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اطالعاتي دربارۀ 
ابوالمفاخر بن فضل هللا حسيني

مؤلف تاريخ شاه صفي
بهروز ايماني

با چاپ تاريخ شاه صفي از ابوالمفاخربن فضل  هللا الحسيني 
سوانح نگار تفرشي، به تحقيق و تصحيح محسن بهرام نژاد 
(تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب، 1387ش) به ياد 
مدتها  از  كه  ابوالمفاخر  همين  تدوين  افتادم  مجموعه اي 
پيش، تصوير آن را در دست داشتم و اخيراً دانشور گرامي 
معرفي  را  آن  اشكوري،  حسيني  سيدجعفر  آقاي  جناب 

كرده است.1
مجموعۀ ياد شده به شمارۀ 8536 در كتابخانۀ مجلس 
شوراي اسالمي محفوظ است و از البه الي اوراق عتيق آن 
مي توان اطالعاتي تازه از ابوالمفاخر حسيني و خاندان او 

دريافت.

سالزاد
ابوالمفاخر در مجموعۀ ياد شده (برگ 50) تاريخ والدت و 
زايچۀ خود را چنين وانموده است: «والدت داعي حقيقي 
[988ق]  تسعمائة  و  ثمانين  و  ثمان  سنة  ابوالمفاخر، 

سرطان طالع بوده، قمر در حوت، آفتاب در جوزا.»
او در ذيل گزارش والدت و زايچۀ خود، تاريخ ازدواجش 
را نيز نوشته است: « تاريخ دامادي داعي، سنة سبع عشر 

و الف [1017 ق]»

پس ابوالمفاخر در هنگام ازدواج 29 ساله بوده است. 

زادگاه
ابوالمفاخر در ديباچۀ تاريخ شاه صفي، خود را «سوانح نگار 
تفرشي» شناسانده، و در مجموعۀ مذكور (انجامۀ حقائق 
الحدائق شرف الدين رامي) از كتابت اين رساله در تفرش 
الحسيني  فضل هللا  «ابوالمفاخربن  را  خود  و  داده  خبر 
في  كتابته  من  «استرحت  است:  كرده  معرفي  الخوزاني» 
ابوالمفاخر  وانا...  باالتفرش  الربيع  االيّام  من  الّضحي  وقت 

بن فضل  هللا الحسيني الخورزني» (برگ 37).

اراک  و  تفرش  حوالی  در  واقع  است  قريه ای  خورزن، 
(استفاده از گفتۀ شفاهی دكتر محسن بهرام نژاد).

ابوالمفاخر، برخي از مطالب مجموعۀ خود را در شهر 
اصفهان و تفرش كتابت كرده، كه حاكي از اقامت او در 
اين شهرهاست. بهاری سيستانی، كه مير ابوالمفاخر را در 
سال 1010ق در اصفهان ديده، او را از سادات و اعيان و 

اكابر تفرش ذكر كرده است.2

خاندان
خاندان ابوالمفاخر از سادات حسيني تفرش اند و با آنكه 
برادرش:  دو  اما  نبودند،  مشهور  فضل هللا  پدرش  و  خود 
نّواب  تاريخ  مبادي  رسالۀ  مؤلف  ُمنشي،  محمدحسين 
1. فهرست نسخه هاي خطي كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي، ج 28،  

صص 88ـ  95.
2. نك: «قسمتی از تذكرۀ خيرالبيان»، مقاالت عارف، ج 2، ص 169.



دورة دوم، سال چهارم، شمارة 39، خرداد و تير 61389

رضوان مكان (شاه صفي) و ميرابوالبقاي شاعر، متخلص 
به بقايي، در روزگار خود، شهرت داشتند.

چيزي  او  دربارۀ  و  است  ابوالمفاخر  پدر  فضل  هللا.   .1
آورده  خود  مجموعۀ  در  ابوالمفاخر  آنچه  جز  نمي دانيم 
است. او در برگ 110 مجموعه، سروده اي از پدرش در 
نّور  مغفورم  «والد  عنوان  با  خان  پيرمحمد  وفات  تاريخ 

ضريحه فرموده» نقل كرده:
چون جهان منزل درد و الم است

هيچ كس را گل شادي نشكفت
قـصـۀ پيــر مـحـمـد خـان [را]

دل ماتمـزدۀ مـن چـو شنفت
سـال تـاريـخ وفــاتـش ُجـستـم

«آه از پير محمدخان» [گفت]
ماّده تاريخ برابر با سال 969 ق است و در اين سال 
پدرش زنده بود، اما در سالي كه سرودۀ او را نقل كرده، 

درگذشته بوده است.1
مؤلف  و  است  ابوالمفاخر  برادر  محمدحسين:  مير   .2
رسالۀ مبادي تاريخ زمان نّواب رضوان مكان (شاه صفي). 
از  منظوم  تاريخي  ماده  رساله،  اين  در  محمدحسين  مير 
«ميرابوالمفاخر،  عنوان  با  او  از  و  كرده  ثبت  ابوالمفاخر 
مير  دربارۀ  بهرام نژاد،  آقاي  است.2  كرده  ياد  فقير»  برادر 
و  مبادي...  رسالۀ  وي،  از  بازمانده  آثار  و  محمدحسين 
مجموعۀ منشآت مفصًال نوشته اند،3 و آنچه بر آن مي توان 

افزود، چنين است:
تا   1010 از  (تأليف  خرابات4  تذكرۀ  ناشناختۀ  مؤلف 
و  ابوالمفاخر  (برادر  بقايي  حال  شرح  ذيل  در  ق)   1025
ميرمحمدحسين تفرشي) نوشته است كه در سال 1025ق 
كه شاه عباس اول (حك: 996 1038 ق) واليت تفرش را 
به نّواب حسين خان ميرزا سپرد، همراه او به تفرش رفته 
و در آنجا با مير محمدحسين (برادر ميرابوالبقا، متخلص 

به بقايي) ديدار كرده است:
در شهور سنۀ 1025 بعد از فتح هرات كه نّواب كامياب 
صاحبقراني، تفرش را بعد از فوت مرحوم وليخان به نّواب 
حسين خان ميرزا، ولي نعمت اين فقير، مرحمت فرمودند، 
در خدمت نّواب مشاراليه وارد تفرش شد و مالقات سيد 
كه  او،  برادر  محمدحسين  مير  و  [ميرابوالبقا]  مشاٌراليه 
ميرعبدالغني  و...  خوب  منشي  و  است  فضيلت  كمال  در 

[تفرشي] ميسر شد...5

نامه اي چند نيز از مير محمدحسين تفرشي در برخي 
از مجموعه ها ثبت شده است:

در مجموعۀ خطي شمارۀ 3050 كتابخانۀ ملي: نامه اي 
از او خطاب به طالب خان، و جواب طالب خان به وي.6

آيت  هللا  كتابخانۀ  شمارۀ 13601  خطي  مجموعۀ  در 
مرعشي نجفي: نامه و يا نامه هايي از او.7

بياني:  مهدي  مرحوم  كتابخانۀ  منشآت  مجموعۀ  در 
نمونه اي از انشاي محمدحسين تفرشي.8

شمارۀ  مجموعۀ  از  جايي  در  ابوالمفاخر  ميرابوالبقا:   .3
با  اسالمي،  شوراي  مجلس  كتابخانۀ  در  محفوظ   8536
و  نموده  ياد  خود  برادر  عنوان  به  ميرابوالبقا  از  صراحت 

ابياتي را از وي نقل كرده است:
برادرم ميرابوالبقا رحمه  هللا تعالي به مدح خاقان اكبر 

جّنت مكان گويد:
شاه عادل دِل جـم قدِر فريـدون فرمـان

داور دادده خصـم ُكـِش ُملـك ستـان...
شاه عّباس كه چون تيغ برآرد ز غالف

 زهره خوناب شود در بدن شير ژيان...
(برگ 221)

ابوالمفاخر در جايي ديگر از مجموعۀ مذكور نيز، بدون 
اشاره به نسبت برادري اش با ميرابوالبقا، اشعاري را از وي 
ثبت كرده، و از تخلّص «بقايي» كه در مقاطع اشعار آمده، 

مي توان دريافت كه همان ميرابوالبقاست:
برادرم رحمه  هللا تعالي :

شادم از وي گرچـه با مـن وعـدۀ بيداد كـرد
كز نويد وصل خود، جان غمين را شاد كرد...

1. سالهاي 1031 (برگ 26 و 33) و 1047 ق (برگ 211) در پايان 
برخي از مطالب مندرج در مجموعۀ ابوالمفاخر، مشهود است.

2. نك: مبادي تاريخ زمان نّواب رضوان مكان (شاه صفي) ← تاريخ 
شاه صفي، ص 228.

3. نك: تاريخ  شاه صفي، ص پنجاه و دو ـ هشتاد و هشت. 
4. دربارۀ اين تذكره، نك: تاريخ تذكره هاي فارسي، ج1، ص 169 

ـ 172.
5. تذكرۀ خرابات، برگ 55.

6. فهرست نسخه هاي خطي كتابخانۀ ملي، ج 6، ص 849.
7. فهرست نسخه هاي خطي كتابخانۀ آيت هللا مرعشي، ج 34، ص 

.457
8. نسخه هاي خطي، دفتر 2، ص 47.
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قصـۀ شيـريـن خسـرو خلـق را از يـاد شـد
تا «بقـايــي» داستـان عاشقـي بنـيـاد كـرد

(برگ 216)
آنكه در طـّرۀ تو تاب انداخـت

دل ما را در اضطراب انداخت...
دي «بقـايـي» به فتـوِي ساقي

دفتـر زهـد در شـراب انداخت
 (برگ 216)

حضور  در  را  جامي  عروض  رسالۀ  كتابت  ابوالمفاخر، 
برادرش ميرابوالبقا به اتمام رسانيده است:

اواخر  پنجشنبه  روز  جامي:  عروض  رسالۀ  انجامۀ 
رفيع...  حضرات  خدمت  در   1031 سنۀ  االولی  جمادي 
و  شمساآقامحّمدمؤمنا  و  اميرابوالبقا  فخام...  كرام  عظام 
ايوان  در  اميرمحّمدمهديا  مظّفرا  و  جالل آقامحمدزمانا 
باالخانۀ نّواب محراب خان كه بزمي بود و حضرات، دماغ 
بياني از كيفّيات مختلفه رسانيده بودند، ذّرۀ حقير، اين 

رساله را به اتمام رسانيد (برگ 33)
سال  تا  ابوالبقا  كه  دريافت  مي توان  فوق  انجامۀ  از 

1031 ق زنده بوده است.
ميرابوالبقا، متخلص به بقايي، از سرايندگان و دانشوران 
نيمۀ دوم سدۀ دهم و نيمۀ نخست سدۀ يازدهم هجری 

است و شرح حال او را برخي از تذكره نويسان نوشته اند.
صادقي كتابدار به ذكر خصوصيات اخالقي او بسنده 
در  و  شوخ طبع  مؤدب،  خوشرفتار،  مردي  را  او  و  كرده 

معاشرت با مردم، عاري از نفاق و دورويي دانسته است.1 
تقي الدين اوحدي از او با عناوين «فاضل با علم و ادب»، 
«فاضل كامل صاحب طبيعت قراردادۀ زمان»، «مستجمع 
كماالت و مستحضر حاالت» و... ياد كرده2 و نوشته است 
كه در سال 1000 ق او را در اصفهان و قزوين مي ديده و 

با او همصحبت، يار و رفيق بوده است.
تقي الدين از اقامت او در همدان نيز خبر داده است.3

مؤلّف ناشناخته تذكرۀ خرابات، كه در سال 1025 ق 
در تفرش، ابوالبقا را ديدار كرده، او را «به كمال فضل و 

فراست» موصوف دانسته است.4
اميرابوالبقا تذكره اي مشتمل بر شرح حال سرايندگان 
نيست  دانسته  كه  است  مي نوشته  اول  عباس  شاه  زمان 
اوحدي  تقي الدين  نه.  يا  بوده  رسانده  پايان  به  را  آن  آيا 

نوشته است:
... تذكره يي در پيش داشت و مدتهاي مديد در جمع 
آن زحمت مي كشيد و به اتمام آن سرگرم بود، ندانستم 
به كجا رسانده و چه كرده چگونه ساخت، و او را تا بعد 
تكميل، سنۀ الف هجريه [1000 ق] در صفاهان و قزوين 

مي ديدم.5
مؤلف ناشناخته تذكرۀ خرابات كه در سال 1025 ق با 
ميرابوالبقا در تفرش مالقات كرده بوده، از تذكرۀ وي خبر 

داده، آن را ستوده و به ناتمامي اش اشاره كرده است:
... كتابي در ذكر شعراي ايام نواب كامياب... نوشته، الحق 
عبارات  و  زده  تازه  حرف  تازه  بغايت  و  نوشته  خوب  بسيار 

خوش كار فرموده، ان شاءهللا به اتمام آن موفق شود.6
مال عبدالباقي نهاوندي نيز از وجود تذكرۀ ميرابوالبقا 
كه شرح حال پدر و برادرش در آن آمده بوده، خبر داده 

است.7
به هرحال، از تذكرۀ ميرابوالبقا اثري نمانده8 و چندي 
از سروده هاي او در تذكره ها9 و مجموعۀ شمارۀ 8536 كه 
و  ثبت  شده،  تحرير  و  تدوين  ابوالمفاخر  برادرش  توسط 

ضبط گرديده است.

استادان ابوالمفاخر
از  آنكه «شرذمه اي  ضمن  صفي  شاه  تاريخ  در  ابوالمفاخر 
مناقب و مآثر» ميرزا ابراهيم همداني (درگذشتۀ 1026ق) 
را به قيد عبارت درآورده، به فيض يابي خود نزد او اشاره 

كرده است:
راقم، روزگاري از بحر افادتش به فيضي وافر و قسطي 

[احتماالً: حّظي] اوفر، حائز بودم.10
1. مجمع الخواص، ص 548.

2. عرفات العاشقين، ج 1، ص 548.
3. همان، ج 1، ص 548.

4. تذكرۀ خرابات، برگ 55.
5. عرفات العاشقين، ج 1، ص 548.

6. تذكرۀ خرابات، برگ 55.
7. مآثر رحيمي، ص 836.

8. تقي الدين اوحدي، سطري چند از تذكرۀ بقايي نقل كرده است 
(نك: عرفات العاشقين، ج 1، ص 606 ـ 607).

100؛  ص  مجمع الخواص،  56؛  ـ   55 برگ  خرابات،  تذكرۀ   .9
عرفات العاشقين، ج 1، ص 548.

10. تاريخ شاه صفي، ص 39.
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حضور  همدان،  يا  و  اصفهان  در  ابوالمفاخر  احتماالً 
كسب  وي  از  مدتي  و  دريافته  را  همداني  ابراهيم  ميرزا 

فيض كرده است.
او در مجموعۀ خود (برگ 107) نيز از ميرزا ابراهيم با 
عناوين «استاد البشر والعقل الحادي عشر، سلطان الحكما 
و العرفاء المتألّهين» ياد كرده و مصنفات او را بر شمرده 

است.
ابوالمفاخر در مجموعۀ خود از مير داماد (970 1040 
ق) نيز با حرمت بسيار نام بُرده و در جايي (برگ 182) او 

را «استنادي و استادي» خوانده است:
من  الحسيني،  ابوالمفاخر  االحرف،  كاتب  اقول   ...
الحضرة  من  الفاترة  بقريحتی  استفدته  الذي  اللطائف 
و  االواخر  برهان  و  االفاضل  سلطان  القّدوسية،  المقّدسة 
االوائل، استنادي و استادي، خاتم الحكماء والمجتهدين... 

محّمد الباقر المتخلّص باالشراق نّورهللا مضجعه...
ابوالمفاخر در جاهاي ديگر مجموعۀ خود نيز، مطالب 

و سروده هاي از ميرداماد نقل كرده است:
ميرمحمدباقر سلّمه هللا :

كو سري كو سر فتراك تو يك چند نداشت؟
يا دلي كو شكن زلف تو در بند نداشت؟1

(برگ 104)
برد هللا  باقر  اميرمحّمد  االشراق  في  الحكماء  لخاتم 

مضجعه :
نمي دانم چه سازم باز در بازي چوگانش 

سري هر روز مي بايد كه سازم گوي چوگانش...2
(برگ 102)

نامه ای از ميرداماد به مال عبدهللا شوشتری:
محمدباقر  امير  الكل،  في  الكل  استاد  مستطاب،  نواب 
عبدهللا  موالنا  آخندي  مكان،  رضوان  بندگان  به  اشراق، 
(برگ  عرف...3  امرءاً  رحم   هللا  نوشته اند.  تعالي  رحمه هللا 

(135

نقل لطيفه ای از ميرداماد
برهان  و  المتألّهين  سلطان  علي  الواردات  لطائف  من 
باقر  اميرمحّمد  حكيم االشراق،  المكاشفين،  و  العارفين 

الشهير بالداماد نورّ هللا ضريحه... (برگ 232).
شخصيت  به  ابوالمفاخر  ارادت  مي بينيم  چنانكه 

او  از  كه  اشعاري  و  اقوال  عناوين  از  ميرداماد،  دانشورانۀ 
نقل كرده، آشكار است و احتماالً مدتي از محضر او كسب 

فيض كرده است.

سروده هاي ابوالمفاخر
ابوالمفاخر به گواهي سروده هايي كه به نام خود در تاريخ 
شاه صفي4 و مجموعۀ شمارۀ 8536 محفوظ در كتابخانۀ 
مجلس شوراي اسالمي، ثبت كرده و اشعاری كه بهاری 
سيستانی از او در تذكرۀ خيرالبيان آورده،5 شاعر نيز بوده 
رسالۀ  در  نيز  تفرشي  محمدحسين  مير  برادرش  است. 
مبادي تاريخ... دو بيت از او متضمن ماده تاريخ سفر شاه 
صفي (1038ـ1052ق) به كاشان در سال 1038ق آورده 

است.6
رسالۀ  و  صفي  شاه  تاريخ  در  وي  از  شده  درج  ابيات 
مبادي تاريخ ماده تاريخ اند و حاكي از عالقۀ ابوالمفاخر به 

وقايع نگاري.
از  رباعي  يك  نيز  خود  مجموعۀ  در  ابوالمفاخر 

سروده هايش را با عنوان «لمحّرره» ثبت كرده است:
تا شوق حجاز در دلم جا دارد

چشـم ............................ دريـا دارد

باشد كه ز آرزو به كامي برسد
ای سخت دل؟ از تو اين تمنا دارد

(برگ 223)
بهاری  را  ابوالمفاخر  سروده های  از  بيت  شانزده 
سيستانی در تذكرۀ خيرالبيان نقل كرده و آورده است: در 
تاريخ سنۀ عشرين و الف كه راقم اين حروف به اصفهان 
به شرف سجدۀ اشرف، سربلند گرديد، مير مذكور، كمال 
آميزش و گرمی به اين فقير داشتند. در آن ايام، جهت 

تحرير تذكره، اين ابيات را قلمی فرمودند.7
1. اين غزل در ديوان اشراق (چاپ سميرا پوستين  دوز) نيست.
2. اين غزل در ديوان اشراق (چاپ سميرا پوستين دوز) نيست.

در  و  نوشته  عبدهللا شوشتري  مّال  به  ميرداماد  كه  است  نامه اي   .3
مصّنفات ميرداماد (ج 1، صص 603 ـ 604) چاپ شده است.

4. تاريخ شاه صفي، صص 21 ـ 22، 32، 120، 149 ـ 150.
ص   ،2 ج  عارف،  مقاالت  خيرالبيان»،  تذكرۀ  از  «قسمتی   .5

169ـ171.
6. «رسالۀ مبادي تاريخ»، تاريخ شاه صفي، ص 228.

7. «قسمتی از تذكرۀ خيرالبيان»، مقاالت عارف، ص 169.
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او در تاريخ شاه صفي نيز اطالع داده است كه از جانب 
شاه صفي «به نظم مثنوي مشتمل بر تعريف اشرف» مأمور 
شده بود.1 نمي دانيم آيا او به سرايش اين مثنوي، توفيق 

يافته است يا نه.
به هر حال، ظاهراًَ ابوالمفاخر، بيشتر به سوانح نگاري مشهور 
بوده و به شاعري تشخص نيافته است و به همين دليل، نام او 

را در تذكره هاي نوشته شده در دورۀ صفوي نمي يابيم.
بهاری سيستانی، كه ابوالمفاخر را به سال 1010ق در 

اصفهان ديده، دربارۀ او نوشته است: 
از سادات و اعيان و اكابر تفرش است و كمال فضيلت 
شيوۀ  به  و  نموده  علوم  مطالعۀ  مدتها  و  دارد  دانش  و 

سخنوری و معانی گستری و نديمی مايل است.2
و  تاريخي  پراكندۀ  يادداشتهاي  صفي  شاه  تاريخ  جز 

ادبي از ابوالمفاخر نيز در مجموعه اش مسطور است.3

نكتۀ پاياني
آقاي بهرام نژاد با استناد به ترقيمۀ دستنويس تاريخ شاه 
است،  ايرلند  چستربيتي  كتابخانۀ  به  متعلق  كه  صفي، 
ديگر  سويي  از  و  دانسته،4  1078ق  را  آن  اتمام  تاريخ 
آيا  يافته.  تولد  سال 988ق  در  ابوالمفاخر  كه  مي دانيم 
او در 90 سالگي تأليف تاريخ شاه صفي را به پايان بُرده 

است؟
بعيد مي نمايد كه او تا اين سال، زنده بوده باشد. سال 
كتابخانۀ  در  محفوظ  دستنويس  كتابت  تاريخ  1078ق، 
نمي توان  الكتاب...»  «تّمت  عبارت  از  و  است  چستربيتي 
تاريخ تأليف آن را دريافت. پاياِن بسياري از آثار خطي با 
همين عبارت رقم خورده است، كه ُمبّين تاريخ كتابت اثر 

است، نه تأليف آن.
ق   1052 سال  در  را  صفي  شاه  وفات  ابوالمفاخر، 
گزارش كرده5 و تا اين سال، زنده بوده است و با توجه به 
تاريخ تولدش در 988 ق، در آن سال، 64 سال از عمرش 

مي گذشته است.

كتابنامه
تهران،  گلچين معاني،  احمد  فارسي،  تذكره هاي  تاريخ  ـ 

سنايي، چاپ دوم، 1363ش.
ـ تاريخ شاه صفي، تأليف ابوالمفاخر بن فضل  هللا الحسيني،  
به انضمام مبادي تاريخ زمان نّواب رضوان مكان (شاه 

با  التفرشي،  الحسيني  محمدحسين  تأليف  صفي)، 
تهران،  بهرام نژاد،  محسن  تعليقات  و  تصحيح  مقدمه، 

مركز پژوهشی ميراث مكتوب، 1388ش.
 3841 شمارۀ  دستنويس  ناشناخته،  خرابات:  تذكرۀ  ـ 

كتابخانۀ ملي ملك.
ـ ديوان اشراق، سرودۀ مير محمدباقر داماد، با پيشگفتار 
پوستين دوز،  سميرا  كوشش  به  جهانبخش،  جويا 

تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، 1385ش.
اوحدي  تقي الدين  عرصات العارفين،  و  عرفات العاشقين  ـ 
تهران،  نصرآبادي،  ناجي  محسن  تصحيح  بلياني، 

اساطير، 1388ش.
مرعشي  آيت  هللا  كتابخانۀ  خطي  نسخه هاي  فهرست  ـ 
همكاری  با  نجفی،  مرعشی  محمود  سيد  نجفي، 
مرعشی،  آيت هللا  كتابخانۀ  قم،  امينی،  محمدحسين 

ج 34، 1385ش.
شوراي  مجلس  كتابخانۀ  خطي  نسخه هاي  فهرست  ـ 
اسالمي، سيد جعفر حسيني اشكوري، تهران، كتابخانۀ 

مجلس شوراي اسالمي، ج 28، 1388ش.
انوار،  عبدهللا  ملي،  كتابخانۀ  خطي  نسخه هاي  فهرست  ـ 

تهران، ج 6، 1379ش.
كوشش  به  نهاوندي،  عبدالباقي  رحيمي،  مآثر  ـ 
مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  نوايي،  عبدالحسين 

فرهنگي، 1381ش.
عبدالرسول  ترجمۀ  كتابدار،  صادقي  مجمع الخواص،  ـ 

خيامپور، تبريز، 1327ش.
موقوفات  بنياد  تهران،  نوشاهی،  عارف  عارف،  مقاالت  ـ 

محمود افشار، ج 2، 1386ش.
تهران،  نورانی،  عبد هللا  اهتمام  به  ميرداماد،  مصّنفات  ـ 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و ...، ج 1، 1381ش.
دانشگاه  مركزي  كتابخانۀ  (نشريۀ  خطي  نسخه هاي  ـ 
تهران)، تهران، كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران، دفتر 

2، 1341ش.

1. تاريخ شاه صفی، ص 191.
2. نك: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي، 

ج 28، ص 95.
3. تاريخ شاه صفي، ص بيست و چهار.

4. «قسمتی از تذكرۀ خيرالبيان»، مقاالت عارف، ج 2، ص 169.
5. همان، صص 202 ـ 204.



دورة دوم، سال چهارم، شمارة 39، خرداد و تير 101389

«حافظ» و «اشعاري نويافته از مير كرماني»

فرزاد ضيائي حبيب آبادي 
با ياد استاد منوچهر مرتضوي

هنگامي كه كتاب ارجمند شاعران قديم كرمان پژوهش 
مقاله اي با نام «حافظ و  سيد علي ميرافضلي را خواندم، 
شاعران قديم كرمان» پرداختم كه در كتاب ماه ادبيات، 
شمارۀ 39، به چاپ رسيده است. يكي از شاعراني كه در 
آن كتاب معرفي و اشعارش نقل شده، مير كرماني (زنده 
در 732ق) است كه شباهتهاي ميان اشعار او و حافظ را 

نيز در مقالۀ خويش باز نموده ام.

گزارش  گرامي  مجلۀ   36 شمارۀ  در  ديگر  سوي  از 
ميراث (آذر و دي 88) مقاله اي با عنوان «اشعاري نويافته 
از مير كرماني» به قلم آقاي جواد بشري به چاپ رسيده 
 است. آقاي بشري در مورد اين اشعار نويافته نوشته است: 
كرماني]  مير   =] او  اشعار  از  هم  كاشي  تقي الدين   [...]»
اين  خوشبختانه  است.  داشته  اختيار  در  منابعي  يا  منبع 
بخش از تذكرۀ تقي كاشي در نسخه اي آشفته كه بيشتر 
به  او  (مسودۀ)  پيشنويس  و  مؤلف  خط  به  قسمتهايش 
شمار مي رود اخيرا در كتابخانۀ چشمۀ رحمت هند يافت 
شده  است. اين دستنويس را به تازگي در ميان لوحهاي 
كتابخانۀ  چند  از  اسالمي  ذخائر  مجمع  كه  فشرده اي 
كه  يافتم  آورده،  ايران  به  و  كرده  تهيه  شبه قاره  كوچك 
كشف مهمي است. [...] تقي از مير 194 بيت در 86 فقره 

گزينش كرده كه 151 بيت آن نويافته به شمار مي رود و 
بسيار ارزشمند است» (گزارش ميراث، همان، ص131).

باري اينك براي تكميل مقالۀ پيش گفتۀ خويش، اشعار 
نويافتۀ مير كرماني را نيز از منظر همانندي هاي لفظي و 
به  را  نتيجه  و  مقايسه  شيراز  خواجۀ  سخن  با  مضموني 
در  كه  (شماره هايي  مي نمايم  تقديم  ارجمند  خوانندگان 
مقابل نام مير كرماني خواهد آمد، ناظر به شمارۀ صفحات 

مقالۀ آقاي بشري در گزارش ميراث شمارۀ 36 است):
1. من مرد زهد و توبه و پرهيز نيستم

شيـخ محلـه پند مـده گو دگر مرا 
(مير: 33)

ما مرد زهد و توبـه و طامـات نيستيم
با ما به جام بادۀ صافي خطاب كن 

(حافظ: 310)1
2. آن سرو نازنين كه دل آرامگاه اوست

خورشيد، سايه پروِر رلف سياه اوست 
(مير: همان)

اي خونبهاي نافـۀ چيـن خـاك راه تـو
خورشيـد، سايـه پروِر طرف كاله تو 

(حافظ: 317)
3. در نمونۀ زير نيز همانندي وزن و مضامين و قوافي 
ميان شعر حافظ و مير كرماني ديده مي شود، با اين تفاوت 

كه مير در غزل خود از رديف هم استفاده كرده است: 
دلم ستايش باالي سرو دارد دوست 

كه درسرم هوِس وصل سرو بااليي است 
(مير: همان)

به روز واقعه تابـوت ما ز سرو كنيد
كـه مـي رويـم بـه داغ بـلنـد بـااليـي 

(حافظ: 370)
خـالف  عقل بود ديده بستـن  از رويـت 

چرا كه  ديدن  روي  تو  خوش تماشايي است 
(مير: همان)

مكدر  است  دل  آتش  به خرقه  خواهم  زد
بيـا ببيـن كه كـرا مـي كنـد تماشايي 

(حافظ: همان)
1. ديوان حافظ، قزويني غني،  با مجموعه تعليقات و حواشي عالمه 
اساطير،  پنجم،  چاپ  جربزه دار،  ع.  اهتمام  به  قزويني،  محمد 

تهران، 1374، ص268.
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4. دراز دستـي باد صبـا تمـاشـا كـن
كه  چون  در آن  سر  ِزلف  تو  پيچ  و تاب انداخت

گهـي كه طـرۀ طـرار تـو پريشـان شد 
دل شكستۀ شهري در اضطراب انداخت 

(مير: 34)
بنفشه طرۀ مفتول خود گره مي زد

صبا حكايت زلف تو در ميان انداخت 
(حافظ: 105)

5. مير اگر در وصف  حسنت  ده  زبان  شد دور نيست 
«چـون  معانـي  جمع گردد شاعري  آسان بود» 

(مير: همان)
عشق و شباب و رندي مجموعۀ مراد است

چون  جمع  شد معاني گويِ بيان توان زد 
(حافظ: 178)
(چون  كرماني  مير  بيت  دوم  مصراع  است  گفتني 
از عنصري است كه عوفي در  معاني جمع گردد...) عين   اً 
لباب االلباب نقل كرده و صورت كامل بيت عنصري چنين 

است:
زآنكه جودش جمع گردانيد معني هاي نيك

چون معاني جمع گردد شاعري آسان بود1
6.گفتم  كه  كنم  وصف  جمالت  خردم  گفت 

 كـاري مكـن  آغـاز  كـه انجـام نـدارد 
(مير: همان)

ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست
هرچـه  آغـاز  نـدارد نپـذيرد انجـام 

(حافظ: 259)
7. طالب وصل تو از تيغ نمي آيد شد (؟)

عاشق  روي  تو جان «رقص كنان» مي بازد 
(مير: 35)
مصراع  پايان  در  بشري  آقاي  مي بينيم  چنان كه 
است  جهت  بدان  اين  و  نهاده اند  سؤال  عالمت  نخست 
مصدر  از  منفي  اخباري  مضارع  (فعل  «نمي انديشد»  كه 
صورت  پس  خوانده اند.  شد»  «نمي آيد  را  «انديشيدن») 

درست بيت مير چنين است:
طالب وصـل تو از تيغ نمي انديشد

عاشق روي تو جان رقص كنان مي بازد
و حافظ گويد:

زير شمشير غمش رقص كنان بايدرفت 
كآنكه شدكشتۀ او نيك سرانجام افتاد 

(151)
8. به جهد ما نشود آرزوي مـا حاصل

عنايت تو مگر دستگير ما باشد 
(مير: همان)

مـا بدان مقصد عـالـي نتوانيم رسيد
هم  مگر پيش  نهد لطف  شما گامي چند 

(حافظ: 192)
9. رونق روي تو الله زار ندارد

زينت حسن تو نـوبهار نـدارد
هيچ نيرزد دلي كه عشق نورزد

هيچ ندارد كسي كه يار ندارد 
(مير: 36)
كه به لحاظ وزن، رديف و محتواي كلي با غزل زير از 
حافظ قابل مقايسه است. البته بديهي است كه به دليل 
كامال  گوينده  دو  ابيات  مضامين  «قافيه»،  بودن  متفاوت 

همسان نيست. حافظ گويد:
روشـني طلـعت تـو ماه نـدارد

پيش تو گل رونق گياه ندارد 
(161)

10. اي سراپاي وجود تو به زيبايي فاش
صورتي خوشتر از آن نقش نبندد نقاش 

(مير: 37)
غير از اين نكته  كه  حافظ  زتو ناخشنود است

در سراپاي  وجودت هنري  نيست  كه نيست 
(حافظ: 132)

11. فتنه  انگيزّي و شوخي در جهان
هسـت كـار غمزۀ جادوي تو

(مير: 38)
عالم  از شور و شر عشق خبر هيچ  نداشت

فتنه انگيز جهان، غمزۀ جادوي تو بود 
(حافظ: 206)

1. لباب االلباب، محمد عوفي، از روي چاپ اروپا، با تصحيحات مجدد 
و حواشي و تعليقات سعيد نفيسي، كتابخانۀ ابن سينا، كتابخانۀ 

حاج علي علمي، اسفند 1335.
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12. اي از فروغ روي تو خورشيد آيتي
حسن و مالحت تو ندارد نهايتي 

(مير: 39)
اي قـصـۀ بهشت ز كـويت حـكـايتي

شـرح جـمـال حــور زرويت روايـتـي 
(حافظ: 334)

13. اي صورت  خوبت صفت لطف الهي 
بر قدرت حق داده جمال تو گواهي 

(مير: همان)
روي خوبت آيتي  از لطف بر ما كشف  كرد

زان  زمان  جز لطف  و خوبي  نيست در تفسير ما 
(حافظ: 101)

حافظ  ابيات  ميان  كه  بود  شباهتهايي  گذشت  آنچه 
است  اميد  رسيد.  نظر  به  كرماني»  مير  نويافتۀ  «اشعار  و 

دوستداران سخن خواجه را به كار آيد.

بشري  آقاي  مقالۀ  مورد  در  نكته  چند  به  پايان،  در 
اشاره مي نمايم. باشد كه مقبول افتد:

1. سيم و زر ما «اشك رخ» ماست وليكن 
كامي  نشود حاصل  از اين  سيم  و زر ما 

(ص33)
بايد  عطف)  واو  (با  رخ»  و  «اشك  نخست  مصراع  در 
باشد. شاعر اشك خويش را به سيم، و رخ زرد خود را به 
زر تشبيه كرده و اين از مضامين رايج شعر فارسي است، 

چنانكه في المثل حافظ گويد:
تَرِك  درويش  مـگير اَر نـبود سيـم  و َزَرش

در غمت  سيم  شما را شك  و ُرخش  را، زرگير 
(ص230)

است:  چنين  مير  نخست  مصراع  درست  صورت  پس 
سيم و زر ما اشك و رخ ماست وليكن.

2. عشق تو شـد مقـيم دل دردمـند من 
آري مقيم گنج بود منزل خراب 

(ص33)
معناي درستي  شده،  صورتي كه نقل  مصراع دوم به 
سبق  ضايعات  از  دوم،  لَخت  در  مقيم  واژۀ  ظاهراً  ندارد. 
ذهن كاتب بوده و به جاي آن بايد كلمۀ مقام را مي نشانده 
است. اما بر اثر اشتباه ذهني، مقيِم مصراع نخست را در 

بيت  درست  ضبط  پس  است.  كرده  تكرار  دوم  بيت  نيم 
چنين است:

عشق تو شد مقيم دل دردمند من
آري مقام گنج بود منزل خراب

مقام  و  مقيم  ميان  كه  جناسي  از  نيز  ديگر  شاعران 
هست سود جسته اند. حافظ گويد:

تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است
همواره مرا كوي خرابات مقام است 

(ص118)
3. عاشق تفاوتي ننهد سر و نوش را

كز دست دوست هرچه ستاند پسند اوست 
(ص33)

«كذا  نوشته اند:  نوش»  و  «سر  درمورد  حاشيه  در 
في االصل. شايد ”زهر و نوش“ بوده است.»

اين  نگارندۀ  اختيار  در  خطي  نسخۀ  تصوير  اگرچه 
نخست  مصراع  در  «سر»  مي رسد  نظر  به  نيست،  سطور 
تركيبي  نوش  و  نيش  چه  «زهر»،  نه  باشد  نيش  تحريف 
پس  است.  شاعران  همۀ  مستعمل  و  جاافتاده  شاعرانه، 

مصراع اول بايد اين گونه باشد:
عاشق تفاوتي ننهد نيش و نوش را

4. از حاصِل عمرش نبود هيچ حياتي
آن كس كه مي عشق تو در جام ندارد

(ص34)
اين بيت را در كتاب شاعران قديم كرمان (ص424) 
در  را  حياتي  كلمۀ  و  بودم  ديده  صورت  همين  به  نيز 
مي دانستم.  معني  مخل  و  نادرست  نخست  مصراع  پايان 
به نظر مي رسد آقاي بشري نيز بيت مذكور را عيناً از روي 
كتاب شاعران قديم كرمان نقل كرده اند، نه از روي نسخۀ 
نويافته. چه در تصويري كه متضمن پنج بيت از اين غزل 
مير است و در ص40 مجله چاپ كرده اند سه تفاوت عمده 
در ضبط بيت ديده مي شود: 1. به جاي «حياتي»، تمتع 
جاي  به   .2 مي شود.  درست  آن  با  شعر  معني  كه  آمده 
جاي «آن كس»،  و 3. به  دور جهانش  عمرش»،  «حاصل 
«هر دل» ضبط شده، يعني در نسخۀ نويافته، شعر مير 

بدين صورت است:
ا ز دور جهانش نبود هيچ تمتع

هر دل كه مي عشق تو در جام ندارد
ضمناً در اين تصوير يك بيت ديگر هم آمده كه آقايان 
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مير افضلي و بشري هيچ يك آن را ثبت نكرده اند:
در روي زمين مرِغ دلي نيست كه امروز

صياد سر زلفتو [=زلف  تو] در دام ندارد
5. گر نخواهد و براند چاره  جز تسليم  نيست 

من   مطيعم  امر او را تا چه   فرمان   مي رسد 
(ص35)
«نخواهد» و «براند» هر دو يك معني مي دهد. به جاي 
«نخواهد» ظاهراً بايد بخواند باشد تا معني بيت به سامان 

آيد:
گر بخواند ور براند چاره جز تسليم نيست

اين مضمون نيز از مضامين مشترك شعر فارسي است 
و به اقامۀ شواهد حاجت نيست.

6. همه حقيقت محض است عشقبازي من
گمان مبر كه درو بوي از مجاز بود 

(ص35)
از  اگر «بوي» در مصراع دوم غلط چاپي نباشد ظاهراً 
ويژگيهاي رسم الخطي نسخه بوده و امروز بايد به صورت 

بويي بنويسيم.
7. ... ز سـوز سيـنۀ احـباب كن بيـان 

رمزي ز آه و نالۀ عشاق عرضه دار
(ص36)
اگر مجاز باشيم در مورد «افتادگي»هاي متون كهن به 
حدس و گمان متوسل شويم، مي توان حدس زد كه به  
جاي آنچه از آغاز مصراع نخست افتاده واژۀ رازي باشد: 
(رازي)  واژه  بيان).اين  كن  احباب  سينۀ  سوز  ز  (رازي 
در مقابل واژۀ «رمزي» كه در آغاز مصراع دوم آمده قرار 

مي گيرد.

8. غـم تو را كه غـالمّي او كني شادي 
بهر بها كه فروشند من خريدارم 

(ص37)
در مصراع نخست به جاي «كني» بايد «كند» باشد: غم 

تو را كه غالمّي او كند شادي... .

ظاهراً بايد كم كم غلطهاي چاپي را از ويژگيهاي خط 
هيچ نوشته اي نيست  فارسي به حساب آوريم! زيرا تقريباً 
كه خالي از اين عيب باشد. (و نمي دانم در همين مقاله 
نيز چند غلط چاپي رخ خواهد داد!). باري در مقالۀ آقاي 
 [] در  (آنچه  شد  ديده  زير  مورد  چهار  سه  هم  بشري 

مي آوريم، صورت درست واژۀ مورد نظر است):
شوريـده دلي نيست در اين دور كه او را

«تا» [با] سلسلۀ زلف تو پيوند نباشد 
(ص35)

گه گه  بسوي  احسان  شوي (؟) شكستگان  بين
درياب [درباِب] هر كه  باشد احسان  زيان ندارد 

(ص36)
اي بـاد اگر كني گـذري سوي آن نگـار

پيغام ما برو بر و پيغم [پيغام] او بيار 
(همان)

من آن نيـم كه شكايت كـنم ز بـيدادش
هزارجان گرامّي  من  فدا باشد [بادش] 

(ص37)
نه  چنان  سير [اسير] گشتم كه  نجات  اميد دارم 

چه كنم چه چاره سازم  كه به جان  رسيد كارم 
(همان)


