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تاريخ مرگ سلمان ساوجى و دانسته هايى 
دربارة كمال الدين  القاشانى

على صفرى آق قلعه
زنده ياد شبلى نعمانى در شعرالعجم (ترجمة سيد محمدتقى 
فخر داعى گيالنى، تهران،  دنياى كتاب، 1363خ [چ 2]، 
ج 2، ص 154) به نقل از غالمعلى آزاد بلگرامى (شايد 
موّرخ  نسخه اى  خاتمة  از  را  قطعه اى  عامره)  خزانة  از 
مرگ  تاريخ  به  آن  در  كه  است  كرده  نقل  هجرى   791

جمال الدين سلمان ساوجى بدين گونه اشاره شده است:
محـل آيت اعجـاز پارســى سلمــان 

كه كــرد ناطقــه پيش دمش به عجـز اقرار
نديـد بر سـر شاخ گـل سخـن اصال 

بهار طبع، چه (چو) او عندليب خوش گفتار
نماز شام دوشنبه «يب» از صفر بـوده

كه نقـد عمـر به يك دم چو صبـح كرد نثار
«بساط دار قـرار» است سال تاريخش

چــو كــرد ميـل به سـوى بساط دار قـرار
سمرقندى سال 769ق را براى  آن، دولتشاه  پيش از 
وفات سلمان ذكر كرده بود. برخى تذكره نويسان نيز همين 
تاريخ را براى اين واقعه نقل كرده اند؛ اما وجود سند ياد 
دوشنبه  تاريخ  پذيرفتن  در  را  ترديدى  هيچ  جاى  شده 
برجاى  سلمان  مرگ  تاريخ  براى  هجرى  صفر 778   12
تاريخ  اين  نيز  معاصر  پژوهش هاى  در  لذا  و  نمى گذارد 
براى مرگ سلمان پذيرفته شده است (براى نمونه: تاريخ 
ادبيات در ايران، ذبيح اهللا صفا، ج 3/2، ص 1010؛ كليات 
سلمان ساوجى، تصحيح عباسعلى وفايى، تهران، انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگى، 1382ش، مقدمه، ص هجده).
بررسى  هنگام  پيش  چندى  سطرها  اين  نويسندة 
تركيه  كوپرولوى  كتابخانة   1589 مجموعة  مندرجات 
حاوى  كه  رو)   425 (ص  كرد  برخورد  صفحه اى  به 
شعرهايى در معما و ماده تاريخ از سروده هاى كمال الدين 
القاسانى (با كاسان در ماوراءالنهر اشتباه نشود) است. در 

اين صفحه يك دوبيتى مندرج است كه در آن به تاريخ 
مرگ سلمان ساوجى اشاره شده است. نكتة جالب توجه 
اينكه تاريخ مندرج در اين ابيات، با تاريخ پيش گفته دقيقًا 

يك روز فاصله دارد. ابيات مذكور بدين قرار است:
گذشته هفصد و هفتاد و هشت از هجرة

شب سه شنبه كه بُد سيزده ز ماه صفر
يگانه اشعـر دوران جمـال ديـن سلمـان

ز خاك تيـره روان شد به عالـم انـور
دربارة اينكه كدام يك از اين دو تاريخ درست است 
نمى توان نظر قطعى داد؛ اما تصريح هر دو مورد به روز 
مؤيدى  مى تواند  ــ  روز  يك  فاصلة  با  ــ  سال  و  ماه  و 
مرگ  براى  تاريخ  دو  اين  از  يكى  پذيرش  در  محكم 

سلمان ساوجى باشد.
نكتة  ديگر كه ذكر آن در اينجا الزم به نظر مى رسد 
ـ يعنى  اينكه اطالعات ما دربارة سرايندة ابيات اخيرالذكرـ 
كه  جايى  تا  است.  اندك  بسيار  ــ  القاشانى  كمال الدين 
نويسندة اين سطور جستجو كرده است، كتاب هاى تاريخ 
برخى  فقط  نكرده اند؛  ذكر  را  مطلبى  او  دربارة  ادبيات 
پژوهشگران صرفًا قائل به وجود يك كمال الدين كاشانى 
معروف  شيعى  سرايندة  كاشى  حسن  همان  كه  بوده اند 
در  ادبيات  تاريخ  در،  صفا  ذبيح اهللا  زنده ياد  (مثًال  است 

ايران، ج 3/2، ص 745).
است،  اندك  نيز  كاشى  حسن  دربارة  ما  اطالعات 
بوده (كمال الدين  وى «كمال الدين»  لقب  كه  مى دانيم  اما 
حسن  بن محمود كاشانى) و از اين ديدگاه با كمال الدين 
در  كه  مى دانيم  نيز  است.  هم نسبت  و  هم لقب  القاشانى 
شعرهايش از تخلص «كاشى» استفاده كرده و به تصريح 
خودش، بيش از سى سال، مداحى پادشاهان را نكرده و 
ستايندة پيامبر و ائمه بوده است. دولتشاه سمرقندى دورة 
زندگى او را هم زمان با حكومت سلطان محمد خدابنده 

(703 ـ 716ق) ذكر كرده است.
(كمال الدين  ما  نظر  مورد  شخص  اينكه  به  توجه  با 
القاشانى) از تخلص «كمال» استفاده مى كرده؛ چنانكه در 

اين بيت:
ظاهـر و باطـن آوازة بيچـاره «كمال»

 چشم گريان، دل بريان، جگر ريش بود
211ر
و نيز با توجه به اينكه ستايشگر سلطان اويس جاليرى 
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(حكـ : 757 ـ 776ق) بوده؛ چنانكه در بيت ذيل گفته:
اويس بـن الحسن شاه جوانبخت 

 كه بادا ملك او تا حشر باقى
211پ

چو دور عشق، دوران اويس است
  چـرا باشم دمـى بى شادمانى

241پ
همچنين با توجه به اينكه ماده تاريخى مربوط به سال 778 
براى مرگ سلمان ساخته ــ كه از دوران اولجايتو بسيار 
كمال الدين  اين  كه  گفت  مي توان  بنابراين  ــ  است  دور 

القاشانى شخصى غير از كمال الدين حسن كاشى است.
اين  كوپرولو  مجموعة  در  مندرج  ابيات  بررسى  با 

اطالعات دربارة كمال الدين القاشانى به دست مى آيد،
1. به استناد ابيات زير، در شيراز به سر مى برده وقصد 

سفر به بغداد را داشته:
شيراز جاى مردم صاحب كمال نيست

 هان اى كمال! عازم دارالّسلم باش
241پ

از جهانم سه مرادست و بران نيست مزيد
صحبت يار و ُمقام نزه و شرب مدام

ـّر نشـود مى دانــم  ويـن به شيـراز ميــس
 حبّذا خطة بغـداد و خوشا دار سالم

2411؛ 424ر
2. به بغداد رفته و به استناد اين ابيات، دوباره آرزوى 

ديدار شيراز را داشته است:
وآنكه ناكام ز شيراز به بغداد افتاد 

 كى بود آنكه ز بغداد به شيراز شود؟
242ر
3. مرگ شيخ اويس (دوم ج 2، س 776ق، در تبريز) 

را ديده و ماده تاريخ مرگ او را سروده:
شب دوشنبه دوم از جمادى االولى

به سال هفصد و هفتاد و شش به «وقت سحر»
ز آشيـان عـدم شد به بارگـاه بقـا

 سپهــر سلطنه1 سلطان اويس خــوش منظــر
242پ

نيز گفته:
به سال هفصد و هفتاد و شش به «وقت سحر» 

  به روز جمعه دؤم از جمادى الثانى

نجيــب ديــن محمــد محمــد ابــن حسـن
كه بـود خانة معمـور ملك را بانى
ـّه نمــود و رحلت كــرد به سمت قبلــه توج

 روان به عالـم باقـى ز عالـم فانـى
242پ
با اين توضيح كه عبارت «وقت سحر» كه در هر دو 
(776ق)  جالير  اويس  مرگ  سال  آمده،  شده  ياد  شعر 
به حساب ابجد است و سلمان ساوجى نيز (از: مجمل 

فصيحى، ج 3، ص 971) گفته:
وفات شهنشاه سلطان اويس

به «وقت سحر» بود و تاريخ نيز
و  دارد  شروان  و  تبريز  به  اشاره  زير  بيت  سه  در   .4

گويا در اين زمان ساكن تبريز بوده:
موجبـى نيست كه در حّر تموز از تبريـز

سوى شرواِن تب انگيز بفرمايد كرد [كذا]
خـود گرفتـم كه چـو تبريـز نباشد جايى

چه نشينم كه مـرا خون جگر بايد خورد
به تپانچه رخ خويش ارچه كنم سرخ ولى

رو سياهــم چــو [بود] چهــرة اطفالــم زرد
جالير  اويس  سلطان  مرگ  از  پس  ابيات  اين  گويا 
از  پس  تاريخى  متون  مطابق  كه  چرا  شده  سروده 
درگذشت اويس در تبريز، جسد او را به «پيران» شروان 
منتقل كردند (مطلع سعدين و مجمع بحرين، عبدالرزاق 
سمرقندى، تصحيح عبدالحسين نوايى، تهران، پژوهشگاه 
علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1383ش، جلد يك از 
دفتر دوم، ص 472) و تا جايى كه از قرائن بر مى آيد، در 
همين دوره سرايندگانى چون كمال الدين كاشانى و ناصر 
بخارايى به شروان سفر كرده و مدتى را نيز در خدمت 

شروانشاه هوشنگ بن كاوس بن كيقباد به سر برده اند. 

1. نسخه: سلطنت.
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گر خطا گفتيم اصالحش تو كن
مهران افشارى
يادداشتهايى كه به خوانندگان گرامى تقديم مى شود دربارة 
مقدمه هايى است كه سالها پيش بر سه كتاب آيين  قلندرى 
(پژوهش دكتر ميرعابدينى و اين جانب،  تهران، فراروان، 
1374ش)؛ هفت لشكر (طومار جامع نقاالن، به تصحيح 
علوم  پژوهشگاه  تهران،  مداينى،  مهدى  و  اين جانب 
خاكساريه  رسائل  و  فتوت نامه ها  و  1377ش)؛  انسانى، 
انسانى، 1382ش)  علوم  پژوهشگاه  تهران،  (سى  رساله، 
مرتكب  كه  را  خطاهايى  يادداشتها  اين  در  بودم.  نوشته 
شده بودم اصالح و برخى از سخنانم را در آن مقدمه ها 

تكميل مى كنم.

1. قلندرنامة اميرحسينى هروى
با مطالعة كتاب گرانقدر جستجو در تصّوف ايران، تأليف 
كه  بودم  دريافته   زرين كوب،  عبدالحسين  دكتر  مرحوم 
قلندرنامه اى منظوم به اميرحسينى هروى (671 ـ 718ق) 
منسوب است. در تأليف مقدمة خود بر آيين  قلندرى زير 
عنوان «كاوش در قلندرى»، از نسخة خطى اين قلندر نامة 
منظوم به شمارة 3533/15 در كتابخانة مركزى دانشگاه 
تهران استفاده كردم و ابياتى از آن را در مقدمة خود نقل 

كردم.
قلندرنامة مذكور اين گونه آغاز مى شود:

ماييـم قلنـدران معنـى
در لنگر خوش هواى دينى

دكتر  آقاى  كه  بود  نشده  منتشر  قلندرى  آيين  هنوز 
قاسم انصارى قلندرنامه اى را كه ذكر كردم، به عنوان آنكه 
متعلق به اميرحسينى است، بر اساس دو نسخه تصحيح و 
منتشر نمود (در ماهنامة فرهنگى و هنرى كلك، شمارة 14 

ـ 15، ارديبهشت و خرداد 1370، صص 154 ـ 157).
دانشمند،  استاد  تأليف  تاريخ،  در  قلندريه  مطالعة  با 
دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى (تهران، سخن، 1386ش، 
ص 254) دريافتم كه سالها پيش، استاد ايرج افشار ابيات 
تاريخ  با  خطى  نسخة  يك  از  را  قلندرنامه  همين  پايانى 

729 به چاپ رسانده است كه عبارت است از:
چون مركب عشق برنشستيم

از خيـل خيـال بـاز رستيـم

با اهــل كمـال هـم نشينـيـم
در حضرت قـدس هم قرينيم

خورشيد سپهر عّز و تمكيـن
فـرزانـه شهاب مّلت و ديـن

سلــطان قلنـــدران عالـــم
كـو راست قلنــدرى مسلـم

تا دهـــر بـود بقـاى او بـاد
اخالص من و صفاى او باد

ايران زمين،  فرهنگ  تهران،  كمينه»،  («مجموعة 
1354ش، ص 173، سال 629 در متن كتاب غلط چاپى 

است).

دكتر شفيعى كدكنى قلندر شهاب نامى را كه در ابيات 
شناسايى  است،  قلندرنامة يادشده از او ذكر رفته  پايانى 
كرده و همان شهاب قلندرى دانسته است كه مكتوبات 
او و قلندرى ديگر به نام «جالل الدين بن حسام هروى» 
نيز:  ـ 255؛  ص 253  تاريخ،  در  است (قلندريه  موجود 
كليات  در  مكتوبات  آن  و   (375 ـ   373 صص  همان، 
عبيد زاكانى (به اهتمام محمدجعفر محجوب، نيويورك، 
مجموعة متون فارسى، زير نظر احسان يارشاطر، 1999م، 

صص 297 ـ 298) هم مندرج است.
تأييد  را  شفيعى  استاد  نظر  آنكه  ضمن  نگارنده 
مى كند، به حدس سرايندة آن قلندرنامة منظومى را كه در 
شده  دانسته  اميرحسينى هروى  سرودة  خطى  نسخه هاى 
است، همان جالل الدين بن حسام هروى مى داند به اين 
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تصور كه كاتبى كه او را نمى شناخته است «حسام هروى» 
را در نام او به «حسينى هروى» تغيير داده است و كاتبان 

بعدى نيز همين خطا را تكرار كرده اند.

2. طومار نقاالن، طومار سر، رستم نامه و هفت لشكر
هنگام نوشتن مقدمة هفت لشكر غفلت ورزيدم كه اين را 
يادآورى كنم كه مقدمة مرحوم دكتر محمدجعفر محجوب 
بر اميرارسالن و نيز مقدمة دكتر جليل دوستخواه بر داستان 
رستم و سهراب به روايت مرحوم مرشد زريرى، بنده را 
به ذكر قصه گويان و شاهنامه خوانان در تذكرة نصرآبادى 

متوجه گردانيد. در اينجا جبران مافات كردم.
را  آنچه  نقاالن  كه  آموختم  ترابى  ولى اهللا  مرشد  از 
حماسى  آثار  ديگر  و  شاهنامه  داستانهاى  به  خود  از  كه 
ايرانى مى افزايند و اصوالً روايتهاى خود را از شاهنامه و 
حماسة ملى ايرانيان كه مكتوب مي كنند، «طومار» مى نامند 
كاغذ  لولة  حتمًا  طومار  كه  نيست  نيازى  آنان  نزد  در  و 
باشد. مرشد ترابى هفت لشكر را هم كه در اصل كتابى 
دست نوشت است، طومار ناميد. در لغتنامة دهخدا طومار 
كاغِذ  و  صحيفه  دفتر،  معنى  به  است  يونانى  واژه اى  كه 

نوشته، آمده است كه الزامًا به شكل لوله اى نيست.
در مقدمة هفت لشكر (ص سى و يك) نوشته ام، «در 
شده  اشاره  نقالى  طومار  به  ظاهراً  هم  نصرآبادى  تذكرة 
از  اصلش  گويا  يكه سوار،  به  مشهور  مؤمن  مّال  است، 
چنانچه  داشت  اطوار  و  اوضاع  در  غرابتى  است.  كاشان 
قباى باسمه اى مى پوشيد و حاشيه به رنگ مختلف قرار 
و  مى آمد  قهوه خانه  به  زده،  سر  به  طومارى  و  مى داد 

شاهنامه مى خواند...».
در  را  نصرآبادى  تذكرة   مطالب  كه  هنگام  همان  در 
مقدمة هفت لشكر مى نوشتم، طومار بر سر زدن به نظرم 

غريب مى آمد.
در  افشار  ايرج  استاد  نزد  روزى  تا  گذشت  سالها 
خانة ايشان بودم و ايشان تصوير مينياتورى يك شاهزادة 
صفوى را به من نشان دادند و به پاره اى از عمامة او اشاره 
كردند و فرمودند، «اين را طومار مى گفته اند». همان لحظه 
به اشتباه خود در مقدمة هفت لشكر پى بردم و به استاد 
افشار اعتراف كردم كه چنين اشتباهى را كرده ام. طومارى 
كه مال مؤمن در عهد صفوى بر سر مى زده، كاغِذ نوشته 

نبوده است. به گفتة آقاى افشار پاره اى پارچة كلفت آهار 
خورده بوده كه در عهد صفوى براى تزيين الى عمامة 
خود مى گذاشته اند. تعريف مذكور دربارة طومار از استاد 

ايرج افشار است و در لغتنامة دهخدا ذكر نشده است.
مى كردم،  تحقيق  لشكر  هفت  دربارة  كه  هنگامى 
نسخة خطى ديگرى را كه مانند هفت لشكر، داستانهاى 
نقاالن  روايت  به  را  ايرانى  ديگر  حماسه هاى  و  شاهنامه 
در  ــ  را  ديگرى  طومار  اصطالح  به  و  ــ  داشت  بر  در 
كتابخانة مجلس ديدم. نسخة مذكور كه به شمارة 4036 
در كتابخانة مجلس نگهدارى مى شود و از آغاز افتادگى 
دارد، رستم نامه معرفى شده است. آن زمان گمان مى كردم 
كه كارشناسان كتابخانة مجلس در نامگذارى اين نسخه 
اشتباه كرده اند و رستم نامه بايد كتابى مختص رستم بوده 

باشد.
سالها بعد كه كتاب چاپى رستم نامه را (تهران، موسسة 
مطبوعاتى حسينى، 1362ش) خريدم، دريافتم كه طومار 
كتابخانة مجلس كه از لحاظ محتوى و مضامين به هفت 
و  است  شده  ناميده  رستم نامه  به درستى  مى ماند،  لشكر 
رستم نامه ها چيزى جز همان روايت نقاالن از داستانهاى 
برگهاى  و  شاخ  با  همراه  ديگر،  حماسه هاى  و  شاهنامه 

ساختة تخيّل نقاالن، نيست.

كه  را  نقاالن  طومار  از  ديگرى  خطى  نسخة  عكس 
هفت  شبيه  داستانها  لحاظ  از  و  ناميد  مى توان  رستم نامه 
مرحوم  عالى قدر،  عالمة  كتابخانة  در  است،  لشكر 
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و  فاضل  دوست  به  را  آن  و  ديدم  مينوى،  مجتبى  استاد 
سخت كوش، جناب دكتر سجاد آيدنلو، معرفى كردم تا 
به تصحيح و نشر آن مشغول شود كه اميدوارم به زودى 

انتشار يابد.
خطاى ديگرم در مقدمة هفت لشكر (ص سى و چهار) 
ناصرالدين  عهد  در  نسخه  «اين  نوشته ام:  كه  است  اين 
شاه كتابت شده و طرفه اينكه هنوز نيز مشق كردن هفت 
به  مردم  از  بعضى  گفتار  در  شاهى  ناصرالدين  لشكر 

صورت ضرب المثل به كار مى رود.»
امثال و حكم  در  را  آن  كه  مذكور  ضرب المثل  دربارة 
مرحوم عالمه دهخدا نيافته ام، اشتباه كرده ام. «هفت لشكر» 
در دورة ناصرالدين شاه ظاهراً يك اصطالح نظامى بوده 
است و ضرب المثل ياد شده هيچ ربطى به كتاب هفت 

لشكر ندارد.

3. حيدرية دوران صفوى و سيد جالل الدين حيدر
«سيد  نام  به  كسى  را  خود  سرسلسلة  خاكسار  درويشان 
مقدمة  در  كه  همانگونه  مى دانند.  حيدر»  جالل الدين 
فتوت نامه ها و رسائل خاكساريه (ص چهل) بيان داشته ام، 
پير  خاكساران  مانند  نيز  صفوى  دورة  حيدرى  قلندران 
خود را «سيد جالل الدين حيدر» مى دانستند. مقصود آنان 
حيدر  قطب الدين  مير  همان  حيدر  جالل الدين  سيد  از 
مقدمه  آن  در  بنده  اما  است  بوده  830ق)  (متوفى  تونى 
بيهوده هويت تاريخى كسى به نام جالل الدين حيدر را 
«حيدريه»  مقالة  كه  بعدها  را  نكته  اين  كرده ام.  جستجو 
دانستم  مى كردم  تأليف  اسالم  جهان  دانشنامة  براى  را 
الجنان  روضات  ارزندة  بسيار  كتاب  در  كرباليى  ابن  كه 
ج 1،  سلطان القرايى،  جعفر  تصحيح  (به  جنات الجنان  و 
تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1344ش، صص 467 
ـ 468) مهمترين اطالعات را دربارة ميرقطب الدين حيدر 
نيست.  ثبت  ديگر  جايى  در  كه  است  كرده  ارائه  تونى 
تونى،  حيدر  ميرقطب الدين  كرباليى  ابن  گفتة  اساس  بر 
تبريز  در  و  شد  زاده  باكو  در  بود.  قلندران  نامدارترين 
درگذشت و به خاك سپرده شد. او را باباحيدر مى ناميدند 
و هيچ ربطى به شهر تون نداشته است چون تمام عمر او 
در منطقة آذربايجان و سفر به خطة اران و قفقاز گذشت. 
منسوب  حمام  «تون»  به  او  جانب  اين  نظر  به  بنابراين 
بوده است و طرفه آنكه رساله هاى فتوت و قلندرى عهد 

سلمانى  و  حمامى  صنف  با  را  حيدريه  ارتباط  صفوى 
صص  خاكساريه،  رسائل  و  (فتوت نامه ها  مى دهد  نشان 

74 ـ 75).
سند سلسله اى كه ابن كرباليى (ج 1، ص 468) براى 
حيدريه  از  يكى  گفتة  از  تونى  حيدر  قطب الدين  مير 
در  كه  سلسله اى  سند  با  است  منطبق  است،  كرده  نقل 
 1077 (حكـ  صفوى  سليمان  شاه  عهد  از  قلندرنامه اى 
ذكر  حيدرتونى  سيدجالل الدين  براى  حيدريه   (1105 ـ 
كرده اند (آيين قلندرى، ص 170) و در همان قلندرنامه 

دربارة نسب نامة او آمده است،
«نسب نامة سلطان سيد جالل الدين حيدر ــ نور[اهللا] 
دين  شمس  پدرم  نبى/  آل  ز  تونى ام  حيدر   : ــ  روحه 

ابن على» (آيين قلندرى، ص 183).
پس مى توان نتيجه گرفت كه سيد جالل الدين حيدر 
نزد حيدرية عهد صفوى و اعقاب آنان، درويشان خاكسار، 

كسى جز همان مير قطب الدين حيدرتونى نبوده است.
به  را  تونى  حيدر  ميرقطب الدين  نام  فقط  آنان 
تغيير  اين  و  داده اند  تغيير  حيدرتونى  سيدجالل الدين 
ظاهراً به سبب شباهت بسيار نام او با قلندرى ديگر به نام 
قطب الدين حيدر زاوه اى، مدفون در شهر تربت حيدريه، 
بوده است. پيروان اين دو قلندر حيدريه ناميده مى شدند 
پيروان  از  آنكه  براى  تونى  حيدر  قطب الدين  پيروان  و 
قطب الدين حيدر زاوه اى متمايز شوند و در نزد قلندران 
نشود،  خلط  حيدر  قطب الدين  دو  اين  احوال  حيدرى 
پير و سر سلسلة خود را به جاى ميرقطب الدين حيدر، 
پيش  را  موضوع  اين  مى ناميدند.  حيدر  سيدجالل الدين 
طبقة  سلوك  و  مرام  جوانمردى،  آيين  كتاب  در  اين  از 
عامة ايران (از مجموعة از ايران چه مى دانم، تهران، دفتر 
پژوهشهاى فرهنگى، 1384ش، صص 71ـ72) نيز نوشته 
بودم و براى اهميت موضوع در اينجا دوباره شرح دادم. 
اميدوارم كه مورخان پس از اين ديگر دربارة سرسلسلة 

حيدريان دورة صفوى اشتباه نكنند.
جناب  دانشمند،  استاد  و  ديرين  دوست  ايام  اين  در 
آقاى عبدالحسين حائرى، كه گذشته از دانش گسترده اش 
عمل  از  پس  است،  اخالص  و  صفا  و  صدق  مظهر 
يادداشت  اين  است.  آراميده  بستر  به  خانه  در  جراحى، 
را با آرزوى سالمت و ديرزيوى براى او به پايان مى برم. 

حق نگه دارش باد!
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يادداشتى در باب مرثية ميرزا غالمرضا 
اصفهانى

امين حق پرست
ميرزا غالمرضا اصفهانى، خوشنويس مشهور دورة قاجار، 
مرثيه اى دارد كه آن را در وزن و قافيه قصيده اى از سلمان 

ساوجى با مطلع
دريغا كه باغ بهار جوانى

فرو ريخت از تندباد خزانى
و با تأثير از قصيده منوچهرى با مطلع: «جهانا چه بد مهر و 

بدخو/ جهانى چو آشفته بازار بازارگانى» سروده است.
سوگ  در  سوگ سروده  اين  كه  است  مشهور  چنين 
اما  مقدمه)   ،1369 (سهيلى  است  ميرزا  پسر  محمدرضا 
با توجه به قراينى كه در ذيل به آنها اشاره مى شود، اين 
قصيده نمى تواند در رثاى پسر ميرزا باشد، بلكه به احتمال 

زياد در رثاى محمد برادرزاده ميرزا است.

تصوير برگرفته از كتاب مرقع رنگين، مجلد دوم، انتشارات انجمن خوشنويسان 
ايران، صفحة 46

مى كنيم  نقل  را  ميرزا  قصيدة  از  ابياتى  ابتدا  اينجا  در 
سپس به قراين مى پردازيم.

متن قصيده
دريغـا كه پژمـرده شـد ناگهانـى

گــل باغ عشــرت به روز جــوانــى

دريغـا از آن قـد نوخيـز شمشاد
دريغــا از آن پيكــــر پـــرنيانـــى

دريغــا از آن طــرة عنبـرآگيـن
دريغـــا از آن چهــرة ارغـــوانــى

دريغـا از آن خـردسالى و پيـرى
وزآن هوش و فرهنگ و آن نكته دانى

چـو ديـدم نهال برومنـد قـدش
خزان گشت و در خاك شد ناگهانـى

به چشم اندرم آب اندر دل آتش
به سر خاك و لب باد ســرد خزانـى

مرا ويله ماتـم و طعـم خون شد
سمــاع مغنـــى شــراب مغــانــى

پس از ديــدن داغ و ناكامـى او
مرا مـرگ خوشتر از اين زندگانـى...

رثاى  در  سوگ سروده  اين  مى دهد  نشان  كه  قرائنى 
محمدرضا نيست:

1300ق  تاريخ  كه  سياه مشقى  در  غالمرضا  ميرزا   .1
دارد،1 ابيات اول و هفتم اين قصيده را تحرير كرده است2 
پسرش  كه  است  حالى  در  اين  و   (46 رنگين،  (مرقع 
سال  در  و  آمده  دنيا  به  1300ق  سال  در  محمدرضا 
مقدمه)  خوانسارى:  (سهيلى  است  رفته  دنيا  از  1303ق 

بنابراين قصيده نمى تواند در حق او گفته شده باشد.
1. متن سياه مشق مورخ هفتم محرم 1300 ميرزا غالمرضا: 

هو الحى القيوم له الملك و الملكوت سبّوح قّدوس.
دريغا كه پژمـرده شد ناگهانـى

گل باغ عشرت به روز جوانى
مرا ويله ماتم و طعم خون شد

سمـاع مغنـى شراب مغانـى
كه  بيت  دو  اين  آورده اند،  كامل  به طور  را  قصيده  اين  كه  منابعى  در   .2
ابيات اول و هفتم قصيده ميرزا است، به صورت هاى ديگرى هم ديده 
شده است. مصرع دوم مطلع قصيده به صورت «گل نو شكفتم به باغ 
جوانى» (بختيار به جاى، 155) و مصرع اول بيت هفتم به صورت هاى 
«همم ديده ماتم و طعم خون شد» (سهيلى خوانسارى 1369: 11) 
و «برم نغمه ماتم و طعم خون شد» (بختيار 1375: 156) هم آمده 
در  كه  محمد  مرگ  از  بعد  اندكى  قصيده  سرودن  تاريخ  اگر  است. 
چهارم ذى الحجه 1299 درگذشته است، باشد، تغييرات اعمال شده در 
متن ابيات اول و هفتم در سياه مشق مورخ 1300ق مى تواند نمونه اى 
باشد.  آن  بيشتر  آراستگى  جهت  در  خود  شعر  در  شاعر  تصرف  از 
خط  تحرير  در  «ديده»  و  «ويله»  كلمات  كه  داشت  توجه  بايد  البته 

شكسته نستعليق بسيار شبيه هم نوشته مى شوند.



دورة دوم، سال سوم، شمارة 29 و 30، بهمن و اسفند 181387

2. اوصاف ابيات نخستين اين مرثيه از جمله قد نوخيز 
شمشاد، طرة عنبرآگين، پيرى و پختگى در عين خردسالى 
هوش و فرهنگ و نكته دانى و نهال برومندقد، نمى تواند 

در حق كودكى سه ساله (محمدرضا) باشد.

بزرگنمايى قسمتى از سياه مشق مورخ 1300ق اثر ميرزا غالمرضا كه 
دربردارنده تاريخ قطعه است تاريخ اين قطعه ازين جهت مهم است 
كه نشان مى دهد تاريخ سرودن اشعار نگاشته شده در اين سياه مشق 

كه از قصيدة ميرزاست، قبل از مرگ پسرش محمدرضا است.

3. محمد برادرزادة ميرزا به سال 1289ق به دنيا آمد 
و در سال 1299ق از دنيا رفت و از آنجا كه پدر خود را 
از دست داده بود، تحت حمايت و كفالت ميرزا غالمرضا 
و  عالقه مند  بسيار  جوان  اين  به  ميرزا  مى كرد.  زندگى 
دلبسته بود و مرگ او ميرزا را بسيار متاثر كرد (سهيلى 
اين  كه  نيست  بعيد  بنابراين  مقدمه)   :1369 خوانسارى 

سروده در رثاى او بوده باشد.

منابع: 
در  نفيس  نسخه اى  «بازشناخت  مظفر، 1375،  بختيار،  ـ 
دانشكدة  مجلة  مشهد»،  ادبيات  دانشكدة  كتابخانة 

الهيات و معارف اسالمى مشهد، شمارة 32 و 34.
نگارستان،  مرقع   ،1369 احمد،  خوانسارى،  سهيلى  ـ 

تهران، پاژنگ.
خوشنويسان  انجمن  تهران،  دوم،  مجلد  رنگين،  مرقع 

ايران، 1378ش.

دربارة عنوان االبنيه عن حقايق االدويه
على صفرى آق قلعه
نشرية   28 و   27 پياپى  شمارة  از   5 و   4 صفحات  در 
مهدوى  احمد  دكتر  استاد  قلم  به  مطلبى  ميراث  گزارش 
توجه  با  نوشته  اين  در  ايشان  است.  شده  درج  دامغانى 
شايد  كه  كرده اند  مطرح  را  احتمال  اين  زبانى  قرائن  به 
االنبئه»  «االنبيه/  «االبنيه»،  به جاى  نام  اين  آغازين  بخش 

بوده است.
مطرح  ايشان  كه  داليلى  به  توجه  با  احتمال  اين 
متذكر  ايشان  اما  است؛  بررسى  و  توجه  قابل  فرموده اند 
كه  شده اند  نسخه)  رو   2 (صفحة  االبنيه  متن  از  عبارتى 
عبارت  باشد.  «االبنيه»  ضبط  تأييد  در  شاهدى  مى تواند 
مذكور بدين قرار است: «من خواستم كى كتابى بنا كنم و 

هرچ شناسند اندر او ياد كنم».
ديگرى  شواهد  كرده اند  ياد  ايشان  آنچه  بر  عالوه 
نزديك به اين مضمون به دست هست. از جمله عبارتى از 
ابوالفضل محمدبن حسين بيهقى در اثر ارجمندش تاريخ 
بيهقى (ص 112، چاپ فياض) بدين قرار: «اما غرض من 
آن است كه تاريخ پايه اى بنويسم و بنايى بزرگ افراشته 

گردانم چنانكه ذكر آن تا آخر روزگار باقى ماند...».
شاهد بعدى شعرى مشهور است از شاهنامة فردوسى 
چاپ  ص 238  ج 5،  و  خالقى،  چاپ  ص 173  (ج 4، 

مسكو) بدين قرار:
«بناهاى آبـاد گـردد خـراب

ز بـاران و از تابـش آفتـاب
پى افگندم از نظم كاخى بلند

كه از باد و باران نيابد گزند»
«بنا  تعبير  كار گيرى  به  كه  مى دهد  نشان  شواهد  اين 
داشته  رواج  روزگاران  آن  در  آثار  نگارش  براى  كردن» 
دست  به  ابنيه  خود  از  نيز  ديگرى  كوچك  قرينة  است. 
(درب)  «باب»  به  اثر  اجزاى  تقسيم بندى  آن  و  داريم 
به عنوان جزيى از بنا و مدخل آن است (مثًال: باب على 

حرف فالن).


