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جریانشناسی نثر ادبی در دورة صفوی ،با تکیه بر آثار نصیرای همدانی
دکتر سعید شفیعیون
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چکیده
در میان زوایای تاریک تاریخ ادبیات فارسیییج یریان انشییانویسییی و متع آات ن بهویژه در
دورة صفوی بسیار مهم و قابل تحآیق است .صرف نظر از این که هنوز بسیاری از اط اعات
ما در باب انواع ادبی منثور ک اسیی مان ناقص و بعضیا اشتااه استج باید ففت که در دورة
مورد بحثج خ اف تصیور رای،ج یریان انشیانویسیی از مهمترین فعالیتهای ادبی به شمار
میرفته و خ اف شیعر که زما اختیار

درسیت یا ل

بعضیا در دست عوا افتاده بود و

مدعیانی بیویه پیدا کرده بودج نثرنویسییی شییون خود را همچنان از لحاظ ادبی و ایتماعی
حفظ کرده بوده؛ به فونهای که بی هیچ ارز فذاری باید ففت که انشیییام همننان نشیییان
فضییل و کماح حآیآی بود .برخی از ادبای این عصییر مانند ظهوری ترشییی،یج میرزا ی الا و
طغرای مشییهدی در ح م سی سی هداران یریان نثرنویسییی به شییمار می مدند که نصیییرای
همدانی از بریسیتهترین ایشیان است .از این شخص و ثار وی تا به امروز اط اعات بسیار
اندک و مغشوشی به دست رسیده است؛ بهخصوص ن که به واسط تشابه نا و تخ ص و
تآریب زمانی با شییخصیییتهای ادبی دیگری در میخته اسییت .تحآیق حاضییر که در اصییل
کوشییشییی اسییت برای یافتن ح آههای مفآودة یریانهای ادبی تاریخ ادبیات فارسییی و
شیناخت و معرفی فمنامان ب،رگ ادوار مهم این حوزهج ماتنی بر اط اعات دست اوح از ثار
خطی نصییرا و منابع ادبی-تاریخی ن روزفار است .این پژوهش عم ا نخستین ت ا

برای

روشین شیدن ابهامات زندفی و ثار این نویسیندة دورة صیفوی است که شاعر بریسته و
سختهای نی ،در این دوره به شمار می ید.
کلیدواژهها :نصیرای همدانیج عصر صفویج احواحج شعرج منشآتج دیاایهج نسخ خطی.
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 -1مقدمه

با فذشییت سییالیان دراز از پژوهشهای یدی و دانشییگاهی در دو حوزة تاریخ ادبیات و نوعپژوهیج
هنوز که هنوز اسیت فا های اسیتوار برداشته نشده و ال ب ننه هست افر بهک ی فارغ از این دقیآه و
دلدله نااشیدج یا ت رار ک یات و احیانا توسیع تحآیآات استادان کهن میهنی است و یا عموما طر خا
و ناتما نظریههای یدید خاریی در تطایق ناهمگون با ادبیات ماسییت .اینها ت ا های بعضییا نافریا
و بیاری به هر یهتی در تعری

و تایین و طاآهبندی ثار و اصیییط احات و ع و ادبی اسیییت که عم ا

دسیتاوردی قابل قاوح و کار مد ندارد و صرفا دعوی پیشتازی در مسیر قاف

وانگاردفرایی و مُدمداری

است.
اما ننه به فمان ما برای این عرصی تحآیآی در اولویت اسییت و ی،و ضروریات به شمار می یدج
بررسییهای اصییل و عمیق تکنگارانه اسیت که در حآیآت تشییخیص ح آههای اتصاح و فاه کش
نشیانههای فمشیدة یریانهای مشیهور و مهجور ادبی فارسی است .بدیهی است که نآط ع،یمت این
سییر پژوهشییج شیناسیایی ثار شیاعران و نویسیندفان است و فا پسینج تصحی دقیق نها و نهایتا
تحآیق در ی،ئیات احواح و ثارشیان است .از اینجا میباید با تجهی ،نظری و برقراری نظامی شموحمندج
یریانهای ادبی را اعم از سییینتهاج انواعج نآد و نظرات ادبی و امثالهم از طریق بررسیییی یک یک این
تحآیآات رصیید کرد و سییرانجا به شیی ل پژوهشهای یامعنگر و ژرفاندیشییانه به عرم مخاطاان
یدی رساند.
این مسییولهج خاصییه در تحآیآات ادبی قرن دهم تا دوازدهم قابل تومل اسییت؛ ع یالخصییوص ن ه
ادبییات این دوره هم بیه لحیاظ نفو و توثیرفذاری ایتماعی و هم از منظر فسیییترة یغرافیایی و دامن
زمانیا

مجموع رنگینی از اط اعات یقیمتی در باب فذشییت ادبی ایران به دسییت میدهد .ضییمنا

باید ففت که تمای ،نسیای ادبیات این عصر نسات به ادبیات رای ،پیش از خود ج به ساب برخورداری
از مختصیات تاریخ و فرهن

قرون وسیطایی و خصایص ادبی دورة ک اسیک هنوز حتی بر لالب اهل

تحآیق و ادیاان روشیین نیسییت و پژوهشهایی خرد و الاته عمیق در این حوزهج میتواند بعضییی نآاط
تاریک و ن ات باریک در باب ادبیات کهن پارسی را روشن و تایین کند.
در بین زمینههای تحآیآی ادبیات این دوره از ثار منثور

بسییار لف ت شده است؛ بدین تصور که

مرتا ن بسیا فروتر از ثار منظومش است و وقی چنان ندارد؛ به طوری که نهایتا چنین شده که امروز
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صیییحی این بخش از ادبیت و ادبیات این عصیییر نداریم .در

حالی که باید ففت نثر این روزفار هم مانند شیییعر

در طرزهای مخت

و فونهها و خردهفونههای

متنوعی تج ی یافته اسییت و اسییتادان صییاحب سییاک و اسییالیای شییناخته شییده ایرانی و هندی در این
عرصیه یولان میدادند؛ مانند ظهوری ترشی،یج میرزا ی الاج طغرای مشهدی و نعمتخان عالی شیرازی
از ایرانیان و از هندیان ابوالفضییل ع امیج عنایتال ه کناوی لاهوری و برادر

محمدصییال  .ن ت ظری

قابل کر در این میان ن ه این نوع نثرنویسییان فنیج ال ب خود از شییاعران طراز اوح سییاک هندی به
شییمار می یند؛ مانند ظهوری ترشییی،یج طغرای مشییهدیج نصیییرای همدانی و بیدح ده وی .در میان
محآآان تنها صییفا (1۳3۳ج ج  )1162-1221 :2اسییت که تا حدی توانسییته به اهمیت و معرفی یریان
نثرنویسییی در این روزفار بپردازد و انواع ن را بر اسییاس موضییوعات ن طاآهبندی کند .ضییمن ن که
نظر و پسیند اسیتاد بی ال ه صیفا نسیات به سایر استادان نسل پیشین نسات به نظم و نثر دورة صفوی
معتدح و منصییفانهتر اسییت و شییناخت و فاهی بیشییتری در باب ادب این روزفار داردج باید ففت به
سیییاب اقتضیییائات ن روزفار و کماود منابع و فذر ک ی و سیییریع بر ثار و یریانات ادبی این دورهج
بسیییاری از اط اعات و دیدفاههای تحآیآی ایشییان نیاز به توسییعه و یر و تعدیل دارد .از این رو در
مآال حاضیر به بررسیی احواح و ثار ی ی از استادان نثرنویسی خصوصا در نگار

نوع ادبی «دیاایه»

یعنی نصییرای همدانی پرداختهایم .نثرنویس مشیهور و شاعر عالم روزفار صفویه که الاته در هند بسیار
معروفتر از ایران بوده( )1و خود نی ،پیوسیییتیه بر این فمنیامی و مجهوحالآیدریا

در مطاوی ثار

توکید دارد .شییگفت ن که صییفا (همان )16۳۳ :با ن که انشییای او را «اسییتوار و زیاا» وص ی

کرده و

منشیآت وی را در ن زمان «سیرمشیق مهارت در ترسیل» عنوان کردهج از او تنها در بخش شاعران این
دوره نا برده اسییت .ری اف،ون بر این نوع بیاعتناییهای شییایع پژوهندفان یدی امروزین به ادبیات
دورة مورد بحثج شیی ختگی ادبای فذشییته در نآل احواح خود و ب،رفانشییان باعث شییده اسییت تا
فاهیهای ما از نصییرا و ثار

بسییار مغشو

و ماهم باشد؛ چنان که زندفی و ثار

با چند تن از

معاصیییرانش در هم میخته اسیییت و ی ،با دسیییتیابی به ثار وی و تصیییحی و تحآیق نها همچنان
نمیتوان به اط اعات مسیتند و درسیتی رسیید .ضمن ن که این دشواریها را در پیشین پژوهش و نآد
منابع مورد اشییاره قرار دادهایمج بی هیچ ب،رگنمایی باید ففت که در این مآاله با دسیییتیابی به تما ثار
شیناختهشیدة نصیرا و الاته در دسترسج و تصحی و تحآیق ن برای نخستین بار توانستهایم به توصی
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و تشیری احواح و ثار نصییرای همدانی و یایگاه او در ادبیات فارسیی بهویژه ساک موسو به هندی
دست یازیم.
 -1-1پیشینة پژوهش

در باب نصیییرا و ثار

تا به امروز مآال پژوهشییی و کتاب مسییتآ ی به چاد نرسیییده و ننه هسییت

شیر احوالی مختصیر و نآل چند شیاهد ت راری است در کتابهایی مانند تاریخ ادبیات صفا (1۳3۳ج
ج)16۳2-16۳1 :2ج ب،رفان و سییخنسییرایان همدان (درخشییانج )۳23-۳23 :1۳21ج مدخل «نصیییرای
همیدانی» در تیذکرة پیمانه (ف نین معانیج  )221-2۳2 :1۳13و دانشییینام ادب فارسییییج بخش ادب
فارسیی در شیاه قاره (ضیاییج 1۳36ج ج )2222 :2و یا اشاراتی پراکنده و بسیار مجمل در مطاوی تاریخ
ادبیاتها مثل تاریخ نظم و نثر در ایران از سیعید نفیسیی و یادداشتهای مینوی و فهرستنویسان نسخ
خطی مانند چارل ،ریو و عارف نوشییاهی و بعضییا کتب ترایمی چون ریحانۀالادب که این چند فآرة
خر به سیاب خصی ت ت خیصیی و فآدان نظر تح ی ی و ت راری بودن مطالاشان مورد نآل و اریاع در
این مآاله قرار نگرفتند .الاته ف نین معانی (1۳19ج ج )1221 :2بار دیگر در ضییمن شییر حاح ی ی از
همنامان ویج خوایه نصیییرالدینج به نصیییرا اشییاره کرده و ن اتی را در نآد ی ی دانسییتن این دو نفر
توسییی برخی تذکرهنویسیییان متذکر شیییده و بهکل معتآد اسیییت که بر خ اف خوایه نصییییرالدین
همدانیج نصیرای امامی همدانی هرف ،به هند نرفته است.
 -2-1نقد منابع

قدیمیترین مناعی( )2که در ن از نصیییرا سییخن به میان مدهج تذکرة خیر الایان اسییت که از نصیییرا چند
اط اع بدیع به دسیت داده اسیت .مواردی مثل مهایرت وی از همدان به شیراز برای ط ب ع م و دیگر
ن،د شیاه تآیالدین محمد که در سیایر منابع قدیم و یدید نیافتیم (م کشیاه سییستانیج :1۳31

ت مذ
.)۳22

دومین مناع تذکرة عرفات العاشیییآین (اوحدیج 1۳39ج ج )2223 :3اسیییت .او در نجا بدون کر
مادأج به مهایرت نصییییرا به اصیییفهان برای ط ب ع م در اوان یوانی اشیییاره میکند .اوحدی (همان:
 )222۳-2222همننین در شیییر حاح خوایه نصییییرالدین بن خوایه محمود همدانی اط اعات قابل
تویه و مسییتندی ورده اسییت که تذکرهنویسییان بعدی با بیاعتنایی به مطالب وی احواح و ثار این دو
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تن را بیا ی یدیگر در میختیهاند .همینیا باید ففت که با ویود دسیییت کم چهار سیییاح توخیر زمانی
عرفیات نسیییات به خیرالایانج در باب نصییییرا مطالب اوحدی ب یانی به احتماح قوی قدیمتر از مطالب
م کشیاه سیستانی است؛ بدین قرینه که در اوصافی که وی از نصیرا داردج وی را «یوانی [ ]...در اواخر
حسن» توصی

میکند.

سییومین مناع کهن و مهم که مطالب تازه و مسییتندی در باب نصیییرای همدانی نآل کرده اسییتج
تذکرة نصیر بادی (نصیر بادیج  )221 :1۳33اسیت .نصیر بادی برای نخسیتین بار زادفاه دقیق نصیرا را
مشیخص میکند و تس

وی به ع و ج بهخصوص ریاضی را فوش،د میکند و همننین به نآل از دایی

خود به همنشیینی نصییرا با شییخ بهایی و محات بسیار شیخ نسات به وی اشاره میکند .از نا دیوان و
تاریخ فوت وی هم او اوح کس اسیییت که یاد میکند .خوشیییگو پس از کر قوح نصیییر بادی بهنافاه
احواح وی را با نصییییرای شییییرازی خ

میکند و میفوید که وی اواسییی عمر به هند مد و ی،و

برکشییدفان شییاهیهان شیید .سیپس قطع تعمی تاریخ فت ب خ نصیییرای شیییرازی را در  1621توسی
شیاهیهان به حسیاب نصیرای همدانی فذاشته و نی ،خطا شاهجهانی را هم از او دانستهج زمان مرگ او
را سیییاح اوح سییی طنیت اورنی

زیبج 1619ج ففته اسیییت (برای نصییییرای شییییرازی ریوع کنید:

شاهجهاننامهج بیتاج ج  263-263 :2و پادشاهنامهج . 1313ج ج .)221 :2
تذکرة ریامالشییعرای واله دالسییتانی که سییهم عمدها
اسییتج چی ،قابل تویهی ندارد ی ،این ه نویسییندها

رونویسییی از تذکرة عرفاتالعاشییآین

احتماح داده که هر سییه شییاعر یعنی نصیییریج

خوایه نصییرالدین همدانی و نصییرای همدانی ی ی باشیند (دالسیتانیج 1۳32ج ج  .)2232 :2شاید از
همین روسیت که بیت یل را که اوحدی (1۳39ج ج  )2222 :3یل شواهد خوایه نصیرالدین همدانی
وردهج در بین اشعار نصیرا نآل کرده است (دالستانیج 1۳32ج ج :)2231 :2
به ن رسید که با بخت من شود یکرن

ز بس که زل

تو در فتاب میفردد

تذکرة تشی دة ( ر بیگدلیج  )93 :1۳33اط اعات بسییار مختصیری در باب موطن و دانش نصیرا
ورده اسیییت .در تیذکرة بهیارسیییتیان سیییخن ظیاهرا برای اولمیادهتاریخ منظو فوت نصییییرا مده
اسیت(صیمصا الدولهج  .)22۳ :1۳33مابآی تذکرهها سخن تازهای ی ،نآل چند اشتااه ندارند مثل تذکرة
فتاب عالمتاب (اختر هوف یج  )321 :1۳92که مرگ وی را  166۳و او را از شییعرای دورة شییاه عااس
ثانی نآل میکند.
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شییایان کر ن که بر ما هنوز مع و نیسییت که ف نین معانی ( )2۳1 :1۳13چرا تا این حد اصییرار
دارد که «نصییرای همدانی هرف ،به هند نرفته اسیت و بیتی دربارة هند در دیوانش نیست»؛ در حالی که
ابیات در توصییی

هندج در دیوان نصیییرا که دسییت کم دو نسییخها

هم در دسییترس ایشییان بودهج به

صییراحت مده اسییت .الاته باز هم شییگفتانگی ،اسییت که ف نین معانی (1۳19ج ج  )1221 :2معتآد
اسیت که ابیاتی از خوایه نصییرالدین همدانی در تذکرهها بهاشتااه به نصیرای همدانی نسات داده شده
و «فهرسییتنویسییان دیوان نصیییرالدین محمود را به ل

از نصیییرا دانسییتهاند» .عجیب ن که به ی،

فهرسیت نسیخههای کتابخان م ی که دیوان نصیرا را به نصیرالدین بن مسعود برویردی همدانی نسات
دادهاندج هم فهرسییتهای مورد مطالع ما ن را از نصیییرای همدانی دانسییتهاند .ظاهرا تنها یک رسییال
ف سییفی به زبان عربی با نا «الجار و التفویض» به خوایه نسییات داده شییده و الاته سییاح مرفش همان
سیاح مرگ نصیرا یعنی  16۳6عنوان شده است .به هر روی ما نی ،مانند صفا (1۳3۳ج ج  )16۳۳ :2بنا به
قراین متعددی مناعث از ثار منظو و منثور وی معتآدیم که نصیییرا قطعا به هند رفته اسییت؛ اما در این
باب که از سیتایندفان اکارشیاه بوده باشیدج با صیفا همداستان نیستیمج چون فواهی بر این امر در دست
نداریم .صییفا (همانیا) بهدرسییتی با ت یه بر دیاایه یا خطاهای که نصیییرای همدانی بر رسییال عروم
محمد مؤمن حسیینی اسیتر بادی نوشتهج باور دارد که وی به درفاه قطبشاهیان ف نده راه یافته است؛
ولی بیا این حیاح بر میا مع و نیسیییت که چرا ف نین معانی (1۳19ج ج  )12۳3 :2با ویود تصیییری
نصیییرای همدانی به نامش در خطاه و نی ،نا امیر قطبشییاهی بر این باور اسییت که این همان رسییال
قطای اسیت و از ن خوایه نصییرالدین و نه نصیرای همدانی است؛ رسالهای که هیچیک از منابع مورد
وثوق ایشیان به خوایه نصییرالدین نسیات ندادهاند و ما احتماح میدهیم ف نین معانی این رساله را از
نظر نگذرانده و صیرف نا قطبشیاهیان در ن وی را بدین امر متآاعد کرده است .همین اشتااه محتمل
بعدها در دانشینام ادب فارسیی (ضییاییج  )2222 :1۳36ت رار شیده است .مینوی ()۳21-۳2۳ :1۳32
نی ،در یادداشیتهایش با ات ا به تذکرة تشی ده و ی ی از نسیخ ثار او مآداری عاارات منشآت وی را
به همراه شیر حاح بسییار موی،ی ورده است .مابآی منابع یدید مانند ب،رفان و سخنسرایان همدان
مط یب قیابیل تویه و تازهای ندارند و حتی فرفتار پارهای اشیییتااهات شیییدهاند .چنان که همین مناع
اخیرالیذکر نصییییرا را «م یا نصییییر یا خوند نصییییرای همدانی» مینامد (درخشیییانج  )۳23 :1۳21و
نویسیندها

با اسیتناد به این سیخن که نصییرا در دايرةالمعارف الاسی امیه و ریحانۀالادبج م ا نصیرال هج

ساح پنجاهم

29

یریانشناسی نثر ادبی در دورة صفویج با ت یه بر ثار نصیرای همدانی

نامیده شیییده اسیییتج او را شیییافرد میرداماد (  1622 .ه ).معرفی میکند .وی همننین در نآل تریم
نصییرای همدانی از ریامالشیعرا دچار خطا شیده و خوایه نصییرالدین همدانی را میرزا نصیر تهرانی
عنوان کرده اسییت (همان)۳23 :؛ در حالی که اط اعات ارائه شییده در ریامالشییعرا مربوط به خوایه
نصیییرالدین همدانی اسییت و واله دالسییتانی در ریامالشییعرا خوایه نصیییرالدین همدانی و نصیییرای
همدانی را ی ی دانسته است.
 -2احوال نصیرای همدانی

از زندفی نصییرا اط اع صیری و مسیتآیمی ی ،مطالب چند مناع اصییل دسیتیاب کسیی نیست و از
اشیعار و ثار
فی ،و فن

نی ،به واسیط بیان شیاعران احساسات درونی و یا صنعتبازی لفظی و اشارات بسیار
نمیتوان فاهیهای قابل تویه و مطمئنی حاصل کرد.

 -1-2نام و نشان

نامش محمدج لآاش نصییرالدین و تخ صیش نصییر اسیت که به سییاب زادفاهشج همدانج به نصیرای
همدانی یا به عاارت دقیقتر نصیییرای امامی همدانی شییهرت دارد که این انتسییاب خرین به سییاب
نسیییاتش بیه مرقید امیا زاده سیییهیلع ی اسیییت .مح ی واقع در کرهرود یا کرج ابیدل

ن روزفار

(مسییتوفیج 226 :1۳39؛ صییادق اصییفهانیج  )112 :1۳33و شییهر شییازند این زمان در چهل کی ومتری
ینوب لربی اراک (یعفریج 1۳39ج ج )321 :1اسییت .خود وی در ثار منثور

بارها به عنوان «محمد

نصیییر الامامی الهمدانی» اشییاره دارد( .)۳الاته نصیییرا در ی ی از منشییآتش شییعری از اوحدی مرالهای یا
اصییفهانی ( )121 :1۳12ورده و بدون کر نا شییاعرج وی را همشییهری خود خوانده اسییت که افر
منظور

بهواقع اوحدی باشییدج باید ففت که اینجا به حسییب اشییتراک موطنج اصییفهانج خود را با او

همشهری دانسته است.
چی،ی که باید متذکر شید شااهت نا وی با خوایه نصیرالدین همدانی است .از شخص اخیرالذکر
تنها در سیه مناع کهن نشان یافتیم :نخست نفایسالمآثر (کامی ق،وینیج  )213 :1۳92که او را تنها فرزند
خوایه محمود همدانی عنوان کرده و چند بیت شییعر برای وی شییاهد ورده اسییت؛ شییواهدی که تنها
یک بیت از نه بیتش با عرفات مشیییترک اسیییت .در عرفاتالعاشیییآین (اوحدیج  :1۳39ج -2222 :3
 )2223در باب وی مده که «از اکابر همدان و ک انتران صییاحب قدرت نجاسییت .بای ایشییان همه

یستارهای نوین ادبی (ادبیات و ع و انسانی سابق)

۳6

شمارة اوّح

عظیمالآدرج ی یلالشیون مدهج در اصل از م وک عجمند که بعد از اس ا در ش ست ی،دیرد ید ایشان
از مداین به همدان انتآاح نمودهج سیاکن شیدهاند .احفاد امجاد ایشیان همه فاضل و سرور و دانا در امور
دین و دنیا توانا و مشیارالیه بودهاند و خوای مذکور مسیتجمع کمالات وافی و مسیتحضر حالات شافی
فردیده .از موطن به هند مدهج مدتی سییاحت نمود و بعدما در خدمت قطبشیاه مدتها به سر کرد و
ن شیییاه در ت ریم و تعظیم و خیدمیت وی بیش از پیش ماالغه میفرمود و او را پدر خود میخواند و
بیدین مااهات نی ،مینمود؛ چه دودمان ایشیییان به لایت ب،رفند و وی بسییییار خو فهمج خو طاعج
سیخندانی ب،رگمنشج خو نویسج خو صحات بوده و در هند فوت شده و مسعودبی
فرزنیدان اوسیییت و حیدربی

همدانی که یار یانی مؤل

همدانی از

اسیییتج در سیییفر عراق به هند رفیق بودهج

پسیرزادة او» .از بین حدود شست و هفت بیت شاهد شعری نآل شده برای نصیرا بیست و هفت بیتش
در اصییل از نصیییرای همدانی اسییت و در دیوان وی ثات شییده اسییت .این که اوحدی چآدر در نآل
احواح این دو تن خ

کرده باشدج بر ما کام ا روشن نیست.

در مجمعالخواص (صییادقی کتابدارج  )296-239 :1۳23اشییارهای مختصییر به نا وی و پدر

و

دری فضی ش شیده و مده که پسر وی از ایران به هند مهایرت کرده است .چی،ی که در اینجا شایان
کر اسیتج برویردی دانسیتن اوست .تا نجا که ف نین معانی (1۳19ج ج  )12۳3 :2بر صاحب تذکرة
صیییا ف شییین (بهوپیالیج 1۳33ج ج  )1692 :2خرده میفیرد و میفویید ک م «ی،دیردی» در واقع
تصییحی

«برویردی» اسییت .فویا خ اف این سییخن ف نین درسییت باشیید و بتوان ففت که ننه

تصیحی

استج ضا «برویردی» ریامالعارفین (ل هنویج  )232 :1۳11است .به عاارت دیگرج اصل

صییحی نسییبنام نصیییرای مورد نظرج خوایه نصیییرالدین همدانی ابن خوایه مسییعود ابن خوایه
حسینبیک «ی،دیردی» اسیت که بهوپالی ورده اسیت .در واقع این سی سی ه نسب برساخت اط اعات
اوحدی در عرفات اسییت؛ یعنی این که ایشییان در مداین بودند و بعد از شیی سییت ی،دیرد به همدان
مدند .الاته به فمان من زمین این اشیتااه هنی ف نین معانیج سیخن درخشیان ( )۳22 :1۳21است که
احتمالا اسیاسیش قوح صیاحب تذکرة نشیتر عشق (عظیم بادیج 1۳91ج ج  )1166 :2است که در شر
مهایرت خاندان خوایه میفوید« :بعد قضیی برویرد که احواح ن به کتب تاریخ ماسیوط است» و از
همینیا پیداسییت که برویرد باید تصییحی

ی،دیرد باشیید .الاته نصیییراهای دیگری مثل نصیییرای
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شییرازی و نصییرای اصیفهانی هم هسیتند که فاه منابع یدید در شیر حاح نصیییرای همدانی ضرب
کردهاند.
 -2-2تاریخ تولد و مرگ

در مورد تیاریخ تولد و لاز زندفی نصییییرا مانند بسییییاری دیگر از ب،رفان ادب هیچ اط اعی نداریم و
حتی باید بگوییم که تنها از پان،ده سییاح خر زندفی ( )1612وی قراین تاریخدار در دسییت داریم .در
باب مرگ نصییرا نخسیتین بار نصیر بادی (همانیا) سیخن ففته و تاریخش را  16۳6ففته است و در
تذکرة بهارستان سخن (صمصا الدولهج )22۳ :1۳33ج ماده تاریخ این ساح چنین مده است:
تاریخ وفاتش ز خرد مییستم /ففتا ز «سریر فضل» افتاد «نصیر»
این در حالی اسییت که نصیییرای همدانی در دیاایهای که بر دیوان ح یم زلالی نوشییتهج سییاح مرگ
زلالی را 16۳1ه.ق ثات میکند و به نظر میرسید که فارغ از درسیتی و نادرسییتی قوح نصیرای همدانی
در تاریخ مرگ زلالیج نصیییرا تا  16۳1زنده بوده و پس از این سییاح خاری از او به دسییت نیسییت .ن ت
تاریک مهم دیگر این دیاایه اشیاره به ی ی از حاکمان کشیمیرج ابونصر ظفرخان()2ج است که افر منظور
همان ظفرخان احسیین باشیید که در  1622به نیابت از پدر

حاکم کشییمیر شییدج عم ا تاریخ فوت

مشیهور نصییرا حداقل ده دوازده ساح به توخیر میافتد؛ مگر این که چنین فرم کنیم که کاتاان نا وی
را مث ا به یای نصییرای شییرازی در متن دیاایه اف،وده باشیند و این بسییار بعید است .الاته در عناوین
دیاایهها بعضیا اتفاق افتاده اسیت که مث ا نامهای به وی نسات داده شده که در سایر منابع به نا دیگری
اسیت؛ مثل «قورق شراب» که به صائب هم نسات داده شده است؛ ولی عنوان امضایی وی( )2که معمولا
در مطاوی منثوراتش می یدج بسییار شا و لیر طایعی خواهد بود که برای کسان دیگر یعل شده باشد.
فرضییهای دیگر هم میتوان طر کرد و ن این اسیت که تاریخ و مادهتاریخ مشهور فوت وی را متع ق
به خوایه نصییییرالدین همدانی بدانیم که در این صیییورت منافی قوح عرفات خواهد بود؛ زیرا اوحدی
در زمان تولی

و یا ختم کتابشج  1622-1622ت ویحا مدعی اسییت که وی هنگا نگار

شر حالش

مدتی اسیت که روی در نآاب خاک کشییده است .مگر ن که این تریمه را متع ق به ساحهای ت میل
عرفیات بیدانیم؛ چرا کیه میدانیم اوحدی تا سیییاح  1622پیوسیییته در حاح ت میل ترایم کتابش بوده
است(.)1

۳2

شمارة اوّح

یستارهای نوین ادبی (ادبیات و ع و انسانی سابق)

 -3-2سیر و سیاحت

چنان که ففتیم نخسیتین نشیانهای تاریخی از زندفی نصییرا مروب به سیاحهای خر عمر اوسییت که
نخستین ن وقتی است که وی (نصیراج 1۳962ج گ )26به شیراز رفتهج این ل،ح را ساز کرده است:
مژده یاران سیییحرسییینجی به شییییراز مده

ک ،لمش یونان به ب دیده دمسییاز مده []....

سییای ی تاریخپرسییان ففت یارب کیسییت این

هاتفی ففتا «نصیرالدین به شیراز مده» [1612ق]

و نی ،مادهتاریخی (نصیراج 1۳962ج گ )26که در فت فنجه توس شاه عااس ففته است:
شییییاه عییاییاس ن کییه از اقییاییاح او

خییواب در چشییییم عییدو الییمییاس شیییید

میینییهییی لیییییب از پییی تییاریییخ فییفییت

«در محر فنجییه از عااس شییید» [1612ق]

هر چند از شیعر اخیر و نی ،سیفر نصیرا در این روزفار به شیراز نمیتوان مطمئن بود که فویندها
حتما در فنجه همراه لشیی ر شییاه عااس بودهج میتوان ادعا کرد که وی دسییت کم از این زمان با دربار
میخواسییته مربوط باشیید و یا در ارتااط بوده اسییت( .)3بر این اسییاس میشییود چنین تصییور نمود که
اوحیدی ب ییانی بیه سیییایب مهایرتش در  1612به هندج متویه این تآرب و کماحیافتگی وی ناوده و
بیشییتر شییناختش از نصیییرا مربوط به زمان ورود

به اصییفهان بوده اسییت .چنان که از لحن او کام ا

پیداسییت وقتی که میفوید :وی «یوان ی بود در ن [صیی  :اوان] ادراک و اواخر حسیین به صییفاهان
مدهج در سی ک ط اه به اکتسیاب ع و اشتغاح مینمود .س یآ درستی در شاعری و میل سخن به لایت
تما داشییت .بعد از مدن قایل این ک مات شیینیده شیید در هندج که ترقی بسیییار کرده و در ن زمان هم
ثار رشد و کماح در ناصیه و یاه ویود

ظاهر و باهر بود» (اوحدیج 1۳39ج ج .)2223 :3
را در  1626شیروع به تولی

نهادهج شناخت وی از

در واقع باید ففت که افرچه اوحدی تذکرها

نصییرا قدیمتر از م کشیاه سییستانی صاحب خیرالایان است که در  1613تولی

شده و از طرز سخن

م کشیاه پیداسیت که نسات به اوحدیج دیدار

با نصیرا دیرتر بودهج وقتی که میفوید :نصیرا «منشی

و طالب ع م و فاضیل است و مدتهاست که در شیراز ع و ح می و ریاضی و دیگر ع و رسمیه را
تحصیییل نموده و از ت امذة خدا والامآا شییاه تآیالدین محمد اسییت و از همدان که موطن اصیی ی
اوسیتج بیرون مدهج یهت تحصیل ع و به شیراز ساکن فردیده و به تحصیل مشغوح است و به ففتن
شیییعر نی ،مایل اسیییت» .همننین میدانیم که م کشیییاه در همین ایا به شییییراز هم سیییفر داشیییته
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(سییسیتانیج  )2 :1۳31و به احتماح زیاد وی را از ن،دیک دیده اسیت .از توصی

۳۳

وی ش ار است که

وی مدتها بوده که در محضر شاهتآیالدین محمد شیرازی( )1613 . ( )3کسب ع م میکرده است.
الاته نه اوحدی به شییراز بودن نصییرا و نه م کشیاه به اصفهان بودن وی اشاره میکند؛ ولی ظاهرا
()9

نصییرا از همدان نخسیت به اصفهان مده و در محضر عالمان ب،رفی چون مظفر منجم و شیخ بهایی

کسییب فیض کرده بوده و از منادمان ایشییان بوده (سیییسییتانیج ۳22 :1۳31؛ نصییر بادیج  )221 :1۳33و
سیپس به شییراز یهت ت میل تحصی ات خود شتافته است و در محضر شاه تآیالدین محمد نسابه به
شافردی میپردازد(.)16
ظاهرا در پی بیاعتنایی ب،رفان اصیفهان به نصییرا و یا ویود تع آاتی( )11به شیرازج نصیرا از اصفهان
راهی این شییهر میشییود و چندسییالی در نجا به ت میل تحصییی ات و همنشییینی با ب،رفان ن دیار و
سیتایش برخی صیاحبمنصیاانش میپردازد .از برخی ش واییههای او و م تمساتش از ب،رفان میتوان
محتمل دانسیت که وی شیراز را برای همواری مسیر سفر

به هندوستان و نی ،ی ب حمایت مادی و

معنوی از امثیاح ال یهوردیخیان انتخیاب کرده بوده اسیییت .بنیا به ی ی از نامههای نصییییرا خطاب به
ال هوردیخان به نظر میرسید که منظور نصییرا از «خان»ج ال هوردیخان باشد و نصیرا در این قصیده از
وی نی ،میخواسته تا ایازه سفر به هند بگیرد (نصیراج 2212/12ج ص.)362
با تویه به رسیال لعل قطای و اشیارات وی در دیاای ن به نظر میرسد که وی در بهار  1621در
دکن بوده و رسیییالییها

را کییه در تییاریخ  22محر الحرا  1621بییه پییایییان رسیییانییدهج بییه امیر

قطاشییاهیج محمدق ی قطاشییاهج تآدیم کرده اسییت .به ی ،این قرینهج زمان ورود و خروج وی به هند بر
ما مشییخص نیسییت؛ اما از نامهای که به میرمحمد مؤمن اسییتر بادی از شیییراز نوشییتهج پیداسییت که به
پشیتفرمی( )12وی از این شهر در همان حدود 1626به دکن رفته است .همینیا باید متذکر شویم که
رقع وی در ط ب عینک به شییخ محمد خاتون نمیتواند مربوط به زمان اقامت نصییرا در دکن باشد و
به نظر میرسید تنها حاصیل شنایی وی در این ایا باشد و در واقع باید در همان حدود ورود شیخ به
ایران در مآا ای نی قطبشاه به ایران نوشته شده باشد (اس ندربیک منشیج 1۳32ج ج .)921 :۳
همننین فمان میرود که از یاران و محرکان اصیی ی وی در این ع ،سییفر به هندج ی ی از متنفذان
ن روزفارج میرزا رضیای داب ی باشید که فویا درسیتش دای ی یعنی منسوب به دیوهل است و به ل
در بعضی نسخههای ایران ابل هم ضا شده است(.)1۳

۳2
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ورود وی از هند به ایران نی ،قطعا قال از  1622بوده اسییت (ادام مآاله) و این را از نامها

خطاب

بیه محمیدهیادی کیه در ن وقیت در هند بودهج میتوان با قید تردید تخمین زد؛ وقتی که محمدهادی
فرزند قا رضیا داب ی به هند رفته و نصییرا از همراهی او بازمانده و در اصفهان مانده است .ظاهرا همین
ایا اسیت که در شعری از بیالتفاتی شاه نسات به خود

ش وه میکند و افسوس میخورد که چرا با

شیاه به اشیرف نرفته است( )12و نی ،احتمالا در همین ایا است که رسال تعری

اصفهان را مینویسد و

از فراق شییاه عااس که در فر باد اسییتج ش ی ایت میکند .در چند نامهای که به قا رضییا و فرزندانش
نوشیته اسیتج ضیمن بیان اندوه از فراق و دوری ایشان از اشتیاقش به هند سخن ففته و حتی در ی ی
از این نامهها خطاب به قا رضا بیان میکند که خواب دیده که در بندر سورت است(.)12
در باب این شیییخص و فرزندانش یعنی محمدهادیج خوایه حسیییینا و خوایه فت ال ه ی ،همان
اشیارات مختصیر در نامهها چی،ی نیافتیم .در نامهای که به محمدهادی نوشیتهج خوایه حسینا و خوایه
فت ال ه را صییریحا برادران عظا کرا خطاب میکند ...« :اما برادران عظا کرا کمالا خوایه حسییینا و
ی الا خوایه فت ال ه در اصیفهان بودند و در من،لی مآا داشتند که ( »...نصیراج 1۳161/11ج گ112د).
الاته در یهان رای عااسییی (وحید ق،وینیج  )222 :1۳3۳اشییاره به منازح قارضییا شییده که فویا ی،و
مهمانسیراها و تشیریفات دربار به شیمار می مده اسیت .از ظواهر امر چنین پیداسیت که نام سفار
شیر معماییج شیجرة ماارکهج که مظفر منجم به نصیرا نوشته و وی ن شر را همراه با خطاهای نوشته
و توسی تآیا فرزند ح یم مظفر میفرسییتدج مربوط به همین زمان اسییت و فویا ح یم مظفر با این کار
قصد دلجویی از نصیرا را داشته است.
مایرای سیییفر فر باد ظاهرا چنین بوده که نصییییرا به دسیییتور شیییاه و یا ح یم مظفر و درباریان
میرود؛ ولی بعد از دو سیه ماه بنا به ع ،شیاه برای ین

فریستان یعنی سهشناه دهم ربیعالاوح ه،ار

و بیسییت و پن ،هجری( )11از اردوی شییاهی باز میماند و در همان بهار راهی اصییفهان میشییود و به
اصرار برخی دوستان در من،ح قا رضا مآیم میشود.
دوسیتانش به بهان حضیور او در اصفهان ب ،ها و محفلها میسازند .شنایانی چون خوایه شعیب
اصیفهانی و شیاپور تهرانی و محمدحسین چ پی که نصیرا نامههای متعددی به وی نوشته و یکیا وی
را عمزاده خطاب میکند که به نظر عنوانی تعارفی و دوسیتانه اسییت .این شییخص همان محمدحسییین
چ پی تاری،ی اسییت که از مآربان فرهادخان قرامان و بوده و بعد از نابودی او در  1663به رو و سییپس
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م ه و هند میرود و در نجا از مآربان یهانگیرشیییاه میشیییود و از طرف او مومور خرید یواهرات از
ایران میشیود؛ ولی در نجا به سیاب اصرار محات می ،شاه عااس در عااس باد اصفهان ساکن میشود
و نجا من،لی فراخ و برخی م انهای عا المنفعه مانند حما میسییازد که در ن روزفار بسیییار معروف
بوده اسیت (نصیر بادیج  .)23۳ :1۳33وی تا حدی تفننی شعر هم میسرود .نمونههایی از اشعار

در

تذکرههای خیرالایان ( )۳33 :1۳31و نصیییر بادی مده اسیییت ( .)161 :1۳33وی از منادمین و یاران
مخ ص نصییرا بوده تا بدانجا که وی در نامهای اوضیاع یاری خود

را برای وی مینویسیید و ش وه

از بیاعتنایی ب،رفانی چون ح یم مظفر و شییاه میکند و فاه از فراقش مینالد یا از وی التماس تسییای
فراناهایی میکند که در دست داشته است.
 -4-2ممدوحان و مصاحبان

طاق نسییخههای منشییآت و دیاایههای نصیییرا میتوان از نا های یل با عنوان دوسییتان و شیینایان و
ممدوحان و حامیان وی یاد کرد .افرادی نظیر شییاه عااسج محمدق ی قطاشییاهج شیییخ بهاییج میر محمد
مؤمن اسیتر بادیج میرزا محمدهادی داب یج میرزا معینالدین وزیرج شیخ محمد خاتونج میرزا عادالحسین
منشییالممالکج مولانا مظفر منجمج میرزا محمد هادی داب یج رضا داب یج خوایه فت ال هج خوایه حسیناج
محمدحسییین چ ایج محمودا فی انی و برخی شیییاعران مانند ح یم شییفاییج زکی همدانیج شیییراری
همدانیج میرمغیث همدانیج رشی ی همدانیج مظفر حسیین کاشییج قا شاپور تهرانیج مولانا ش وهی که
در مطاوی ثار

به نامشان اشاره شده است.

در ی ی دو نامه خطاب به قاضیی نورال ه شییوشییتری هم نسییات به وی اظهار ارادت میکند و ابراز
اشیتیاق که بتواند به خدمت وی در هند بشیتابد .بر اسیاس اشیارات وی در این دو نامه اط اعات بسیار
مختصیری در باب نا پن ،فرزند وی و نی ،ظاهرا اقامت کوتاه شیری الدین در شییراز و فسیل شدنش
به سیمت هند ارایه شیدهج ن سیان که نصییرا نامه را به دست وی میسپارد .همننین او از فرزند دیگر
قاضی چنان یاد میکند که پیداست وی مدتها در شیراز ساکن بوده است(. )13
از فرزندان و بسیتگان وی هیچ اط اع صیحیحی در دست نیست .الاته که درخشان ( )۳22 :1۳21از
میرزاحسییننامی سخن میفوید که فویا خواهرزادة نصیراست و م توبی از او در خطاب به معشوقش
ورده بدین مضییمون که «از یم ه م توبیسییت دلنشییین که ی ی از خو

وقان نغ،ففتار به معشییوق

خود نوشیته و نا وی میرزاحسیین خواهرزادة م ا نصیرای همدانی است که قطعا این قریحه و استعداد
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۳1

شمارة اوّح

خود از خاح عارف فاضییل سییخنور خود به ارد برده اسییت .این نامه در سییفینهای نفیس و مخطوط
موسیو به مجموع اردوبادی درج اسیت که به ساح  16۳1نوشته شده یعنی در زمان زندفانی نصیرا و
خواهرزادة او» .هرچند نااید از یاد برد که در منابع قدیم داییتراشیی برای شاعران و ریاح باب بوده؛ به
فونهای که کمتر شاعری در قرن نهم است که خواهرزادة یامی ناوده باشد.
 -3نوعشناسی آثار نصیرا

به لیر از ثار ع می منسیوب به نصییرا که عموما در ف سفه و منطق به زبانهای عربی و فارسی نگاشته
شیده -مثل الجار و التفویضج صدور ال ثرة عن الواحدج فرق بین الفرد و الحصهج و شک و حل منطآیج
اثاات عآلج شیر بیت «تف رج رفتن از باطل سیوی حق» در عرفان و تصیوفج شر قطعهای از انوریج
لعل قطای همان شیر رسیال عروم میر محمد مؤمن حسیینی استر بادیج معما به اسم ولی در شر
یک معماج شییجرة ماارکه-ج ثار ادبی نصیییرا را مطابق عرف میتوان به منظو و منثور طاآهبندی کرد؛ اما
به لحاظ نوعشیناسییج ثار منظو وی را عمدتا در قصیاید مدحیج ل،لیات عاشآانهج قطعات تآاضایی و
معمایی میتوان خ اصییه کرد و ثار منثور وی نی ،عموما شییامل دیاایهها و نامههای تآاضییایی اسییت.
هرچند که از نصییرا در منابع به عنوان نثرنویس بریسیت روزفار خود

یاد شیده استج باید ففت که

از همین تعداد محدود حدود ه،ار بیت او بر خوانندة اهل فن مع و میشییود که زبان و توان شییاعری
او حتی نسیات به شیاعران مشیهور این دوره قابل تویه است و بعضا حاوی انسجا و پختگی شعرای
قوی قرون پیشیین اسیت که بخشیی از این دعوی در شیواهد شعری توضیحی یل مده است .مجم ا
تفصیل ثار وی از قرار یل است:
 -1-3دیوان اشعار

دیوان وی بر خ اف کمحجمیا ج حدود ه،ار و هشییتاد بیت()13ج ال ب قالبهای شییعری را شییامل
میشیود و چنین به نظر میرسید که شاعر میخواسته در تمامی قوالب پرکاربرد عصر خود طاع زمایی
کنید .نگاهی بهویژه بر قصیییاید و ل،لیات و رباعیات وی پای ب ند ناشیییناخت شیییاعری وی را مع و
میدارد؛ هرچند خود معتآد اسیت که به شیاعری بسییار مشیهور اسیت و این به زعم او دور از شون و
ش وه ع میا

است:

به شیییعر شیییهرة فاق فشیییتها این اسیییت

ی ی ز یم یه ل هیای در یهان مشیییهور

ساح پنجاهم
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ش ی سییتهپا شییده فض ی م که هسییت یولانش

ف،ون ز حوصییی کوچ سییینین و شیییهور

سند دهم که صنادید عرصه(ظ:عصر) نشناسند

چو شییاعر از متشییاعرج شییویعر از شییعرور
(نصیراج 2212/12ج ص )362

قصااید :در دیوان نصییرا هشیت قصیده ویود دارد که از این میان مشخصا ی ی که فویا در مد
()19

وزیر یا ی ی از ریاح دیوانی مثل خوایه شییعیب یوشییآانی و یا میرزا عادالحسییین منشیییالممالک
اسیتج به اسیتآااح از قصییدة کماح اسماعیل اصفهانی( )26سروده شده و وزنج قافیه و ردی

ن را تآ ید

کرده است:
صیید بار شییسییت در عرق انفعاحج دسییت

یک صیاحد کشییید به زلفش شماحج دست

(نصیراج 1۳962ج گ)۳2
زانم نمیرسییید بیه سیییر زل

برتیافتیه اسیییت بخیت مرا روزفار دسیییت

یار دسیییت

(کماح اسماعیلج )112 :1۳23
و یا در تنها قصییدة منآاتیا

در سیتایش اما رضا«ع» به استآااح ظهیر فاریابی رفته و حتی بیت او

را (رک :ظهیر فاریابیج  )۳2 :1۳31تضمین کرده است:
ظهیر ففتییه کییه ن سیییاحری کنم در شیییعر

کییه پشییییت پییای زنم معج،ات موسیییی را
(نصیراج 1۳962ج گ)22

همننین وی با اندک اخت افی در قافیه به قوح منتآدان ادبی سیاک هندی قصیدهای در زمین قصیدة
معروف خاقانی( )21دارد که باز ظاهرا ممدوحش ی ی از وزرای ن روزفار است:
صییا چون معنی فروشیید ک ک اختربار من

سیییمییان انجم خرد در کوچییه و بییازار من
(نصیراج 2212-12ج ص)36۳

او در قصییدة دیگر

که به فمان ما مد ال هوردیخان( )22استج دو بیت از محتشم کاشانی را نی،
و

تضییمین کرده اسییت .به عاارتی در هیچ یک از شییش قصیییدة مدحی وی ی ،اشییاراتی بسیییار فن

توصیییفاتی ماهم مشییاهده نمیشییود و تنها «ریما بالغیب» میتوان برخی مخاطاان مدحیههای وی را
حدس زد و مث ا نخسیتین قصییدها
متوفی 1629میشود دانست:

()2۳

را مد ی ی از وزیران دربار شاه عااس مانند قوامای مستوفی

۳3

شمارة اوّح

یستارهای نوین ادبی (ادبیات و ع و انسانی سابق)

قوا سییی یک مروت که رشیییک مرحمتش

نمییکفشیییان شیییده بر زخم مرهم کییافور

ز سیییعی ک یک تو عیدلی فرفته دهر که باز

دهیید ز مییردمییک دیییده دانی عصیییفییور

دسیییت بر قفیا بسیییتند

سییاو که دختر رز را کشیییده اسییت به زور

ز احتسیییاب توا

(نصیراج 1۳962ج گ)۳1
ولی ی ی دو قصیییده هم هسییتند که به هیچ ویه نتوانسییتیم حتی سیی ک و طاآ ممدو وی را
تخمین ب،نیم تا چه رسید به فمانهزنی نا و شخصیتش( .)22لای اص ی و پنهان ال ب قصاید مدحی وی
فخریههایی همراه با شی واییه اسیت .شی ایت از قدرناشیناسیی روزفار و ریاح عصر که فاه همراه با
تهدید مهایرت شاعر به هندج ت خترین اشعار او را رقم میزند(.)22
قطعات :از دوازده قطعهای که در دیوان وی اسیتج ی ی یوابیهای است در سپاسگ،اری از شاعری
که ل،لی به نصیییرا تآدیم کرده و در ن با ویود خواهش نصیییرا مانی بر مسیی وت فذاشییتن یواب
قطعها

از سیوی ن شیاعر قطعهای فرستاده شده و در نسخههای دیوان نصیرا ضا شده است .با این

حسییابج اصییل قطعات نصیییرا 11تاسییت که ی ی از نها عم ا معمایی یکبیتی اسییت .قطع دیگر در
پوز ط ای نصییرا از ی ی از دیوانیان اسیت که با عنوان «صیاحب دیوان اعظم» و «مستشار مؤتمن» از
او یاد شیده و مورد سیتایش قرار فرفته است؛ شخصی که به قوح نصیرا رباعیها و ل،لیات بسیار نغ،ی
هم میسیروده اسیت .قطع دیگر از ینس م تمسیات فرسییه اسیت که در ادبیات منظو ما بسیار رای،
بوده و در ن شییاعران با الراق و طن ،توصییی

اسییب نحی

فرسیین خویش میکردند و برای او از

ممدو ط ب کاه میکردند .قطع دیگر سیه بیت طن ،می ،در توصی
شیاعر خردهحسابی با واق

مسجد و منارة ن است و احتمالا

داشته است؛ چنان که در قطع دیگری قاضی ران را هجو میکند .از چند

قطع دیگر نی ،پیشتر در مااحث احوالی نصیرا سخن ففتیم.
ترکیبات :نصیییرا سییاقینامهای در قالب ترکیببند و در ضییمن ن مد پادشییاه احتمالا شییاه عااس
سیروده که از ویژفیهای اصییل فون سیاقینامه عاری اسیتج زیرا نه ش ایت از روزفار و سردمهری
ابنای ن و توس ی

و تحسییر نسییات به روزفار فذشییته در ن بیان شییده و نه بحر ن مطابق بحر رای،

سیاقینامههاسیت .شعر دیگر این بخش ترییعبندی است که عم ا ش ایت از روزفار و ستایش ظری
شیاعر از خویش اسیت که بسیار توثیرفذارتر از ترکیب نخستین است .به عاارتی میتوان نصیرا را شاعر
ش واییه و فخریه دانست .الاته او خود معتآد است که هنر اص ی او ل،حسرایی عاشآانه است:
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سییییخیین عییاشییییآییانییه میییفییویییم

۳9

لییی،ح دییییگیییران قصیییییییییدة مییین
(نصیراج 2۳۳3ج ص)122

غزلیات :ن،دیک صییید و ده ل،ح از او در نسیییخههای دیوانش مده اسیییت که از این میان حدود
بیسیتوهشت تای ن دوبیتی و تکبیتی است و شاعر نتوانسته نها را به اتما برساند .عمدة ل،حهای
وی مردف اسیتج ن هم ردی های اسیمی و فع ی دشیوار که منجر به پیدایش ترکیاات یدیدج زایایی
و پویایی زبان و همننین ایجاد استعارات و تشایهات خاص شده است.
رباعیات :در کنار قصییاید اسییتوار و برخی ل،حهای لطی

نصیییراج رباعیات وی نی ،زیااسییت که با

تویه به تعداد کمج  21رباعیج پر مضیمون و متنوعالموضیوع اسیت .مضامین رباعیاتش از منآات امامان
تا توصی

زیاایی معشوقج حاح ن،ار عاشق و ن وهش ریا و بخل را در بر میفیرد(.)21

مثنویات :در دیوان وی تنها دو مثنوی اسیییت که هر دو به بحر ه،ج مسیییدس محذوف (مفاعی ن
مفاعی ن فعولن) اسییت .مثنوی  32بیتی اوح که بهظاهر عنوان شییر حاح شییاعر را یدک میکشییدج در
واقع لاری ،از شییی یایات وی از ناسیییازفاری ف کج بدی روزفارج فآر و نداریج و مفاخرههای قدرتمند
اسیت و در نهایت منآات اما ع ی (ع) را شامل میشود .مثنوی 22بیتی دو در ستایش شاه عااس اوح
اسییت .در این مثنوی نی ،پس از مد ممدو از لربت خود و ناسییازفاری دهر ناله میکند و مثنوی را
با دعای توبید به پایان میبرد .در مثنویات او بیشییتر میتوان طرز منظومهس یرایی هندی را مش یاهده کردج
ابیات یل (نصییراج 1۳962جگ )22-22خواننده را بیاختیار به یاد اشعار زلالی میاندازد؛ با این توفیر که
پینیدفیها و افراطکاریهای زبانی او را ندارد:
کیییییم دیییوانییهای از خییود هییراسییییان

ز میین تییا میین بیییییابییان در بیییییابییان

مییرا تییا بییخییت میین نییظییارهفییه شیییید

نگیه چون سیییرمیه در چشیییمم سیییییه شییید

در ن زنییدان کییه میین دار نشیییییییمیین

چیینییان فییم شیییید ز ظ ی ییمییت راه روزن

کییه هییم چییون لییعییاب عیینیی ییاییوتییان

تییینیییییییده بیییر در و دییییوار زنیییدان

چیو خیواهیید بشییی ییفییانیید لننییهسییییانش

کییینییید خیییامیییو

از بیییاد دهیییانیییش

نشییییییینیید هییر د از الییمییاس هییم

ز دح صیییید پییاره بییر دو

نییگییاهییم
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 -2-3آثار منثور

نصیییرا در دیاایهای که بر منشییآت خود نگاشییتهج ضییمن معرفی هنرمندانه و فروتنانهای که از خود
میکندج به «ینون نوشییتن» خود اشییاره میکند و از تحریک دوسیییتانش بر یمع وری «نوشیییتههای
پراکنده» و «اوراق پریشیان» خود میفوید و سیپس فذرا و ک ی به فصوح و ابواب منثورات خود اشاره
میکنید .نظر بیه این کیه هم سیییاک نثر و هم ویژفیهای فونهای دیاایهنگاری بیشیییتر و بهتر مفهو
خوانندفان مآاله فردد و هنرسیازة بیانی اصی ی ن یعنی تناساات لفظی وهنرسازة اص ی معانی ن یعنی
اطناب توصییفی و سیایر هنرسیازههای فرعی ن مثل اسیتعارهپردازی و استشهادات شعری مورد توکید
بیشتری قرار فیردج عااراتی از ن را به عنوان شاهد می وریم:
«فمنامی که مولد
ظیاهر

کرج ابی دل

و متاع روی کار

معارف ژرف و فضییایل شییگرف باشیید و

با باطن ی سیییان و زبانش با دح توأمان .نه از کتاب خدعه بابی خوانده و نه از دسیییتورالعمل

فریب قانونی به چن

ورده و با این کار و بار و کشیییت و کار عجب دار که افر همه عالم ب فیردج

لای تر کند و افر بروج ف ک تما سنا ه فرددج دانهای به او رسد.
رباعی

تو خرسییینیید نیم

زاد کیین کییه لییایییق بیینیید نیییییم

ای چییرخ ز فییرد

فر مهر تو بییا بیخرد و نییااهییل اسیییت

مین نییی ،چینییان اهییل و خییردمیینیید نیم

لایر راسیییت رفته و درسیییت دیده که در نهانخان خموح با بخت سییییاه خود در زیر یک ف یم
خ،ییده و از صیییحات ابنای دهر که در بیمهری خ
پسکوچ خموح از پرتو فتاب یهانتاب ضیمیر

صیییدق بای ع ویاندج دوری ف،یده .با ن که
شیمس بادی شیدهج به تیرهروزی خود ساخته و از

سیایه به فتاب نرفته و به حسین خانگی دوشیی،فان خ وتخان ضیمیرج عشقبازی لاز نهادهج با بنات
اف یار در ییک پیرهن خفتیه و «این ابنیامالم وک» ففته و پنجه در پنج ق م کرده و از عیب و هنر اهل
عالمج در پوسیت کتاب افتاده و فاه از بحرین تفسییر و توویلج درر معانی و لرر بیان به دست انداخته و
فاه از دود چراغ ح مت اشیراق و فرد راه مس ک مشاج کحلالجواهر بصیرت و توتیای بصارت ساخته
و به دسییتیاری قانونج می،ان خطا از صییواب شییناخته و چون کودنمنشییان تما عمر خود صییرف نحو
نفرموده و در تصیییحی ن ات و لغات به صیییحا یوهر لفظ و قاموس قرین مآا و اسیییاس قیاس و
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نصییاب نظم حروف قناعت ننموده و فاهی که از مآالات ب الت یات عرب سیییر فشییته و از متع ّآات
مع ّآات دماغخشیک شدهج به ترانههای رطب چربزبانان عجم ترتیب دماغ حاصل کرده و به فذر (؟)
قافیه فاهی بر رسییایل عروم و قافیه فذر اف ندهج سییاعتی هم به ففتن نظم و نثر و شیینیدن مصییراعی
خو وقت شیده .بعضیی اوقات به تآریب خطابی و بهان یوابی ابداع م توبی و انشام نامهای نموده و
خطا رساله و دیااچ مآاله نگاشته.
نظم

تییا کییی سیییخیین از سیییخیین ربییایم

هییم بییر سییییر مییطیی ییب خییود یییم

در این وقیت یمعی پیاکطینیت روشییینضیییمیر کیه یوهر تشج هوازدة فرمی زبیان و ب به
خاکنشییسییت طاع روان ایشییان اسییتج به ید فرفتند که هر دُر که از ق م رحمت الهی چ یدهج به یک
رشییته انتظا یابد و فلهای یکدسییت که از بالن ضییمیر به روی طایعت خندیدهج به یک دسییته قرار
فیرد و چون از حسین ادا یافت که این نه ه،ح اسیت که میکنند و نه خو

مد است که میفویندج به

یمع این ارقا پریشیان پرداخت و خاطر ایشیان را یمع سیاخت هر چند مع و نیست که از این فن،
باد ورده که به باد رفته سیررشتهای به دست ید .و از این زل

پریشان تاری به چن

رد .من چه دانم

که نامههای من کالذ توتیای کدا پیرزن شیده و حنابند کدا عروس فشیته و افر مسیوّدات من نااشدج
عن اوت بر کجیا تند و افر رقعههای من پیدا نشیییودج رخنههای دیوار به چه چی ،دح خو

کند .باری

هرچه پیدا شیدج اینجا ثات افتاد و هر دُر که پیدا شد در این درج درج یافت و این بیتالشرف معانی به
دو باب ماوّب و به خاتمه ختم شیید و این خان دو در از مدشییید هر بیگانه سییالم و دسیییت تطاوح
دسیتدرازان عرصه از تناوح اثادالایت من ش سته باد .و ثات عاارات فارسی و این دو فصل دارد اوح
در نآیل خطایههای رسیییایل و دیاایههای تعالیق و خاتمههاج دو در کتابات و رقعهها .سییییم در ثات
عاارات عربی و در این هم دو فصییل اسییت اوّح در خطب و دیاایات و خواتیم دو در مراسیی ات و
م یاتایات .و خاتمه در ثات ننه بعد از این رو دهد و از مادأ فیام فایض فردد و افر از ایل مه ت
و از روزفار مسییاعدت باشیید و در باب خاتمه فاتح ابواب معانی و بابالابواب معانی خواهد شیید .و
التوفیق من ال ه الح یم خایر و هو حسای و نعم النصیر» (نصیراج 226۳ج صص .)39-33
بیا ویود این کیه هنوز اط یاعات ما از تعاری

و ویژفیهای فونهای این ثار ادبی کام ا اصییییل و

صییحی نیسییت( )23بدین دلیل که لازم چنین اطمینان و اتآانی نخسییت احصییای تما نها و سییپس
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تصیحی و تنآی و نهایتا تح یل سیاختاریشیان استج میتوانیم با ننه از حدود چهل نسخ خطی به
دسیتمان رسییدهج فارغ از تآسییمات وقی قدما و نساتا مطابق معاییر فونهشناسی امروزج ثار منثور ادبی
وی را به بخشهای یل تآسیم کنیم:
 -1-2-3دیباجهها

دیاایهها که احتمالا همان خطاهها باشییندج نگاشییتههای منشیییانهای اسییت که نویسیینده عموما بر ثار
دیگران و فاه بر ثار خود مینوشیته اسیت .دیاایههای نخست عموما به سفار

نویسنده یا صاحب و

مالک اثر بوده اسییت .در واقع دیاایهنگاری ی ی از فنون نویسییندفی و دیاایه ی ی از فنون ادبی بوده
اسیت .امثاح ی الا طااطااییج ظهوری ترشی،یج طغرای مشهدی و نصیرا از سر مدان این نوع ادبی بودند
و ثار متعددی ویود دارد که اینان بر ن دیاایه نوشیتهاند .در میان دیاایههایی که نصیرا بر ثار دیگران
نوشیییته اسیییتج میتوان به دیاای دیوان زلالی و نی ،مثنوی ویج دیاای م اتیب شییییخ محمد یهرمی
یریانی یا خرقانی اشیاره کرد .دسیت دو دیاایههایی اسیت که بر ثار خود نگاشته است مثل دیاای

دیوان خود و شیر دیوان انوریج دیاای منشیآت خود و دیاای رسیالاتی چون شیجرة ماارکهج رسال
عروم (یا لعل قطای) که در اصیل شیرحی است که وی بر رسال عروضی میرمحمد مؤمن استر بادی
نوشیته اسیت .الاته چند دیاایه نی ،بر بیامهای مخت

نوشته است که ی ،ی ی از نها که به احتماح

بسییار زیاد فراهم وردة میرزا نظا دسیتغیب شیرازی (  )1629 .استج مابآی را دقیآا نمیدانیم متع ق به
خود وی یا کس دیگری بوده اسیت؛ اما در ی ی از نها (نصییراج 1316-۳2ج گ161ر) عااراتی هست
که به نظر میرسید دحسوزی بیش از حد دیاایهنویس ناشی از ن بوده که خود این مجموعه را فراهم
وردهج چنان که میفوید:
وق

دامییینزن تیییش دح از شیییییوق

«اییین طییرفییه بیییییام مییاییی

بییحییری اسییییت لییاییالییب از لییآلییی

پییر از هیینییر و ز عیییییب خییالییی

امییییییید کیییه فیییردد ایییین دُر پیییاک

راییییش فیییو

اهیییل ادراک

التماس بیحد و قیاس از سیتمظریفان لالبحری

و لالبحریفان ستمظری

ن که در پی تفریق

این یمع نااشیند و به ناخن بیعرضیی رخسیارة ناموس خود را نخراشندج یعنی به چشم طمعج نظر در
اوراق این مجموعییه ن ننیید و بییه الوای شییییطییان نفسج ی،وی از ای،ای ن ن ننیید و پر تعرّم از
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سیتمظریفان به خود راه ندهند و به روسییاهی چون شییطان طوق لعنت در فردن خود نیندازند و اسم
خود را به اسم مردود دین در یراید لعن و طعن درج ننمایند.
ورق دفییتییری کییه مییفیی ییس بسییییت

هسییت چون دور سییاح سیییصیید و شییصییت

[هییرکییه ییی،وی کیینیید ز اییی،ایییش

بییاد عضییییوی یییدا ز اعضییییایییش

هییرکییه فییردی بییرد از اییین اوراق

یییفییت بییادا بییه لییم ز شییییادی طییاق»

 -2-2-3منشآت یا رقعات

بخش مهمی از نثرهای ادبی نصیییرا را رقعات وی تشیی یل میدهد که شییامل اخوانیات و م تمسییات
اسیت .الاته نوعی دیگر از منشیآت وقایعنامههاست که در کنار نام تحویل حمل به محمدحسین چ پی
و بیان شی سیتگی پای ی ی از دوستانشج افر صحت انتساب نام قورق شراب را به وی مس م بدانیمج
میتوانیم این فونیه ییا زیرفونی ادبی را بیه کیارنام رنگین منثورات وی بیف،اییم؛ ولی باید ففت که با
تویه به ن که در برخی دیگر از نسیخ قدیمج این نامه به صیائب نسات داده شده و واقع قورق شراب
در دورة شیاه عااس دو یعنی  1612بیشتر مشهور بوده و حتی در دورة شاه س یمان هم ب،رفانی چون
قا حسیین خوانسیاری یعنی 1691ج چنین ثاری از خود به یای فذاشیتهاندج در حاح حاضر بر این امر
اصیییراری نیداریم( .)23همننین نصییییرا رقعیهای بیه ی ی از اطایای همعهد خود نوشیییته و ناب دی و
ناکار زمودفی او را به نمایش فذاشته است.
دامن م تمسیات وی نی ،بسیار متنوع است و از برخی تآاضاهای فرانقیمت مثل درخواست تسای
از محمدحسییین چ پی تاری،ی و یا اسییطرلاب از میرزا عادالحسییین منشیییالممالک و عینک از شیییخ
محمد خاتون و ب برای یاسییمنزار از معینالدین وزیر فارس تا دعوت از دوسییتی برای بغرا انداختن
در بوسیتان یا به قوح فرنگیان «باربیکیو» و نی ،عذر تآصییر از بیتوفیآیا

در استآااح از دوست شاعر

عاشیقپیشیها ج مظفر حسیین کاشیی و نی ،نامهای به ح یم شییفایی یهت درخواست مطارح ل،لی
عاشیآانه را در بر میفیرد .در این اخوانیات هم نصییرا از هر فرصتی استفاده کرده تا بنا به اقتضای حاح
و محل به ش وه و ش ایت و ی ب ترحم و حمایت دوستان و سرورانش بپردازد.
در پایان باید از دو نام دیگر ویج به سییاب حاح و هوای طن ،می ،و هجو لود

یاد کنیم :نخسییتین

ن نام او به ی ی از اطاا در باب بیکفایتی او و بیمارکشییی اسییت (نصیییراج 16136-2ج گ )36و دیگر
نامهای ط ا ارانه و تحآیر می ،به محمودای فی انی اسیت که فویا همدرس وی در شیراز بوده است و با

یستارهای نوین ادبی (ادبیات و ع و انسانی سابق)

22

شمارة اوّح

میر محمود فی انی مذکور در تذکرههای هفت اق یم و عرفاتالعاشیآین متفاوت است (نصیراج 2693-1ج
صص 26و.)21
پینوشت

 .1به لیر از طغرای مشیییهدی که در ی ی از رسیییایل انتآادیا

او را متهم به سیییرقت برخی عاارات

ظهوری ترشیی،ی کرده اسیت (صیاحایج « :1۳33سه رسال کوتاه از طغرای مشهدی»ج )۳2-۳2ج سایر
تذکرهنویسیان ب،رگ بهویژه ادیاان هندی از او به عنوان نماد نثرنویسی در روزفار خود نا میبرند که
یهت نمونه میتوان به خان رزو اشاره کرد نجا که میفوید:
سیاطع کشیمیری «در فن نثر خی ی قدرت داشیت و بسیار رنگین و پخته مینوشت .پای کمی از نصیرای
همدانی و لیره نمی وردج ب ه طرز و طور خاصی به هم رسانیده» (خان رزوج .)316 :1۳32

 .2چنان که میدانیم برای تاریخ شییروع و یا ختم تولی

و تذکرهها فاه توسیی خود نویسیینده چندین

سیاح کر شیده اسیت .ساح اف،ون بر این تواریخج نویسنده در طوح سالیان ت م ههایی همراه با تاریخ
بر اثر

میزده مثل تذکرة نفایسالمآثر و عرفاتالعاشییآین .در باب تذکرة خیرالایان هم باید ففت که

نویسییندها

تولی

این اثر را در  1613لاز کرده و در  1619به پایان رسییانیده؛ اما تا  16۳1مشییغوح

ت میل مطالب ن بوده است (م کشاه سیستانیج .)19 :1۳31
 .۳در ی ی دو ثار منثور

«ابینصییر» مده اسیت که به احتماح بسییار زیاد اشتااه کاتاان است (نصیراج

2131/۳1ج ص .)۳32
 .2الاته در هیچ یا چنین کنیهای برای ظفرخان ندیدیم.
 .2این عنوان ک یشییهای را در چندین یای دیگر هم ورده اسییت .در همین دیاایه چنین ورده اسییت
که «زبان خام این بیزبان شیهرسیتان هیچمدانی و ق م پریشیانرقم این اعجمیبیان روستایی فمنامی
نصیر الهمدانی» (نصیراج 2131-۳2ج ص .)۳32
 .1در انجام ی ی از نسیخ دیوان وحشی به شمارة  2963متع ق به کتابخان م ک کاتب ن را در تاریخ
 1621تآدیم به نور دیده نصیییرالانامی اصییفهانی کرده اسییت .الاته در مجالس یهانگیری سییخن از
شیخصیی با نا نصیرای اصفهانی است که از خوانندفان عصر بوده و در  1619بابت هنرنماییا

از
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پادشیاه تحسینها مییابد .با این اوصاف بعید به نظر میرسد که این دو نصیرا ی ی باشند تا چه رسد
که هر دو را همان نصیرای همدانی تصور کنیم.
 .3در سییایر منابع هم این ماده تاریخ یدافانه و یا با کل شییعر مده اسییت؛ ولی به نا فویندها

اشیاره

نشییده اسییت (رک :دفتر تاریخ مجموع اسییناد و منابع تاریخیج 1۳32ج ج  92=9۳ :2و تاریخ منتظم
ناصریج 1۳13ج ج .)966 :2
 .3اسی ندربیک منشیی (1۳32ج ج )123 :1در باب وی چنین ورده اسیت که «شاه تآىالدین محمد :از
سیادات نسیابه دارالم ک شییراز است بسیار فاضل و دانشمند و از ت امذة ع امى شاه فت ال ه شیرازى
بود و بیا ع یامةۀالع میائى مولیانا میرزا یان شییییرازى مااحثات نموده در معآولات و ح میات ترقى
فاحش کردهج بر مسییند افاده و تدریس دارالفضییل شیییراز تم ن یافت و یمعى کثیر از فض ی ا و ط ا
ع و به مدرس او حاضر فشته استفادة ع و مینمودند و از زمرة دانشمندان عصر است».
 .9مظفر بن محمد قاسیم بن مظفر فنابادى از منجمان ب،رگ دورة شیاه عااس اوح که چند پیشگویی او
در باب ین

ایران و عثمانی بسیییار زبان،د بوده و در منابع تاریخی ن عهد مده اسییت .وی همننین

بر بیسیت باب عادالع ی بیریندى به سیاح  1662شیرحى نوشیته که این متن و شرحش بارها چاد
شیده اسییت .وى کتابى هم در اح ا نجو به نا تنایهاتالمنجمین دارد که ن را به سییاح  16۳1ه .به
نا شییاه عااس تولی

نموده اسییت (صییفاج 1۳3۳ج ج  .)۳23 :2اف،ون بر این دانشها شییاعر قاب ی هم

بوده اسیییت (سییییسیییتانیج  .)۳22 :1۳31الاته باید به یاد داشیییت که وی با مظفر فنابادی مذکور در
عرفاتالعاشآین (اوحدیج 1۳39ج ج  )21۳2 :3ی ی نیست.
 .16در باب شییخ بهایی هم باید ففت که تذکرة نصیر بادیج تنها مناعی است که متذکر همصحاتی وی
با شییخ شیده اسیت و دیگران به ت رار قوح این کتاب پرداختهاند .با ویود ن که اشارة مستآیمی هم
در ثار نصییرا به شییخ بهایی نشدهج نظر به ویژفی ابها اف،ایی و اشارات پنهان در مطاوی سخن چنین
میپنداریم که ممدو ی ی از قصیاید وی شییخ بهایی اسیت .همان مهندس فآیه و محدثی که نصیرا
ش ی ایت زندفی به او برده و از ناخوشیییهای اقامتش در اصییفهان و میل و اشییتیاقش به هندوسییتان
ن،د

پرده برداشیته اسیت .از اشیارة رم ،می ،وی در توصی

ممدو در بیت خرین چنین میتوان

فهمید که منظور وی از «نور ات» همان بهایی و شیخ بهایی است (نصیراج 2212-12ج ص.)363
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 .11بر من تآریاا مسی م اسیت که نصییرا از همدان نخسیت به اصیفهان مده است و تریم اوحدی یا
مربوط به یادداشیتهای پیشیین اوسیت و یا بنا به سینت قدماست که معاصران خویش را کم سن و
سیییاح ی وه میدادند تا خود را ب،رفتر نشیییان دهند .قرین مح م من بر این سیییخن دیاای وی بر
میرزانظا که به باور همان میرزا نظا الدین دسییتغیب شیییرازی متولد  1662و متوفی  16۳9اسییت که
نصییرا در شییراز به سیاح  1613بر بیام او دیاایه نوشیته و او را «بسییارکماح اندکسیاح» توصی
کرده اسییت .الاته در این روزفار چی ،لریای نیسییت که پسییری  1۳سییاله بیاضییی را فراهم ورد و
تذکرهها پر اسیت از ترایم نوخطانی که به پشیتوان حسین صیورتشیان مورد حمایت ادبا و شعرای
عصییرشییان قرار میفرفتند و دیوانها و تذکرهها ترتیب میدادند؛ چنان که در ترقی این شییاعر محمد
مؤمن ع،ی بسییار ت ا

عاشیآانه کرده و شیرحش را فخرال،مانی ( )122-121 :1۳13ورده است .با

این همیه بیایید به این حآیآت ا عان کرد که نظا پس از دورة معشیییوقی همننان در مسییییر تعالی
شیاعری قرار داشیت .بر این اساس فمان من این است که نصیرا با اوحدی و م شاه سیستانی تآریاا
همسنند.
مژده یاران (بادا) سییحرسیینجی به شیییراز مده

ک ،لمش یونان به ب دیده دمسییاز مده

صیییت نظم و نثر او سیییارهج خود ثابت قد

همنو مهر از ثابت و سیییاره ممتاز مده
(نصیراج 1۳962ج گ)26

 .12شیییایید از برخی نامههای وی مثل رقعه «در ط ب ب برای یاسیییمنزار»ج که احتمالا ده یا بالی از
متم ات وی بودهج از معینالدین وزیر نی وکار فارس چنین بتوان برداشیییت کرد که وی در شییییراز
خردهمالی هم از زمان پیشین و یا همان عهد داشته است.
 .1۳نصییرا هم در این نامه نجا که مینویسید «در فوشی شییراز نشسته منتظر تآریای است که به بهان
ن فیضیاب محفل قدس فردد» و هم در دیاای لعل قطای نجا که تصیییری دارد بر این که «فیض
خدمتش عالمی را از وطن به لربت انداخته شییوق صییحاتش عراقیان را دکنی سییاخته»ج متذکر این
ن ته میفردد که شییخص میر محمد مؤمن اسییتر بادی مهمترین دلیل فمشییدفان کاروان هند و نی،
پناهفاه ایشییان بوده اسییت .ی ،او اسیی ندربیک (1۳32ج ج )121 :1نی ،بر این ویژفی وی در ضییمن
شیییر حالش توکید میکند و میفوید وی «از سیییادات عظا اسیییتراباد و خواهرزاده میر فخرالدین
سییماک اسییت بسیییار فاضییل و متدین و نی واخ اق و صییاحبطایعت فاهى به نظم اشییعار م تفت
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شیدهج قصاید و ل،لیات و رباعیات مرلوب دارد .در ص ا و تآوى دری عالى داشت .حسبالفرمان
حضیرت خاقان به تع یم شیاه،ادة مغفور پرداخت و زمان اسیتی ام اسمعیل میرزا توق

ایران نیاوردهج

به یانب هند دکن رفت .از ولات عظا دکن بنا بر وقوع تشیییع س ی س ی ه ع یه قطب شییاهیه م ازمت
محمد ق ى قطب شییاه اختیار نموده در ن سیی سیی ه بهلایت معتار فردید و مرتا وکالت و پیشییوایى
یافت و اکنون که این صیحیفه تسیوید مییابد و سین هجرى به خمس و عشیرین و ال

رسیدهج در

قید حیات است و مستحآین هر دیار به وسی یناب میرزا به س س ع یه انتفاع مییابند».
 .12رک :کامی ق،وینیج  :1۳92و شیفیعیونج 1۳9۳ج «نآد چاد عرفاتالعاشآینج مصداقی برای تصحی
تذکرههای ادبی فارسی»ج

 2پیاپی 22ج صص 116و .112

 .12در ی ی از ل،حهای وی (نصیییرا) که عم ا فراقنامه و مدحی شییاه عااس اسییتج از زردفیهای
نصییرا قراینی میتوان یافت و عم ا همین بیاعتناییهای شاهانه است که باز هوای هند را در سر فیل
رزوهای شاعر ما میاندازد:
« .11دوشیینه به خیاح خو

صیورت نوخطان کشیور هند سیر به بالین هوس فذاشتم و دیدة دح در

تصیویر صیورت خوب و شیمایل مرلوبشیان روشین میداشیتم که خوابم درربود چون امری است
واقعی که فرسیینه نان در خواب بایند و تشیینه ب .در واقعه دید که در بندر سییورت واقعم در خر
ف سییتانی سیییر میکنم و در اثنای سیییر به نآطه زمینی رسییید که ب و هوای کوثر نمی اسییت از
سرچشم ن و خ د برین قطعهای است از ن» (نصیراج 3۳2ج گ  132ال ).
 .13این سییاح را بر اسییاس یدوحهای فاهشییماری و نی ،تطایآش با منابع تاریخیای چون عالم رای
عااسییی یافتیم؛ زیرا چنان که میدانیم شییاه عااس از زمان سییاخت فر بادج 1626ج تآریاا سییالی ی ی
دوبار در اواخر زمسییتان و اوایل بهار پیش از فرمای تابسییتان از اصییفهان و یا یایهای دیگر به نجا
میرفته است (برای مثاح رک :اس ندربیک منشیج  329 :۳و  393و .)162۳

 .13ماه انجمنافروز اهل نیاز و سرو سرافراز شیراز میرزا ع امالدوله (نصیراج 3۳2ج گ  39ب).
 .19ن فونه که از خطا دیوان نصییرا با نا «خطا ه،ار و یک نا » ش ار استج دیوان وی ه،ار و یک
بیت بوده اسییت« :باری در این وقت فرمانفرمای ق مرو دواتج خام واسییطینژاد سییر از فرمان بنان
من کشیییدهج صی احی به من ندیدهج به شییمار اسییمای الهی نآشهای موزون از نسییخ ضییمیر بر این
اوراق نگاشیییته و از برای معنیپرسیییتان ه،ار و یک بیتالصییینم فذاشیییته .افر خطایی رفته باشییید
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صیوابکاری خالی از ثوابی نخواهد بودج انصیاف بالای طاعت است» .هرچند قدما فاه از اعداد تعایر
داشیتند و نه کمیج باید ففت میتواند بود که نصییرا بعدها ابیاتی بر ن اف،وده اسیت .مشابه کاری که
زلالی خوانسیییاری در منظوم «محمود و ایاز» کرده و در بیتی تعداد ابیات منظومه را  1312نوید داده؛
در حالی که در نسیخ دسیت کم صد بیت اف،ونتر است (رک :زلالی خوانساریج  :1۳32ی صد و سی
و سه).
 .26در باب خوایه شیعیب یوشیآانیج رک :نصیر بادیج  112 :1۳33و دربارة میرزا عادالحسین منشی
الممالکج رک :نصیریج .21 :1۳3۳
 .21کماح اسیماعیل م آب به خ اقالمعانی به سیاب باریکسخنی و مضمونپردازیا

بهویژه در عهد

صیفوی از محاوبیت و مریعیت ادبی خاصیی برخوردار اسیت؛ ن سان که شاعری مانند عرفی برای
اثاات شییاعریا

در ی ی از قصییاید فخریها

او را تحآیر کنند و کسییانی مانند شییفایی و نظیری به

وی یوابهای ت خ بدهند؛ اما مفاخرة کماح بسیییار ظریفتر از عرفی اسییت :همنو اسییماعیل خود را
کرده قربانی کماح  /تا زمین اصفهان شد مها انوار من.
 .22صییاحد چون ک ه بندد ه دود سیییای من /چون شیییفق در خون نشییییند چشیییم خونپالای من
(خاقانیج .)231 :1۳32
 .2۳بر اساس ابیات یل:
سیییپیهییر یییور ز حیید میییبییرد نمیدانیید

که من نشییان الطاف حضییرت خانم []...

خییطییاب کییرده خییرد نییایییب ف ی ییاطییونییم

سیییواد اعییظییم شییییییراز می ییک یییونییانم

بر همین رویه ممدو مخاطب قصیدة یل را شیخ بهایی دانستیم:
میهینییدسییییان هینیرپییشیییی قی یییدسفن

کیه شیییهرهاند به دامادی عروس سیییخن
(نصیراج 2212-12ج گ )361

رک :اس ندربیک منشیج 1۳32ج ج .921 :۳
 .22قصایدی با مط ع
صیییاحد ک ک عطارد شییید دیار خامها

کرد از خج یت عرق چون در نثار خامها
(نصیراج 1۳962ج گ )22
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سیییمیان تودة خاکسیییتر اختردار اسیییت
(نصیراج 1۳962ج گ )23

.22

عراق تنگتر اسیییت از فضیییای سیییین مور

سییفر کنم که مرا هسییت کوه کوه محن

ز شیییوق هند چنانم که عضیییوعضیییو تنم

سیییاق فرفتیه ز پیا مییل میییل در رفتن

 .21برای مثاح
هیرفی ،نیگیهیی نی یرد نیو بیر چشیییمم

یی ،فیریییه نی رد کییار دیگر چشیییمم

شیید کیسییهتهی دیدها از اشییک و ز طعن

هر د مژه انگشییییت کنیید در چشیییمم
(نصیراج 1۳962ج گ 21د)

و یا این رباعی که صرف نظر از سستمحوریا

مضمون بدیعی را در خود پرورده است:

صییوفی نشییود هر که به ظاهر صییوفی

از یاّییه و عمییامییه لرم معروفی اسییییت

طرفی
دح از طرفی دشییمن و عشییق از
اسییییییییییییییییییییییییییییییت

دح کوفیه و عشیییق بی مروّت کوفی اسیییت
(نصیراج 1۳962ج گ )22

 .23الاتیه بیه برخی ویژفیهیای این فونیههیا واقفیم و مث ا میدانیم اصییی یترین هنرسیییازة بدیعی ن
مراعاتالنظیر و بعد تضییمین و هنرسییازة معانی ن اطناب از ینس توصییی

و بالطاع از منظر نحوی

کاربرد یم ات معترضیه و نعت و بدح است .به بیانی دیگر اصل هنر ابها و ت ناار تداعیها که من از
نها به «ت،احم تداعیات» تعایر میکنم چنان در این نوع سیرنوشیتساز است که نویسنده سعی دارد
از نها معمایی برسیازد و چنین اسیت که عموما در متن نشیان صریحی از مخاطب دیاایه سخن به
میان نمی ورند و خواننده باید از میان تناسیاات بفهمد که از عاارت «سی ال عنصر اصطفاج فذلک دفتر
ارتضییا» و «بآع ماارک سییماک را منصییب قدر و من،لت ع،ح سییاخته» منظور همان میرمحمد مؤمن
اسیتر بادی خواهرزادة میرفخرالدین سیماک اسیت (اسی ندربیک منشیج 1۳32ج ج  .)121 :1در واقع
تعآید لفظی که از عوامل اخ اح فصییاحت اسییتج از مهمترین نشییانههای زیااییشییناسییی این فون
ادبیانید .بیا این همیه بیاید توکید کرد که این ویژفی عمو نثرهای منشییییانه اسیییت و به طور حتم
دیاایهنگاری ویژفیهای منحصییر به فردی دارد که از یم ه رعایت تناسییب میان نگاشییته با عنوان و
محتوی اثر و حیالیات و مآامات مؤل

و حتی مخاطاانش .با این همه تا وثوق این مطالب همان طی

یستارهای نوین ادبی (ادبیات و ع و انسانی سابق)
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طریآی که در متن مآاله ففته شیدج لاز اسیت و نگارنده مشیغوح بررسی مفصل و یدافان این فون
ادبی است.
 .23شیاه عااس که خود از سین بسیار کم شیفت شرابخواری بوده و بعدها هم در کسوت ولی و شاه
بیه انحیام مخت

اوقیات خود را بیا خوردن ن و ییا ت ی

نوشیییاندنش به برخی متدینان خو

میکردهج فاه و بیفاه به طور لیر رسیییمی ن را برای افرادی خاص و یا شیییهرهای خاص تحریم یا
مایا میشیییمرده اسیییت (رک :ف سیییفیج 1۳32ج ج )122-129 :1؛ اما افر باور کنیم که این نامه از
نصیییراسییت و امری بعید نیسییتج باید «تاریخ اواخر رمضییان» را متع ق سییاح  1629بدانیم (دلاوالهج
 .)1۳9-1۳2 :1۳36تحریمی که بعد از هشیییت ماه در دو یمادی الثانی  16۳6تع یق میشیییود .هر
چند که متون تاریخی مورد دسیترس ما بر این سیخن دلاواله تصری ندارند؛ اما میتوان حدس زد که
شییاه در پی تب محرقه که به واسییط فرما[ی مرداد] در فر باد بدان فرفتار مده بودهج نذر میکند و
احتمالا توبه از شرابخواری تا بهاودی حاصل کند (رک :اس ندربیک منشیج 1۳32ج ج .)922 :۳
کتابنامه
اختر هوف یج قاضی محمدصادق خان .)1۳92( .فتاب عالمتاب .تصحی مرضیه بیگوردی؛ زیر نظر
یوس

بی

باباپور .تهران :سفیر اردهاح
ترکمان .)1۳32( .تاریخ عالم رای عااسی .با مآدمه و فهرستهای ایرج افشار .ج .2تهران:

اس ندر بی
امیرکایر.

اعتماد الس طنه .)1۳13( .تاریخ منتظم ناصری .تصحی دکتر محمداسماعیل رضوانی .تهران :دنیای کتاب.

افشارج ایرج؛ دانشپژوهج محمدتآی .)1۳31( .فهرست نسخههای خطی کتابخان م ی م ک وابسته به ستان
قدس .تهران :انتشارات ستان قدس.
افشارج ایرج .)1۳32( .دفتر تاریخ .تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
انوشهج حسن .)1۳36( .دانشنام ادب پارسی .ج( 2غ  -ی) .تهران :سازمان چاد و انتشارات وزارت
فرهن

و ارشاد اس امی.

اوحدی اصفهانی .)1۳12( .دیوان اوحدی .تصحی امیراحمد اشرفی .تهران :پیشرو.
بدیلالدین خاقانی شروانی .)1۳32( .دیوان .به کوشش ضیامالدین سجادی .چاد چهار  .تهران :زوار.
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بهوپالیج سیدع ی حسنخان .)1۳33( .صا ف شن .تصحی مجتای نور بادی فراهانی .تهران :اوستا
فراهانی.
تآیالدین اوحدی حسینی .)1۳39( .عرفاتالعاشآین و عرصاتالعارفین .تصحی

بی ال ه صاحا ار و

منه فخر احمد .با نظارت ع می محمد قهرمان .ی د هفتم .تهران :میراد م توب.
یعفریج عااس .)1۳39( .دانشنام فیتا شناسی .تهران :هامون.
حسینق یخان عظیم بادی .)1۳91( .نشتر عشق .تصحی سیدکماح حاج سید یوادی .ج  .2تهران :میراد
م توب.
درخشانج مهدی .)1۳21( .ب،رفان و سخنسرایان همدان .تهران :اط اعات.
دلاوالهج پیترو .)1۳36( .سفرنام پیترو دلاواله .تریم محمود بهفروزی .تهران :قطره.
زلالی خوانساری .)1۳32( .ک یات .تصحی و تحآیق سعید شفیعیون .تهران :کتابخانهج موزه و مرک ،اسناد
مج س شورای اس امی.
سراجالدین ع یخان رزو .)1۳32( .مجمع النفایس .به کوشش دکتر محمد سرفراز ظفرج با هم اری دکتر
زیب النسام ع ی خان .اس ا باد :مرک ،تحآیآات فارسی ایران و پاکستان.
شفیعیون .سعید« .)1۳9۳( .نآد چاد عرفاتالعاشآینج مصداقی برای تصحی تذکرههای ادبی فارسی».
2ج پیاپی  .22صص  116و .112

صاحایج سیدمحمد« .)1۳33( .سه رسال کوتاه از طغرای مشهدی» .ف،ار

میراد .بهمن و اسفند .شمارة

.۳3
صادقی اصفهانیج محمدصادق .)1۳33( .خاتم شاهد صادق .تصحی میر هاشم محدد .تهران :کتابخانهج
موزه و مرک ،اسناد مج س شورای اس امی.
صادقی افشار .صادق .)1۳23( .مجمع الخواص .تریم عادالرسوح خیامپور .تاری.،
صفاج بی ال ه .)1۳33( .تاریخ ادبیات در ایران .ج ۳ج 2ج  .2تهران :فردوس.
ظهیرالدین فاریابی .)1۳31( .دیوان .تصحی و تحآیق و توضی امیرحسین ی،دفردی .به کوشش اصغر
دادبه .تهران :قطره.
عادالآادر بن م وکشاه بداونی .)1۳39( .منتخب التواریخ .تصحی مولوی احمد صاحب .با مآدم توفیق
ساحانی .تهران :انجمن مفاخر و ثار فرهنگی.
عادالنای فخرال،مانی .)1۳13( .تذکرة میخانه .تصحی احمد ف نین معانی .تهران :اقااح.
ف سفیج نصرال ه .)1۳32( .زندفانی شاه عااس اوح .تهران :ع می.
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قریبج مهدی؛ بهاودیج محمدع ی .)1۳32( .یادداشتهای مینوی .ی د اوح .تهران :پژوهشگاه ع و
انسانی و مطالعات فرهنگی.
کامی ق،وینیج ع امالدوله .)1۳92( .نفایس المآثر .تصحی سعید شفیعیون .تهران :کتابخانهج موزه و مرک،
اسناد مج س شورای اس امی.
کماحالدین اسماعیل اصفهانی .)1۳23( .دیوان .تصحی حسین بحرالع ومی .تهران :کتابفروشی دهخدا.
کناوج محمد صال ( .بیتا) .شاهجهاننامه (عمل صال ) .تصحی دکتر وحید قریشی و تحشیه دکتر ل ا
ی،دانی .مج س ترقی ادب.
ف نین معانیج احمد .)1۳13( .تذکرة پیمانه .تهران :کتابخان سنایی.
ییییییییییییییییییییی .)1۳19( .کاروان هند .ی د  .2مشهد :مؤسس چاد و انتشارات ستان قدس
رضوی.
لاهوریج عادالحمید .). 1313( .پادشاه نامه .تصحی

مولوی کایرالدین احمد و مولوی عادالرحیم

متع آین .ک ته :کال ،پریس
لاهوریج عادالستار بن قاسم .)1۳32( .مجالس یهانگیری .تصحی ج مآدمه و تع یآات عارف نوشاهی و
معین نظامی .تهران :میراد م توب.
لطفع ی بی

ر بیگدلی .)1۳33( .تش دة ر .تصحی میرهاشم محدد .تهران :امیرکایر.

ل هنویج فتاب رای .)1۳11( .ریام العارفین .تصحی حسا الدین راشدی.
مدرّس .میرزا محمدع ی .)1۳2۳( .ریحانۀ الادب فی ترایم المعروف .ی د  .1تاری.،
مستوفیج حمدال ه .)1۳39( .ن،هۀ الآ وب .به سعی و اهتما و تصحی فای لیستران .،تهران :اساطیر.
م ک شاه حسین سیستانی .)1۳31( .تصحی انتآادی تذکرة خیرالایان .پایاننام مآطع دکتری .پژوهش
عادالع ی اویسی کهخا .به راهنمایی طاهره خوشحاح دستجردی .اصفهان :دانشگاه اصفهان.
مولوی محمد مظفر حسین صاا .)1۳2۳( .روز روشن .تصحی و تحشی محمدحسین رکنزاده دمیت.
تهران :کتابخان رازی.
میرعادالرزاق صمصا الدوله شاهنواز خان .)1۳33( .بهارستان سخن .تصحی و تع یق عادالمحمد یتی
و ح یمه دسترنجی .تهران :انجمن ثار و مفاخر فرهنگی.
نصر بادیج میرزا محمدطاهر .)1۳33( .تذکرة نصر بادی .تصحی احمد مدقق ی،دی .ی،د :دانشگاه ی،د.
نصیرای همدانی .نسخ  2212/12کتابخان مرک،ی دانشگاه تهران .دیوان نصیرای همدانی.
ییییییییییییییی .نسخ  1۳962کتابخان م ی .ل،لیات نصیرای همدانی.
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ییییییییییییییی .نسخ شمارة  .3۳2منشآت نصیرای همدانی.
ییییییییییییییی .نسخ شمارة  2131/۳1کتابخان م ی م ک.
ییییییییییییییی .نسخ  2۳۳3کتابخان مج س شورای اس امی .مثنویات نصیرای همدانی.
ییییییییییییییی .نسخ شمارة  226۳کتابخان م ی م ک .منشآت نصیرای همدانی.
ییییییییییییییی .نسخ شمارة  1316/۳2کتابخان مرک،ی دانشگاه تهران .منشآت.
ییییییییییییییی .نسخ شمارة  16136/2کتابخان مج س شورای اس امی .منشآت نصیرای همدانی.
ییییییییییییییی .نسخ شمارة 2693/1کتابخان م ی م ک.
نفیسیج سعید .)1۳1۳( .تاریخ نظم و نثر در فارسی .ی د  .1تهران :کتابخان فرولی.
هاشمی سندی ویج شیخ احمدع ی خان .)1۳32( .تذکرة مخ،ن الغرائب .به اهتما دکتر محمد باقر .ی د
 .2اس ا باد :مرک ،تحآیآات فارسی ایران و پاکستان.
هدایتج محمود .)1۳2۳( .ف ،ار یاویدان .تهران :بینا.
واله دالستانیج ع یق ی .)1۳32( .ریام الشعرا .محسن نایی نصر بادی .ی د  .2تهران :اساطیر.
وحید ق،وینیج میرزا محمدطاهر .)1۳3۳( .تاریخ یهان رای عااسی .تصحی سید سعید میرمحمدصادق.
تهران :پژوهشگاه ع و انسانی.

