
 
 
 
 
 
 
 
 

العاشقين در عرفات شاعران اصفهان و اصفهان  
  سعيد شفيعيون

  
  چكيده

و مرجع  ملجأ، عجم اصفهان با آنكه بسيار ديرتر از خراسان و حتي بعض نقاط عراق
شعر  مشعلدار، صفوي و يك قرن پس از آن ةدر دور، ويژه نظم شد هادب فارسي ب

نظر از اعتبار  صرف. هاي ادبي را ايجاد و راهبري كردفارسي بود و بسياري از جريان
توان گفت كه در  جرأت مي به، يش از مغولة پردودر قياس با خصوص  هب، نادبي آ

 العاشقين و عرفات. نشده بود مردم عمومگونه وارد زندگي  هيچ زماني شعر اين
و  آشكارطور ي است كه به ترين مĤخذ اوحدي بلياني يكي از مهم العارفين عرصات
. دهد معرض ديد خوانندگان قرار مي گار را درگسترة آن روز ي فضاي ادبيمحسوس
، از آنهاگويد كه در منابع  اوحدي از شاعران و محالتي در اصفهان سخن مي، بجز آن
ه در اين مقاله ضمن نگارند. است نشدهذكري يا اصالً  سخن به ميان آمده كمتر

قياس با ساير منابع در بعضاً ها را اين آگاهي كوشد مي، عرفاتوجه  اينسازي  برجسته
  . سنجي كندعرضش عيار هم

                                                
 عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان  
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  اصفهان، شاعران اصفهان، اوحدي بلياني، العاشقين عرفات: ها كليدواژه
  

 مقدمه
در زمان ، خوانده شده است» صفاهان« يصفوورة اصفهان كه در كتابهاي د

 در زمان هر چند پيشتر؛ دمآ ارسي به شمار ميترين تختگاه شعر ف مهم، اوحدي
يكي از منابع  كه چنان، آمده است هاي ادبي به شمار مينيز از كانونسلجوقيان 

 است نفر ذكر كرده 56 ي پارسي آن را تا اواخر قرن پنجمتعداد شعرا، قديم
به ، فقدان آثار اين شاعران به سبب، با اين حال. )162ـ161: 1385 مافروخي(

الدين عبدالرزاق  جمالتا زمان اي  برجستهمشهور و  عراشرسد كه هيچ  نظر مي
بر اساس  )175ـ172: 1376(ن يامهدي نور البته. ه باشدديرسنبه ظهور اصفهاني 

 و مشهور شده نخستين شاعر شناخته، قرايني از اشعار سنايي و ديگران
ة ادبن اصفهاني نو بن عليالدين ابوالفتح محمد اصفهان را همان شمس گوي فارسي

  . ستدانسته ا، اديب نظنزي معروف
اش  تاريخي و سياسي هاي زمينهبنا به ، اصفهان آن روزگار، به هر طريق

گذرگاه و براي شعر فارسي نيز ابتدا و  است بيشتر پايگاه زبان و ادب عربي بوده
د گرگاني است فخرالدين اسعت نخس موردشاهد . آمد شمار مي به يملجأيبعد 

صفا ( ماند مقيم مي نديچآيد و در آنجا  سلجوقي به اصفهان مي كه همراه سلطان
به در روزگاري  اند كه امثال ظهير فاريابي، د دومشاه. )373ـ2/372: 1373

ة است و عرصرو به زوال خراسان سلجوقيان اقتدار كه اند  اصفهان آمده
ين به بعد ا اما از. )755ـ754: همان(ت ه اسغزها قرار گرفتتاختگاه  نحكومتشا

ت اصفهان در شعر دري آن روزگار است كه همه بر قطبيدر دست اسناد محكمي 
اين شهر هنوز خاستگاه اصلي شعر ، اصفهان حال تا پايتخت شدن با اين. ندا گواه

آيد و دقيقاً از همين دوره يعني پادشاهي شاه عباس اول  و ادب به شمار نمي
حكيم . براي چندين قرن مختص صفاهان و صفاهانيان است اين مرتبهاست كه 

انگيز شعر  هم در برابر پناهگاه شگفت آنــ شفايي با چنان تبختري از اين مرتبه 
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 گويد كه حساب به دست هر منتقد سخن مي ــ هند بابري، فارسي آن زمان
  1:دتاف صفوي مية دورمنكر شعر 

ــدة  افكـن شـدشمع ايران چـو سـايه ــد  رو ديـ ــن شـ ــار روشـ  زگـ
 سو به سايگي برخاسـت  هند از آن  چون فروغش رخ جهان آراسـت

 ]...[ هند برد و به خسرويش نشـاند   ش راندز كوي خويشهر كه ايران
ــا آري ــر پـ ــون ره دور زيـ  رو بـــه آن مجمـــع گـــدا آري؟    چـ

 ]...[ ؟جـوي  اي چه مي آخر از سايه  پـوييهمه سوي او چـه مـياين 
 ]...[ بار كرد و به هند برد و فروخت  هر كه بر يكدگر دو مصرع دوخت
 بــه ازيــن نيــز بــاژگون گــردد      يارب اين خطـه سـرنگون گـردد
ــر آســمان نكشــند   تــا بــر اهــل هنــر كمــان نكشــند ســفله را ســر ب

  )53ـ51 گ، شفايي(
وام گرفتن بسياري در اين دوره با )1/637: 1389 اوحدي( »پاك صفاهانخاك «

، ايران آن روزگارانگيز  رشكة از ارجمنديهاي فرهنگي و علمي و هنري از خزان
بور و نظير بخارا و نيشا، شهرهاي متمدن و باشكوه گذشته العقد سطةوا تبديل به

هاي فرهنگ ترين نماد كه امروزه از اصلي چنان؛ دبلخ و سمرقند و هرات ش
  . آيد اسالمي به شمار مي

سخني خاص و ، طرزبندانه و شاعرمحور است عرفاتبه سبب آنكه ساختار 
محور نيز  هاي اقليم ساير تذكره، هرچند؛ استنشده ه گفتمبسوط در باب اصفهان 

                                                
شايان ذكر است كه شفايي هر چند با هنديان و مهاجران ايراني آنجا سر نقار دارد و هرگز . 1

بعض اشعارش  ،بنا به قول دوست گرمابه و گلستانش، راهش را بدان سو كج نكرده است
  .)2239، ص 4، ج عرفات، اوحدي( را بدانجا فرستاده بود
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جز به بيان ، اند امين احمد رازي كه مجال توصيف شهرها را داشته هفت اقليمچونان 
كه ينهمه نظر به ا با اين. اند ارزش نپرداخته ت شايع و كمامكررات پيشينيان و گاه خراف

صحبت  طرح و هم كرده و با اكثر شعراي آنجا هم در اصفهان زندگي ميسالها اوحدي 
ه كرده ئاش ارا از اين شهر و محالت و ابنيه بعضاً اطالعاتي مختصر و مغتنمست، ده ابو

  . ير منابع نيست و حتي در نوع خود نادر استسابا  كه چندان همخوان
  اصفهان از نگاه اوحدي

هاي مشهور مانند هارون ز آنكه سخن از بعضي محالت و مكانج، عرفاتدر 
، تنان مسجد جامع رفته است سيد احمديان و سهة واليت و چهارباغ و درواز

هاي محالت گمشده يا نام ــ اگر تصحيف نباشندــ هست كه هم ها اي جاي پاره
  . آيند فهان به حساب مياص ةشد فراموش

ميرزا شـاه  ، ويصف اسمعيل اهة شبرجستاوحدي در شرح حال يكي از رجال . 1
بـرد و   نام مي، قماريهة مدرس، به نام اي از مدرسه، بناهاي يادگاري وي و، حسين

  : گويد مي
الـدين   ميـرزا ظهيـر  و ميـرزا اسـمعيل   : اما بعد از شهادت از وي دو فرزند ماند

، طبـع  اسـت و وي بسـيار فاضـل و خـوش     لغـت فـرس  ابراهيم كـه صـاحب   
بـاز  و ايشـان بـه قمار  ، الخـاص نسـتعليق را  ، منش و خوشـنويس بـوده   خوش

ة عمـارت هـارون واليـت و مدرسـ    ة بعضي از ميدان صفاهان و هم. مشهورند
  . )2095ص ، 4ج ، عرفات، اوحدي( قماريه و غيره بدو منسوب است

بـراي  تشخيص صاحب توصـيفات   به طوري كه، مبهم استطرز عبارت اوحدي 
اي كـه   كه رباعي چنان؛ همين گونه است نقل شواهد شعري. خواننده سخت است

بار ديگر براي پسر نيز نقل كرده و درسـت   يك، پدر آورده استحال ة در ترجم
، هخالص( يانتقي كاش با قول هزيرا با مطابق )559ص ، 1ج ، همان( نيز همين است

ش نسـتعليق و آن ربـاعي و   صاحب خط خـو گردد كه  معلوم مي )386ـ385ص 
همچنين به وضع فرزنـدان  ، در اين كتاب. بوده استشخص ابراهيم ، بازلقب قمار



 شاعران اصفهان و اصفهان در عرفات العاشقين / 107
 

 
 

  : گويد مي او. كه در نوع خود بسيار جالب توجه است اي رفته اشارهشاه حسين 
پايه به پايه و از درجه به درجه بر  از ميرزا اسمعيلو برادرش روز كار او  روزبه

آن انجاميد كـه در زمـان خاقـان    نمود تا مهم به  سبيل قهقرا تنزل و انحطاط مي
سواي حاصل موقوفات  ــ روح اهللا روحه ــب مكان ابوالمظفرشاه طهماس جنت

ت سـ هـاي پـدر مشاراليهما   و نذورات سركار مزار هارون واليت كه از سـاخته 
آن قناعـت كـرده و در آن    به الجرم ميرزا اسمعيل. چيزي ديگر به ايشان نماند
  . وطن اختيار نموده يا ابراهيم جالبقعه ساكن گرديد و ميرز

آمده اسـت و   »قاريه« عرفاتبدلهاي  ماريه در يكي از نسخهة قهرچند نام مدرس
توليـت ايـن    بـه قمـار و يـا    روفيت ميرزا اسـمعيل بر مهارت و معدال نيز سندي 

رسد اين نـام را بعضـي از    به نظر مي، ست نيستميرزا ابراهيم به د مدرسه توسط
ران يا االغان ة خربان را نيز مدرسة عكه مدرس چنان؛ اند ظرفا بر اين مدرسه نهاده

ديگري نيز در باب اين احتمـال هسـت و   ة قرين. )25: 1379شاردن ( نهاده بودند
ر باب هارون واليت ساخته بودنـد تـا از   د سنجان ين نكتههماست كه شعري  آن

  : ارج معنوي آن در نظر مردم بكاهند
ت زنهارنروي جانب هارون والي  نگـار  نقش وزار است و برون يهكز درون نال 

  )151ص ، 1ج ، خالصه، حسيني قمي: به نقل از(
واليت و يا ارون ة همدرسميرزا شاه حسين يا ة مدرساينكه اين مدرسه همان 

. بسيار محتمل است، باشد) 83: 1384 همايي( همان صحن بزرگ هارون واليت
است و به نظر همان ميدان تختگاه يا  آورده اوحدي كهنيز را  نام ميدان صفاهان

محل سوء قصد دزدان ، )401 ص ،1386، صهخال( يانتقي كاش، صفهان باشدة اكهن
  2.نددا به قاسم زاري مي

                                                
است كه در ساير موارد  )مظاهري( قول آخر از افادات شفاهي استاد جمشيد سروشيار .2
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ميدان عراق است كه ظـاهراً در  ، عرفاتمذكور در  نام غريباز ديگر محالت . 2
ضـمن  ، اين محـل  به او. شده استنبرده تا امروز از آن نامي هيچ منبع مشهوري 

  : گويد ميو  كند مياشاره ، حزني صفاهاني و شرح عاشقي اوال ة حترجم
ـ      رنـود از   ر اوقـات بـا لوانيـد و   مدتها نزد پسـري حلـوايي عاشـق بـود و اكث

در ميدان عراق به حوالي دكان وي فرش بودي و در اواخر حال از ه گذشت خود
  . )1213ص ، 2ج ، عرفات، اوحدي(ن به هندستان افتاد و مدتي زيست صفاها

ايـن ميـدان   ، دبر يبه كار م را به جاي همفهان اص عموماً عراق ونجا كه اوحدي از آ
ساز سلطنتي شـاه يـا    از ساخت ميدان تازه نامي كه پس؛ بايد همان ميدان كهنه باشد

توان به نامهـاي   از نامهاي ديگر اين ميدان مي. همان ميدان نو بر اين ميدان كهن ماند
ص ، اصـفهان  تـاريخ (ميدان عتيق و ميدان هارون واليت اشاره كـرد  ، ميدان سنجري

محـل  ، وش و معامالت دنيوي بودريد و فرة خاين ميدان جز آنكه عرص )189ـ188
ج  تعرفا( اوحدي. نرهاي اصحاب فرهنگي و جشن و مراسم نيز بوده استة هعرض

از اين محل با عنوان ميدان صفاهان ياد كرده كه علي صـورتخوان در   )2953ص ، 5
ولي بهترين گواه بر اين ادعاي ما آنجاسـت  ؛ كرده است هايش را برپا مي آنجا معركه

كه وي هم اين محل را با نام ميدان هارون واليت و هـم   )29ـ28ص ، 1ج  تعرفا(
در واقع بايد گفت كه منظـور از ميـدان اصـفهان در منـابع     . خواند ميدان صفاهان مي

، )155و  42ص التـواريخ،  جـامع ، اهللا الـدين فضـل   رشـيد ( التـواريخ  جـامع كهني چـون  
  . كهنه استهمان ميدان ) 478ص ، 4ج، السير حبيب، خواندمير( رالسي حبيب

                                                                                                         
و هم از يادداشتهايشان بر كتاب ارجمند   شناسي نيز هم با ايشان مشورت كرده اصفهان

در باب ميرزا شاه حسين نيز بايد گفت كه وي گويا شغل . ام هفراوان بردرة به تاريخ اصفهان
ولي بعد از جواني ديگر از آن گريزان ، مادري به ارث برده بودة بنايي را از پدر و خانواد

ارجاعات ؛ 939، ص 2، ج 151، ص 1، ج خالصهحسيني قمي، : ، نكبوده است
در باب ) 89: 1379( اي كه شاردن و نيز افسانه 72ـ71، تاريخ اصفهانيادداشتهاي مصحح 
  . او نقل كرده است
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در ، ايي درويش مشكي صفاهاني استكه محل سقّتنان مسجد جامع نيز  سه. 3
است و  گفته شدهگورگاه صحيفي شاعر  )316 صتذكره، ، فخرالزماني( يخانهة متذكر

پهلوي مسجد آقا  )موافق( »سه موآفق«امروزه با نام امامزاده سه تن يا به قول عوام 
  . )204: 1378جابري انصاري ( شود يشناخته مدشت اصفهان ة درنور در محل

آقا فخر خوراسگاني سخن ال ة حدر ترجم )3259ص ، 5ج ، عرفات( اوحدي. 4
شـمه  ه چسو پل سيكه بنا به ساير قراين بايد همان  هاز ساختن پلي به ميان آورد

ترقيات عظيمه نمـود و  «گويد كه آقا فخر  در آنجا مي او. باشد يا پل شاه عباسي
 1014نةاعاظم رؤساي صفاهان گرديد و در ساختن پل عباسي صفاهان در ساز 
  . )108: 1368 االصفهاني: نك( »رود غرق شد زنده در
ـ «اي در چهارباغ با عنـوان   اوحدي همچنين از ميخانه. 5 يـاد  » شاهنشـاهي ة ميخان
كـه  اي  انـه ميخ. شيرازي معروف است 3آن به دست بابا شمس تشية كند كه ادار مي
موالنـا عبـداهللا   (و محتسب تيـز   )قرق شراب(خونريز ة امان از زمان كشانش دردرد

) گنجي نام، روي جوانصوت و تصانيف ساقيكي زيبا(گ چنگ به بان) ثانيي ششتر
  : گويد در اين باب مي )2270ص ، 4ج ، عرفات(ي اوحد. خوردند مي مي

غايـت آب و  اي مرتب فرمـود در   ميخانه مخصوص بابا ،در صفاهان شاه عباس
جـواني   هوا در چهارباغ و او بعد از وي چند جوان خوب به هم رسانيد و هـر 

الواقع همـه را   بست و في هاي نفيس ميرسانيد از براي او نقش كه تازه به هم مي
است كه به شرح محتاج بود و الحـال نيـز    ترمشهورچنانچه از آن ، خوب بسته
هركس كه در آن . فراغت استاهنشاهي سرمست جام ة شآن ميخانهمچنان در 

                                                
چون شپش در لباس «تيشي ضبط شده و گفته شده است كه  216، ص نصرآبادي ةتذكردر  .3

اي كـه از او نقـل كـرده،     ؛ ولـي ربـاعي  »او بسيار به هم رسيده، به تيشي مشهور شده است
در فرهنگها نيز اين كلمه بـه  . رسد تر به نظر مي مصرع است و ضبط عرفات صحيح پريشان

  ). دهخدا لغتنامة: كن(صورت تش ضبط شده است 
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 4اگرچه هرگز كس را به كس كـار نيسـت  . معاف است، نوشد  راب ميشميخانه 
نهي شراب هم باشد كـه   در چه اگر غدقن. اما در آنجا نور علي نور واقع است

در آنجا معاف است و گنجي در اواخر به سبب جرمي قبيح به آتش تيغ قهر آن 
كردند و بابا را نجـم نـام پسـر    اجلش پاره وار گرگان  شهريار سوخت و يوسف

يـن شـعري   ا ده سـال قبـل از  . خيلي طبيعت درست خوب دارد، ي هستيصلب
نشين شـده بـود    گفت شايد ترقي كرده باشد و بابا شمس در وقتي كه ميخانه مي

فرمـود   ي كه در آن زمان دعـواي اجتهـاد مـي   به نزد موالنا عبداهللا ششتري ثان
  فرستاد كه

 چون بار تو كاغذ است بر آب مـزن  جام احباب مزن] ؟[خبثاي شيخ تو 
 مـزن  خود را به دم گـرم مـي نـاب    زاهد تو به افسردگي خويش بسـاز 

همچنين دليل تخلص نخست ضميري  )2410ص ، 4ج ، عرفات(اوحدي . 6
  . داند يم را اشتغال پدر وي به امر معماري باغ نقش جهان )باغبان(
تـر از سـاير منـابع     ظاهراً دقيق الدين عبدالرزاق گورگاه جمالنشاني عرفات در . 7

قبـر او در   )169 ص تـاريخ اصـفهان،  ، جابري انصاري( تاريخ اصفهاندر . آمده است
نقل شـده  طوقچي تا اراضي سودان ة رون دروازبيواقع در  كهنيكي از دو قبرستان 

؛ تر اسـت  ها دقيقولة قبه نظر از هم) 958ص ، 2ج ، عرفات( اما نشان اوحدي. است
  : گويد بار اشعار جمال سخن مي آنجا كه از تالش خود براي جمع و تدوين مشقت

مخلص بعـد از  . هور منتشر نبودة ظهزار بيت از وي در عرص تا غايت بيشتر از سه
. مرتبه مرتبه زياد ساختم، همه را جمع نموده. بر آن الحاقات نموده، تجسسات بليغه
هزار بيت  زار بيت رسيد و الحال قريب به دهه بيت و نوبتي به هفتهزار  نوبتي به پنج

                                                
زمـين   جتماعي مشـرق ة علم روانشناسي ااين نوع عبارات در واقع نوعي نعل وارونه در حوز .4

حتي اگر قايل ايـن  ، شود سنج متوجه اصل مطلب مي آگاه و نكتهة اي كه خوانند به گونه؛ است
  . عبارت ناخودآگاه لب بدين سخن گشوده باشد
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ام و تدوين داده و مكرر خود نوشته و اشعار وي غير از اين هـم   از وي جمع كرده
در عـين  ] جمال[ مدفن وي] ...[. خفا ماندهة بسيار است كه به دست نيفتاده در پرد

   5.يد احمديانة سقريب به درواز. شهر صفاهان است
بـه حـدي   ، كمـال ، ويژه پسرش هبه وي و ب) 3520ص ، 6ج ، همان( اوحدية القع

  :دگوي و مي دهد مياست كه عنان اختيار از كف 
ين عـراق بـه   ة عـ ظهور گذشته و در عرصة الحق چنين پدر و پسري كم به عرص

پذير راقيان به جمال و كمال ايشان ضـيا عة ند كه ديدا و مردمك ديده واقعة دمنزل
بـر   ]...[. كننـد  مـي ] روزگارشـان  هم: ن[عراي خراسان برابري با جميع شاست و 

كـه آنچـه گفتـيم محـض      منصفان صاحب ذهن سليم و طبع مستقيم ظاهر اسـت 
االمر است و غرض و تعصب را در آن مدخلي نيست و نـه همـين در وادي    نفس
او را بـه   بيانال بديع ديوان ]...[ ام كس به نفسانيت حرفي نگفته كه در وادي هيچ، او

و از ] ...[ر بيت جمع كـرده  هزا ام و قريب هفده ود مكرر نوشتهة خبست قلم شكسته
ام و اشعار وي از رباعي و غيره آنچـه بنـده جمـع     هزار بيت رباعي نوشتهوي دو
  . شايد به دست آيد؛ دانم ازين بيشتر هم هست مي، ام كرده

نامشان با تيران  د كهوجود دارندر اصفهان و اطراف آن چندين محل و منطقه . 8
                                                

اي هم با همين نام در  هاي شرقي اصفهان بوده و محله دروازة سيد احمديان كه يكي از دروازه .5
حدود آنجا وجود داشته به شخصي به نام سيد احمد منسوب بوده است كه بنا به قول شاردن 

در جنگ با سنيان مورد استفادة شيعيان كه ساخته  هاي جنگي خاصي مي گلوله) 70: 1379(
هايي طاليي نيز بـه وزن هفـت    همچنين نقل كرده است كه گاه وي گلوله. ه استگرفت قرار مي

هـا را دويسـت سـال قبـل از      ساخته است كه يكي از اين گلوله مثقال، ممهور به نام خود مي
وي همچنـين در معرفـي محلـة    . اند زمان شاردن در جمجمة انساني، نزديك شيراز پيدا كرده

گويد كه در يكي از آنها قبر سيد احمد بوده است و اين  يسيد احمديان از سه مسجد سخن م
  ). 88: 1379شاردن (شخص احتماالً كسي جز فرد مورد نظر نيست 
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مهريار : نك( شناختي اين كلمه صرف نظر از مباحث ريشه. يا تهران آميخته است
. )705 ص، 8 ج، هان اسالمة جدانشنام: در» تهران«مدخل  :نيز؛ 275ـ272: 1382

ترين آن به اصفهان همان تيران يا تهران ِآهنگران است كه  بايد گفت كه نزديك
محلي ؛ و ساير منابع قديم به صورت طهران ِآهنگران ضبط شده است عرفاتدر 

وجه . در شمال غربي اصفهان كه امروز در شهر به عبارتي مضمحل شده است
سخني ناپذيرفته  اند كه داده هنگر نسبت مية آن را نيز عوام به داستان كاوة آتسمي
سجد جامع عتيق ة متميم كه سازند اند كه اعراب بني گفتهبرخي منابع . است
اند كه آيا  منابع اختالف كرده، بر همين اساس. اند هران جي بودهة طاز قري، اند بوده

در ، ان آهنگران جي است يا طهران كرونهرة طاين طهران جي همان دهكد
يا طهرانچي ماربين در ، آباد امروز هشت فرسنگي شهر از توابع شهرستان نجف

 هظاهراً علي كج. )110ص اريخ اصفهان، ت، جابري انصاري( دو فرسنگي شهر
وارش در تهييج سبعيت تيمور براي نابودي  پاي كه شورش نابجا و ديوانه )كوچه(

 ص ،همان( هران آهنگران بوده استة طمين قرياز ه، اصفهان معروف است
 وزير، ميرزا سلمانكه ــ را اوحدي خاندان جابري معروف . )272و  225ـ224

  6.دارد به اين قريه منسوب مي ــ بود يشانا نيز يكي از، شهيد مقتدر صفوي

فهان در زمـان سـلطان   همچنين نشاني دقيق گور حاكم شهيد اصـ  عرفاتدر . 9
وقچي در درون شـهر  ة طـ بـر در درواز « شاه ضياءالدين كرماني، محمد خدابنده

  . )2422ص ، 4ج ، عرفات، اوحدي( ذكر شده است» اصفهان
 ق1000در پايـان   7ابودگر اصـفهان بار از طاعون ن اوحدي همچنين چندين. 10

                                                
ـ ة مولد هم: مده استآگونه  در چاپ ميراث مكتوب به غلط اين. 6 ، آهنگـران  هـران ة طجابري

  . )2422، ص 4ج (صفاهان است 
به عنوان وباي گندمان نام برده ) 175: 1379(شاردن آيا اين بالي جانسوز همان است كه . 7

» مـرگ ة درواز«اي با نام  و گفته كه مردم آن روزگار معتقد بودند كه اين بيماري از دروازه
از همين رو آن را براي هميشـه مسـدود سـاختند و نـزديكش     . به اصفهان وارد شده است

  ؟گشودند» دروازه دولت«اي به نام  دروازه
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ج ، همـان ( گويد كه منجر به مهاجرت وي به يزد براي يك سال گشـت  سخن مي
  . )2974و  2930ص ، 5
  

  شعراي اصفهان در عرفات
 در دست داشته استاي و تاريخي  منبع تذكره 28اوحدي افزون بر آنكه حدود 

از محافل شعري شاهانه و مردمي بسياري در ، )2/7: 1363 گلچين معاني(
طرح و  روزگارش در ايران و هند حضور داشته و با شعراي متعددي هم

مانند ، گذارو شايد اگر از پس اين همه گشت. صحبت و همسايه بوده است هم
گرفت و زمان مبسوطي را به  ي در جايي مانند اصفهان قرار ميانتقي كاش
ازين ؛ داد ويژه معاصرانش اختصاص مي همنتخبات شعرا ب و ديوانهادستيابي 

  . گرفت پيشي مي االشعار صةخالبر  ة اولحاظ نيز تذكر
در بند كامل منابع خود نيست و حتي اقوال و  عرفاتهمه صاحب  با اين

تعدادي از ، نويسي او همچنين بنا به سنت تذكره. كند شواهد آنها را گاه مميزي مي
با اين توفير كه هم در باب شخصيت  ،تمتفننين را نيز وارد كتابش كرده اس

 رنسبتاً با احتياط رفتار كرده است و به يك مرتبه در را ب، ايشان و هم اشعارشان
  . نگشوده است تمامي اينان

 عرفاتدر  )4993ـ4991ص ، 8 ج، عرفات(اوحدي ، بر اساس چاپ ميراث
ها بايد را ذكر كرده است كه بر اين متأخر 94توسط و ه منشاعر متقدم و  ده

ص ، 3 ج( ميرزا سلمان جابريمثل ؛ شعراي بعضي توابع اصفهان را نيز افزود
الدين جنتي  شيخ زين، )2204ص ، 6ج ( اي بيگ قمشهشاه نظر، )1920ـ1919
، 3ج ( مسعود لنباني الدين الدين عبدالعزيز و رفيع رفيع، )1077ص ، 2ج (گزي 
اجه عبدالقادر خو، )3259ص ، 5ج ( يخراسگانفخر آقا، )1515ـ1514ص 

بيگ  صالح، )1207ص ، 3ج ( اهللا تركه خواجه حبيب، )2867ص ، 5ج (بسيناني 
و آقا شاهكي رنّاني معروف به فنايي صفاهاني  )2336ص ، 4ج ( همتي آزاداني
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در آن روزگار صد  )3330ص ، 5ج ( اوحدي )رنّان(و ة اكه تنها در قري
از ، در عراق بود عرفاتتخلص سراغ داشته است و اگر هنگام تأليف  صاحب

  8.اكثر ايشان شعر انتخاب مي كرد

 آمـده اسـت  و منابعش  عرفاتوضوح در ه كه شرحشان ب را شعراي اصفهاني
  : به چند دسته تقسيم كرد 9مسامحتاًتوان  مي
ـ  تعـداد  . اصل پيشه و شهرتشان شعر اسـت كه  اي شعراي كامل و حرفه .1 ه اينـان ب

  10:افراد ذيل اشاره كردتوان به  از ايشان مي. خصوص در بخش متأخران ناچيز است
                                                

هـم  . ضـبط شـده اسـت   » زيان«) 2422، ص 4ج (قريه به اشتباه در چاپ ميراث نام اين . 8
همچنـين از شـاعري بـه نـام تـاجري      . اي نشده اسـت  ازين رو در فهرست نيز به او اشاره

نشان صـفحه اسـت و بـه نظـر      ياد شده است كه بي اي شعرايش اصفهاني در فهرست منطقه
جعفر اصفهاني و خواجه  جابري و بابا علي نام ميرزا سلمان. همان تاجري خوانساري باشد

  . اهللا تركه نيز از قلم افتاده است حبيب
از آنجا كه در فرهنگ ايراني شعر در همه چيز و همه جا ورود داشته و بـالعكس، بـراي هـر    . 9

حتي در باب شخصيت شـعرا  . محقق پر وسواسي تعيين مرزي دقيق در اين باب دشوار است
اي است و اين البته به شرايط اجتماعي و سنت فرهنگـي   كننده قض گيجو شعرشان نيز گاه تنا

الـدين محمـود رجـايي     چنان كه كساني مانند شفايي اصفهاني و سيف گردد؛ آن و ادبي باز مي
اوحـدي،  (زباني شهره بودنـد   رغم شأن علمي و اجتماعيشان، به هزالي و سفله صفاهاني، علي

ترين راه در اين ميان لحاظ كـردن لقـب يـا تخلـص      صوابشايد ). 1569، ص 3، ج عرفات
شاعر و نيز حجم شعر و حضور شاعر در عرصة شعر روزگـارش باشـد، بـدان صـورت كـه      

ـ      شاعري را كه لقب يا تخلّص پيشه ه اي داشته باشد و شـعر قابـل مالحظـه و مشـهوري نگفت
راني را نيز كه احياناً بنـا  بديهي است كه شاع. ن به شمار آوردتوان جزو شاعران متفن باشد، مي

زرگـي  گاه به حكومت و يـا مشـاغل ب  ن و ارتباطشان با حاكمان زمان گهبه جايگاه شعريشا
مثل بسياري از شعرا كه به هند رفتند و از شـاهان و  . دانستنان توان جزو متفن رسند، نمي مي

ان امثـال شـعيب   اي نايل آمدند و يا در همين ايـر  اميران تيموري به حكومت افتخاري منطقه
همچنين بايـد يـادآور   ). ادامة همين مقاله: نك(جوشقاني به مقامهاي برجستة ديواني رسيدند 

گفتنشان ترديـد داشـت،    شد كه نگارنده بعض شعرايي را كه در شعرگويي آن هم شعر فارسي
بـي  اهللا صفاهاني كه اوحدي تنهـا از او شـعر عر   افرادي مثل عمادالدين هيبت. در شمار نياورد

صفاهاني كه تنها به واسطة تضمين پدرش از دو بيت او  كمال اسمعيل بن  نقل كرده است و علي
  . ها معرفي شده است در يك قصيده به عنوان شاعر در تذكره

، طبيعي است چون اوحدي در باب بعضي شاعران معروف اقدم مشهور سخني تازه نـدارد  .10
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و نقـل  ا ويژه آنكه تقي كاشي قصايد و اشعار بسياري از هب؛ از او يادي شده است
مثنـوي  ذكـر  بپـردازد بـه   اما ظاهراً چون بنا نداشته به مثنويات شعرا ؛ كرده است

بـدان   )111ص ، 1 ج، تـذكره ( آباديرنص ولي 11؛نپرداخته است ي اووامق و عذرا
بـر   )421ص ، 1384 ،هخالص(ي انهمچون تقي كاشست و نيزا كردهاي گذرا  اشاره
وي در مالزمـت ابـن   . بـا شـاهدان تأكيـد دارد   پيوستة او  طلبي و مؤانست عيش

محـال  ت وزار )همانجـا (آبادي به وزارت ارامنه يـا بـه تعبيـر نصـر    حسين خان 
از سـرقت  ، وي بـه اوحـدي ضـمن اداي احتـرام    . شـتغال داشـت  ا زراعت ارامنه

  : گويد مي كند و اش از يكي از اشعار خود اشاره مي ادبي
از جمله در اوايـل عبـاس پادشـاه در قـزوين دوازده     . ايم با هم اشعار بسيار گفته

بار طرح شد و شعراي مقـرر پايتخـت چـون حكـيم      غزل مشكل بابا فغاني يك
غيـرهم اكثـر    و] مسـيح [الدين مسـعود   شفايي و حسن بيك عجزي و حكيم ركن

                                                                                                         
  . ايم ايشان پرداختهما نيز در اين مجال تنها به ذكر نام 

فريدالدين شعيب و پسرش ميرزا شـريف از  ة نام او را به تبع ترجم از آنجا كه تقي كاشي .11
همه شواهد منقـول شـعيب بـاب ترجمـه و      مصححان با آن، مخدومان شعيب آورده است
  . )421 ، ص1384، خالصه، يانكاش! (اند عنواني تازه براي او باز نكرده
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اكثـر خـوب   . گفتند و جز آن در صفاهان و ديگر امكنه شعر بسـيار مطـرح شـد   
يك مصرع از غزلي كه مكـرر از بنـده شـنيده    ، ن دوازده غزلة آاز جمل. گفت مي

خوانـد تـا بـه     بود در حضور حضرات به فراموشي يا به توارد به اسم خويش مي
در حضور مـن و حضـرات بـه    حسب اتفاق روزي در ميدان صفاهان آن شعر را 

امـا  . ليكن از تعجب تبسـمي كـردم  ، نگفتمبنده خود هيچ . خواند اسم خويش مي
ودند وي را آزار خبر بو حكيم شفايي كه از حقيقت آن با الدين مسعود حكيم ركن

بعـدذلك تـا   . كه از آزار وي بنده به تشوير شده معذرت جسـتم  بليغ كردند چنان
اما در اين ايام شـعري چنـد   ؛ آن را به اسم خود نخواندهرگز ، بنده در عراق بودم

باز همان را . از وي به خط خودش در بياضي ديدم كه نوشته به هند فرستاده بود
  : مطلع درست و يك بيت. با مطلعش درج كرده و آن شعر كه برداشته اين است

 است منست محبت كه بهر داغ ا ايفتيله استمنم كه عشق فروزنده از چراغ من
 كه دودمان وفا روشن از چراغ من است مزن به شمع دلم آسـتين محرومـي

يـن خـود   ا اشته و قبل ازگذ محرومي به جاي بيزاري ،تصرفي كه فرموده
. اند فرموده الحال مطلع را هم صاحبي. خواند همان بيت را به اسم خود مي

  . )2236ص ، 4ج ، عرفات( خدا از غزل نگه دارد

ين خواجه شعيب ا از )837و  711ص ، 2ج ، اآر المع(بيگ منشي اسكندرهمچنين 
از اكابر و اعيان « با اين توصيف كه وي، تاريخ ديگر نقل كرده است عه مادهدو قط

جوشقان و درين هنگام در سلك وزرا و متكلفان مهام ديواني منسلك و بسـيار  
  . »الم و صاحب طبيعت عالي استك نشيري

از شعراي مشهور اصفهان  )239ص ، تحفه( ميرزا طبق قول سام. اصفهانيادايي . 9.1
تقي . لط هم بسيار بوده استة غبوده كه بسيار نيز شعر گفته و البته در شعر او قافي

 و سيار باباو بمعتقد است كه بيشتر غزلسرا بوده ) 382ـ380 ص، 1386، خالصه( كاشي
وفاتش در . داشته است نميرا به خرج بركه هيچ شاعري  چنان، خودستا نيز بوده است

، 1ج ، عرفات( اوحدي .)همانجا( آباد بوده است سنة حو مدفنش در بيرون درواز 955
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  . يار مختصر و دو بيت منتخب از او را ذكر كرده استة بسترجم )599ص 
كه شعر از مشغوليات اصليشان نيسـت و گـاهي    اي حرفهن و غيرشعراي متفنّ .2

يا اختيـاراً و  ، اي هم باشند اينان هرچند شاعران برجسته. ورزند بدان مبادرت مي
اين شـعرا  . كنند اجتماعي خود نگاه نميصلي ة اعنوان وجهه يا اضطراراً به شعر ب

 مثـل  ل ايشـان وام و حتي اذة عان جامعه و يا طبقكه از برگزيدگخود بسته به اين
  . باشند با هم توفير دارند» رنود چپاني«و » لوانيد«
   زادگان آدمي. 2.1

صفهان بـوده كـه در اوان جـواني    ة اتركخاندان از قضات : اهللا تركه خواجه حبيب
 نـد داد يحه نسـبت مـي  ة فصاو را به جميلر ابعضي دشمنانش اشع. درگذشته است

  . )1207ص ، 2ج ، عرفات، اوحدي(
الدين  از مستوفيان سلطان سنجر كه در نزاع با قوام: صفاهانيخواجه عزالدين 
ربـاعي  ، تنها شـعري كـه از وي نقـل شـده    . ميرد افتد و مي درگزيني به زندان مي

  . )2609ص ، 5ج ، همان( چين است آميزش به وزير سخن كنايه
، تحفـه ، سام ميـرزا (ل از احفاد كمال اسمعي: الدين محمود رجايي صفاهاني سيف

در شـاعري طبـع هـزل و    . و واقف به علم سياق و امور ديواني بوده است )94ص 
را بـه   »ايرنامه«ة منظوم )953ص ، 2ج ، هفت اقليم( رازي. هجو بلندي داشته است

ة خاننيز او را كاتب رسمي دفتر )59ص ، مجمـع ( صادقي افشار. او نسبت داده است
  . داند مي) شاه طهماسب( اه مرحومش

از سـادات مشـهور و محبـوب    ، فيضـي تخلـص  : د النقيبمحمالدين شاه معز
انجام اسـتعفا داد و معتكـف   سال وزير شاه اسماعيل بود و سـر  كه هفتاصفهان 

و يـاد  ا بسـيار از بـا احتـرام    )33ص ، تحفه( سام ميرزا. آستان قدس رضوي شد
ـ «ي و اي به تواضع و و تنها اشاره كند مي دارد و  »اليـق ة خاختالط ايشان با عام

بيشـتر   )3950ص ، 6ج ، عرفـات ( اوحدياما . وفات يافته است 952گفته كه در 
  . نوشته است، اهدي در اين بابة شئضمن اراكرده و  تأكيديي او گوهجو رب
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زرگـي هميشـه   خـاطر بـودي و بـا نهايـت ب     طبيعت و شكفته وي بغايت خوش
دو . كنـد طبعي  و غير دانسته دشنام شنود و خوش دانستهخواستي كه از جمعي 

ـ  13دتـاني قاضي ابوالحسن داو  12سه از فضال چون قاضي مظفر اندنالي ا او در ب
ظريفانه نسبت بـه همـه كـس بـه جـاي       اداهاي ستمو  مهازلت دستيار بودندي

اما اواخـر او از ايـن امـور    ، ا دام مضحكه ساختنديآوردندي و كسان خوب ر
درگذشت و وي اهاجي هزل بسيار گفته و او فيضـي تخلـص كـردي و جميـع     

  . اكابر و شعرا از او در خطر بودندافاضل و 

ص ، تحفـه ، سام ميـرزا ( نويس خوبي بوده است مكتبدار و نستعليق: آيتي اصفهاني
نشـين   و گوشـه ولـي مسـتغني   ؛ باخته است اند كه شطرنج نيز نيكو مي گفته. )261

 )694ص ، 1ج ، عرفات(اوحدي . )397ـ396 ص، خالصه، انيتقي كاش( بوده است
  . دوست بوده است، حديثي نقاش، با پسرش

ت بـوده اسـ   از مردم خوب و بغايت درويـش : اف اصفهانيخواجه احمد صرّ
  . )589ص ، 1ج ، همان(

شاه طهماسب متولي آستان قدس رضوي در زمان : مير اسداهللا متولي اصفهاني
خليفه سلطان پدر مير  )601ص ، 1ج ، همان( طبق قول اوحدي. بوده است

 )225ص ، خالصه( يانالدين محمود فرزند وي بوده است و طبق قول تقي كاش شجاع
، تحفه( سام ميرزا. الدين محمود پسر برادر خليفه اسداهللا متولي بوده است مير شجاع

اهللا اصفهاني از سادات بزرگ  خليفه هدايتوي را خليفه اسداهللا فرزند ) 46ص 
  . معرفي كرده است و گفته كه وي اغلب به درس و افاده مشغول بوده است

                                                
يعنـي آنكـه ايـن قاضـي     . درست باشـد » اندالني«مغلوط است و احتماالً  اين ضبط به نظر. 12

  . )1/163: 1382مهريار : نك( اصفهان بوده است» براآن«دهستان  منسوب به دهي در
كـه  باشد » داژگاني«يا » دارگاني«حيف اما به گمانم اين واژه نيز تص، اگرچه غريب است. 13

هـاي گرجـي فريـدن     اصفهان و دومي دهي از ديههاي گركن لنجان  اولي دهي است از ديه
  .)376-1/371: 1382مهريار : نك( اصفهان است
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جوي ميـرزا سـلمان   ة هوزير هرات كه در جواب قطع: خواجه افضل صفاهاني
تنها يك بيـت آن را   )636ص ، 1ج ، عرفات( اوحدي. جابري هجوي سروده است

  . نقل كرده است
الـدين علـي تركـه     از احفـاد صـاين  : صفهانية االدين محمد ترك افضلخواجه 

شرح حال مفصلي از زندگي وي تـا زمـان آمـدنش بـه اصـفهان را تقـي       . است
ص ، 2ج ، هفـت اقلـيم  (رازي . نقل كـرده اسـت   )224ـ217 ص، خالصه( يانكاش

نشيني  تر بيان نكرده و مرگ او را در پي گوشه اي افزون مطابق معمول نكته )954
اشـعار و رباعيـات بسـيار و    ، از او با تخلص افضل. و اعتكافش ذكر كرده است

  . زيبا و قلندري نقل شده است
ــ بازم به سـوي ميكـده مسـت آوردي  ن مــن شكســت آوردية ديــدر خان
اي عشق مرا نكـو بـه دسـت آوردي    گه سبحه به دستم دهـي و گـه زنـار

دهد و  از پايان زندگي وي اطالع بيشتري مي )637ص ، 1ج ، عرفات( اوحدياما 
، اش گفت باره درلطفي شيرازي  سال پس از هجوي كه كند كه وي يك ن ميعنوا

همچنين از افول طالع اين خانـدان در  . مرد و لطفي نيز در عقب او مدفون گشت
  . دارد ميپرده بر شاه عباسة دور

اصـلش   )352ص ، تحفـه ( به قول سام ميـرزا : اصفهاني قابضقلي  هللاه اخواج
 )محصل ماليات( ولي به تاجيكان شبيه بوده است و در اصفهان قابض، ترك بوده
عبارات اندك و بسيار كلي در بـاب   )665ص ، 1ج ، عرفات(اوحدي . بوده است

نـام او را   عرفاتنويسان  مصححان و نسخهين روست كه ا هم از. او آورده است
عي است كه تخلـص  نيز مد )407ص ، خالصه( يانتقي كاش. اند فايض ضبط كرده

  : ها تكرار شده است در تمام تذكرهاو اين بيت ظريف . وي قسمي بوده است
جـا ر از آنهر جا سخن حق شنوي مگذ زاهد به در مسجد و ميخانه گذر كـن



 120 / جستارهايي دربارة عرفات العاشقين
 

اشاره دارد كه وي پنجاه سال افيوني  )995ص ، 2ج ، هفت اقليم(رازي : مير اماني
بوده و شگفتزده شده كه دماغش نخشكيده است و نيز گفته كه در اين ايام به 

تنها مطالب رازي را  )674ص ، 1ج ، عرفات(اوحدي . گذراند سياحت روزگار مي
، آورده )184ص ، 3ج ، التواريخ منتخب(ي هم كه بدايون نچهآ. تكرار كرده است

البته در آن منبع به وضوح آمده است . است المĤثر نفايستكرار مختصر مطالب 
گ ، المĤثر نفايس(» علويم و از جانب والده شرافت دارم«گفته كه  كه وي خود مي

او را محبوب و مرشد  )1406ـ1400ص ، 3ج ، مĤثر(باقي نهاوندي عبدال. )18
 گويد كه شيعة داند و مي بسياري از مهاجران ايراني هند و هنديان مي

وي با اينكه تأكيد دارد كه اماني مدح اهل . كرد اي بود كه تقيه نمي ناعشرياث
  . اي از وي در مدح اكبرشاه و خانخانان آورده است كرده قصيده زمانه نمي

، عرفـات (وحدي ا ،ناصفهاة از قهپاي ،ابوترابتر  كوچكبرادر : ابوالقاسم امري
  . با او آورده است اجات منظوم خودتجحشرح مفصلي از وي و ا )670ص ، 1ج 

گو و اهل مزاح كه اشعار و تضـمينهاي بسـياري    شاعر هزل: بن حكيم خباز ابوعلي
پدر . ها بوده استهجو پدرش گفته كه همه بر سر زبانخصوص اشعاري در  هداشته و ب

  . )86ص ، تحفه، سام ميرزا(طبعي تخلص است ، اهللا خباز ظاهراً همان حكيم عنايتوي 
ـيم خبـاز ـريض از درت آزاد     گفتم از روي نصـيحت بـه حك ـه مـ ـا كـ ــن تـ ـد ك  رود جهـ
ــد و ناشــاد رود  نه كه هر عاجز بيمـار بـه اميـد شـفا شــادمان ســوي درت آي

 »صيد را چون اجل آيد سوي صياد رود« نيستگفت بابا تو نداني كه گناه من
)579ص ، 1ج ، عرفات، اوحدي(  

شاه طهماسـب عنـوان   ة شاعر دور )840ـ839ص ، 2ج ( عرفاتدر : پيري نقاش
 ص، 1386، خالصـه (ي انتقـي كاشـ  . شده و سه بيت از يك غزلش آمـده اسـت  

مرده كـه حتـي پـس از مـرگ     ضميري را از محبان و مريدان او برش )395ـ394
بـه شـاعري قبـول     خوانـد و او را  فاتحه مـي ، گذشت ميبر مزار او  پيري هرگاه

متأسـفانه  برد كه  نام مي »رادة مسفين«او با نام  ي ازديوان اوحدي همچنين. داشت
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  . شده است گم عرفاتشخص صاحب  در دست
او را پسـر   )293 ص، 1386، خالصـه ( يانتقي كاش: ف اصفهانيآقا ملك معرّ

ن فرزندانش دسـت از  بزرگ شد دارد با كند و بيان مي عرفي ميف مآقا احمد معرّ
گـاه هـم بـه كارهـاي     عنوان معرفي صفاهان برداشت و گهه اش ب اشتغال طوالني

اوحدي وي را سرآمد سـياق و  . شد يازيد و هم مرتكب شعر مي ديواني دست مي
شـهر و  را از محتشمان ، صفيا، او و برادرش نيز. داند ميمسلك  و صوفيحساب 

  : اي از وي در اينجا خالي از لطف نيست ذكر لطيفه. شمرد آنجا برمي اربابان ذوق
روزي مال محمد قاسم زاري كه به مرض مشايخ معروف بـود و موالنـا ضـميري    

ه با آقـا ملـك مـذكور در    و جميع اعزّ فين بسيار مي كرد صفاهاني كه در كالم فين
سالم كرده بدين روش كه السالم عليكم شخصي بر ايشان . ميدان عراق سيار بودند

منش بود از ايـن دو بزرگـوار    چون آن شخص مطلوب و بزرگ. العارفين يا سلطان
العارفين  گفتند كه سلطان داشتند و مي هر يك آن لقب و سالم را به خود منسوب مي

كنم در ميـان   آخر آقا ملك فرمودند كه منازعه را بنده مصالحه مي. هما را لقب كرد
تا اين ، موالنا ضميري »سلطان الفين«موالنا قاسم باشد و » سلطان العار«هر دو كه 
  . )4166ص ، 6ج ، عرفات( و صادق آمده هيچ يك محروم نمانندنام بر هر د

وزيـر فرهـاد بيـگ    ، فگويـد كـه معـرّ    مي وية بار در )191ص، تذكره(آبادي نصر
وضع بود مشهور شـده كـه هـر روز     پاكيزه« اننبود و چ، حاكم اصفهان، الدولهاعتماد

بـه  . او گرفتـه  آنچه داشـت از ، پادشاه او را گيرانيده. كند يك مثقال عنبر در شله مي
تـا سـرانجام بـه شـفاعت      »ريخت و مـدتها در آنجـا متـواري بـود    مشهد مقدس گ

شـايد از همـين   . گذرد درمي 1032شود و در آنجا به سال  الدوله بخشيده مياعتماد
به هند رفت و در آنجا » طبع غيورش«ة واسطه ب، تقي، رويشروست كه فرزند زيبا

  . اند هم اوحدي و هم ذكري از وي شواهد متعددي نقل كرده. )مين مقالهة هادام( مرد
ف اسـت كـه در   تاريخ فوت ملك معـرّ ، كه در اينجا قابل بحث است اي نكته
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 »هزار و ده«چاپي  آمده است و به نظر اشتباه »هزار و دو«چاپ ميراث  عرفات
آمـده   )1/231: 1363 گلچين معاني: به نقل از( خيرالبياندر ، زيرا جز نسخ؛ است

بـه  ، خلل در كارش افتـاده ف به سبب نزاع فرهاد بيگ و يولي بيگ است كه معرّ
از  آنجا را نيز پس. آيد در آنجا به خدمت ميرميران مستوفي يزد در مي، يزد آمده

كند و از آنجا نيـز بعـد    ساليان و شكست كار مخدومش به قصد اصفهان ترك مي
به همراه پسرش تقي سه سال در آنجا . آيد مدتي همراه اردوي معلي به مشهد مي

رسد كه قـول   لذا به نظر مي. ق درگذشته است1010 در تا سرانجاماقامت داشته 
  . و نادرست باشدمخدوش  1032در باب تاريخ فوت وي در آبادي نصر

 )878ص ، 2ج ، عرفـات ( به قول اوحـدي : بن آقا ملك معرف صفاهاني آقا تقي
 ]...[. نهايت صفاي ظاهر و باطن داشـت ، ي بود در كمال لطافت و نزاكت طبعجوان«

ة ريختن سـبز شعراي صفاهان در فرو. قضا را داء الثعلبي به هم رسانيد، در آن حسن
  . »اند و معاني تازه گفتهاغ جمالش اكثر ابيات مناسب ب

او از . همسـفرانش بـه هنـد بـوده اسـت      از همسايگان وي وهمچنين اوحدي 
نيـز از دوسـتان محبـوب شـفايي و قاضـي      بن جهانگير و مالزمان شاهزاده پرويز

در  1021سـرانجام در رمضـان   . الـدين بـوده اسـت    بن قاضـي شـمس   الزمان بديع
او را صاحب منصـب كتابـداري    )1474ص ، 3ج ، مأثر( نهاوندي. ميرد برهانپور مي

وي همچنين او . گويد خواند و تاريخ فوتش را هزار و بيست مي شاهزاده پرويز مي
. كنـد  را در سالهاي اقامتش در مشهد از مالزمان محراب خان قاجـار معرفـي مـي   

هم ضمن اشاره به مصاحبت او در  )1/231 :1363 معاني گلچين( خيرالبيانصاحب 
دارد كه علـت رجـوعش از خراسـان بـه عـراق مـرگ        قندهار بيان ميسيستان و 

هند آمـدنش  به پدرش بوده است و نيز در اصفهان پيوسته در اردوي شاهي بوده و 
  . ايلچي شاه عباس بوده است، مراهي درويش بيگة هواسطه نيز ب

اهللا از  مير فضلدة زاابوالفتح و برادر  پسر مير: الدين حسن صاليي مير جالل
تقي . ندا هاه طهماسب بودة شردو از متنفذاناين خاندان . استسادات شهرستان 

از زندگي و تعليم و تربيت و شرح قابل توجهي  )231ـ229ص ، خالصه( يانكاش
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آنگونه كه با توصيفات اوحدي از ، درجات اخالقي و عاشقي وي آورده است
  : گويد مي )2370 ص، 4ج ، عرفات( او. غرور وي در تباين است

دند اما به معني بزرگ و يت حقير و كوچك بومير در تركيب و جثه اگرچه بغا
والي صدر واقع شده غايت علو طبع داشتند و غايت غرور دانشمندي ، قدر عالي

، وقتي بر سر قبر موالنا جامي رفتهو خودپسندي در سر ايشان بود چنانچه 
در ته گور خود از بيم بلرز  !هي جاميك« زده كه لگدي بر صورت گور وي مي

  . »هن حسن صاليي است بر سر تو استادالدي كه اين جالل

 ي هر چند در اصفهان نيز به خدمت او رسيده و به قول خودش صالييانتقي كاش
و » از وي مشاهده شد، باشد انواع مردمي و همواري كه در جبلت اهل آنجا نمي«

مطلبي در  ولي ،گويد اليي سخن مينيز از سير تبديل تخلص وي از حزيني به ص
باره اوحدي اطالعات باب پايان ناخوشايند كار وي ذكر نكرده است و در اين 

توطئه و ترور از شرح اين واقعه به ذهن خواننده كرده است و نوعي  خوبي نقل
  . سراي اين دوره به سبك قدماست ترين شعراي قصيده صاليي از قوي. رسد مي

بسيار مختصر و كلي معرفي شده است با اين تلقـي   عرفاتدر : حرفي اصفهاني
 اما سام ميـرزا . شاه طهماسب است و از زمان مؤلف دور بوده استة كه شاعر دور

شرح مفصلي از  )372ـ371ص ، خالصه( يانو بخصوص تقي كاش )278ص ، تحفه(
  . اند مردم گيالن و كيفر زبان بريدنش گفتهة بار ش دراحوال و شهرانگيز
حزمي اصـفهاني ضـبط   ) 278 ص( امية سكه به غلط در تحف حزني اصفهاني

، 2ج ، عرفـات (تنها اطالع افزون اوحدي . استبسيار مشهور  شاعري، شده است
ميران حسـيني صـفاهاني و   بن مير اظهار شاگردي او نزد ميرزا مخدوم) 1210ص 

  . عشقش به پسر حلوايي است
 اي بـراي  هرجمـ ت بـار  يـك  )1427ص ، 3ج ، همـان ( اوحدي: دخلي اصفهاني

فته اما باز گ. استدخلي ذكر كرده اي به نام  ترجمهآورده و بار ديگر شاعر داخلي 
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. »اند اشعار داخلي هم از دخلي است كه به غلط دخلي را داخلي هم خوانده غالبا«
و را با استفاده از منابع اصيل ا شرح مفصلي از )406ـ1/404: 1369( گلچين معاني

  . آورده استهندي 
بر  )1424ص ، 3ج ، عرفات( اوحدي كه اصفهانيپسر ضميري : داعي اصفهاني
بسيار دشمنانه وصف كرده وي را ) 317ـ309 ص، خالصه( يانخالف تقي كاش

 از، اش در اصفهان نيز به سبب برخوردهاي تلخ و نامحترمانه ذكري هرچند ،است
كه معتقد است داعي ، بر خالف اوحدي ذكري. نداشته است يدلخوشچندان و ا

او را كاتب و حافظ و ، ني نهادثار پدرش را رهن دكان حلوايي و افيوآتمام 
پدرش را تأكيد دارد كه داعي ن يهمچن او. داند ثار ناتمام پدرش مية آكنند كامل

افزون . باره تعصب بسياري هم داشته است داده و در اين بر تمام شعرا ترجيح مي
و ) 277ص ، مجمع( گبي نويسان مثل صادقي بايد گفت كه ساير تذكره، بر اين
. اند خوبي در باب داعي سخن نگفته نيز جز به )993ص ، 2ج ، هفت اقليم( رازي

تر و  بسيار مفصلة بت و آشنايي با وي ترجمحي به سبب مصاانتقي كاش
  . تري نسبت به ديگران آورده است دقيق

همـراه سـلطان علـي    از كساني است كـه  : اصفهانيالدين محسن  قاضي رضي
كه سيستاني براي آمـدن   تاريخي. و باز به صفاهان رفته استايلچي به هند آمده 
سال بعد به  سهنشانگر اين است كه هيأت ايراني  )ق1017( وي به هند نقل كرده

سرعت انتقال ذهنش در تبديل حرف و عدد . شوند محضر جهانگير فراخوانده مي
، اوحـدي ( عرفـات تـاريخ فـوتش در بعضـي نسـخ     . كننده بوده است ر خيرهبسيا

به اشتباه آمده است كه در چاپ ميـراث بـا تطـابق بـا      )1615ص ، 3ج ، عرفات
  . اقوال ساير منابع و ماده تاريخ فوتش اصالح گشته است

از سيادت شرح مفصلي ) 414ـ411ص ، خالصه(ي انتقي كاش: رمزي اصفهاني
از شاه طهماسب و مرگش در  ميخوارگي و توبه و نوازش يافتنو زندگي و شرح 

را تنها اثري  )1624ص ، 3ج ، عرفات( اوحدياما . ه استكرددر قم بيان  978
  . در رمل به وي نسبت داده است
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ـ 1/254 :1369(شرح مفصلي از وي را گلچين معاني : روزبهان صبري ) 260ـ
بـر خـالف تقـي     )2345ص ، 1ج ، عرفات( اوحدي. آورده است در مكتب وقوع

دهد كه نـزدش   و ميا بيتي را ازهزار  سهسراغ ديواني  )189ص ، خالصه( يانكاش
  . محفوظ بوده است
هاي يادداشـت ، 989ص ، 2ج ، هفـت اقلـيم  ، رازي(بعضي منابع : صفياي اصفهاني

الـدين اصـفهاني مشـهور بـه      را با صفي وي )1/729 :1369 گلچين معاني؛ مصحح
 همان صفياي دو. اوحدي اين هر دو را جداگانه آورده است. اند كردهصفيا خلط 

آميختگـي   هم بهاين اشتباه شايد دليل . اي نيز دارد نامهاست كه به هند رفته و ساقي
رازي . ن و رمـل و سـياق دانستنشـان باشـد    شباهت نام پدرانشا و زندگي ايشان

 كـرده اسـت و  ان ذكـر  مستوفي اصفه، صفياي دوم را پسر خواجه قاسم )همانجا(
ـ    نيز  )همانجا( اوحدي ه درجد صفياي نخست را قاسم رمـال اصـفهاني معرفـي ك
  . صفياي رمال همان است كه با شفايي مهاجه داشته است. است

طور هند كه در آنجـا بـه امـارت و      از مسافران درويش: بابا طالب اصفهاني
  . )788ـ1/783: 1369 يگلچين معان: نك( رسد مكنت مي

 و لطايف بسيار نقل شـده اسـت  ا زباني كه ازاز شاعران تيز: قاسم زاري اصفهاني
تقي كاشي او را . )401 ص، خالصه، انيتقي كاش؛ 1656ص ، 3 ج، عرفات، اوحدي(

و اين ؛ استنمايش در اصفهان بوده  و  اصالً شيرازي دانسته است و گفته كه نشو
  . متباين با قول اوحدي است

 تنهـا اوحـدي   14.شـاعري بسـيار مشـهور اسـت    : اصـفهاني رضا شكيبي محمد
روزبهـان صـبري   ة زاداو را خـواهر است كـه مشخصـاً    )2552ص ، 4ج ، عرفات(

او را مـدعي   )355ص ، 1386، خالصـه ( يانتقـي كاشـ   در حالي كـه . دانسته است
صـرفاً  و  يوند بوده استالبته منكر اين پكند كه صبري  خويشي با صبري عنوان مي

                                                
  . ها نقل كرده است شرح مفصلي از زندگي وي را از تذكره) 652ـ1/638: 1369(گلچين معاني  .14
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  . خوانده است خود ميشاگرد او را 
اكبر شاه ة از ايرانيان مهاجري است كه در دور: خواجه محمد شريف سرمدي

. )2218ص ، 4ج ، عرفـات ، اوحدي( درگذشته استهند رفته و هم در زمان او به 
 شـود  مـي  ها درباب او يافتاي آگاهي پاره، ها و تاريخهاي هند خي از تذكرهدر بر

  . )549ـ1/547: 1369گلچين معاني : نك(
از بزرگان قمشه و شعراي برجسته كه قلندروار بـه هنـد   : اي شاه نظر بيگ قمشه

  : وستا اين شعر از. گردد رود و ناراضي از آنجا باز مي مي
 دوزخ طلبم اگر كه هند اسـت بهشـت   گر هند بود كعبـه روم سـوي كنشـت

خـود برگـردمةخواهم ز غلـط كـرد زشـت  مانند نگـاه غافـل از صـورت    
  )2205ـ2204ص ، 4ج ، عرفات، اوحدي(

شرح مفصلي در باب وي از ساير منـابع   )1434ـ2/1431: 1369(گلچين معاني 
در جواني به سياحت و سفر هند رفتـه اسـت و در    اومجموعاً آنكه . آورده است

ـ  سبه امر  او. مالزمت خانخانان بوده است وده و در چنـدين  پاهيگري نيز توانـا ب
همچنـين  . ها برداشـته اسـت  رده و زخمها كو جايهاي ديگر دالوري جنگ در هند

مناعت طبع بسياري داشته و دست رد بـه بـذل و بخشـش حاكمـان هنـد زده و      
در آنجا توليت شاهزاده رضا با وي بوده است . وار به ايران بازگشته است مستغني

در . ستكرده ا ارتزاق مي، نجا كه ظاهراً ميراث خانوادگي او بودهآو از موقوفات 
 او. آورد به عقـدش در مـي   كه شود مينفس نام  خوشاي  عاشق فاحشه آخر كار

تخلـص  . فوت شده و مدفنش در همان زادگاه و مسكنش بوده است ق1055در 
اما مهارت شگرفي در رباعي داشته است و بعضي ؛ نذري بوده استدر غزل وي 

   .)همانجا( اند همداني دانستهطرز او را در رباعي عرفاني پيرو مرشدش مير مغيث 
ا صادق مينا آبادي و پدر ميرزجد پدري ميرزا طاهر نصر: بيگ همتي آزاداني صالح

هاي وطن راهي هند شده و در آنجا نيز صاحب مكنت و كه بنا به ناسازگاري
، تاريخ فوت وي را پسرش. )660ص ، 2 ج، تذكره، آبادينصر( ه استخانواده گشت

) 681ـ1/678: 1369(گلچين معاني . آورده است 1043شوال  18صادق مينا در 
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از  )2336ص ، 4ج ، عرفات( اوحدي. است به دست دادهشرح مفصلي از وي 
گويد و نيز معتقد است  سخن مي) شاهجهان( شاهزاده خرم ستگاهد خدمت وي در

با اين . اش كاسته است اش از توان شاعري و اشتغاالت ديواني آمدنش به هندكه 
به سعايت  1027گويد كه در  دهد و نيز مي هزاربيتي او سراغ مي سههمه از ديوان 

به از آنجا و غزلي  د و راهي بنگاله شداافتان از مالزمت سلطان خرم بيرون دشمن
  . هاي موجود خبري نيست ين غزل در نسخها متأسفانه از. نزد من فرستاد
كـه در مطـب پـدرش    ، پسر حكيم مال: الدين حسن شفايي اصفهاني حكيم شرف

ص ، 4ج ، عرفـات ( اي كـه اوحـدي   ترجمـه . كـرد  واقع در مسجد جامع طبابت مـي 
و صاحب ترجمه دوستي و  ميان اوبه لحاظ آنكه ، از وي آورده است )2261ـ2239

  شفايي است ترين منابع احوال ارزشاز پر، استساله بوده  دت چنديناار
  )رندان بي سر و پا( پانيانچعوام و . 2. 2

اوحدي تنها به مالزمت وي با سام ميرزا و فوتش در جنگ قندهار : ابدال اصفهاني
 گـزارش رسد كه اتكايش در ايـن   خودش به نظر مي تصريحكند و بنا به  اشاره مي
و ضمن آنكه يك ابدالي ديگـري را هـم    15بوده است مجالس النفايسة تنها ترجم

؛ كند كه اين دو ابدالي واحدند و حق هم همين است ميبه درستي بيان ، آورده است
اي آورده  از ابدالي شواهد زيبا و قابل مالحظـه ر شرح مبسوطش زيرا سام ميرزا د

 او. است كه آن شعر منسوب به ابدالي فرضي نيز در آن شواهد ابدالي اصلي اسـت 
قلنـدري و  دارد كه چگونه از عطاري بـه عاشـقي و    در آنجا از زبان شاعر بيان مي

  . )216ـ212 ص، تحفه، سام ميرزا: نك( سپس شاعري و عابدي رسيده است
مردي عارف و ظريف بود كه بـراي صـحبت اميـر    : درويش قاسمي صفاهاني

ضـمن آنكـه عـين     )3407ص ، 6ج ، عرفـات ( اوحـدي . رفتنجم به ماوراءالنهر 
                                                

  . چاپي از اين ابدال خبري نيست النفايس مجالسدر  .15
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، مجـالس ، نـوايي ( النفايس مجالسعبارت و تك بيت قاسمي را با حفظ امانت از 
  . يدرس اضافه كرده است كه وي در آنجا به سياست، آورده )153 ص

و يك بيـت آورده و گفتـه   ا تنها از )815ص ، 2ج ، عرفات(اوحدي : بذلي اصفهاني
هفـت  اين بيت كه بعينه در . زيسته است قيد و رندانه مي است در عهد شاه طهماسب بي

  : ش تحريف شده استدومة كلم ت به نظر درنيز هس )998ص ، 2ج (رازي  اقليم
ـترس]ترا/ [گر مرا  ـود دس بودي به قدر همـت خ در جهان يك جو غم روزي نخوردي هيچكس 

  : اش گفته است بارهدر )4065ص ، 6ج ، عرفات(اوحدي : پهلوان مذاقي عراقي
فطرت چپـاني بـوده و    طبيعت و رند عالي بغايت خوش. از لوانيد صفاهان است

در مطايبـه و  . انـد  بـوده ) عيار(هلوان و برادران او يتيم پ هاو همپسر و فرزندان 
ديـوانش  . از شعراي زمان شاه طهماسب است. سيار فطرتش قادر بودهه بمهازل

  . در منقبت شعر بسياري گفته. هزار بيت به نظر رسيدقريب چهار

بيت شعر از او در منقبت و هجو نقل شده كه هيچ كـدام   شصتحدود  عرفاتدر 
هفت و  )391 ص، 1386، خالصه، يانكاش( االشعار صةخالبا شواهد شعري مذاقي 

ي از انمضاف بر آنكه تقـي كاشـ  . مطابقت ندارد )996ـ995ص ، 2ج ( رازي اقليم
دوزي سـخن گفتـه و نيـز اظهـار     خر عمر و اشتغالش به كفشـ آتائب شدنش در 

و را از حيثيـت  ة انكرده است كه چرت ترياكي او شـعر و حالـت صـوفيا   تأسف 
روز ة تـذكر در . ته اسـت شـتاف به جهـان ديگـر    987سرانجام در  انداخته بوده و

ة فروش و شـاعر دور  كرباسبه غلط وي  )735ـ729 صتذكره، ، لكهنويي( روشن
شاه عباس معرفي شده است كه در موسيقي و پهلواني ممتاز عصرش بوده اسـت  

  . واهللا اعلم. نمايد مطابقت مي عرفاتو چند بيت شاهد آورده است كه با شواهد 
در جواني از درويش بلبل مداح فنون مدح و منقبت را  16:لوحي اصفهاني

                                                
محمد مطهر نقيبي موسوي سبزواري يا ميرلـوحي  اين لوحي پدربزرگ مادري مير محمدبن . 16

سـتيز آن   او از شاگردان شيخ بهايي و ميرداماد بوده و از علماي متنفّـذ و سـني  . معروف است
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يافت و مدتها در ميدان اي رسيد كه در ايران شهرت فراوان  فراگرفت و به مرتبه
 ق989بعدها به اصفهان بازگشت و در . پرداخت خواني مي عمادي كاشان به روضه

از او فرزند خلفي . طوقچي مدفون شدة به مرض اسهال درگذشت و بيرون درواز
، خالصه(ي انبه قول تقي كاش، جا ماند كه او نيز مانند پدره با نام خزاني مداح ب

 اوحدي. يران گشتة اگيري و مداحي شهر در معركه )408ـ407 ص، 1386
 دان و نيز خزاني اشاره دارد وتنها به مداحي اين خان )3680ص ، 6ج ، عرفات(

  . هزار بيت در مدح گفته است مدعي است كه لوحي در جواني بيش از چهل
نجا در مصاحبت آاز شعراي قلندري كه به هند رفته و در  :وفايي اصفهاني

، همان( اوحدي. زين خان به مقامات ديواني و لشكري رسيده است بن خانظفر 
كند كه چون وي خود را  او را در گجرات ديده است و بيان مي )4612ص ، 7ج 

 :1369( گلچين معاني. داده به مگس شهرت داشته است مور دخالت مية ادر هم
  . تواريخ هند به دست داده است و را درا هايي از نشانه )1526ـ2/1525
  

                                                                                                         
وي به تخريب آثار و قبور بسـياري از علمـاي سـني اصـفهان     . آمده است عصر به شمار مي
كه تخريب قبر حافظ ابونعيم اصفهاني، جد اعـالي عالمـه مجلسـي را بـه      مشهور است؛ چنان
كه خود ميرلوحي را به ) 117: 1379(شاردن ). 189: 1382مهدوي (اند  تحريك وي دانسته

در باب شهرت و لقب وي . چشم ديده بوده، داستان مستندي را در اين باب از او آورده است
جناب امير سيد محمد در وقت مراجعـت  « كه آورده است) 276ص (الرشاد  صحيفةصاحب 

از كربالي معال به اصفهان رسيده و يكي از بنات مردي را از متوطنان آن بلده كه اشعار بسيار 
نموده به حبالة نكاح درآورده و چـون از   در مناقب ائمة اطهار انشاد كرده و لوحي تخلص مي

فرموده بنا بر اشارة آن صالحه فرزند آن مستوره حضرت حق تعالي اين پسر به مشاراليه عطا 
قبر وي نيز واقع در ضلع جنوبي خيابان دلگشا، شمال . »خويش را به اين نام مسمي گردانيده

در اراضي مهرآباد بوده است كه اين اواخر در پـي  ) تجارت(رودخانه، مقابل كارخانة سوسن 
مثل بسـياري  ) ل غديرساخت پ(گشادسازيهاي شهرداري اصفهان و پل بستن بر آبروي شهر 

  ). 337: 1382مهدوي (روزگار محو شد  از آثار ديگر از صفحة
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  شعراي گمنام
اند كه در منابع پيش از وي  اي از شاعران نقل شده تعداد قابل مالحظه عرفاتدر 

يشان در دست نيست و ا يا هيچ نشاني از ذكرشان آمده استكمتر عصرش  يا هم
ايشـان  ة عمـد . تنها اقوال اوحدي اسـت نيز هاي پسينيان در اين باب  مرجع گفته
برخـي نيـز   . انـد  هم بدين سبب شايد مهجـور افتـاده  ، اند متفنن بوده انالبته شاعر

شان بسنده كرده و نتوانسـته   اند كه اوحدي تنها به ترجمه شعر بوده ظاهراً آنقدر كم
ستند شـعراي  ه، حال با اين. ري براي ايشان نقل كندشع از منابع دسترسشاست 

ة پـرد در ، اسـت  يشان نقـل كـرده  ا اي كه به گواه شواهدي كه اوحدي از برجسته
  . اند راموشي قرار گرفتهف

، متخلص به انـوار اصـفهاني   :بن شاه ميرزاي كروري معموريالدين محمد مير غياث
پدرش از كروريان محتشم . ميرداماد و از سادات اصفهان بوده استة واسطه شاگرد ب

. هانگير محبوس شده و اموالش مصادره گشـته اسـت  ة جهند بوده كه در اواخر دور
  . بيت نقل كرده است سهاز او تنها  )689ص ، 1ج ، عرفات( اوحدي

كـرد و بعـد بـه قالشـي و      در آغـاز كفاشـي مـي   ، برادر نوعي :بيتي اصفهاني
  : وستا اين بيت از. گردي در اصفهان مشغول بود هرزه

تــاع كســاد دل خــودمة مشــرمند از بس كه مفلسانه بـه بـازار بـردمش    
)830ص ، 2ج ، همان(  

 )4141ص ، 6ج ، همـان ( تقي كه به قول اوحدي برادر: فآقا ملك معرّبن  معزاي
وي در . و غيره را حفظ بوده اسـت  شاهنامهو  خمسهغريبي داشته و اكثر ة حافظ

در . گفته اسـت  آگره به خدمت نورالدين قلي كوتوال مشغول بوده و كمتر شعر مي
  . رسد گره ميآبه خبر فوت او  1024محرم  18

كرده و بسيار خوب به روش خاص  تخلص مي »باري«: صفاهانيجالل كور 
وي از . درگذشـت  ق1000بـه هنـد رفـت و در    . نوشته است علي مي مال سلطان

 اقارب قريب مير روزبهان صبري بود و با كالمي صفاهاني مهاجاتي داشته اسـت 
  . )1061ص ، 2ج ، همان: نك(
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ص ، 2ج ، همـان (تنهـا اوحـدي   از ميـان قـدما   اي كه  شاعره: صفهانية اجميل
انگيزد كه چگونـه   ميبروز را مرة او شگفتي خوانند و سخن گفته استا از )1069
. وآمد داشته است ن روزگار زني آزادانه به هند رفته و در مجالس شعرا رفتدر آ

زيـرا وي در آغـاز   ؛ دهند اهللا تركه را به جميله نسبت مي بسياري از اشعار حبيب
بـن   لگويد كه با خواجه اسمعي در هند نيز اوحدي مي. بوده استي ة وجواني متع

  . خواجه ميرك جان همنشين بوده است
 رفـت خوان بوده كه ذكـرش در آغـاز مقالـه     منقبتپسر آيتي : حديثي نقاش

  . )1210ص ، 2ج ، همان(
مولد و منشأش اصفهان بوده و زيبا و رنـدكي چپـاني بـوده    : دوز حسني گيوه

  . )1232ص ، 2ج ، همان( است
هنـد  ه سراغ او را در آگر )1220ص ، 2ج ، عرفات( اوحدي: حسين صفاهاني

  . گويد كه با شمساي صفاهاني مالزم بوده است دهد و مي مي 1024به سال 
ـ ، نجاستآهاي  از آدميزاده :خاتمي صفاهاني . يشـان را مطلـق گوينـد   ة اطايف
اكثـر اوقـات بـه كتابـت     . نويسد و نسخ تعليق را خوبك مي خيلكي اهليت دارد

  . مرد رند نامرادي است. گذراند معاش مي
ـمن نمـي   به قربانت روم شبهاي هجـران در دلـم مگـذر ـد  كه اين درياي آتش دوست از دش دان

  )1362ص ، 2ج ، همان(
، 2ج ، همـان ( و عملداران بوده استاز اكابر و اعيان  :خواجه خسرو صفاهاني

  . )1369ص 
از رندان نامراد در كسوت درويشي بوده كه در زمان  :اصفهانيدرويش رندي 

  . )1625ص ، 3ج ، همان( تأليف عرفات زنده بوده است
اشعارش بيشتر تضـمين  . رند و عامي بوده است :فروش اصفهاني زاري ترشي

  . )1659ص ، 3ج ، همان( آميز از شعراي پيشين است هزل
در . بوده اسـت  الرمل زينصاحب كتاب ، پدر صفياي رمال :العابدين رمال زين
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تولد وي نيز در همـين شـهر   . اند هر دو در اصفهان مرده بوده عرفاتحال تأليف 
  . )1694ص ، 3ج ، همان( بوده است

اش به زنگي سفيد مشهور بوده  از سادات كه به سبب زشتي :سخايي اصفهاني
نقـل نكـرده   با آنكه هـيچ شـعري از وي   ) 1899ص ، 3ج ، همان( اوحدي. است
  . داند مي اسمعيلكمال  »موي«ة عناتية اقصيدة او را بهترين جواب گويند، است

د چپــاني و بــرادر كوچــك خواجــه گــر از رنــدان هــرزه :ســيفاي اصــفهاني
  . )1942ص ، 3ج ، همان( رضاي فكري بوده استمحمد

  . )2835ص ، 5ج ، همان( بوده است از شعراي شاه طهماسب :عابد اصفهاني
اطالعـي از   بياما اقرار بر ، اوحدي او را ديده استبا آنكه  :اصفهانيعارضي 
  . )2842ص ، 5ج ، همان( احوالش دارد

كـه بـه    از معتمدان جهانگير شاه در كابل و سـند  :عبدالباقي معيناي اصفهاني
 اوحدي دو بار. و بهتر بوده استا پدرش از )2852ص ، 5ج ، همان( وحدية اعقيد

  . و را آورده استة اترجم )4145، ص 6ج ، همان؛ 2853 ص، 5ج (
اه طهماسب و رفقاي روزبهـان  ة شاز سادات بزرگ دور :مير عبدالباقي امامي

  . )2849ص ، 5ج ، همان( صبري
امير ، تر عبدالرزاق كچبرادر كو، متخلص به عنايت :مير عبدالوهاب معموري

بـوده اسـت و در    پرويـز اهزاده ة شـ جهانگير شاه و از خدمتگزاران ديوان صـوب 
او سـراغ   هـزار بيتـي از   پـنج مثنوي مهارت داشته است و اوحدي ديوان غزلـي  

  . )2/917: 1369 گلچين معاني: نك، نيز؛ 2885 ص، 5ج ، همان( دهد مي
اوحدي تنها بر همزمان بودن وي و اصفهاني بودنش اشـارت   :عرب صفاهاني

  . )2937ص ، 5ج ، همان( گويد به حقيقت احوالش آگاهي ندارد دارد و مي
 شعر و بر اسـاس تعـاريف اوحـدي    بيتهزار  بيستصاحب  :هانياعقيلي صف

  . است و هجوگويان زمان خود بوده تزريقياز شعراي  )2950ص ، 5ج ، همان(
نهاد  مي درويشو آد العين كه خوشنويس و مكتبدارواحد :بابا علي جعفر نامي اصفهاني

  . )2952ص ، 5ج ، همان( فوت شده است ق1020در . بوده استي و بزرگوار



 شاعران اصفهان و اصفهان در عرفات العاشقين / 133
 

 
 

  . )2959ص ، 5ج ، همان( از عمال و مالزمان شاه عباس بوده است: اصفهانيعالجي 
ص ، 5ج ، همـان ( اوحديعلي تخلص كه  :اصفهاني رضاي صوفي معمار علي

گويد هفت سال است كه  و مياست ديده  ق1024سال  به گرهوي را در آ )2956
بوده و در نثر تأليفات علمي داشته  العراقين تحفةمتتبع در نظم . به هند آمده است

  . ]؟[ گفتند سيمگل ميهميشه سيار بوده و رفيقانش به طنز وي را . است
ابتـدا  گويـد كـه وي    مـي  )996ص ، 2ج ، هفت اقليم(رازي  :علي صورتخوان

مصـاحبت اهـل درك از آن دوري گزيـده و    ة واسطه ه بعدها بكرد چرخگري مي
هـا و   محـل معركـه   )2953ص ، 5ج ، عرفـات (اوحدي . مشغول چيز خواندن شد
گفته و نيز همچـون رازي از  ، ميدان اصفهان، زادگاهشة صورتخواني وي را محل

پسري كه در اصـل هـم   ؛ گويد او مي بر )رضا(زيبايش  پسرفقدان سوزناك تأثير 
  . )2953ص ، 5ج ، همان( ه استهاي پدر بود جاذب تماشاگران معركهاو 

 به قـول اوحـدي  ، ان محمد قاسم زارياز شاگرد :بابا علي كال چماق توزگير
 هآمـد  قلندري به عراق نمي گوي تندي بوده است و بديهه )2962ص ، 5ج ، همان(

خوبي داشته است كه ة ن آنقدر حافظياو همچن. ه استشد مينو در سوراخ ا كه از
شـعر از   كـه ايـن   ه اسـت كرد و ادعا مي هشد حفظ مي هخواند اي مي هر كه قصيده

  . شفايي را نيز هجو سختي گفته است. يكي از استادان قديم است
  . )3034ص ، 5 ج، همان( از اهل زمان است :غني صفاهاني

در وي را  )3330ص ، 5ج ، عرفات( اوحدي :آقا شاهكي فنايي رناني صفاهاني
او را از اقـوام نزديـك رئـيس     )237ص ، تحفه( سام ميرزا. كودكي ديده بوده است

 يانتقـي كاشـ  . ه اسـت ني خواندثاة عيلمكند و كمال اس امير يوسف رناني معرفي مي
اش عاري از آن حـال    سالگي او را در زمان شصت) 287ـ286 ص، 1386، خالصه(

دانـد و   مـي ، ويژه در موسيقي و شعر و سياق و نويسـندگي  هب، جوانية و فضل دور
  . بيتي دارد و جزو ثروتمندان عهد خود بوده است هزار پنجگويد ديواني  مي

وي جـز   هيچ نشـاني از  )3435ص ، 6ج ، عرفات( كه اوحدي :قاسم اصفهاني
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  . دهد دو رباعي به دست نمي
بوده كـه   )3436ص ، 6ج ، همان( مكتب اوحدي همسايه و هم :صفهانياقاسم 

  . از هند به اصفهان بازگشت 1025پس از مدتها در 
ج ، همـان ( بوده اسـت عهد شاه طهماسب ة زادشاعر سيد :مير محوي اصفهاني

  . )4014ص ، 6
مسـعود  . شده است و مية اخالمعروف شوهر  كه نيكيِ :مسعود نيكي اصفهاني

از دوســتان و . شــدانجام دامــاد وي نيــز و ســر كــرد وي زنــدگي مــية در خانــ
مازنـدران در خـدمت فريـدون    بوده است كه بعدها به  همسايگان اوحدي نيز مي
  . )4180ص ، 6ج ، همان( ه استميرزا رفته و همانجا مرد
و  دصفهان بوة اخانپسر حاجي واقف كه مدتها در بزاز :قاسم قسيمي اصفهاني

از اقامـت او  ) 4108ص ، 6ج ، عرفـات ( اوحدي. رفتبعد براي سوداگري به هند 
  . دهد خبر مي 1024در هند به سال 

از سادات و نقباي ، الدين حسن يا همان ميرقوام :الدين نقيب اصفهاني مير قوام
همـراه اميـر    ق930كـرد و در   ن كه مـدتي مديـد در آنجـا قضـاوت مـي     اصفها
 ادي شيرنگي به صدارت شاه اسماعيل مشغول بودآبالدين محمد صدر استر جمال

 تخلـص او تنها بـه  ) 3476ص ، 6ج ، عرفـات ( اوحدي. )32ص ، تحفه، سام ميرزا(
  . كند و فوتش در عهد شاه طهماسب اشاره مي )قوام(

، صاحب طبـع ، متقي مردي. كاشاني بوداز شاگردان محتشم  :مجلسي صفاهاني
ـ  نهاد و عاشق شدروي  آخـر كـار  . جـوالهگي داشـت  ة پيشه كه در صفاهان كارخان

ر محمد ترك پـدر مـاد  . شد، پسر استاد علي طباخ اجري، زمان ناميعاشق محمد
چـون مجلسـي از ميـرزا    . سرانجام با وي به هنـد آمـد  . يافت كرد و از وي تربيت 

كـه هـر    چنـان ؛ آباد بسيار متمتـع شـد  آباد و احمد معصوم بيگ شيخاوند در دولت
عزم بازگشت به عراق داشت كه . گرفت روپيه مي هزار يك گذراند شعري بر او مي

  . )3991ص ، 6ج ، عرفات، حدياو( اند كه به دست محمد زمان كشته شد مرد و گفته
بـوده   عالم رياضي و متتبع خاقاني و انـوري  :العين اصفهانياز واحدمحمد خب
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  . )4052ص ، 6 ج، همان( است
فهـم   او را صوفي خوش )4032ص ، 6ج ، همان( اوحدي :علي اصفهاني محمد
  . ولي هيچ شعري از وي نقل نكرده است، خوانده

نـزد وي در  در كـودكي   )4149ص ، 6ج ، همان( كه اوحدي :مفيدي اصفهاني
  . مولد و مضجعش هر دو در اصفهان بوده است. الفيه خوانده بودمسجد جامع 

ص ، 6ج ، همـان ( اوحـدي . از شاعران مهاجر به هنـد اسـت   :موري اصفهاني
هاي ديگر به ديگران منسوب و آورده است كه آن نيز در جايا يك بيت از )4200

  . )1/739: 1369معاني گلچين ( شده است
از دوستان همراه اوحدي در سفر بـه هنـد كـه از     :آقا حاجي اصفهانيمؤمن 

به محض خالصي راهـي  . افتد شود و بعد مدتها به حبس مي احديان جهانگير مي
  . )4188ص ، 6 ج، عرفات( شود اصفهان مي

 بـوده اسـت  مردي نامراد با شعري پـر افـت و خيز   :نديمي سوزنگر صفاهاني
  . )4417ص ، 6ج ، همان(

كه به همراه پدر و برادرانش در دردشت عصـاري   :نقي عصار نيازي اصفهاني
  . )4533ص ، 7 ج، همان( رود وي مدتي براي سياحت به هند مي. كردند مي

. ور به قاضي نوري و متخلص به نـوري مشه :الدين محمد صفاهانيقاضي نور
هـاي  آگاهي، قاضي معز، از وي و برادرش )4505ـ4504ص ، 7ج ، همان( اوحدي

ـ      مـي همچنـين  . دهـد  مغتنمي به دست مـي  ة ه واسـط گويـد كـه او نـزد بعضـي ب
 ص، 1386، خالصـه ( ياناو البته مانند تقي كاشـ . حمار ملقب بودبه  اش فهمييرد

 )قاضـي معـز   ( گويد او برادر حمار داند و مي ين عنوان ميا نوري را مبرا از )192
چنـد  هر، داند مي اجل شاعري ي مقام او را درانبرخالف تقي كاش ولي. بوده است

از همان هزارو پانصد بيت اغلـبش بـر    اما، گفته است وي سخت شعر مي كه مقرّ
  . گفته است ق1000همچنين وفات وي را در اوحدي . ها جاري بوده استزبان

ولي خط خـوش نسـتعليق را بـه روش مـال     ، نانوا بود :نوراي نامي اصفهاني
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  . )4392ص ، 7ج ، عرفات، اوحدي( فوت شد 1000در . نوشت سلطان علي مي
كـرد و سـپس در    گردي كه ابتدا اتوكشي مـي  رند عامي هرزه :نوعي اصفهاني

  . )4525ص ، 7ج ، همان( تربيت ضميري و قاسم زاري شعر بسيار گفت
شرف همسايگي او را داشـته   )4528ص ، 7ج ، همان( وحديا :نيكي اصفهاني

وسـه  اوحـدي بـوده   نخستين كاشف و محرك طبع شـاعري   همچنين يو. است
تقـي   البتـه . هوري داشـته اسـت  شـ م و مسـدس  االفكارةزبدديوان وي و مثنوي 

ناپـذيري وي و  دهـد و از انتقاد  مـي  تـري از احـوالش   ي اطالعـات افـزون  انكاش
نيـز  اش و  همچنين از كسب مقامات معنـوي . گويد شعارش مية ابار مريدانش در

هـزار   دو ديوان ده. گويد اش سخن مي سالگيخشك شدن طبعش در باالي هفتاد
آشوب مـردم  و شهر االفكارةزبداعم از ، بيتي و منظوماتي بالغ بر چهار هزار بيت

 . شمرد يزد را براي او بر مي
او را از چپانيان عراق و نيـز   )4556ص ، 7ج ، همان( اوحدي :واحد اصفهاني
 ق1000سـنة   0 كـرد و در تكميـل   دوزي مـي  برد كه عرقچين عارف حق نام مي

 ق971مرگ او را در  )397 ص، 1386، خالصه(ي اناما تقي كاش. درگذشته است
  . ذكر كرده است

اصفهان كه در حال تـأليف عرفـات   از سادات رند  :مير وصلي پسر مير يحيي
  . )4607ص ، 7ج ، عرفات، اوحدي( زنده بوده است

ده و شوهر بو پدرش از اتراك. كور مشهور به وفايي 17:محمد وفايي اصفهاني
بـا  . كشي به مقـام شـاعري رسـيد   خود وي نيز از اتو. مادرش اتوكش بوده است

ص ، 7ج ، همان( اوحدي. خوانده است برخوردار بوده و كتاب مياينهمه از دانش 
  : گويد مي )4610

                                                
منظور » وفايي«رسد كه همين  به نظر مي) 289، ص مجمع(از لحن و توصيف صادقي كتابدار  .17

اما . اند كند كه پدرانش ترك بوده از وفايي نامي ياد مي) 253، ص تحفه(باشد و نيز سام ميرزا 
وفايي ) 2/1526: 1369(البته گلچين معاني . كدام با عرفات اشتراك ندارند شاهد شعري هيچ

  .اي دانسته كه به هند رفته و مالزم ظفرخان گشته است را وفايي الخواص مجمعمنقول در 
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اند و وفايي اصلي و فرعـي   المثل نموده ضرب ]؟[ منفعلي عراق او را در بيظرفاي 
گويند تـو وفـايي   ، هر كسي را كه به وي نسبت كنند. ]؟[ اند به نسبت او قرار داده

  . و خيرگي پيش دارد پلوسي و خصوصيتاما همه را او در چا ]...[اي  شده
استاد يعقوب از زرگران ة از زرگران ماهر كه در كارخان 18:يوسفي زرگر اصفهاني

ت بـه  ه اجـازة برگشـ  ر شد و تازبه هند رفت و مالزم جهانگي. كرد دربار كار مي
كـور  در هجـو وفـايي   . درگذشت ق1023سال  به ايران را گرفته بود كه در آگرا

  . )4755ص ، 7 ج، همان( شعري دارد
بـه  . كـرده اسـت   گاه رقتي تخلص مـي گاه يحيي و وي  :يحيي رقتي اصفهاني

  . )1623، ص 3 جعرفات،  ،اوحدي( فوت شده است ق1021دكن رفته و در 
ي اين دوره كه در موسيقي نيز گويـا بـه اصـطالح    هااز تزريقي :زلفي اصفهاني

از باب هزل و مزاح شعري نامربوط «خوان و تزريقي بوده است و  خارجاهل فن 
ص ، 3ج ، همـان ( 19»خندانيـد  خواند و ظرفـا را مـي   آهنگ مي بية گفت و نغم مي

  . )1679ـ1678

                                                
  . او را يوسف عزيز اصفهاني خوانده است) 2/1557: 1369(اني معلوم نيست از چه سبب گلچين مع .18
زيرا تا ؛ از مهارت وي در اين امر است حاكي در واقع همين تأكيد وي بر خندانيدن ظرفا .19

ـ  كسي دانا و تواناي كار و هنري نباشـد نمـي   هنجارهـاي آن را درهـم شـكند و بـه      دتوان
در بـاب  . ايـم  تزريقي جايهاي ديگر سخن گفتهدر باب شعر . آن را برسازدة اصطالح نقيض

موسيقي تزريقي كه بسيار در اينجا جالب توجه است در اين باب عجالتـاً بايـد گفـت كـه     
 تمـام  بـا مهـارتي  ، ها و اجراي آنها باشـد  ردهپ وقتي به عنوان مثال خواننده واقف به نتها و

اصطالح كم و زياد بگيـرد و يـا    تواند آنها را با ظرافت از هنجار خود بيرون افكند و به مي
معمـول  حرير و ساير هنرهاي خوانندگي غيرخواني و ت هنجارها مثل مركبة در اجراي بقي

من در نواري خصوصي شنواي . اي كه مخاطب عام تشخيص دهد اما نه به گونه، رفتار كند
ـ  ،موسيقي بودم كه براي شوخية موسيقايي از چند استاد برجستة اين طنز و نقيض ي بـه  ول

نـوازي و   خواستند همـديگر را از ميـدان بـه در كننـد و مهارتشـان را در خـارج       مي ،جد
  . خواني نشان دهند خارج
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ة ظاهراً لهج( هزالي كه شعرهايش به زبان روستايي اصفهاني :شيخ سوداني
، از وي آورده )1933ص ، 3ج ، همان( شعري كه اوحدي. بوده است )سوداني

  . نامفهوم است
و از جمعيـت  درويشان و نامرادان است ة از جمل: الدين جنتي گزي شيخ زين

ود و وي شـ  از آنجاست كه مـذكور مـي  ، اي گفته مثنوي. صوري هم خالي نيست
  . )1078ـ1077ص ، 2ج ، همان( بالفعل هنوز در حيات است
در . مكنتان اصفهان بوده اسـت  از بزرگان و صاحب 20:خواجه عبدالقادر بسيناني

شـود بـه سـال     افتد و مجبـور مـي   چيزي و البته سوداي كيميا مي اواخر عمر به بي
 عرفـات ليف أدر هنگام ت )2868ص ، 5ج ، همان( اوحدي. راهي هند شود ق1012

 هـا  دوازده سالي است كه در سمت صدارت بعضـي الكـه  ـ   مدعي است كه وي ده
  . در اجمير فوت شده است ق1025به سال  ه بوده كهسالاست و نود )مناطق(

 اوحدي. درگذشته استاز شعرايي كه در عهد شاه طهماسب  :صفايي اصفهاني
  . شعر او را بسيار ستوده است )2323ص ، 4ج ، همان(

ص ، 5ج ، همـان ( اوحـدي . از شعراي عهد شاه طهماسب است :علي اصفهاني
  . اشعار و محاورات وي را مطبوع دانسته استة مز )2795

 اسـت بـوده  از شعراي عهد شاه طهماسب و برادر مال واقعي  :واقفي اصفهاني
  . )4545ص ، 7ج ، همان(

  
  

                                                
دهـي از  » بسي نـان «شايد صورتي از همان . اين ضبط با اين شكل به نظر درست نيست .20

ال دارد كـه تحريـف   همچنـين احتمـ  . باشد، دهستان كرچمبو بخش داران شهرستان فريدن
؛ 200-1/199: 1382مهريـار  : نك( باشد، براآن اصفهانة دهي بزرگ در ناحي» يانبرس«

    . )3/58 :1387همو 
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