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زندگی با شاعران
مروری بر فضای تاریخی در زندگی شاعران اهل ری و
استرآباد در سده دهم و یازدهم
5-26

چکیده :میرتقی الدین کاشانی (زنده در  )1016یکی از درازدامن ترین
تذکره های شاعران روزگار خویش را نوشت .او هر مجلدی را به یک یا
دو شهر اختصاص داد و ضمن بیان شرح حال اشخاص ،گزارشی
از زندگی آنها و بهترین نمونه اشعار آنان از قصیده و غزل و رباعی و
 ..را آورد .این تذکره ،منب�ع مهمی برای تاریخ اجتماعی ایران در اواخر
قرن دهم و اوائل قرن یازدهم هجری است .در این مقاله تالش شده
است از یکی از مجلدات تازه نشر شده این کتاب که اختصاص به
استرآباد و ری دارد ،گزیده داده هایی که به کار تاریخ اجتماعی و
فرهنگی ایران این دوره می آید استخراج و عرضه شود .مشاغل
شاعران ،مسافرت ها ،ارتباط با دستگاه حاکم ،عالئق صوفیانه ،و
موضوعای از این درست در این گزارش پیگیری شده است.

کلمات کلیدی :خالصة االشعار ،سفر حج ،مشاغل ،تصوف،
علم آموزی ،ماده تاریخ ،هجویات

احلياة مع الشـعراء :إطاللة عىل األجواء التار ّ
خيية يف حياة شـعراء أهل
ّ
الري وأسترآباد يف القرنني العاشر واحلادي عشر
ّ
رسول جعفر يان
ًّ
ّ
ً
اخلالصة :ألف مير ّ
حيا يف  )1016واحدة
تيق الدين الكاشـاين (كان
اخلاصـة بسـيرة شـعراء عصـره ،وقـد ّ
ّ
خصـص
مـن أ كبـر املوسـوعات
ّ ّ
مدينـة أو مدينتين .وضمـن
كل جملـد مـن هـذه املوسـوعة لشـعراء
ٍ
ً
اسـتعراضه لسـيرة األشـخاص يـورد تقر يـرا عـن حياهتـم وأفضـل
النمـاذج مـن أشـعارهم التي ّ
تتنـوع بين القصيـدة والغـزل والرباعـي
وغير ذلك.
ً
ُوت ّ
مهم ًـا ّ
مصـدرا ّ
لالطلاع على تار يـخ إيـران
عـد هـذه املوسـوعة
االجتماعـي يف أواخـر القـرن العاشـر وأوائـل القـرن احلـادي عشـر
اهلجر ّيني.
ّ
وهـذا املقـال يسـعى كاتبـه إىل مراجعـة أحـد املجلـدات الـذي صدر
ً
ّ
ّ
والـري ،ومـن ّمث
واختـص بأسـترآباد
حديثـا مـن هـذه املوسـوعة
عـدد مـن املعلومـات التي تنفع يف رسـم مالمح
انتخـاب واسـتخراج ٍ
التار يخ االجتماعي والثقايف يف إيران يف ذلك العصر .
ّأمـا النقـاط التي جـرى تسـليط األضـواء علهيـا يف هـذا التقر يـر فهي
مهن الشعراء واهتماماهتم ،وأسفارهم ،وعالقهتم بالسلطة احلاكمة،
ّ
الصوفية ،وغيرها من املواضيع اليت من هذا القبيل.
وميوهلم
َ
ّ
ّ
ّ
املفـردات األساسـية :خالصـة األشـعار ،سـفر احلجِ ،املهـن ،التصوف،
ّ
التعلمّ ،
مادة التار يخ ،قصائد اهلجاء.

Living with Poets: A Review of the Historical Atmosphere in the Lives of the Poets
from Ray and Estrabad in the 10th and 11th
Centuries
Rasul Jafarian
Abstract: Mīrtaqī al-Dīn Kāshānī (alive in
1016) wrote one of the longest biographies
of the poets of his time. He dedicated each
volume to one or two cities and gave a biography of the poets, a report of their lives and
the best samples of their poems such as odes,
lyrics, quartets, etc. This work is an important
source for the social history of Iran in the late
10th and early 11th centuries. In this article, an
attempt has been made to extract and present a
selection of data that is useful for the social and
cultural history of Iran in this period from one
of the newly published volumes of this book,
which is dedicated to Estrabad and Ray. The
jobs of poets, travels, communication with the
ruling officials, Sufi interests, and similar issues
are indicated in this report.
Keywords: summary of poems, Hajj journey,
occupations, Sufism, learning science, material
history, satire
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خالصـة االشـعار و ز بـدة االفـکار اثـر میرتقیالدیـن کاشـانی از تذکرههـای بسـیار مهـم نیمـه دوم قرن دهم و
اوایـل قـرن یازدهـم هجـری ،شـاعران دوره طهماسـب تا شـاه عباس اول اسـت .ویژگیهـای منحصربهفرد
ً
این اثر در ثبت شـرح حال افرادی اسـت که نویسـنده غالبا آنها را دیده و اشـعاری از ایشـان آورده اسـت.
ً
او غالبـا نمونـه شـعر اشـخاص را از دسـت خـود آنهـا گرفتـه اسـت؛ چنانکـه موالنـا ناطقـی «در محـل رفتـن


[بـه هنـد] ایـن اشـعار از نتایـج افکار خود به فقیر داده کـه در این خالصه صورت تحریر یابد»( .خالصه،
بخش ری و استرآباد ،ص  )215موالنا غیاثی هم «از کاشان دلگیر شده و از ساکنان اینجا رنجیدهخاطر
گشـته ،بـه جانـب صفاهـان شـتافت و ایـن اشـعار در محـل رفتـن نـزد کمینـه جهـت ثبـت در ایـن خالصه
گذاشت»( .ص )234
نثر شگفت ،تحلیلهای متفاوت و نکات ادبی ،تاریخی و اجتماعی ،آن را از آثار مشابه برجسته کرده
است .نوشتهاند آخرین تاریخ از زندگی وی سال  1016است .در مقدمه مجلدات منتشرشده از خالصة
نکـه در کتابچـه میرتذکـره هم این مـوارد و توضیحـات درباره
االشـعار اغلـب شـرح حـال وی هسـت؛ چنا 
ً
ایـن کتـاب آمـده اسـت .نویسـنده ایـن سـطور هـم سـابقا مقالـی بلنـد دربـاره بخـش اصفهان و کاشـان آن
کتاب نوشـت .اکنون که مجلد جدید شـامل شـاعران ری و طهران و نیز دارالفتح اسـترآباد منتشـر شـد،
باز تصمیم گرفت مروری بر برخی از نکات تاریخی آن داشته باشد.
ایـن مجلـد شـامل دو بخـش اسـت :بخـش اول ایـن مجلـد شـاعران ری و نواحـی آن ،ماننـد :طهـران،
ورامیـن ،درشـت و سـلقان و  ...اسـت 15( .مـورد) بخـش دوم شـاعران اسـترآباد و نواحـی ( 16مـورد) کـه
ً
ً
یشـود .در بخش طهران از نام برخی از روسـتاها و قرای آن یاد کرده اسـت؛ مثال
جمعا شـامل  31شـاعر م 
اینکـه «موالنـا فهمـی» از «قر یـه درشـت بـود» (ص  )99یـا «خواجـه شـرفالدین شـاپور » «از جملـه اهالـی و
صواحب ذو یالمعالی بلده طهران» بوده است( .ص  )90قاضی عبداهلل را با وصف «ریی» و نه «رازی»
یـاد کـرده کـه همـان اسـت( .ص  )72قاضـی محمـد «از سـادات جلیلالقـدر ری اسـت» و اصـل وی از
«قصبـه ورامیـن» اسـت ،امـا اسـترآبادیان هـم کـه غالبشـان از سـادات هسـتند ،بیشـتر از خـود اسـترآباد و
گاه از سـمنان و دامغاناند( .ص  )190آشـنایی مؤلف با اینها در بسـیاری از اوقات به دلیل سـفر آنها به
کاشان و عبورشان از عراق عجم است که در شرح حالها به آن اشاره کرده است .چنانکه موالنا غیاثی
«در شـهور سـنه  991به دارالمؤمنین کاشـان آمد و روزی چند در مدرسـه مجدیه که فقیر در آنجا میبود
سـاکن گردیـد»( .ص  )234میرسـیری هـم اصلـش از اسـترآباد بـود ،چنـدی به عراق [عجـم] آمد ،عاقبت
در شیراز «توطن» نمود و همانجا سال  972درگذشت( .ص  )255شاه رضا نوربخشی هم که در والیت
ری بوده« ،گاهی از آنجا به دارالمؤمنین کاشـان تشـریف آورده»( .ص  )55افرادی که شـرح حال آنان در
ً
این بخش آمده ،اصالتا متعلق به شهری و دیاری هستند ،اما تحصیل آنها و گاه مشاغلشان ،آنان را به
شـهرهای مختلـف کشـانده اسـت .یکـی در سـمرقند درس خوانـده ،دیگـری «در خراسـان فضایل بسـیار
کسـب کـرده»( ،ص  )249برخـی هـم بـه قزوین ،اصفهان و کاشـان رفتهاند .علومی کـه اینان میخواندند،
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برخـی علـوم رایـج روزگار و شـماری ادبیـات و فـن شـعر و گاهـی هم علم
رمـل (ص  )249بـوده اسـت .یکـی هـم چـون میرهاشـمی «در فـن تاریخ و
سـیر سـلیقهاش موافـق اسـت و کتـب تواریـخ در خدمت اکابـر و افاضل
مکرر خوانده و گذرانیده و به نکات و دقایق آن رسـیده و اسـتحضار بر
نقـل حکایـات و احـوال سلاطین پیـدا کـرده»( .ص  )258برخـی هـم که
اهل علم نبوده و مشاغل دیگر داشتهاند.
آنچه در ادامه میآید ،گزیدهای از معلومات تاریخی و اجتماعی است
کـه در شـرح حالهـا آمـده اسـت .همـه ارجاعـات مـا در پرانتـز بـه همیـن
مجلـد اسـت :خالصـة االشـعار و زبـدة االفـکار( ،بخـش ری و اسـترآباد و
نواحـی آن بلاد)؛ تألیـف میرتقـی الدیـن کاشـانی(زنده در )1016؛ مقدمـه
و تصحیـح مرتضـی موسـوی ،رضـوان مسـاح؛ تهـران ،مؤسسـه پژوهشـی
میـراث مکتـوب .1399 ،در متـن مقالـه فقـط بـه شـماره صفحـه از همین
چاپ ارجاع داده شده است.

فرنگیهای قاتل یک شاعر در جنوب
موالنـا علـی نیـازی از شـاعران اسـترآبادی اسـت« ،بهغایـت لطیفطبـع و خوشاطـوار » .در ایـام شـاعری
تمـکان ابوالبقـاء شـاه طهماسـب» بـود .شـاه چندیـن نوبـت او را «بـه
«چنـد گاه در اردوی خاقـان جن 
مجلس طلبیده ،لوازم تعظیم و تکریم فراخور احوال وی به جای میآورد» ،اما زمانی هم شاه از او دلخور
شد و به گفته قمی «و در آخر نواب کامیاب اشرف اعلی از او رنجیدهخاطر گشته ،متوجه هند گشت»،
اما در راه بیسببی! مقتول گردید.
کاشـانی داسـتان کشت هشـدن وی را آورده اسـت .حکایـت از آنجـا شـروع شـد کـه مالنیـازی «بـه واسـطه
آزدگی و کدورتی که از آن پادشاه صاحب تأیید در دل داشت»« ،نزد همه کس اظهار میکرد» ،تصمیم
گرفـت تـا از ایـران بـرود .بنابرایـن «در یکـی از بنـادر که بر سـاحل دریای جرون اسـت در کشـتی نشسـت و
متوجه هرموز شد» .در این وقت زبان به شکر این کالم گشود که «الحمدهلل که از الکه [دیار ] این پادشاه
بیرون آمدم و از دیدن ترکان باز رسـتم» .خوب تصور کنیم کسـی که اینچنین علیه شـاه حرف میزده و
خدای را شاکر بوده که از دست او و ترکان آسوده شده است ،چه بر سرش میآید!
در همیـن حـال اتفـاق عجیبـی افتـاد و آن ایـن بـود کـه «هنـوز ایـن کلمـه را تمـام نکـرده بـود کـه فرنگیـان
نگـزای رهـا کردنـد و مانند برق بر کله سـر موالنا خورده ،متوجه دار مکافات گردیده» .تحلیل
توفنگـی جا 
میرتقیالدیـن کاشـانی ایـن اسـت کـه ایـن تیـر غیبی بوده که بر سـر او خورده اسـت .بنابرایـن میگوید که
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همان وقت «این معنی بر اهل کشتی ،بلکه بر عالمیان ظاهر شد که باطن پادشاه به سزا رسید» ،یعنی
کار خدایی بوده اسـت .این هم ایمان کاشـانی را به شـاه میرسـاند که امر غریبی نیسـت( .ص  )243به
نظر میرسـد در مجموع داسـتان شـگفتی اسـت با سـه طرف درگیر  :شاه و فرنگی و یک شاعر معترض و
فراری که در حال فرار کشته میشود.
تعبیر اهل فرنگ در این کتاب ،یک بار دیگر هم در شعری از میرهاشمی به کار رفته است:
در چهـ ـ ـ ــره نـ ـ ـ ــدارم از مسـ ـ ـ ــلمانی رنـ ـ ـ ــگ

بر من دارد شــــــــرف ســــــــگ اهــــــــل فرنگ

آن روسـ ـ ـ ــیهام کـ ـ ـ ــه باشـ ـ ـ ــد از بـ ـ ـ ــودن من

دوزخ را ننگ و اهل دوزخ را ننگ (ص )261

شاعر شاه و فن «مادهتاریخ سرایی»
دسـتکم در در بـار شـاه طهماسـب شـاعری بـوده کـه وظیفـهاش سـرایش مادهتاریـخ برای وقایـع مهم بوده
اسـت .ایـن رو یـه کـه در در بـار دیگـران هـم بـوده را بایـد بخشـی از تاریخنـگاری و تاریخنویسـی ایـن دوره
یشـود آن را دادوسـتد میـان تاریـخ و ادبیـات دانسـت .میدانیـم ضمـن ایـن
بـه حسـاب آورد؛ کاری کـه م 
مادهتاریخهـا معلومـات گرانبهایـی در اختیـار هسـت کـه در منابع دیگر نیامده اسـت .اکنـون انبوهی از
خهـا یـا بـه گفتـه نخجوانـی ّ
«مواد التواریخ» در آثـار  ،دیوانها و تذکرهها پراکنده اسـت ،اما تا
ایـن مادهتاری 
کنون کار مناسبی برای گردآوری همه آنها انجام نشده است .شاید بشود وبسایتی که قابلیت مشارکت
عمومـی داشـته باشـد ،بـرای گـردآوری و توسـعه آنهـا ایجـاد کـرد .بـه هـر حـال ایـن مـواد ،بخشـی از تاریـخ
ماست؛ هم آنچه از قدیم مانده و هم آنچه در دورههای اخیر و تا کنون سروده شده است.
تقیالدیـن کاشـانی از شـاعری بـا نـام قاضـی عطـاءاهلل بـرادر ارشـد قاضـی محمـد یـاد کـرده« ،شـاعری
حکمتپژوه» که در «اردوی … شـاه طهماسـب» حاضر بوده و گویا کار شـاعری و مادهتاریخگویی برای
وقایع به «اشاره عالی نواب اعلی» داشته است .از توضیح او برمیآید که در کار مادهتاریخگویی مهارت
ویژهای داشته است.

مادهتاریخ درباره صلح آماسیه
یکـی از مـواردی کـه البـد بـه امـر شـاه سـروده ،مادهتاریخـی اسـت کـه بـرای صلـح میـان شـاه طهماسـب و
سلطان سلیمان عثمانی گفته است( :ص )65
از پـ ـ ـ ــی آسـ ـ ـ ــایش خلـ ـ ـ ــق جهـ ـ ـ ــان

خســــــــرو جــــــــم قــــــــدر و شــــــــه کامــــــــران

صلـ ـ ـ ــح نمودنـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــه هـ ـ ـ ــم اختیـ ـ ـ ــار

شــــــــد ز میــــــــان جنــــــــگ و جــــــــدل برکنار

خلقـ ـ ـ ــی از این صلح و صفا و شـ ـ ـ ــادمان

داده بــــــــه هــــــــم مــــــــژده امــــــــن و امــــــــان
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از پـ ـ ـ ــی تار یـ ـ ـ ــخ گرفتـ ـ ـ ــم قلــــــــم

نــــــــازده از کلــــــــک هنــــــــوز ایــــــــن رقــــــــم

ُمنهـ ـ ـ ــی افـ ـ ـ ــا ک در ایـ ـ ـ ــن کهنـ ـ ـ ــه دیــــــــر

ُ
«الصلــــــــح خیر »
غلغلــــــــه افکنــــــــد کــــــــه

مادهتاریخ خفهکردن بایزید و چهار فرزندش
مادهتار یـخ دیگـر او در بـاره واقعـه دردنـاک و غیرقابلبـاور کشـتن بایزیـد فرزنـد سـلطان سـلیمان بـا چهـار
فرزندش در قزوین است که بعد از صلح آماسیه (انجامشده در سال 1555/962م) میان ایران و عثمانی
و بنا به تعهدی که شـاه طهماسـب برای بازگرداندن فرار یهای خاندان سـلطنتی عثمانی به ایران کرده
بود ،در سـال  969سـروده شـد .بایزید در سـال  966با چهار فرزندش به ایران پناهنده شـد .روملو هم این
مادهتاریخ را در احسـن التواریخ با شـرحی کوتاه از خفهکردن بایزید و فرزندانش و تحویلدادن جنازه به
هیئت اعزامی از دربار عثمانی گزارش کرده اسـت( .احسـن التواریخ ،ج  ،3ص « )1424پنج کم از زمره
عثمانیـان» مادهتاریخـی اسـت کـه تقیالدیـن بـه قاضـی عطـاءاهلل منسـوب کـرده و البتـه گفتـه اسـت کـه
برخی آن را به عبدیبیک هم نسبت دادهاند( .خالصة االشعار ،ص )65

مادهتاریخ در انتقاد از صدر معزول
امـا شـاعر مـورد بحـث چندیـن مادهتار یـخ هـم دربـاره عـزل امیـر تقیالدیـن محمـد صفاهانـی از منصـب
صدارت دارد .به گفته روملو  ،تقیالدین محمد اصفهانی در سال  970از صدرات معاف شد( .احسن
التواریخ ،ج  ،3ص  )1429نویسـنده خالصة االشـعار چندین شـعر از عطاءاهلل در انتقاد از این صدر که
عمـده کار وی ماننـد دیگـر صدرهـا [صـدور ] اداره موقوفـات بـوده ،آورده اسـت .ایـن اشـعار انتقـادی کـه
البته بعد از عزل سـروده شـده و شـاید شـاه هم به شـاعر ما توصیه کرده که آنها را بسـراید ،برای شـناخت
وضعیت اوقاف در این دوره و سوءاستفادههایی که از آن میشده ،سودمند است.
کسـ ـ ـ ــی کو رخنـ ـ ـ ــه در شـ ـ ـ ــرع نب ـ ـــــی کرد

ّ
نبینــــــــد در دو عالــــــــم جــــــــز مذلــــــــت

چو علت داشـ ـ ـ ــت صـ ـ ـ ــدر از بندگانش

به صــــــــد نکبت فتــــــــاد آخر بــــــــه عزلت

بـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ّـزت بـ ـ ـ ــاش بـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــرع پیمبــــــــر

ّ
کــــــــه تــــــــا هرگــــــــز نبینــــــــی روی ذلــــــــت

ا گـ ـ ـ ــر تار یـ ـ ـ ــخ عزلـ ـ ـ ــش خواهـ ـ ـ ــی از من

بــــــــرون کن از «شــــــــریعت» حــــــــرف علت

ا گـر « ع» از شـریعت از مصـرع اخیـر برداشـته شـود ،سـال  970را کـه سـال عـزل ایـن صـدر اسـت ،نشـان
میدهد.
عطاءاهلل در شعری دیگر در انتقاد از صدارت میرتقیالدین اصفهانی میگوید:
َ
کردی ای سید خالف شرع پیغمبر  ،از آن
کند از روی زمین دســــــــت شریعت بیخ تو
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«پشت رسوا» آن زمان می گفتمی تار یخ تو

وی در شـعر دیگـری وجـود ماننـد ایـن صـدر را در میـان نسـل آدمـی سـبب مخالفـت ابلیـس بـا سـجده بر
آدم میداند:
ابلیـ ـ ـ ــس ابـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ــرد ،چـ ـ ـ ــرا کافر شـ ـ ـ ــد؟

بر خــــــــود ز مخالفــــــــت چرا زاجر شــــــــد؟

نکـ ـ ـ ــه صـ ـ ـ ــدر دوران
گفتـ ـ ـ ــم :ز بـ ـ ـ ــرای آ 

از نســــــــل شــــــــریف آدمــــــــی ظاهر شــــــــد

ایـن صـدر  ،یعنـی تقیالدیـن اصفهانـی دو وکیـل داشـت کـه شـاعر مـا علیـه آن دو هـم شـعری گفتـه و بـه
طعنه «شیخین»شان خوانده است .یکی امامالدین حسن و دیگری شیخ شاه صفاهانی است:
شـ ـ ـ ــاها! به علی که این دو شیخ ناراست

در شــــــــرع نبی آنچه نمودند خطاســــــــت

گـ ـ ـ ــر معتقـ ـ ـ ــد و پیـ ـ ـ ــرو شـ ـ ـ ــیخین نیاند

تار یخ زوال هر دو «شــــــــیخین» چراست؟

قاضی عطاءاهلل شعر دیگری هم باز در سه بیت علیه این دو شیخ یا به گفته خودش «شیخین» سروده
و از فسادی که در حمایت آنها از صدر بوده یاد کرده است:
پیغمبـ ـ ـ ــر

کیــــــــن دو شــــــــیخ شــــــــبیه آن شــــــــیخین

کامـ ـ ـ ــکارا!

بـ ـ ـ ــه

حـ ـ ـ ــق

در فسـ ـ ـ ــاد از حمایـ ـ ـ ــت ایـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ــدر

ک ـــــــم نبودنــــــــد هیــــــــچ از آن شــــــــیخین

باطـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــرع مصطفاشـ ـ ـ ــان زد

گشــــــــت تاریــــــــخ عزلشــــــــان شــــــــیخین

شگفت است که وی چندین شعر دیگر هم علیه این صدر سروده و معلوم میشود که دل پری از رفتار
او داشته است:
ای میـ ـ ـ ــر که طـ ـ ـ ــرح هـ ـ ـ ــوس انداختهای

خــــــــود را به زبــــــــان هر کــــــــس انداختهای

پیـ ـ ـ ــش تـ ـ ـ ــو نباشـ ـ ـ ــد از غالمـ ـ ـ ــان بهتـ ـ ـ ــر

چیــــــــزی کــــــــه از اوقاف پــــــــس انداختهای

و باز در شعر دیگر :
صبا! بگو به صـ ـ ـ ــدرات پناه پـ ـ ـ ــر تقطیع

ک ـــــــه پرخســــــــیس و لئیمــــــــی و ناگوارنده

امید هسـ ـ ـ ــت که از صرصر سیاست شاه

ز باغ دهر شــــــــود بیــــــــخ دولتــــــــت کنده

مـ ـ ـ ــده بـ ـ ـ ــه خرمن اوقـ ـ ـ ــاف ره غالمـ ـ ـ ــان را

و گر دهــــــــی ،ز غالمان خــــــــود یکی بنده

مادهتاریخ در مسلمانشدن یک امیر گرجی
قاضی عطاءاهلل شعری هم «به امر نواب اعلی» در وقتی که عیسیخان لوند گرجی مسلمان شد ،سرود:
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(خالصة االشعار ،بخش ری و استرآباد ،ص )67
عیسی نفسـ ـ ـ ــی چو صبح تابان از صدق

آورد بــــــــه درگاه شــــــــه ایمــــــــان از صــــــــدق

تار یـ ـ ـ ــخ چو پرسـ ـ ـ ــید شـ ـ ـ ــه دیـ ـ ـ ــن گفتم

«عیســــــــی لوند شد مســــــــلمان از صدق»

مصرع اخیر سال  967را نشان میدهد.

مادهتاریخ باغ جعفرآباد قزوین
عطاءاهلل شعری هم برای اتمام باغ جنتنشان در «جعفرآباد» قزوین سرود:
زهـ ـ ـ ــی قصـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــا رفعـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــاه عالی

که شــــــــد آســــــــتانش بــــــــه کیــــــــوان مقابل

چو شـ ـ ـ ــه بر فـ ـ ـ ــرازش رود ،عقـ ـ ـ ــل گوید:

کلیمــــــــی گرفتــــــــه اســــــــت بر طــــــــور منزل

پـ ـ ـ ــی سـ ـ ـ ــال اتمـ ـ ـ ــام آن فکـ ـ ـ ــر کــــــــردم

ز یــــــــک مصــــــــرع آمــــــــد دو تاریــــــــخ نازل

شـ ـ ـ ــه از سـ ـ ـ ــال تار یـ ـ ـ ــخ پرسـ ـ ـ ــید ،گفتم:

«بهشــــــــت برین» اســــــــت «خیر المنازل»

که هر دو تاریخ  969را نشان میدهد( .ص )68

مشاغل شاعران
بـه نظـر میرسـد تقیالدیـن کاشـانی نسـبت بـه کسـانی کـه از راه شـاعری ارتـزاق میکردنـد ،نـگاه خوبـی
نداشـته اسـت .به همین دلیل وقتی یکی از این شـاعران ،شـغلی جز شـاعری داشـته ،از او سـتایش کرده
اسـت ،اما به هر حال گاهی افرادی بودند که چارهای جز ارتزاق از این راه نداشـتند .درباره موالنا فهمی
ّ
میگوید« :در اوایل جوانی به تحصیل فن شعر و تکمیل کماالت به جد تمام و جهد ماال کالم مشغولی
نمـود ،لیکـن بـه واسـطه تحصیـل اسـباب دنیـوی ـ کـه هیـچ کـس بـه آن گرفتـار مبـاد ـ اوقـات از آن وجـه
میگذرانید»( .ص  )99موالنا غیاثی هم در سـال  991به کاشـان رفت و در مدرسـه مجدیه که تقیالدین
کاشـانی هـم آنجـا سـاکن بـود اقامـت گزیـد ،امـا «در آن ایـام بواسـطه شـدت روزگار و عـدم اسـتطاعت بـر
رعایت آن شـاعر نامدار » کاشـان را ترک کرد« ،از سـاکنان اینجا رنجیدهخاطر گشـته به جانب صفاهان
شتافت»( .ص )234
موالنا یمینی هم که مشهور بود سمنانی است ،اما خودش میگفت «اصل من از شیراز است» ،در اوایل
حـال «بـه صنعـت شمشـیرگری اوقـات میگذرانیـد و چـون در فـن شـاعری قـدم نهـاد ،همـان بـه آن پیشـه
مشغولی نموده ،هرگز طمع که سنت شعراست ،پیرامون خاطر نرسانید»( .ص )166
موالنـا ناطقـی هـم از شـاعرانی اسـت کـه بـرای درآمـد راهـی هنـد شـد و از راه تجـارت توانسـت سـرمایهای
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فراهم آورد .وقتی به ایران برگشـت ،در راه سـفر به وطنش اسـترآباد در ری گرفتار راهزنان شـد و سـرمایه را
از دسـت داد .آن وقت بار دیگر پس از زیارت عتبات از راه بصره به هند بازگشـت تا کار تجارت را از نو
آغاز کند( .ص )215
میرهاشـمی شـاعر اسـترآبادی دیگر که او هم مثل غالب دیگر شـعرا و اهل علم این منطقه از «سـادات»
اسـت« ،بعضـی اوقـات منصـب کتابـداری  ...فرهادخـان قراکلـو بـه وی تعلـق داشـت» .همـو «در آن
ً
اوان ترقیـات در وادی تتبـع شـعر و فـن توار یـخ حاصـل گشـت و ایضـا در علـم عـروض و قافیـه و شـیوه
سـپاهیگری و کمـان داری خالـی از حالتـی و وقوفـی نیسـت»( .ص  )258اینجا فـن تواریخ علیالقاعده
مقصود سرایش مادهتاریخ است.
موالنا دوستمحمد هم که تقیالدین کاشانی «رباعیات عارفانه عاشقانه» چندی از او آورده« ،به کسب
پوستیندوزی میگذارنید»( .ص )233
میروالهـی از «سـادات اسـترآباد» اسـت و «بـه صنعت قصابـی اوقات میگذرانیـده» .از همان «ایام صبی،
میل به شعر پیدا کرده است»( .ص )254
قاضـی عبـداهلل «بـه واسـطه زراعـت و دهقنـت ،گاهی از فکر مطالعه بازمانـده ،اوقات صرف ضروریات آن
وادی مینماید و در اسـتصالح مصالح اهل و عیال خود و مناهج حوایج ایشـان کمال سـعی و اهتمام
به جای می آرد»( .ص  )72همین قاضی با همین وضع ،البته اشعار نغز هم دارد( :ص )76
ز َپرویزن کـ ـ ـ ــرم آموز  ،کـ ـ ـ ــز وی آرد میریزد

برای غیر  ،خود گیرد سبوس از فرط احسانش

موالنـا نامـی هـم زندگـی درویشـی داشـته و نویسـنده از او بـا تعبیـر «صوفـی عقیـده» یاد کـرده (ص  )157و
نوشـته اسـت« :جانب فقر و فنا بر طرف دنیا [در او ] غالب بوده» و «اینکه بعد از اتفاقی که برای موالنا
امیدی [اسـتادش روی داده؟ ] ترک همه کرده و طریق انزوال اختیار نموده»( .ص  )154نویسـنده اینجا
فرصـت را مغتنـم شـمرده و شـرحی در بـاره «زندگـی درویشـی» و مفهـوم فنـا در ادبیـات صوفیانـه و رابطـه
فنـا بـا «تـرک و تجـرد و انـزوا» همـراه بـا نمونههایی از نثر و نظم در سـه صفحه آورده که مغتنم اسـت( .ص
)156-154
بیمناسبت نیست اشاره کنیم که درباره علیبیک دده هم که از صاحبمنصبان و حاضر در اردوی
ّ
ُ
معلی بود و لقب «امینی» به او داده شـد ،چنین یاد کرده اسـت که «با وجود ترکیت ،مردی فانیمشـرب
کریمالطبع صوفیاطوار است و در اطوار و اقوال به شیوه زهاد و اهل صالح برآمده  ...از شائبه خوشآمد
و مبالغه دور است»( .ص )163
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وظایف صدر در این دوره
از میـان شـاعران اسـترآبادی ،بلندپایهتریـن شـاعر میرمحمـد یوسـف صـدر اسـت که از سـادات این دیار
بوده« ،اوایل حال به واسـطه فترت زمان به سـمرقند افتاد و در آنجا مقدمات مطالعه نموده» ،بعد «روی
بـه عـراق نهـاد» .مدتـی در کاشـان نـزد «موالنـا ابوالحسـن ابیـوردی» تحصیـل کـرد .آنـگاه کـه عالمـی شـد و
َ
«علـم اعلمیـت در میـان اهـل علـم برافراشـت» ،بـه «اردوی شـاه طهماسـب» رفـت و «در سـلک علمـا و
مجتهدیـن و فقهـا و محققیـن اردوی همایـون منخـرط گردیـد» .همان وقت مقام صـدارت به وی واگذار
شـد« ،قـرب شـش سـال منصـوب صـدرات پادشـاه جـم جاه مـن حیث االسـتقالل به وی تعلق داشـت».
به دلیل درآمد موقوفات ،دست وی در حمایت از علما باز بود و «در ترویج شریعت ّ
غرا و تقویت ملت
بیضـاء و عمـارت مسـاجد و رونـق مـدارس» ذکـر جمیـل از خـود بـر جـای گذاشـت «و چـه از مـال خـود و
چـه از موقوفـات بلاد عـراق و خراسـان» بـه «مهمـات سـادات و علمـا و مشـایخ و فقرا و شـعرا» که به گفته
کاشانی «الیوم مهمل و معطل است» توجه داشت و «بر ذمت همت خود الزم شناخته ،در خوشحالی
احوال و زیادتی عزت ایشان میافزود».
اما اینکه چگونه ترتیب امور را میداد این نکته کاشـانی هم جالب اسـت که «در هر شـهری از شـهرهای
عراق و خراسان ،وکالی کاردان و عدول مؤمنین صاحبشان از جانب خود تعیین نموده ،حسن عمل
و لطـف سـلوک نسـبت بـه خـاص و عـام بـه جـای میآوردنـد و طلبه و اهل اسـتحقاق را بـه موجب امثله
الزمة االمتثال آن حضرت از حاصل موقوفات بهرهمند و محفوظ میساختند».
در اینجـا چندیـن بیـت در سـتایش کارهـای صـدر آورده اسـت .ایـن محمـد یوسـف صـدر «بـه واسـطه
مخالفـت دوران ایـن فـکل پشـت دو تـا از منصـب صـدارت معـزول گردیـد» .آنـگاه کـه عـزل شـد ،بـه حـج
رفت و از همانجا از راه دریا «متوجه دیار هند گردید» .در یکی از بنادر دکن بود که «طوفان عظیم پیدا
ً
شـده ،کشـتی وی شکسـت و آن سـید عالیتبـار بـا بسـیاری از مسـتعدان و مـردم نیـک روزگار  ،خصوصـا
نتیجة السادات العظام امیر عالءالدین جعفر طباطبایی غرق گردید»( .ص )247-245

شعر منقبت در ستایش از امام علی و اهلبیت در اشعار این دوره
سـابقه سـتایش از رسـول(ص) و امام علی( ع) در شـعر فارسـی طوالنی و در مقایسه با امامان دیگر بسیار
زیاد است؛ شعری که آن وقت آن را «منقبت» میخواندند (ص  )250در این مجموعه کوچک هم چند
ً
بـار اشـعاری در سـتایش امـام علـی( ع) آمـده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه اساسـا در ذهـن تقیالدیـن
کاشانی شعر منقبت که حاال به آن آیینی میگویند ،چندان جایگاهی ندارد .این هم بماند که استرآباد
از مرا کـز اصلـی شـعر منقبتـی و ّ
تبرائـی اسـت و طبیعـی اسـت کـه چنیـن اشـعاری فـراوان از شـاعران آن
ً
روایت شـود ،اما تقریبا چنین نیسـت .با این همه به صورت پراکنده مواردی هسـت که مرور میکنیم .از
جملـه قصیـدهای از قاسـمبیک اسـت کـه مـردی عالـم و درسخوانـده در کاشـان و قزویـن بـوده اسـت .او
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شعر بلندی در ستایش امام علی دارد( :خالصه ،ص )9
سـ ـ ـ ــاقی کوثر که هسـ ـ ـ ــت ُدرد کش َدرد او

هر که خمار نشــــــــور از می کوثر شکست

آن که به دوش رسـ ـ ـ ــول پای سعادت نهاد

دســــــــت والیت گشاد صنعت آزر شکست

وان کـ ـ ـ ــه فراتر نهـ ـ ـ ــاد پا ز حد خویشـ ـ ـ ــتن

در حرم اهلبیت زد لگد و در شکســــــــت

مسـ ـ ـ ــلک معراج اگر پی سـ ـ ـ ــپر او شدی

پایه آن تا به عرش خواست سراسر شکست

قاسـمبیک حالتی شـعری هم درباره مهدی( ع) دارد و آن را در سـال  975سـروده و درباره انتظار ظهور و
یشـدن دوره مهجـوری سـخن گفتـه اسـت .وی پـس از آنکـه در قصیـده خـود از توبـه و طهارت روح
طوالن 
یاد کرده ،از آنجا به ستایش مهدی ( ع) پرداخته و گفته است( :خالصه ،ص )6
به آسـ ـ ـ ــتین عنایت خوش آنکه پاک کند

ز روی آینــــــــهی ســــــــعی مــــــــا غبــــــــار فتور

امام مهـ ـ ـ ــدی هادی کـ ـ ـ ــه آفتاب صفت

ز چشم خلق نهان اســــــــت از کمال ظهور

سـ ـ ـ ـ ّ
ـمی ختم رسـ ـ ـ ــول خاتم ایمـ ـ ـ ــه دین

امام حضار و غایب ،شــــــــفیع روز نشــــــــور

تو غایبی و بـ ـ ـ ــه ما فیض میرسـ ـ ـ ــد از تو

که در ســــــــحاب کند آفتــــــــاب افاضت نور

شـ ـ ـ ــها! رسـ ـ ـ ــول به ما مژده قـ ـ ـ ــدوم تو داد

در انتظار ســــــــرآمد بسی ســــــــنین و شهور

گذشـ ـ ـ ــت نه صد و هفتادوپنج از هجرت

روا مدار که باشــــــــیم بیــــــــش از این مهجور

قسـ ـ ـ ــم به عمر عز یـ ـ ـ ــزت کـ ـ ـ ــه آرزومندیم

روا مــــــــدار کــــــــه ایــــــــن آرزو بریم بــــــــه گور

از همین شاعر یک رباعی هم درباره امام حسین( ع) آمده که زیباست( :ص )48
روزی کـ ـ ـ ــه عطی ـ ـ ـ ـهی بـ ـ ـ ــا میدادنـ ـ ـ ــد

در کــــــــوی بــــــــا به خلــــــــق جــــــــا میدادند

برتـ ـ ـ ــر ز شـ ـ ـ ــهادت ار مقامیبـ ـ ـ ــودی

آن را بــــــــه شــــــــهید کربــــــــا میدادنــــــــد

موالنا نفیسالدین شـانی از شـاعران بلندپایه دربار شـاه عباس در وصف امام علی( ع) اشـعاری سـروده
است .نصرآبادی در تذکره (ج  ،1ص  )11میگوید که وقتی مالنفیسالدین شانی قصیدهای در ستایش
امام امیرالمؤمنین( ع) خواند ،شاه عباس اول «او را به زر کشید» و به اندازه وزنش زر به او داد .نصرآبادی
میگوید« :مالشانی یکی از غزوات امیرالمؤمنین(علیه السالم) را به نظرم آورده» بود .تقیالدین کاشانی
ً
در خالصـه شـرح حـال نسـبتا خو بـی از مالنفیسالدیـن شـأنی آورده (خالصـه ،ص  )108-107و همیـن
حکایت را نقل کرده است .او میگوید« :حسباالمر جهان مطاع قصه والدت حضرت شاه اولیا و سرور
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اصفیـا و آدم آل عبـا ،علـی مرتضـا ـ صلـوات اهلل علیـه ـ بـر نهج فصاحت نظم کـرده ،در روزی که ایلچی از
جانب سلطان روم به پایه سریر اعلی آمده بود ،آن نظم را گذرانید» .در اینجا بود که شاه عباس «فرمود تا
موالنای مشارالیه را برابر به زر کشیدند و آن نقود که قریب به دویست تومان بود ،بالتمام به وی دادند».
ایـن پـول چنـدان بـود کـه «موالنـا از آن عاطفـت قروض و دیون خـود ادا کرده ،در اصفهان تأهل سـاخت و
بعد از اندک زمانی اراده سفر حجاز نموده ،علم عزیمت به جانب مکه معظمه زادها اهلل شرفا برافراخت
و الحـال کـه سـنه اثنـی و الـف هجر یـه اسـت ( )1002بـه آن سـفر مبـارک رفتـه»( .ص  )108شـعر نقلشـده
درباره «یکی از غزوات» نیست ،اما آنچه آمده ،برخی از ابیاتش چنین است:
یـ ـ ـ ــاد آیـ ـ ـ ــدم ز بتشـ ـ ـ ــکنیهای مرتضی

بــــــــر دوش او نهد چــــــــو ُدر گوشــــــــوار پای

شـ ـ ـ ــاه نجف کـ ـ ـ ــه از پی آسـ ـ ـ ــایش جهان

بیــــــــرون ز عهــــــــد او ننهــــــــد روزگار پــــــــای

بـ ـ ـ ــر بام قـ ـ ـ ــدر او که از افال ک برتر اســــــــت

هرگــــــــز نکرده اســــــــت خرد را گــــــــذار پای

سـ ـ ـ ــیر بـ ـ ـ ــراق بایـ ـ ـ ــد و پـ ـ ـ ــرواز جبرئیــــــــل

کآنجا که قدر اوســــــــت نیایــــــــد به کار پای

هر جـ ـ ـ ــا که نعـ ـ ـ ــل َمرکب او پرتـ ـ ـ ــو افکند

خورشــــــــید همچو ســــــــایه نهد بر فرار پای

تیغ و سـ ـ ـ ــپر نهان کند از دهشت آفتاب

چــــــــون او نهد بــــــــه معرکــــــــهی کارزار پای

در عالمـ ـ ـ ــی که صبح جـ ـ ـ ــال تو میدمد

ننهاده است سالک لیل و نهار پای (ص )110

این اشـعار طوالنی اسـت .تا ص  114بهجز قصیده یادشـده اشـعار دیگری هم در اینجا آمده که سـتایش
«احمد و حیدر » در آن هست:



مـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ــپهر والیـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ــی عالیقدر

شــــــــه ســــــــریر خالفت به وجه استحقاق

رسـ ـ ـ ــول وهـ ـ ـ ــم به معـ ـ ـ ــراج قدر او نرســــــــد

هــــــــزار منزل اگر طــــــــی کند به پــــــــای براق

وجود احمد و حیدر چو عکس در مرات

به صورت آمده جفت و به معنی آمده طاق

پر از جواهر جود اسـ ـ ـ ــت چیده بر سر هم

به مجلس کرمش هفتخوان سبع طباق

هزار مشـ ـ ـ ــعل اقبـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ــرنگون گردید

چــــــــراغ تیرهشــــــــانی هنوز بر لــــــــب طاق

سرشک حسرتم از سوز فرقت نجف است

که کــــــــس مباد چو من مبتــــــــا به داغ فراق
(ص )120-117
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موالنا نامی که شاعری صوفیمنش است و تقیالدین کاشانی به مناسبت عالیق صوفیانه او فصلی در
فنای کامل آدمی از دید شعرای مختلف میآورد ،شعری در وصف رسول(ص) به سبک آنچه در قرون
پیش از او هم مرسوم بود ،آورده است:
ای روی جهـ ـ ـ ــان از قدمت تـ ـ ـ ــازه و خ ّرم

مولود شــــــــریفت ســــــــبب خلقــــــــت آدم

یک شـ ـ ـ ــعله ز انـ ـ ـ ــوار تـ ـ ـ ــو در دودهی حوا

یک لمعــــــــه ز انــــــــوار تو در دیــــــــدهی آدم

خوانـ ـ ـ ــده صفت ّ
عزت تو موسـ ـ ـ ــی عمران

داده خبــــــــر از مقــــــــدم تو عیســــــــی مریم

در صفح ـ ـ ـ ـهی دیباچه «مـ ـ ـ ــا کان ّ
محمد»

انگشــــــــت تو بر ختم رســــــــالت َزده خاتم
(ص )158



و بـاز شـعر دیگـر در وصـف رسـول(ص) آمـده اسـت کـه آدمـی را بـه یـاد اشـعار جمالالدیـن عبدالـرزاق
اصفهاین در وصف آن حضرت میاندازد:
َ
ای برکشـ ـ ـ ــیده در حـ ـ ـ ــرم کبر یـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــم

بـ ــــــر فرق فــــــــوج فــــــــوج مالیــــــــک زده قدم

طوف حریم قدس تو ّ
حجی اسـ ـ ـ ــت معتمر

ســــــــعی طواف کوی تو بابی اســــــــت ملتزم
(ص )159


و شعری دیگر در وصف رسول (ص):
ای صورت قمـ ـ ـ ــر ز جمالـ ـ ـ ــت حکایتی

ّ
شــــــــق مهت ز مصحف معجــــــــز روایتی

نطقت به فضـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــابقه ّ
«ان رحمتی»

کار امیــــــــد عالمیــــــــان را کفایتــــــــی

دین تـ ـ ـ ــو برفروخته تا حشـ ـ ـ ــر مشـ ـ ـ ــعلی

شــــــــرع تو برفراشــــــــته تــــــــا عــــــــرش رایت

«و النجم» در صفات تو سـ ـ ـ ــطری ز دفتری

«نونو القلم»بهنعتتو حرفیز آیتی(ص)160

از موالنـا یمینـی هـم کـه بـه گفتـه کاشـانی ،شـاعری عامـی ا امـا گوینـد «اشـعار وی قریـب ده هـزار اسـت»
ستایش از امام علی ( ع) دارد:
ّ
بـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ــاهراه تـ ـ ـ ــوکل قـ ـ ـ ــدم چـ ـ ـ ــرا ننهی

ّ
ولــــــــی اهلل رهبــــــــری داری
که چــــــــون علی

امیر لشـ ـ ـ ــکر اسـ ـ ـ ــام آن که شـ ـ ـ ــاه رسل

بـ ــــــه او ســــــــپرد لــــــــوای ســــــــپاه ســــــــاالری

شنیدهام که نبی در شکست جنگ احد

چون در نیاز و دعا خواســــــــت از خدا یاری
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بگفت پیـ ـ ـ ــک خدایش که مرتضی را خوان

ســــــــه بار «نادعلی» بر زبان شدش جاری

به طی ارض علی در رسـ ـ ـ ــید و تیغ کشید

فتــــــــاد لشــــــــکر کفــــــــار در نگونســــــــاری

ره خالف نبـ ـ ـ ـ ّـی و ولی اسـ ـ ـ ــت راه هال ک

تــــــــواش ز جل طریــــــــق نجــــــــات پنداری

گرت بود سـ ـ ـ ــر یک موی بغض حیدر و آل

به صد هزار بال و الم ســــــــزاواری (ص )168

از موالنا بیانی هم که «در خراسـان فضایل بسـیار کسـب کرده» بود ،قصیدهای در منقبت امام علی( ع)
آورده است( :ص )252-250
خالی که زیب طلعت جانپرور وفاســــــــت

آن خال داغ مهر پســــــــر ّ
عم مصطفا ست

شـ ـ ـ ــاهی که چرخ طاس گدایـ ـ ـ ــی ز آفتاب

برکــــــــف نهاده در ره او کمترین گداســــــــت

آن گوهـ ـ ـ ــری کـ ـ ـ ــه نور چراغ نبوت اســــــــت

آن اختری که سایهی خورشید کبریاست

شـ ـ ـ ــاها! کسـ ـ ـ ــی که دم ز والی تـ ـ ـ ــو میزند

او را دگر ســــــــعادت و اقبال بر والســــــــت

رمـ ـ ـ ــح تـ ـ ـ ــو در محار بـ ـ ـ ــه دشـ ـ ـ ــمنان دین

چون در کف کلیم خدا معجز عصاست

شمشیر سرشـ ـ ـ ــکافتهات در هال ک خصم

یک سر سنان مرگ و یکی خنجر قضاست

گر هست مسـ ـ ـ ــتجاب دعای رسول حق

پس دشمن علی بهیقین دشمن خداست

منعم مکن ز لعنـ ـ ـ ــت بدخواه و گوش کن

از ســــــــنگر یزهها که به صحرای کربالست

ای شهسـ ـ ـ ــوار شـ ـ ـ ــرع که گرد سـ ـ ـ ــمند تو

در دیــــــــدهی مال ئکــــــــه عرش توتیاســــــــت

شاعران ،با حکومت
در میان شـاعرانی که شـرح حال آنان در اینجا آمده ،شـاعرانی هسـتند که اهل حکومت و منصب وزارت
و جـز ایـن بودهانـد .شـماری از شـاعران هـم بـا اهـل حکومـت بودهاند و برای مثـال در وصـف اعتمادالدوله
شـعر گفتهاند .برخی هم ندیم شـاه و وزیر یا مادهتاریخ گوی حاکم بودهاند .در سـالهای پایانی سـلطنت
طهماسـب ،بیـش از همـه میـرزا سـلمان جابـری سرپرسـت بیوتـات و اعتمادالدولـه بعـدی بـود .در بـاره
اونوشـتهاند« :بـه طبقـه شـعرای فصاحتزبـان و فصحـای بالغتبیـان نظـر التفاتی داشـت» .در زمان شـاه
دینپنـاه ،یعنـی طهماسـب «بـه اردوی معلـی تشـریف بـرد و در سـلک اربـاب مناصـب و اصحـاب مراتـب
منخرط گشته» .در زمان شاه اسماعیل دوم در سال  985اعتمادالدوله شد( .نقاوة االثار ،ص  )144شاعران
این دوره اشعاری در ستایش وی گفتهاند .قاسمبیک حالتی در ستایش میرزا سلمان میگوید( :ص )14
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سـ ـ ـ ــلمان زمان آصف دوران کـ ـ ـ ــه گه فکر

ب ـ ـــــا امــــــــر قضــــــــا رأی منیرت قــــــــدر افتاد

با طرف گلسـ ـ ـ ــتان کرم دسـ ـ ـ ــت َجوادت

نخلیاستکهبیخواستز شاخشثمر افتاد

و در پایان از اینکه صله نمیدهد ،گالیه کرده است( :ص )16
نه فیض کف دست تو کمتر ز سحاب است

نه طنت مــــــــن کم ز تــــــــراب و حجر افتاد

دادن صلهی مدح و ثنا رسـ ـ ـ ــم قدیم است

چون است که این رسم به عهد تو برافتاد؟

و گالیه دیگر ( :ص )17
نیسـ ـ ـ ــت ممدوح مرا مرتبـ ـ ـ ــه از خاقان کم

نیســــــــت مداح تو را رتبه کــــــــم از خاقانی

گر بپرسند که خانت صلهی شعر چه داد؟

در جوابم سخنی نیســــــــت بهجز حیرانی.

در ادامه اشـعار دیگری هم در سـتایش وی آورده و گویا این شـعر بعد از درگذشـت میرزا سـلمان جابری
بوده است( :ص )18-17
گر آصف سـ ـ ـ ــلیمان در یک اشارت چشم

بر نقل تخت بلقیس بوده است اقتدارش

نشـ ـ ـ ــنیدهام که هرگز ماننـ ـ ـ ــد آصف عهد

عالم قــــــــرار گیــــــــرد از کلــــــــک بیقرارش

آن رفـ ـ ـ ــت و بـ ـ ـ ــر روانش از ما درود بسـ ـ ـ ــیار

وین ســــــــالهای بســــــــیار ماند به یادگارش

آن فخـ ـ ـ ــر آل جابـ ـ ـ ــر عبـ ـ ـ ــداهلل قـ ـ ـ ــویدل

کز بهر نصــــــــرت دین پــــــــرورده گردگارش

هر ساله گر سه تومان بخشی بدین ثناخوان

این خود وفای وعده است ،کو مزد انتظارش؟

قاضـی محمـد (م )978کـه از سـادات جلیلالقـدر ری و از قصبـه ورامیـن بـود« ،همـواره در صحبـت
سلاطین روزگار میگذرانیـد ،سـالها در دارالسـلطنه قزو یـن بـه صحبـت و مجالسـت علمـا و اکابـر و
خوانیـن و سلاطین قیـام و اقـدام میفرمـود»( .ص  )63بـرادر وی قاضـی عطـاءاهلل هم «در اردوی پادشـاه
جنتمکان علیینآشـیان ،ابوالمظفر شـاه طهماسـب در سـلک منادمان و مجلسـیان آن پادشاه انتظام
داشـت»( .ص  )65در جـای دیگـر اشـاره کردیـم کـه او بـه توصیـه شـاه طهماسـب بـرای وقایـع معـروف،
مادهتاریخ میگفت.
خواجه محمد شریف هجری که «از خویشان نزدیک موالنا امیدی» بود« ،بعضی اوقات در یزد و بعضی
زمان در دارالسلطنه صفاهان به امر وزارت منصوب بوده» است( .ص )69
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قاضـی عبـداهلل کـه خلـف قاضـی محمـد ریـی [اهـل ری] بـوده ،قصایـدی در موعظـه دارد و از جملـه
اشعاری در «مدح اعتمادالدوله میرزا سلمان جابری گفته» است( .ص )72
در قصیـدهای کـه تقـی الدیـن کاشـانی از او آورده و بهاحتمـال از آن دسـت قصایـد در موعظـه اسـت،
اشعاری نغز در ستایش عدالت و نفی ظلم دارد( .ص )73
َم ِلک را عدل میباید نه نقش صفحه و ایوان

کــــــــه زود از دود دلها تیره گردد نقش ایوانش

عدالتجو ز درگاهی که نبود داغ نومیدی

به سطح سینهی مظلوم نقش چوب دربانش

چو ظالمیافتبر مظلومدست،از پایننشیند

که چشمباز چون بر کبک افتد حفظ نتوانش

قاضی عبداهلل شعری هم دارد که احتمال میرود آن هم در ستایش اعتمادالدوله است( :ص )77
ّ
ای فلک قـ ـ ـ ــدری که خواهد بود تا روز شــــــــمار
عــــــــزت پایدار
قــــــــدرت افزون ،دولتــــــــت پاینده
جزو ایماناستمهرت،هستبغضتمحضکفر

نیســــــــت پنهان این ســــــــخن ،دارد دلیل آشکار

آصفی ،اسـ ـ ـ ــتغفراهلل ،آن سـ ـ ـ ــلیمانی که هست

ر یزهخوار خوان احســــــــان و نوالــــــــت مور و مار

وی اشعار دیگری هم در وصف میرزا سلمان جابری دارد که البته از حد برون است( :ص )79
ّ
ای صفاتت از تقدس جمله در حد کمال
وی کمالتشاهدیدر غایتحسنو جمال
با چنین رفعت ز استعداد ذات عالیات

از خجالت میکشد ،هر دم فلک صد انفعال

تیغ ب ّرانت کـ ـ ـ ــه باد از فتح دائم ســــــــرخرو

کرده خون دشــــــــمن روزی حرامت را حالل

البته این اشعار را برای گرفتن صله میسراید و در ادامه از فقر و فاقه خود میگوید( :ص )81
ناامید از زندگـ ـ ـ ــی ،درماندهای در بحر غم

غرقه کشتی ،مانده خود بر پاره چوبی رفته مال

آصف دوران سـ ـ ـ ــلیمان زمان سلمان عصر

آن که نبود در تمام دهــــــــر کس او را همال

ّ
سمی خویش سلمان ،بر صفات اولیا
چون

مصطفاسیرت،مهاجر طینت،انصاریخصال

ّ
آن که باشد از جال لت همچو نام جد خویش

جابر بیداد هــــــــر ظالم به امــــــــر ذوالجالل

مسـیب خـان یکـی از ایـن شـعرا از طـرف طهماسـب ،زمانـی حاکـم بغداد بـود .وقتی که لشـکر عثمانی یا
«سلطان سلیمان رومی» «لشکر به آن نواحی کشید» ،به امر شاه «آن مملکت به تصرف قیصر داد» .آن
وقت حاکم هرات شـد و للگی سـلطان محمد پادشـاه و برخی اوقات «نگاهداشـت شـاهزاده اسـماعیل
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میـرزا» را داشـت و خالصـه آنکـه «تـا آخـر ایـام حیـات بر مسـند سـلطنت نشسـته بـود» .وقتی هـم همایون
پادشاه بابری شکست خورد و به هرات آمد ،مسیب خان مأمور استقبال از او بود)102( .
علیبیک دده شـاعر دیگر این مجموعه «از ترکان شـاملو » بود و سـالها دده شـاهزاده بدیعالزمان میرزا»
بود .در زمان سلطان محمد به اردو آمده به «لقب امینی سرافراز گردید» و با وجود آنکه مناصبی به وی
تکلیف میشد ،اما «آن جناب به واسطه عدم میل به دنیا» نپذیرفت .عاقبت به عنوان زیارت عتبات
عالیات به کاشان آمد .در آنجا بود که شاعر با وی درآمیخت و غزلهای خود را در اختیار او گذاشت
تا در این دفتر یادداشت کند( .ص )163
تـ ـ ـ ــا مایـ ـ ـ ــل آن دو زلـ ـ ـ ــف پرچین گشـ ـ ـ ــتم

اســــــــام ز دســــــــت داده بیدین گشــــــــتم

سررشـ ـ ـ ــته ّزنـ ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــه دسـ ـ ـ ــت آوردم

صادقشدهدر کفر ،خدابین گشتم(ص)165

میرمؤمـن اسـترآبادی هـم کـه شـهرتش در هنـد بیـش از ایران اسـت ،وقتی در اسـترآباد بـود ،در درس دایی
یشـد ..زمانـی هـم از سـوی طهماسـب معلم حیدرمیرزا شـد .در سـال
خـود فخرالدیـن سـماکی حاضـر م 
 987بـه کاشـان و بعـد هـم بـه هنـد رفـت( .ص  )180-179او در حیدرآبـاد هنـد موقعیتی به دسـت آورد و
تا به امروز آثار او در حیدرآباد هست .مزار وی در آنجا با نام دایره میرمؤمن ،قبرستان کهنی در این شهر
به نام اوست که نویسنده این سطور هم آن را زیارت کرده است.

تفریحات و باز یها و هنرها
بهجـز هنـر شـعر و شـاعری بـرای ایـن افـراد ،گاهـی از هنرهـای دیگـر هـم یـاد شـده اسـت .از جملـه بـرای
مسـیبخان کـه زمانـی حا کـم بغـداد و هـرات بـود ،گفته شـده اسـت کـه «در فن موسـیقی که مشـکلترین
فنون اسـت ،یگانه آفاق اسـت ،چنانچه چندین نقش و عمل پرکار بسـته ،از آن جمله در آهنگ سـهگاه
به زبان ترکی نقشـی بسـته که در عالم شـهرت تمام یافته و خوانندگان و خنیاگران در مجالس سلاطین
و اهل طرب میخوانند و بر طبعش آفرین میگویند»( .ص )103
در بـاره تفریحـات ،عنوانـی کـه بـه کار مـیرود «مالهـی» یا همان باز یهاسـت که مصادیـق مختلف دارد.
نویسنده ما درباره پیرمرادی که او هم از استرآباد و «سادات نیکونهاد» آنجا بود ،نوشته است که «در فن
ً
مالهی ،خصوصا نرد و گنجفه و نه سیزده و شش ُب ُجل و دیگر باز یها وقوف تمام شد» .کسی هم که این
کارها را میکرد و میباید خیلی سـرخوش میبود ،با تعبیر اینکه «لوندی» و «بیقیدی» و «فراغت» دارد
یشـد( .ص  )185تعبیـر «لونـد مشـرب» و «خوشطبـع» (ص  )192هـم برای نشـاندادن روحیه
از او یـاد م 
ً
شاد و احیانا آزادمنشی در رفتار به کار میرود.
درباره شـاه رضا نوربخشـی آمده اسـت که در «فن شـطرنج» خواه صغیر و خواه کبیر  ،چه حاضرانه و چه
غایبانه مهارت و قدرت تمام ظاهر مینمود( .ص )55
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حجگزاران از شاعران
از میـان شـاعرانی کـه شـرح حـال آنهـا در ایـن اثر آمده ،چند نفر به حج رفته و مـواردی هم زیارت عتبات
عالیـات .در بـاره شـاه صفـی نوربخشـی (م  )968آورده اسـت کـه وقتـی بـرادرش شـاه قـوام الدیـن حسـین
نوربخشـی به مرتبه شـهادت رسـید ،انزوال و خمول اختیار کرد و مانند اعظم ّ
زهادان بزرگوار علیالدوام
به ریاضات و عبادات اوقات میگذرانید .الجرم توفیق یافته به شرف زیارت حرمین شریفین نیز سرافراز
گردید( .ص  )51مال نفیسالدین شانی هم که بعد از خواندن قصیده ّ
غرای خود در حضور شاه عباس
و سـفیر عثمانـی ،هدیـه دویسـت تومـان نقـد را گرفـت ،هـم زن گرفت و هـم به حج رفـت« :از اندک زمانی
ارادهی سـفر حجاز نموده ،علم عزیمت به جانب مکه معظمه برافراخت و الحال که سـنه  1002اسـت،
به آن سفر مبارک رفته و این اشعار از آ شاعر حجگزار در این اوراق مثبت گشته»( :ص )108
هرگز به سـ ـ ـ ــوی مـ ـ ـ ــا نگـ ـ ـ ــذاری ز عار پای

ما را به خواب بخت و تــــــــو را در نگار پای

علیبیک دده هم زمانی که از طرف سـلطان محمد به مناصبی تکلیف میشـد« ،به اسـتدعای زیارت
عتبات عالیات رخصت حاصل نمود»( .ص )163
درباره میرمؤمن استرآبادی هم که زمانی در قزوین معلم فرزند طهماسب ،یعنی حیدرمیرزا بود ،گفته شده
اسـت کـه در سـال « 987بـه دارالمؤمنیـن کاشـان نـزول فرمـود» .از همانجا از راه «لحسـا و گرمسـیر متوجه
زیارت بیتاهلل الحرام شد و توفیق به گزاردن حج اسالم» یافت( .ص )180
پیرمرادی هم که زمانی اهل لوندی و بیقیدی و در واقع مالهی بود و مقیم کاشـان ،عازم دارالعباده یزد
شد «و در آنجا متأهل گردید» و «در آخر که از بعضی بیقیدیها باز ایستاده بود ،از آنجا به گزاردن حج
اسلام توجه نمود» ،ولی مشـکل این بود که چون به تبریز رسـید« ،به واسـطه کثرت تناول افیون و ضعف
بنیه ،مرض اسـهال بر آن ذات اسـتیال یافت و در شـهر شـعبان سـنه  976دارالغرور جهان را بدورد کرده،
دارالسرور جنت را منزل ساخت»( .ص )185
موالنـا سـحابی هـم کـه از مردمـان دارالفتح اسـترآباد بود« ،از غایت صفای نیـت و خلوص ّ
طویت متوجه
عـراق عـرب شـد و بعـد از دریافـت شـرف زیـارات ائمه( ع) در نجف اشـرف سـاکن گشـت و الحـال زیاده
از بیسـت سـال اسـت کـه در مشـهد غری(علـی سـاکنها السلام) متوطـن اسـت»( .ص  )196تقیالدیـن
کاشانی که در سال  990به زیارت عتبات میرود« ،وی را در حالت درویشی و طرز زهد و گوشهنشینی»
مالقـات میکنـد .سـنت اقامـت شـیعیان در عتبـات از همـان زمـان کموبیـش وجـود داشـت و بعدهـا در
دوره قاجار بسـیار گسـترش یافت .نکته آنکه موالنا سـحابی عارفمسـلک بوده «از اکثر متصوفه و عرفا،
ً
گوی مسابقت درگذرانیده»« ،در فنون علوم باطنی ،خصوصا تصوف مجهودات عظیم و مهارت جسیم
حاصل کرده» و در عین حال «از قواعد مشایخ و اهل شرع تجاوز نموده و چیزی چند از خود بر قرارداد
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قوم افزوده» و همین سبب شده است که «بعضی از اهل آنجا نسبت به در غایت انکارند»( .ص )197
محمدیوسـف صـدر هـم پـس از معزولـی «بـه اجـازت و رخصـت نـواب کامیـاب اعلـی بـه جانـب حجـاز
خرامید و بعد از توفیق گزاردن حج اسالم و دریافت شرف زیارت خیراالنام متوجه دیار هند گشت» که
معاالسف با غرقشدن کشتی او درگذشت( .ص )246

شعرهای هجو
در مجمـوع در ایـن کتـاب ،چنـد مـورد شـعر هجـو و گاه بـا تعابیر زشـت هم هسـت .یکـی از آنها از قاضی
عبداهلل درباره وزیر کاشان در سال  1001است.
بزرگیهای پوچ از سـ ـ ـ ــر بنه ،وز پهلوی منصب

مشو پر باد نخوت ،کاعتباری نیست چندانش

زمین تا آسـ ـ ـ ــمان را هسـ ـ ـ ــت از وی نامسلمانی

چهدور افتادهاستآنکسکهمیخواندمسلمانش!
(ص )84-83


و اشعار دیگر که تند است.

از موالنا فهمی هم رباعی هجو ناجوری آورده که بیت اولش این است( :ص )101
َسـ ـ ـ ــهمی که نعوظ او چو انگیز بز اسـ ـ ـ ــت
هر چیزی از او شــــــــبیه یک چیز بز است
از مالشانی هم اشعاری در هجو نقل شده که محتوای کلمات زشت هم هست( .ص )153-152

مسافران هند
سـنت سـفر به هند در دوره صفوی آن قدر بزرگ و پردامنه اسـت که یادکردن از چند مورد این کتاب در
قبـال آن چیـزی نیسـت ،امـا در میـان همیـن چنـد شـاعر  ،تعـداد قابـل مالحظهای بـه هند رفتهانـد .برخی
بازگشتند و برخی همانجا ماندهاند .در این میان حکایت «ناطقی» جالب است و با اختصار چنین:
«موالنـا ناطقـی مـردی مت ّ
ـورع و شـاعری متخشـع بـود  . ...در ایـام شـباب و جوانـی بـه طریـق تجـارت هنـد
رفت و در مدت بیست سال قریب پانصد تومان اسباب و اموال جمع کرده به دارالمؤمنین کاشان آمد.
مدتی به فروخت اجناس مشغول بود .قصد دیدن خویشان کرده بهتعجیل تمام با جمعی تجار راه وطن
(اسـترآباد) پیـش گرفـت .چـون بـه نواحـی ری رسـید ،جمعـی از اعراب سـعیدی دسـت به تـاراج و غارت
برآوردنـد و امـوال موالنـا را اکثـر بـه نهـب و غـارت بردنـد .صـورت واقعـه را بـا قصیـدهای کـه در مـدح میـرزا
سـلمان [اعتمادالدولـه وقـت] گفتـه ،بـه عـرض رسـانید .میـرزا اظهـار تأسـف نمـود و قبـول کرد کـه قورچی
چند تعیین نموده ،بر سر اعراب مذکور فرستد و اموال موالنا و تجار گرفته حق به مستحق سپارد ،لیکن
به واسـطه اشـغال امور سـلطنت چند روی این مهم در معرض توقیف افتاد .موالنا روزی بر سـر راه (میرزا
سلمان) آمده ،دست بلند کرد که عرضه [عریضه] مهم مذکور بدهد .میرزا خیال کرد که شخصی است
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به واسـطه طمع بر سـر راه آمده ،عرضه از وی نگرفته ،بنیاد دشـنام کرد .آن بیچاره مأیوس شـده دیگر در
آن جانب نایستاد .در شهور سنه  990به زیارت عتبات عالیات توجه فرمود و از بغداد متوجه بصره شد
و از آنجا بار دیگر به هند شتافت و الحال در آنجا به بازیافت نقودی که در اینجانب از او برده بودند!
سایر است .این غزل از اوست( :ص )215
ای نـ ـ ـ ــام نامـ ـ ـ ــی تو سـ ـ ـ ــر عش ـ ـ ـ ـقنامهها

عقل و خرد شکسته به وصف تو خامهها

تنهـ ـ ـ ــا نه ذکر شـ ـ ـ ــوق تـ ـ ـ ــو دارنـ ـ ـ ــد بلبالن

گلهــــــــا به بــــــــاغ نیــــــــز دریدنــــــــد جامهها

امیـر قاضـی اسـیری هـم کـه «ز بـده پسـران مسـعود طهرانـی» و از سـادات جلیلالقـدر آن ناحیـت بـود« ،در
اوایـل جوانـی متوجـه دیـار هنـد شـد و در آنجـا چند گاه به فراغت گذرانید و چـون از آنجا به وطن مألوف
مراجعـت نمـود ،بعـد از انـدک زمانـی در شـهور سـنه  »982درگذشـت( .ص  )87موالنـا فهمـی هـم در
«تحصیل فن شعر » ورودی کامل داشت« .در شهور سنه  792به جانب هند رفت و دیگر به اینجانب
نیامد»( .ص  )99از مشهورترین ایرانیان که این زمان به هند رفت ،میرمؤمن استرآبادی بود که آثارش در
حیدرآباد هست .او در سال  987به کاشان رفت و از آنجا از راه لحسا و گرمسیر عازم حج شد .سپس
«از آنجا به جانب دیار هند توجه نمود و الحال در آن والیت سـاکن اسـت و بر مسـند عافیت متمکن».
(ص )180
یکی از مسـافران هند محمد یوسـف صدر بود که شـش سـال مقام صدارت شـاه طهماسـب را بر عهده
داشـت .وقتی معزول شـد ،به حج رفته ،از آنجا عازم هند شـد ،اما «چون به حوالی بعضی از بنادر دکن
رسید ،طوفان عظیم پیدا شده ،کشتی وی شکست و آن سید عالیتبار با بسیاری از مستعدان و مردم
ً
نیـک روزگار  ،خصوصـا نتیجـة السـادات العظـام و قـدوة علماء الکرام امیر عالءالدیـن جعفر طباطبایی
غـرق گردیـد و رخـت حیـات بـه سـاحل ممات کشـید» .آن وقت محتشـم شـعری به عنـوان «ضبط تاریخ
این واقعه هایله» سرود( :ص )247-246
سـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــادات فاضـ ـ ـ ــل ،میرجعفــــــــر

کــــــــه از علــــــــم و فضیلت کامجو شــــــــد

بـ ـ ـ ــرای طـ ـ ـ ــوف بی ـ ـ ـ ـتاهلل نــــــــاگاه

ز فــــــــرط شــــــــوق واشــــــــوقاهگو شــــــــد

ولـ ـ ـ ــی بـ ـ ـ ــر ملـ ـ ـ ــک هنـ ـ ـ ــد افتـ ـ ـ ــاد راهش

وز او خــــــــاک بنــــــــادر مشــــــــکبو شــــــــد

چـ ـ ـ ــو بحـ ـ ـ ــر از رسـ ـ ـ ــتخیزانگیزی مــــــــرگ

بــــــــای گوهــــــــر نایــــــــاب او شــــــــد

بـ ـ ـ ــر او چنـ ـ ـ ــدان سـ ـ ـ ــحاب عفـ ـ ـ ــو بار ید

کــــــــه غــــــــرق ّ
لجــــــــه «التنقطــــــــوا» شــــــــد

سـ ـ ـ ــخن کوتـ ـ ـ ــه کنیـ ـ ـ ــم آن یونـ ـ ـ ــس عهد

چــــــــو ســــــــیار تــــــــگ آن پهن جو شــــــــد
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«به در یاء اجل یونس فرو شد (سال )977

گزیدههای مؤلف ،بهترینها و نقد
انتخابهای میرتقیالدین کاشانی که او را به میرتذکره هم میشناسند ،بسیار عالی هستند .از قصاید،
نهـا را انتخـاب میکنـد .فـارغ از هـر نـوع کار علمـی و ادبی ،مرور
یهـا بهتری 
غزالیـات ،رباعیهـا و تکبیت 
بـر ایـن مجلـدات یکـی از بهتر یـن تفریحـات بـرای افـراد عاشـق شـعر اسـت و خوانـدن آنهـا خسـتگی را از
یبـرد .خـودش از ایـن اشـعار بـا تعبیر ««ابیات عاشـقانه خـوب» و «تواریخ پرفکـر مرغوب» یاد
تـن آدمـی م 
میکنـد( .ص  )63در مـواردی انـدک خـودش از بیتـی یا ابیاتی سـتایش ویژه دارد یـا از دیگران قضاوتی را
نقل میکند .شاید بیش از همه از مال شانی ستایش کرده و با انواع عبارات مدح او گفته است« .اشعار
پاکیزه بیحشـو و افکار تازهی بیلغو بسـیار گفت»« ،بیتکلف پایه شـعر را عالی سـاخته و نرخ شـعر را
غالـی گردانیـده» و سـتایشهای دیگـر و نیـز اشـاره به «ارباب حقد و حسـاد» و اینکه آنـان و دیگران همه
«به اشعریت وی اقرار کردند»( .ص )107
در بـاره موالنـا یمینـی گو یـد« :گوینـد اشـعار وی قر یـب دههـزار بیـت اسـت ،لیکـن شـعر غزلـش بهترین آن
اشـعار اسـت» .بعد هم میافزاید« :اگرچه موالنا عامیبوده و از وادی علم بهره نداشـته ،اما افکار متین و
ابیات دلنشـین بسـیار گفته» اسـت .آخر هم مینویسـد« :این مطلع او را پسـندیدهاند و از اشـعار مشـهور
اوست»( :ص )173
به دست پنبهی داغم به جای نسرین است

گلی که از چشمن عشق چیدهام این است

نمانـ ـ ـ ــد کو هکـ ـ ـ ــن ،امـ ـ ـ ــا ز عش ـ ـ ـ ـقبازی او

به هر دیار بســــــــی گفتگوی شیرین است

و باز گوید :در میان اشعار وی تا غایت ،همچنین شعری به نظر نرسید( :ص )173
صیدش طپان نه بهر خالصی ز بند اوست

میرقصد از نشاط که صید کمند اوست

درباره موالنا بیانی هم گوید :اشعارش چندان شهرت نیافته ،اال این بیت که به دیوانی برابر است( :ص
)249
تابـ ـ ـ ــوت من آهسـ ـ ـ ــته از آن کـ ـ ـ ــو گذرانید

چون نیســــــــت امیدی که بیایــــــــم دگر آنجا

و اما بیتی از مالنیازی آورده و گوید« :به دیوانی برابر است» این است( :ص )244
روز محشر چو بپرسند که خون تو که ریخت

ّ
آه حسرت کشــــــــم و ســــــــوی تو نظاره کنم

گاهـی هـم هزلیاتـی مـیآورد کـه مصحـح مجبـور شـده اسـت از نقطهچیـن اسـتفاده کنـد( .ص )101 ،64
قاضـی عبـداهلل هـم در سـال  1001هجـوی در بـاره یکـی از وزارء گفته که تقیالدین آن را کامل آورده اسـت.
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محتوای آن را به عنوان یک متن انتقادی و البته فحشنامه و شـعری نیازمند چندین نقطهچین درباره
یک رجل سیاسی هم میتوان به حساب آورد( :ص )93 -85
چنان زیبنده و چسبان به وضع اوست دیوثی

که گویی آیتی از چرخ نازل گشته در شأنش

درباره خواجه محمد شـریف هجری میگوید« :دیوانی ترتیب داده ،اما هیچ از آن شـهرت نیافته اسـت.
(ص  )69البد این طعنی در اشعار اوست ،اما همین شاعر یک رباعی کم مانند دارد( :ص )71
زاهد که نماز و روزهاش عادت و خوست

میخواره که دســــــــتگیر او جام و سبوست

آن را سـ ـ ـ ــت ز جهل تکیه بر عادت خویش

ویــــــــن منتظر مرحمت از جانب اوســــــــت

در بـاره امیـر قاضـی اسـیری گو یـد« :در طـرز غـزل ،بـه زبـان اهلـی شـیرازی مایـل بـوده و سـوای اشـعار وی،
اشعار دیگر نپسندیده»( :ص )87
خیالش بس که در اندیشهی بسیارم اندازد

جنون یکباره میترسم که در بازارم اندازد

خواجه شـرفالدین شـاپور هم «در طریق شـعر غزل معانی بلند و مضامین تازهی دلپسـند به طرز موالنا
شـهیدی قمـی نظـم فرمـوده»( .ص  )90برخـی گفتهانـد کـه «در شـعر او خامـیای هسـت» ،اما نویسـنده از
او دفـاع میکنـد« :بـه اعتقـاد راقـم ایـن حـروف ،اشـعارش خـوب و سـخنانش مرغوب اسـت و سـلیقهاش
بـه غرابـت و تازگـی منسـوب .در ایـن اوقـات دیـوان بابافغانـی را بـه ابلـغ وجهـی جـواب میفرمایـد»( .ص
 )90در بـاره شـعر موالنـا فهمـی هـم میگو یـد« :طبعـش در نظـم غـزل بـد نبـود و بـه طرز شـعر شـعرای سـابق،
ً
خصوصا درویش دهکی ،شـعر میگفت» .بعد میگوید« :اما او را سـهوی غریب واقع شـده بود و در وای
قصیدهگو یـان هیـچ کـس را همچـو ظهیـر نمیدانسـت ،چنانکـه بـر حکیـم انـوری نیـز او را ترجیـح بـود».
(ص )99
موالنـا فارغـی هـم « کـم بـه شـعر و شـاعری مداومت نموده» و تنهـا «گاهی التفات» فرمـوده و آن هنگام هم
«اشـعار رنگین» گفته اسـت( .ص  )192بنابراین کسـانی هم بودهاند که شـعر و شـاعری حرفهشـان نبوده
و گاه شعری میسرودهاند.

