محمد یوس���ف واله اصفهانی می نویس���د: »اجداد 
ی در س���لک مخص���وِص امی���رزاده عمر ش���یخ ب���ن صاحبق���ران مغفور،  و
امی���ر تیم���ور، انتظام داش���ته اند. خدمتش در ایام طفولی���ت در حینی که 
س���لطان حس���ین میرزا درخدمت میرزا ابوالقاس���م به س���ر می برده، مالزم 
یِخ س���رایِش این قطعه را  گر تار گفت���ه نماند ا ش���بانه روزی میرزا بوده«.13 نا
آخرین س���ال عمر امیرعلیش���یر )906ق( بدانیم و چهل س���ال مورد اشارۀ 
یخ 866ق به دس���ت می آید؛ یعنی 55 س���ال  نظ���ام را از آن بکاهی���م، تار
پیش از درگذشت نظام استرآبادی در 921ق )سالمرگ مورد نظر بسیاری 

از تذکره نویسان(.

ص 36، مقدم���ه: »بخ���ش اندک���ی از دی���وان نظ���ام مرب���وط ب���ه هجوهای 
اوس���ت«. در تذکرۀ مذّکِر اصحاب، اثر ملیحای سمرقندی آمده: »رباعی 

من نظام استرآبادی:

نب���ود دلخس���ته  ت���و  از  ش���عر  بودک���ه   ک���ی 
نب���ود بس���ته  س���خن  فی���ِض  در  ت���و  ب���ر  ی���ا 

زد س���ر  ضمی���رت  ک���ز  پس���ت  مص���رع   ه���ر 
نب���ود برجس���ته  م���رده  نب���ض  مانن���ده 

گفته«.14 در هجو یکی از معاصران خود، نظام 

 12. خلد برین، روضه های 6 و 7، ص 667.
 13. همان.

 14. مذکر اصحاب، ص 514.

دیواِن نظام یا دیواِن بی نظام؟!
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ی هم می توان دید:  صفا می گوید، تخلص »میرحاج« را در این قصیدۀ و
بیت 33 )ص 84، دیوان نظام(:

که م���ّداح خاص توس���ت  میرح���اِج دردمن���د 
نم���ا ک���رم  دارد  ت���و  ز  عنایت���ی  چش���م 

گرامی، ب���ه جای »میرحاج«، »هر ه���اج« آورده اند! باید  البت���ه مصححان 
که اش���عار نظ���ام در دس���تنویس مجل���س)ش 1353( در  توج���ه داش���ت 
هام���ش صفحات نخس���ت تا میان���ه آن کتابت ش���ده و بالفاصله پس از 
پای���ان قصاید نظ���ام، واژۀ »تمت« تصریح ش���ده و قصای���د میرحاج ثبت 

شده است.15

ص���ص 116 و 117، ب���ه ترتیب پ���س از ابی���ات 10، 15، 18 و 21 این ابیات 
افتاده است:

فروِغ شمِع دین هرکس که خود را ز اهل دین داند
کاذب  اولی���ن  او مانن���د صب���ح  ُب���ود بی مه���ر 

گرچه ب���وده دل ولی از راس���تی هرگز  تمام���ش 
کار دنی���ی و عقبی نیفتادی به یک جانب به 

 تو را گردون گردان آمد ای مطلوب هر س���الک
فروزان شمع بر کف در شبستان جهان طالب

کجا بودی  کس���ی را ره به س���وی علم در عالم 
گن���ج عل���م را ناقب ک تو  گ���ر دل پ���ا نگش���تی 

ص 162، قصیده ای 26 بیتی آمده با مطلع:

یقین���ت دور  چراس���ت  ح���ق  معرف���ت  ز   دال 
گش���ته آس���مان و زمینت گوهری و صدف  تو 

این قصیده نیز براساس دس���تنویِس1353 مجلس، از آِن نظام نیست و 
ی می باشد. اثر میرحاج هرو

 ص 186، پس از بیت دوم، این بیت به چشم نمی خورد:

ک ش���ود  نظ���ر ب���ه عی���ب مک���ن زانک���ه عیبن���ا
دارد نظ���ر  ناوک���ی  کج���ی  ب���ر  ک���ه  کس���ی 

ِت س���ودای عش���قش در هوی���دا 
ّ

 ص 228، بی���ت دوم، مص���رع دوم: »ل���ذ
می رود« = »در سویدا«.

گ���ردون از مصال  کی به  هم���ان، بی���ت دوم، مصرع دوم: »ش���ب س���واری 

 15. هف���ده قصیده میرحاج، از جمله همین قصیده توصیف ش���ده، ب���ه همت جناب آقای عباس 
ره دوم، س���ال پنجم، ش���ماره هجدهم، زمستان 1391،  رس���تاخیز در فصلنامۀ پیام بهارس���تان )دو

گرد آمده است. ص  201( 

که چرخ حریفی س���ت بس   ص 68، بی���ت 7: مص���رع دوم: »غافل مش���و 
وغا« = »دغا«.

همان، بیت 8:

ک ق���دم زانک���ه می ده���د  آهس���ته ِن���ه ب���ه خ���ا
م���ا نش���ان  ب���ر  خب���ری  کی���ان  خا ف���رق  از 

کیان خبری، هر نشان پا« مصرع دوم چنین است: »از قبر خا

کهکش���ان روا« =  ص 69، بیت 13، مصرع دوم: »بر دوِش رفعِت تو ش���ود 
»ردا«.

همان، بیت 17، مصرع اول: »بهر غذای حرص ش���ود پش���ت دل قوی« = 
»بهر غزای حرص«.

ص 71، پس از بیت اول، این بیت افتاده است:

چ���رخ بلن���د  ب���ام  ذروۀ  ع���روج   به���ر 
ه���وا از  گش���ت  زمی���ن  ُب���راق  س���ِم  زی���ر 

ص 80: نظام در این قصیده به اس���تقباِل عبدالواسع جبلی رفته است. 
نظام می گوید:

ج���ا هی���چ  ب���ه  مقی���د  مب���اش  عاقل���ی   گ���ر 
خ���دا؟ بن���دۀ  خ���دا  مل���ک  ک���ه  نش���نیده ای 

....

مرّوت���ان ب���ی  کزی���ن  مج���وی  وف���ا  ک���س   از 

وف���ا ش���د  منس���وخ  و  م���رّوت  ش���د  »مع���دوم 

���ت و دی���ن رف���ت از می���ان
ّ
کن���ار مل ش���د ب���ر 

 

کیمی���ا« »وز ه���ر دو ن���ام مان���د چ���و س���یمرغ و 

ص 83؛ قصیده ای 35 بیتی آمده با مطلع:

دیرپ���ا دی���ر  دری���ن  چ���رخ  دور  ز  ک���ی   ت���ا 
پ���ا ن���ه  م���را  ن���ی س���ر  دای���ره  ب���ه س���اِن  باش���د 

که تنها در دس���تنویس ش���ماره 1353 مجلس ش���ورا و با رمز  این قصیده 
»حت« به چشم می خورد، اصاًل از آن نظام نیست، بلکه سرودۀ میرحاج 
ی )م 923ق( اس���ت و در دس���تنویس میرحاج به ش���ماره  حس���ینی ه���رو
58/7 مجموع���ۀ مرحوم مهدی بیانی رخ می نماید. »س���یدقطب الدین 
میرحاج حسینی جنابدی ازشاعران صوفی مشرب و زهد پیشۀ قرن نهم 
ی در قصاید خود ع���ادًة میرحاج و در  و آغ���از ق���رن دهم هجری اس���ت. و
که اس���تاد دانش���مند، ذبیح اهلل  غزلها ُانس���ی تخلص می کرد«. همینطور 

دیواِن نظام یا دیواِن بی نظام؟!
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گذران«. کل ران« = »بر 

ص 489، بیت سیزدهم، مصرع اول: »گنهش« = »ُکنهش«.

ص 490، بیت هشتم، مصرع دوم: »کوهنه« = »کوهه«.

ص 505، بیت اول، مصرع اول: واژۀ »برخاست« افتاده است )ز صحرای 
خاوران برخاست(.

که رس���یده همه جا  ص 594، قطعۀ چهاردهم، بیت س���وم: »آن مس���افر 
گفتۀ توست«. که به جایی نرسد  گفتۀ توست« = »آن مسافر 

ی جلد ای���ن کتاب چنین عنوانی ثبت ش���ده اس���ت: »دیوان نظام  ب���ر رو
یخ غ���زوات پیامبر  اس���ترآبادی«. آیا منظوم���ه ای درازدام���ن در موضوع تار
)س���عادتنامه( و رس���اله ای در ب���اِب معما ه���ر دو البته اثر نظ���ام، در میان 
گانه به چاپ  کتابی با این عنوان جا دارند و آیا نباید در بخش هایی جدا

برسند؟!

کتابنامه:
1. اوح���دی، تقی الدی���ن محم���د؛ عرفات العاش���قین و عرص���ات العارفی���ن؛ تصحیح 
ذبی���ح اهلل صاحب���کاری و آمنه فخراحم���د و با نظارت علمی محم���د قهرمان؛ تهران: 
کتابخانه، موزه و مرکز اس���ناد مجلس ش���ورای اس���امی،  میراث مکتوب با همکاری 

.1389

2. آزاد بلگرام���ی، غامعل���ی؛ خزان���ۀ عامره؛ تصحیح ناصرنیکوبخت و ش���کیل اس���لم 
بیگ؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.

ک؛ ترجم���ه محمود  کاوینی���ا 3. ب���وا، لوس���ین؛ تاری���خ مغ���ول )تیموری���ان(؛ زیرنظ���ر 
بهفروزی؛ تهران: آزادمهر، 1389.

4. پیام بهارس���تان؛ شماره 18، رس���تاخیز، عباس؛ »اشعار بازیافته از میرحاج هروی 
متخلص به انسی«.

5. حیدری یس���اوولی، علی؛ میراث ش���هاب، ش���ماره های65 - 66 و 70، »مانظام 
معمایی استرآبادی« و »مامهدی استرآبادی«.

6. س���مرقندی، محمدبدیع؛ )ملیحا(؛ مذکر اصح���اب؛ تحقیق و تصحیح محمدی 
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1390. تقوی؛ تهران: 

کتابفروش���ی اس���امیه،  7. شوش���تری، قاض���ی ن���وراهلل؛ مجال���س المؤمنین؛ تهران: 
1375ق.

8. صفا، ذبیح اهلل؛ تاریخ ادبیات در ایران؛ تهران: فردوس، 1383.

کب���ر بهداروند؛ ته���ران: نگاه،  کاش���انی، محتش���م؛ دی���وان؛ با تصحی���ح و مقدمه ا  .9
.1382

10. نوایی، میرنظام الدین علیش���یر؛ مجالس النفائس؛ به س���عی و اهتمام علی اصغر 
کتابفروشی منوچهری، 1363. حکمت؛ تهران: 

کوش���ش  11. وال���ه اصفهان���ی، محمدیوس���ف؛ ُخل���د بری���ن؛ )روضه ه���ای6 و 7(؛ ب���ه 
میرهاشم محدث؛ تهران: میراث مکتوب، 1379.

12. واله داغستانی، علیقلی؛ ریاض الّشعراء؛ مقّدمه و تصحیح و تحقیق سیدمحسن 
ناجی اصفهانی؛ تهران: اساطیر، 1384.

کمبری���ج؛ تهران: جامی،  13. یعق���وب، آژن���د؛ تاریخ ایران )دوره تیمویان( دانش���گاه 
.1378

14. یغمایی، حبیب؛ نامۀ مینوی؛ تهران: سنایی، 1378.

می رود« = »شب دعایی«.

ص 241، پس از بیت نهم، جای این بیت خالی ست:

نصی���ب ب���ود  ت���و خ���ذالن  عال���م خ���الف   در 
دوچ���ار ش���ود  س���عادت  ت���و  خدم���ت  راه  در 

ص 295، پس از بیت دوازدهم، این بیت دیده نمی شود:

گلش���ن  ز ش���اِخ ُعج���ب بلن���دی مج���و درین 
ی نی���از ک رو بس���ان ب���رگ خ���زان ِن���ه ب���ه خ���ا

ص 297، بیت چهارم، مصرع دوم: »َوَزد نس���یم زمس���تان نگیردش آواز« 
= »بگیردش آواز«.

کنی«. کنی« = »مکیفم  ص 298، بیت دوم، مصرع دوم: »مکفیم 

گفتۀ  که ب���ه  ص 305، قصی���دۀ »منه���اج اله���دی« ب���ه چش���م می خ���ورد 
نظام، به اقتفای قصاید خاقانی، امیرخس���رو دهلوی، امیرعلیش���یر نوایی 

وسهیلی جغتایی سروده است با مطلع:

م کیست پیر عشق و دل طفل َسَبق خوانش
ّ
معل

 

َس���َبق وارس���تگی ویران���ۀ عزل���ت دبس���تانش

قصی���دۀ مزب���ور، در بحِر هزج مثمن س���الم )مفاعیل���ن مفاعیلن مفاعیلن 
که نخستین بار ناصر خسرو قبادیانی در چهل ودو بیت  مفاعیل( اس���ت 
در آن وزن، طبع���ش را روان س���اخته و ب���ه فضای���ل حض���رت علی )علیه 
که س���ویه فکری و  ی تا زمان خاقانی  الس���الم( پرداخته اس���ت و پس از و
موضوع���ی این قصی���ده را تغییر داده و به موضوع حکم���ت و پند و تزکیۀ 
نفس و فقر رو کرده، بزرگانی چون امیر معّزی، عثمان مختاری، س���نایی، 
ادیب صابر و سیدحس���ن غزنوی به اس���تقبال و اقتفا ش���تافته اند. استاد 
ضیاءالدین سجادی در مقاله ای با عنوان »سیر یک قصیده در ُنه قرن«16 
که قصیدۀ درخش���اِن ناصرخس���رو را پی  به سلس���لۀ ش���اعرانی می پردازد 

گرفته اند. البته در آن میان، نام مالنظام استرآبادی از قلم افتاده است.

ص 316، در بیت اول، مصرع اول افتاده و جایش س���پید مانده اس���ت: 
»وگر در پیش فانی زین مقوله بگذرد حرفی«.

گلشن  ص 339، بیت هش���تم، مصرع اول: »دودیس���ت ش���ام تیره ات از 
نهیب« = »گلخن نهیب«.

کاالنع���ام بلکه اضل« =  ص 364، بی���ت س���وم، مصرع دوم: »بود ز جمع 
»بلکه هست اضل«.

کار بر  که صعب اس���ت  ص 365، بی���ت اول، مصرع اول: »به روز حش���ر 

 16. ر.ک به: نامه مینوی، ص 563.

دیواِن نظام یا دیواِن بی نظام؟!


