
  
  

  
  

العاشقين و  حوال تاريخي و ادبي يزد در عرفاتا
  العارفين عرصات

  ي مهريزييدرضا ابومحم

  چكيده
العاشـقين و   عرفـات بـزرگ   ةتـذكر  بـا تـأليف   اصـفهاني  الـدين اوحـدي بليـاني    تقي

تاريخ  دربارة هاي ادبي را در عهد صفوي ترين تذكره يكي از برجسته العارفين عرصات
المعـارف بـزرگ ادبـي     ةراياين اثر كه در حكم يك د .ه استادب فارسي به دست داد

هـاي گونـاگوني از مسـائل     ناظر بر جنبـه  ،است، در خالل شرح حال شعراي مختلف
  .نيز هستايران  مختلف تاريخي، اجتماعي و جغرافيايي واليات و شهرهاي

و  هخط بدان عرفاته به سفرهاي صاحب با توج نيز واليت يزد احوال ،در اين ميان
در اثر مزبور  هيانعكاس قابل توجهاي نزديكي كه با اديبان و شاعران آن داشته، تماس

با تمركـز بـر احـوال     به اجمال حاضر بر آن است تا اين موضوع را ةمقال. يافته است
در قالب سه گفتار سوابق حضـور اوحـدي    ترين اجزاي كتاب است، كه مهم ،متأخرين

و اخبـار تـاريخي و اجتمـاعي آن     العاشقين عرفاتدر بلياني در يزد، محيط ادبي يزد 
 .واليت در كتاب مزبور بررسي نمايد

  
  .يشاعران يزدالعاشقين، يزد، صفويه،  اوحدي بلياني، عرفات :ها كليدواژه

                                                 
 آموختة دكتري تاريخ ايران در دورة اسالمي  دانش  

abuimehrizi@yahoo.com 
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  مقدمه

ون فرهنگي و ادبي ايران زمـين اسـت   نويسي در عصر صفوي از جمله شؤ كرهتذ
ي و كيفـي، متناسـب و      ا كننـده  مزبور به طرز خيـره  ةكه در دور ي بـه لحـاظ كمـ

هاي حيات فرهنگي و مـدني ايرانيـان شـاهد     هماهنگ با بسياري از ديگر شاخه
تشكيل دو پادشاهي بزرگ و نيرومنـد  . ه بوده استشايان توج ييشكوفارشد و 

كه تمركز ثروت اقتصادي  ،در ايران و هند ،زبان و ادب فارسي ةدر دو اقليم عمد
حمايتهـاي   .زبـور بـه ارمغـان آورد   اري را در دو اقلـيم م و قدرت سياسـي و اد 

به طـور   ،نيز فرهنگ و هنر اصحابدربارهاي صفوي و تيموري از  سخاوتمندانة
كـه گـاه    چنـان  ؛لـم و ادب را بـه دنبـال داشـت    و گرمـي بـازار ع   رونق ،طبيعي

 ،فرزند شـاه اسـماعيل و ابـراهيم ميـرزا     ،چون سام ميرزا ها،دولتاين شاهزادگان 
هاي ادبي و يـا گردآورنـدگان    خود از مؤلفان تذكره ،رزند بهرام ميرزاي صفويف

  .شعرا و ادبا بودند ديوانهايآثار هنرمندان و 
يافتن طبقات و  صهمچنين به طرز محسوسي شاهد تشخ، صفوي ةدور
در  از عهد مذكور هاي اجتماعي و اصناف اقتصادي نسبت به ادوار پيشگروه

مناسبات حيات ة مالحظ ست كه حكايت از رشد قابلتاريخ ايران اسالمي ا
در اين عهد و رونق پيشرفت هنرها و صنايع ايراني . شهري در اين دوره دارد

ذكر طبقات و اصناف گوناگون در  ها و نيز انعكاس بيش از پيشتدوين شهرآشوب
. استحيات مدني در آن روزگار  روشني بيانگر توسعة به ،هاي ادبي هخالل تذكر

ع و نيز افزايش تنو ،عهد نسبت به ادوار پيشينآن براين كثرت نسبي شعراي بنا
هاي محيط اجتماعي و ادبي ي، صنفي و طبقاتي ايشان از ويژگيدر تركيب قوم

هاي اين دوره  تذكره  ةروشني در مقايس تأثير اين موضوع به. عصر صفوي است
سي، اجتماعي و الت سيادر واقع سير تحو. استبا مقاطع پيش از آن آشكار 

مدني روزگار صفويان و تيموريان هند ضرورت گسترش تدوين و نگارش 
شد مناسبات ر هاي ادبي و هنري را در تناسبي ظريف و سازگار با آهنگ تذكره

  .نمود مدني در آن دوران ايجاب مي
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رات ادوار ها و تطـو سير جريان توان در ادامة در عهد صفوي مي فرآيند مزبور
كه امير عليشير  چنان ؛قلمداد نمود ،خصوص عصر تيموري به ،زگاراز آن رو پيش
از طبقات و اصـناف   ابه ذكر احوال و اشعار شعر النفائس مجالسدر تذكرة  يينوا

همچنين موالنا فخرالـدين   .پرداخته استز اشراف و اعيان و عوام گوناگون اعم ا
 اواخـر  يافتگان شاز پرور ،ند مال حسين واعظ كاشفيفرز ،مشهور به صفي ،علي

 الگوي جديدي ،صفوي در اوايل دورة الطوائف لطائفبا تأليف  ،تيموريان روزگار
 هاي اجتمـاعي مـردم  بنـدي   بر اساس دسته را ها نامه حكايت گردآوري و تدوين از

رشد انديشه و معرفـت اجتمـاعي    از ماي مجس نمونه توان آن را ميكه  ارائه نمود
چـون   تـدوين آثـار منظـوم   همچنـين   .عينيت يافت در عهد مزبوركه  ي نمودتلق

به رغم مضـمون   ،يزدي در عهد تيموري قاري نظامديوان اطعمه و  بسحقديوان 
نـاظر بـر نـوعي رشـد شـعور و وجـدان        ،طنزآميز آنها از زبان اطعمـه و البسـه  

هاي روزگار صـفويان   روندي كه تذكره مزبور است؛ جتماعي و طبقاتي در دورةا
   .گر تكامل آن هستندبه خوبي بيان

نه  ،حيات مردمي در عهد صفوي حضور شعر و ادب در عرصة گسترش نمايان
بلكـه   ،نويسي انجاميـد  تنها به لحاظ كمي به كثرت شاعران و در نتيجه رونق تذكره

گرمي بازار شعر و شاعري، اديبان اين دوره را ترغيـب و متقاعـد سـاخت كـه در     
 ةمان عرصـ هنر شاعري خويش نسبت بـه متقـد  در  باور خود هيچ نقصان و خللي

و در وادي پيروي آثار سلف و مفاخرات ادبي به  نكنندزمين احساس  ادبيات ايران
هاي ادبـي ايـن    بازتاب فضاي مزبور در تذكره. بپردازندي يجو ي و برترييزورآزما
ـ   ــ شايد سام ميرزا صفوي . خوبي مشهود است دوره به ـ  ةآنجـا كـه در مقدم  ةتحف
را  خـويش  سخنوران روزگـار  هر يك از تأليف آن تذكره، ةضمن بيان انگيز سامي

و در كشـور   انگاشـته  خسرو و سـعدي و انـوري  ناصر به مانند در اقليم سخنوري
مزبـور   ةاز نخستين ناقالن انديش ــ ي خوانده استيي پيشواي فردوسي و سنايدانا

  .در محيط ادبي آن دوره باشد
ـ  اً همزمـان بـا روزگـار شـاه عبـاس صـفوي       جاي بسي تأمل است كه تقريب
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امـين احمـد    هفـت اقلـيم   ةچون تذكر ،هاي ادبي ترين تذكره ترين و جامع بزرگ

 ،الـدين كاشـاني   ميـر تقـي   االفكـار ةاالشعار و زبدةصخالن ارازي، بخش معاصر
الـدين   تقي العارفين عرصات العاشقين و عرفاتو نيز  ،گانه موسوم به اصول دوازده

ي برآينـد حركـت نيروهـاي    يگـو . رسند ظهور مي ةبلياني به منص قيدقّا اوحدي
اوج  ةنويسي شعر فارسي با دور كه اعتالي نهضت تذكره اي بود اجتماعي به گونه

هرچند كار تـدوين بخـش   . اقتدار ايران عصر صفوي همراه و توأمان گشته است
كرد كـه   هاي مزبور در هند صورت پذيرفته است، نبايد فراموش بزرگي از تذكره

انـد كـه اغلـب     ي استوار شدهيبر بنيادها ،به لحاظ فرهنگي و اجتماعي ،اين آثار
الت همچنـين ميـراث تحـو   . ستا  زمين بوده در ايران هاآن گيري شكلبسترهاي 

كه به صورت آسـايش و رفـاه روزگـار جانشـينان آن پادشـاه       ،عهد شاه عباس
هـاي   اه داشت، تدوين تـذكره گر گرديد و رونق علمي و اقتصادي را به همر جلوه

  . را به ارمغان آورد جامع مفيديم و جلد سو نصرآبادي ةتذكربزرگي چون 
 العـارفين  العاشـقين و عرصـات   عرفات  ةهاي عهد صفوي، تذكر در ميان تذكره
تـن از   3500اشتمال آن بـر احـوال قريـب بـه     . استها ترين آن يكي از برجسته

ن و يا رجـال نزديـك بـه    از معاصرا از آنهاكه جمع كثيري  ،گوي ران پارسيشاع
از آن  ،انـد  بـوده  يازدهم هجـري  ةدهم و اوايل سد ةف در اواخر سدروزگار مؤل

ه مؤلف به توج. معارف ادبي ايران ساخته استنظير از  المعارفي بزرگ و كمةريدا
چون جايگـاه و منزلـت اجتمـاعي و سياسـي،      ،ق احوال شعرايذكر بسياري دقا
تا اثر است باعث شده  ،هاي ايشانيي و مهاجرتخاستگاه جغرافيا وضعيت صنفي،

اي  الشعرا باشد و به گنجينـه ةادبي و تذكر مزبور بسي فراتر از صرف يك تصنيف
از ايـن رو  . از اطالعات تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي تبـديل شـود  

  .گمان اين اثر در شمار يكي از منابع مهم مطالعات صفوي است بي
گذشته از ارزشي كه براي مطالعه و بررسي مسـائل عمـومي    ،العاشقين عرفات

ي نيز به لحاظ مطالعات محل ،ادبي و اجتماعي ايران و شعراي مهاجر به هند دارد
و  قـزوين هـاي   ويژه در مورد دارالسلطنه هب مسألهاهميت اين . ائز اهميت استح
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ان چون قـم، كاشـان، يـزد و    و نيز شهرها و واليات مركزي و جنوبي اير اصفهان
 ،انـد  د وي بـوده محل ترد اغلب ،كه پيش از عزيمت صاحب كتاب به هند ،شيراز

 از رهگـذر اخبار تـاريخي و ادبـي يـزد     هاين مقاله بر آن است تا ب. بيشتر است
  . بپردازد العاشقين عرفات احوال شعراي متأخر يزد در

  
  العاشقين در يزد سوابق حضور صاحب عرفات

د اوحدي حسيني دقّاقي بلياني اصفهاني مصنّف الدين محم تقيكه از احوال  انچن آن
 وي ،آيد ميبر )ق1040ـ973( العارفين العاشقين و عرصات عرفاتاثر سترگ 

ل دوازده سالگي به سا نخست در. است حضور داشتهيزد  دردو نوبت  دركم  دست
از  ،بوده است) ق986ـ984( دومسلطنت كوتاه شاه اسماعيل  ةكه مقارن دورق 985

 يتسال در آن وال رهسپار يزد گرديده و براي حدود يك ،اصفهان ،موطن خويش
ج شخصي و نيز ياقامت وي در يزد به مناسبت برخي حوا. اقامت گزيده است

  ).25، ص 1، ج عرفاتاوحدي، ( مناسبات خويشاوندي در آن سامان بوده است
با واليت يزد و  اوحدي روابط ةظاهراً همين موضوع از عوامل عمد

بلياني از جزئيات . سبه وسيع او از آن واليت و رجال آن بوده استهاي بالنآگاهي
. دهد مشاهدات خويش در نخستين سفرش به يزد اطالع روشني به دست نمي

 خطههاي وي از واليت مزبور مربوط به دومين سفر وي به آن گزارش ةعمد
ي برخوردار است و از جهاتي در يسزامشاهدات سفير اخير از اهميت ب. است

  .نظير است ميان گزارشهاي وي از واليات گوناگون كم
شيوع طاعون در اصفهان، بلياني ناگزير بـه تـرك    ةبه واسطق 1004در سال 

اين بار نيز اقامـت وي در  . آن شهر گرديد و براي دومين بار به يزد عزيمت نمود
. سـال داشـته اسـت    31در اين زمان او . آن شهر حدود يك سال به درازا كشيد

او  ةجـاي تـذكر   ي با رجال و شعراي يزد كه در جـاي ي ويبخش زيادي از آشنا
. انعكاس يافته است، مربوط به همين مقطـع از اقامـت وي در آن واليـت اسـت    

در حين شرح احوال  ،كتاب ةمي سفر مزبور را نخست در خالل مقدبلياني ماجرا
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كه وي از قابل توجه آن ةنكت .)30، ص 1، ج همان(، خاطرنشان ساخته است خود

د كـرده اسـت كـه نشـان از آگـاهي      يا» يزدجرد ةدارالعباد«عنوان  باشهر مزبور 
  .ل ساساني داردگرد اوديزد به يز ف بر انتساب بنايمصن

هاي متعددي از ارشبلياني در جريان شرح احوال شعراي يزد به تناوب گز
هاي ادي يزد همچون جزئيات و ويژگيقتصمسائل اجتماعي، فرهنگي و ا

شخصيتي شعرا، مناسبات و مراودات ايشان با يكديگر و ساير اقشار و اصناف 
اي اطالعات از حيث  اجتماعي، برخي مشاغل موجود در واليت و نيز پاره

هاي  به اجمال، جنبه ،حال. دهد جغرافياي تاريخي آن سامان به دست مي
  .گردند بيان و بررسي مي العاشقين تعرفايزد در  متأخر شاخص اخبار

  
   ط ادبي يزد در نگاه صاحب عرفاتمحي

ظهور شعراي بزرگ و  ةزيست كه واليت يزد عرص اوحدي بلياني در عصري مي
وسيع زبان و ادب فارسي  ةبرخي از ايشان در سراسر حوز ةآوري بود كه آواز نام

و نيـز تمـاس    ،رشوسيع وي بر مسـائل ادبـي روزگـا    ةاحاط. طنين افكنده بود
تا اطالعـات   ، موجب گشتنزديك وي با محيط يزد و برخي شعراي آن واليت

  .او در اين باب از اعتبار و وثاقت فراواني برخوردار باشد
يزد در محيط آن  ةشاعران بزرگ و برجست نفوذي تأثير عمده و پر تجل

 ةخط كري و ادبي ميان ادبا و شعرايواليت و اهميت ايشان در مناسبات ف
اي كه اين  به گونه ؛هاي اوحدي استنكات شاخص در گزارش  ةاز جمل ،مزبور
از شاعران يزدي انعكاس يافته  اي احوال جمع قابل مالحظه ةله در ترجمأمس

از در اين ميان وحشي بافقي، مؤمن حسين يزدي و غياث نقشبند يزدي . است
براي  العاشقين عرفاتواضح است كه صاحب پر. اي برخوردارند اهميت ويژه

كالمي و  ت هيچ كسي به درسترين تا غايتأخاز م« وحشي بافقي كه به باور وي
و خود كليات  ،)4581، ص 7، ج همان( »گويي او نبوده ت شاعري و تازهجامعي

ده و ابعاد ي قائل شگاه خاصهزار بيت جمع كرده بود، جاي هوي را در قالب ن
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مخصوصاً  ؛ص با وي را به دست داده باشدها و روابط اشخامختلفي از تأثيرپذيري
از اينكه اوحدي بلياني در نخستين . پيروي كرده استوحشي  در غزل بسيار از

كه شش سال پيش از  ،ق985در سال  ،يش به يزد در نوجوانيسفر خو
اما . الع هستيماط ل گشته باشد بييبه درك وي نا است، درگذشت وحشي بوده

تا معلومات  است صران وحشي در يزد موجب گشتهروابط وي با شاگردان و معا
ترين  ، در نوع خود از بهترين و موثقاو در باب شاعر مزبور و مراودات ادبي وي

، 7، ج همان( »وفات وحشي مسكين«عبارت  تاريخي كه با ماده. اطالعات باشد
او را به وحشي ، نيز ارادت است درگذشت وي ساخته به مناسبت )4581ص 

  .دده نشان مي
هاي  طبيعي است كه نشانه ،ت ادبي وحشي بافقيبا توجه به اهميت شخصي

فرهنگي ايران به شكلي  ةجامع ةادبي يزد و نيز در گستر تأثيرگذاري او بر محيط
ت وحشي در اثر مزبور را انعكاس شخصي. گر شود جلوه  عرفاتچشمگير در 

وحشي، مشاعرات و ي شاگردي و الهام شاعران از كل ةتوان در قالب سه دست مي
اللهي يزد  او با دودمان نعمت ةمباحثات وي با ديگر شعرا و نيز روابط ويژ

 يزدي اهللا ام شاه نعمتروزگار حيات وحشي بافقي مقارن اي. بندي نمود دسته
الدين محمد ميرميران يزدي  امير غياث ،و فرزند او ،مشهور به باقي) ق971ي متوف(
روابط . ج اقتدار دودمان مزبور در يزد بوده استاو ةبود كه دور) ق999ي متوف(

كه از ديوان وي بر  چنان آن ،اند ترين ممدوحان او بوده كه بزرگ ،وحشي با ايشان
جا ذكرش در اينه چا آنام. تغني از هر توصيفي استمس ،از غايت شهرت ،آيد مي

الهي  وحشي با دودمان نعمت ةي از روابط ويژيها انعكاس جلوه ،ت استحائز اهمي
هاي  برخي از اين اطالعات جنبه. در قالب مناسبات ادبي با اهل شعر و ادب است

بر منزلت ادبي و اجتماعي وحشي به دست  متعارضي از تأثير خاندان مذكور
زادگان بكتاش خاني افشار  قسمي افشار كرياني از عم كه قاسم بيگ چنان ؛دهند مي

كه از شاگردان وحشي ان يزدي، گو اينميرحاكم كرمان و داماد مير) ق998مقتول (
خصوص  به ،قسمي از شعرا و ظرفا ا به لحاظ حمايتي كه اين قاسم بيگام ،بوده
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في بلياني او را از عوامل ترقي وحشي معر اوحدي داشته است، ،وحشي بافقي
 روشني پيوند وحشي با تواند به مي      اين نكته  .)3459، ص 6، ج همان( كرده است
كه با ممدوح وي ــ بكتاش خان را ويژه خاندان  افشاران كرمان و يزد به جمعي از

ليكن به  .دهد نشان  ــ حد شده بودنديزدي در تقابل با دربار صفوي مت ميرانمير
كه  چنان. رسد كه پيوند مزبور گاهي دستخوش نوساناتي نيز بوده است نظر مي
ميران و بكتاش خان مير به شكايت ازوحشي در خالل هجو موالنا حيدري  ،باري
ت صوري كه از هند آورده بوده بر چه وي را به سبب جمعي« :اخته استپرد

  ).1261، ص 2، ج همان(» وحشي تفوق و تقدم فرموده بودند
بايد گفت كه حضور شعراي تبريز در محيط ادبي يزد، از جمله  ،در واقع

له از تأثيرات أاين مس .اي يافته است نمود ويژه  عرفاتمسائلي است كه باز در 
اللهي يزد و مناسبات نزديك ايشان با دربار صفوي  جايگاه ممتاز دودمان نعمت

ها ميان كه انجام برخي ازدواجــ دربار صفوي اللهيان با  روابط نزديك نعمت. است
عالوه بر تفويض منصب وزارت يزد به شاه  ــ كردتقويت آن روابط را ايشان 
ر امكان حضور مكر ندش ميرميران توسط شاه طهماسب،اهللا يزدي و فرز نعمت

و  هاي تبريز اهللا يزدي را در دارالسلطنه ويژه شاه نعمت به ،ايشان در دربار صفوي
اي از شعراي تبريز به جمع مداحان وي و  هاين عدبنابر. فراهم ساخت ،قزوين

گاهي اوقات اما . خي از ايشان را به يزد كشاندله برأخاندانش پيوستند و همين مس
 راغباندان مزبور ها شاعران تبريزي را به هجو خبروز برخي ناخرسندي

اهللا يزدي در  مدح شاه نعمت چون به پاداشكه شريف تبريزي  چنان ؛ساخت مي
، ص آتشكده، آذر( قطعه شعري در هجو وي سرود ،اي شايسته نيافته بود تبريز صله

ميران و بكتاش مورد عنايت مير ي كه باري در يزدي حيدري تبريزحت .)117ـ116
خان قرار گرفته بود و وي را بر وحشي برتري داده بودند نيز از هجو اين خاندان 

  :چنين سرود ميران اينكه در هجو مير چنان ؛ن نبوده استرويگردا
 داشت داشت يك امت نمياگر مي  محمد چون تو يك فرزند ديگر

  )1261، ص 2، ج عرفاتاوحدي، (
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هاي معمول ميان رقابت ةدر هنگام ،ت كه حضور شعراي تبريزي در يزدطبيعي اس
 ،وقت يزد، وحشي بافقي ةاي تعريضات ميان ايشان با شاعر برجست به پاره ،شعرا

سنجي چون  نويس نكته ن موضوع از نگاه اديب و تذكرهنيز انجاميده باشد و اي
آميز از آن را  طايبهاي م صحنه اوكه  چنان ؛بلياني به دور نمانده باشدحدي وا

  :بازتاب داده است
ما وحشي گفته بود كه اشعار ش در يزد به مال ]موالنا شرف زرد تبريزي[وقتي 
 ،بلند در ميان ابيات شما كمتر است ةا شعر يكه است، امچه پخته و بامزاگر

ام گزي و االيبعد! ودند كه اي بندگان شرفموالنا وحشي در جواب گفته ب
ه جهت شما بعد از اين داشته باشيد تا به آن اندازه ب با خود مي ريسماني بايد كه

  ).2221، ص 4، ج همان(شعر بگوييم 
ي وحشي و از يسراغزل ةبه عنوان يكي از پيروان شيو ، عرفاتصاحب خود 

در معارضات و مباحثات  )4581، ص 7، ج همان( گردآورندگان كليات اشعار وي
 ةله در خالل ترجمأنسبت به اين مس او. ستادبي پيرامون وحشي دخالت داشته ا
ي متوف(ي وحشي، يعني فهمي كاشاني واحوال مشهورترين معارض هجوگ

حدود پنج سال پس از وفات  اوبه طوري كه  ؛اذعان نموده است) ق1014
 فهمي هم وحشي را، چون وحشي بافقي، در حين مجلسي از ياران در كاشان

خور ي درپاسخ از وحشي در هجو فهمي، كرد، اوحدي، با استفادة شعريت مذم
 در تفضيل وحشي بر فهمي داد كه شادماني و ستايش ياران مجلس را برانگيخت

  ).3336ـ3335، ص 5، ج همان(
ورزي برخـي   اوحدي بلياني از ذكر واكنش شاعران يزد نيز نسبت بـه رشـك  

حب شعري كه صا اين نكته در آخرين قطعه. شعرا بر وحشي فروگذار نكرده است
ر عاز محتواي قطعه ش. شود ديده مياست، كتاب از غياث نقشبند يزدي نقل كرده 

ـ (آيد كه شـاعر آن را در انتقـاد از محتشـم كاشـاني      مزبور برمي ) ق996وفي مت
وي اين دوست ديرينـة خـود را نكـوهش     ،بعد از درگذشت وحشي زيرا سرود،

  ).3052، ص 5، ج همان( كرده بود
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در برخي احوال  نصرآبادي ةتذكرو  جامع مفيدينظر از اخباري كه  صرف

خاص غياث نقشبندي يزدي از جمله در روابط وي با شاه عباس صفوي ذكر 
ديگر حاوي جزئيات جالبي در  ةشد شناخته ةبيش از هر تذكر  عرفاتاند،  كرده

جزئيات مزبور عمدتاً ناظر بر . مناسبات ميان وي با ديگر شعراي يزد است
توان  مي. ات غياث نقشبند با شعراي معاصر همشهري اوستمنازعات و مهاج

ل و و عنايت خاص شاه عباس بدو كه تموغياث  ةگمان كرد كه هنر پرآواز
ورزي ديگر شعرا نسبت به  موجب رشك ،ثروت بزرگي را براي وي فراهم آورد

 ؛اي منازعات با او گشته باشد ساز پاره زمينه له شايدأوي شده و همين مس
تكلو كه توسط شاه عباس به   شاني ،ي كه براي شاعر مشهور معاصر ويا مسأله

شاعرانه  اين منازعات گاه از حالت مشاجرات. زر كشيده شد، عينيت يافته بود
ي از يها صحنه. انجاميد هاي مستقيم و ضرب و شتم نيز ميفراتر رفته و به درگيري

غياث نقشبند با موالنا  خواجه ةچنين برخوردهايي را اوحدي بلياني در يزد ميان
كه  چنان ؛تكلو با زماني يزدي ترسيم كرده است  محمود آدمي و نيز مابين شاني

خواجه او « نزاعي روي داد وقتي موالنا آدمي يزدي را با خواجه غياث نقشبند
را مشتي زده، پس در يكديگر افتاده، وي خواجه را لنگ كمري زده چنانچه 

  :رباعي گفته به خدمت خواجه فرستادپس اين  ،تهد بر زمين نقش بسمجر پشتش
 خسته شكست من  روي  زدي و مشتي  مستدي از سر جهل اي غياث بد

 »در روي زمين همچو تو كس نقش نبست  كه نقش بستي به زمينمتلنگي زد
  )600ـ599، ص 1، ج عرفاتاوحدي، (

برخورد زماني يزدي و  ةترين اين منازعات را اوحدي بلياني در صحن جليكن مهي
در . به دست داده استق 1004يزد در حدود سال  ةتكلو در ميدان خواج  شاني

ـ  ،در اثر شيوع طاعون ،اين وقت از  ،تاجمع كثيري از مردم اصفهان و ساير والي
در يـزد بـه سـر     تكلـو  جمله برخي از شاعران چـون اوحـدي بليـاني و شـاني    

يني اين ماجرا بوده است، درگيري اين كه خود شاهد ع  عرفاتصاحب . بردند مي
ه و نفساني بوده و بـه دشـنام و   به زعم وي به سبب تحريك علل مادي كهــ دو 
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در ميدان مزبـور بـراي    را ارــ و نيز تالش حضضرب و شتم نيز انجاميده است 
  ).1681ـ1680، ص 3، ج همان( ايشان شرح داده است ميان ةمصالح

به زر كشيدن شاني تكلو ه را يك سال پس از اوحدي بلياني زمان اين واقع
مزبور را به دو تاريخ متعارض  ةموازن او. است دانستهشاه عباس  به فرمان

منتسب ساخته  )1680، ص 3، ج همان( 1003و  )2170، ص 4، ج همان( 1001
ثبت  1004ليكن اسكندربيگ منشي اين واقعه را در ذيل حوادث سال . است

سنجي اوحدي بلياني و  غم نكتهر علي ).516ـ515، ص 2ج ، آرا عالم(ت كرده اس
ل اسكندر بيك به عنوان منشي وي به تعقيب مناسبات ادبي وقت، قو ةه ويژتوج
نگاري سالشمار مضبوط  كه سير حوادث را بر حسب تاريخ ــ رخ دربارو مو

تعارض نيز  دچار كه بلياني در اين بارهه آن؛ خاصترجيح دارد ــ ساخته است
ميان زماني و شاني را يك سال پس از  ةجا كه وي مشاجره است و از آنگشت
واقع شده و  1005مزبور به سال  ةاين مشاجر بر شاني خوانده است، بنا ةموازن

  .كه خود نگاشته است 1004نه سال 
آن به توان گمان كرد كه زماني يزدي نيز مانند برخي شعراي روزگار خود  مي
از  ارباب حقد و حسـدند  شعرا سرآمد ةچون طبق«يگ ب به قول اسكندر كه سبب

آرايـان   موالنا در دل گرفته مدتها اين حكايت زبـانزد انجمـن   ةكينواال  ةاين عطي
توزي با شـاني روي   به مشاجره و كينه ،)516، ص 2، ج همان( »محافل نفاق بود

و ملك قمي با شاني نيـز بـه همـين واسـطه مباحثـه       ةكه ميان چنان ؛آورده باشد
  ).264، ص 3، ج مĤثرنهاوندي، ( بسيار رفت ةمناقش

دربار صفوي و شخص شاه  ازله، دلخوري زماني يزدي أگويا مزيد بر اين مس
زيـرا   ؛عباس نيز در تقابل وي با منسوبان و مالزمان آن پادشاه مؤثر بوده اسـت 

ا ر ديـوان حـافظ  كـه وقتـي    چنان ؛مواجه شده بود التفاتي شاه عباس ظاهراً با بي
جواب گفته و آن را به خدمت شاه عباس برده بود، شـاه وي را بـا پاسـخي كـه     

جواب خدا را چه «بدرقه كرده و گفته بود كه  ،اعتنايي طنزآميز داشت نشان از بي
ي جواب ديـوان  البته اوحدي به جا ).365، ص تذكرهنصرآبادي، ( »خواهي گفت؟
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ني آن را به نام شـاه  برد كه زما نظامي گنجوي نام مي االسرار مخزنع حافظ از تتب

خـود در آن مجلـس حضـور     اوحـدي و  بـود به خدمت وي برده عباس ساخته 
سـرايش هـر دو اثـر و     نسبت بـه  يزدي حال بايد گفت كه يا زماني. داشته است

كه يكي نوبت جداگانه اقدام كرده و يا آنها به شاه عباس در دو پيشكش كردن آن
در . اند ي، در مضمون اثر مزبور دچار سهوي شدهاوحدي يا نصرآباد ،از دو راوي

نامرادي و عدم توفيق وي در جلـب نظـر    :هر صورت نتيجه يك چيز بوده است
شاه كه ظاهراً به دلخـوري وي از دربـار صـفوي و ناسـازگاري بـا ملتزمـان و       

اي كه بعد از اين نام شاه را از تصـنيف خـود    به گونه ؛منتسبان آن انجاميده است
  ).1680، ص 3، ج عرفاتاوحدي، (د ربيرون ك

 ةهاي تأثير احتمالي ناخرسندي زماني از دربار صفوي در شيو از ديگر نشانه
مناسبات ادبي وي، منازعات و مشاجرات دائمي او با طهماسب قلي بيگ 

اي از سنجش شعر زماني و  اوحدي صحنه. است ،شاعر كُردتبار مقيم يزد ،عرشي
من زد به تصوير كشيده است كه ضمن آن آخوند مؤي ةان خواجدعرشي را در مي
بگويد و  خواهد شعر خوب زماني مي«: گفت )ق1019ي متوف(حسين يزدي 

، 3، ج همان( »گويد تواند گفت و مي د بسياري ميتواند گفت و عرشي شعر ب نمي
تخلص » عهدي« پيشترت عرشي كه قابل توجه در شخصي ةنكت). 1681ص 
دختر  ،رضيع صفيه خانم اوزيرا  ؛ودمان صفوي است، انتساب وي به دكرد مي
وده است كه در بدو سلطنت شاه ب ،شاهزاده خانم همشهور ب ،اسماعيل ثاني  شاه
پسر ميرميران يزدي وزير  ،اهللا به عقد شاه خليل ق986د خدابنده به سال محم

وقت يزد درآمد و بدين سبب در همراهي با خواهر رضاعي خود در يزد اقامت 
 ،اهللا در جريان منازعات پدرش شاه خليل .)2931ـ2930، ص 5، ج همان( گزيد

سط و بكتاش خان افشار با شاه عباس و دفع ايشان تو ،ميرميران يزدي
منجم يزدي، (ت دربار صفوي را گرفجانب ق 998خان ذوالقدر در سال  يعقوب

به يزد  ق999و از اين رو چون شاه عباس به سال  )84ـ82، ص تاريخ عباسي
شاه صفوي  ةاهللا بود و مورد عنايات ويژ در باغ گلشن يزد مهمان شاه خليل ،آمد
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صادقي بيگ افشار كتابدار شاه ). 64ـ63، ص سوانحاللهي،  نعمت( واقع گشت
و محرم ) برادر رضاعي(را كوكلتاش  يبيگ عرش عباس نيز طهماسب قلي

دوست ياد  بهار امي و عرق خوانده و ازو به عنوان جوان حماهللا شاه خليل ةخانواد
هايي براي كسي چنين خصلت) 61، ص الخواص مجمع(به باور صادقي . ده استكر

اين باور بوده كه شعر از عرشي نيز خود بر . عيب نيست ،كه در يزد اقامت دارد
اصلي  ر يزد و توابع آن چون تفت كه مقراوحدي بلياني د. ها پديد آمده استاين

عرشي داشته و او را هاي بسيار با اللهي در آن واليت بوده، مصاحبت دودمان نعمت
طبعي خوب و  مات علمي و در عين حال صاحبمقد مايه در ل، كمشاعري متمو

  .ت يافته استپردق
 ر عهد شاه عباس، مالسراي مشهو رباعي ، مؤمن حسينهايي چون مالشخصيت

هر دو از  يزدي عاليي نهاد يزد، آقا عيسي و مير حسنعلي از شاعران درويش
دهم  ةدر اواخر سد ات يزداز قض شاه عبدالعلي يزدي ،شاگردان وحشي بافقي

 ،گويان خواجه غياث نقشبندهجو از ياران وحشي و از مال ابراهيم حسين، هجري
موالنا  موالنا آهنگ، طبعان دربار شاه عباس، شوخ ازان وطن موالنا عاقلي از

 ،، مير مؤمن قنادي، موالنا معجزيموالنا كاسبي، سروري يزدي، يزدي عياني
پيشه  تجارت بزاز و شاعر 1،الدين يزدي مير غياث و عبدالغني يزدي شهودي يزدي،

حب از ديگر شعراي يزد در روزگار حيات صا ،از شاگردان مؤمن حسين و
مالقات داشته و  در يزد يا ديگر واليات هستند كه وي از نزديك با ايشان  عرفات

نظر از توجه به شاعران نامدار عصر  صرف وي. به ذكر احوال ايشان پرداخته است
آوري  سخن  ةي از عنايت به شعراي نوظهور وقت كه به تازگي به عرصخويش، حت

يزد به نام رجالي چون  گويندگانه از ك چنان ؛ه بودند، غفلت نورزيده استدرآمد
، ج عرفاتاوحدي، ( اختري يزدي، ايزدي، شوقي و صالح صلحي اشاره كرده است

  ).4378و  2274، ص 4، ج 692و  596، ص 1
                                                 

شايد همـان باشـد كـه مسـتوفي     . د يزدي اشتباه كردالدين نقشبن نبايد او را با خواجه غياث .1
 .خوانده است» مفيدا مال غياث بزاز«او را )  452 ص ،3 ج، جامع(بافقي 
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 ةاز شعراي تازه به عرص« عرفاتنگارش به هنگام كه  ،در اين ميان، اختري يزدي

در اواخـر  ) 450، ص 3، ج جـامع ( بر گزارش مستوفي بافقي بنا .»سخن در تاخته بود
ديـوان غزليـات او   « سپري گشته بود اختريالياني از وفات مزبور در حالي كه س ةسد

  .»ورد زبان خاص و عام و مقبول طبايع بود
  

  العاشقين زد در عرفاتيتاريخي و اجتماعي  گزارش
ات وي در گونه كه پيشتر گذشت، حضور اوحدي بلياني در مقاطعي از حي همان

كه البته محدود به ــ با اديبان و شاعران آن ديار اليت يزد و تماس نزديكش و
اصفهان، دارالعلم  ةت ديگر چون دارالسلطناواليت نبوده و در والياين  ةحوز

از محيط  روشنيطرح  ةامكان ارائ ــ شيراز و سرزمين هند نيز نمود يافته است
بع كوشش بزرگ بالط. ده استهاي سخنوران آن فراروي وي نهاادبي يزد و ويژگي

احوال  ةگون معجم ةتاريخ شعر پارسي و ترجم ةبراي تدوين يك دورجامعش و 
با ضبط برخي جزئيات و دقايق تاريخي و اجتماعي ايران  ،گوي شاعران پارسي

در واليتي و يا  والبته هرچه حضور ا. و واليات گوناگون آن همراه گشته است
گونه اطالعات  تر بوده است، انعكاس اين نزديك تر و تماس با رجال آن ملموس

اي يافته  ت ويژهد اهميبراي تاريخ يز تر شده، و لنا بزرگ وي پررنگ ةدر تذكر
شويم كه در نوع خود  اي كه گاهي با اخبار و اطالعاتي مواجه مي به گونه ؛است
  .يابيم ها را در ساير منابع نميو مانند آن ندنظير بي

اي است  اطالعات ارزنده ةاز جمل ،شهر يزد ةاز ميدان خواجاخبار مهمي  ةارائ
در خالل بيان نزاع  ،پيش از اين .كه اوحدي بلياني از خود بر جاي نهاده است

جامع چنين اخباري حتي در  .نام برده شد از اين ميدان ،تكلو و زماني يزدي  شاني
عتبر يزد بود كه در عمده و م ميدانهايميدان خواجه از  .شود نيز ديده نمي مفيدي
د از وزراي يزد توسط خواجه ضياءالدين محم ،تيمورينهم هجري در عهد  ةسد

 ةاين ميدان كه در حوز ).163، ص 3، ج جامعمستوفي بافقي، ( احداث گرديد
ميدان خواجه ضياءالدين  ،ني آننام با حالت خارج از حصار شهر قرار داشت، بهم
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. شد انده ميعموم به صورت ميدان خواجه خوليكن در افواه . شناخته شد ،دمحم
ويژه تَه ميدان،  آيد، ميدان مزبور به هاي اوحدي بلياني برميكه از گزارش چنان
افكار و مباحثات و  ةو به مبادل ندآمد ميجا گرد بوده كه در آن ادبا و شعرا   گاه    وعده

انه در آن به محفلي كه گاه جريان مناظرات شاعر ؛پرداختند مناظرات ادبي مي
  .انجاميد مشاجراتي چون برخورد شاني و زماني مي

اشعار شاعران  ةعالوه بر اين، ته ميدان خواجه محل مناسبي براي عرض
مثالً،  .مختلف بر اديبان بزرگ جهت سنجش آنها و داوري ميان ايشان بوده است

» ان سيرگرد ته ميد رند هرزه«حسين، او را با عبارت  در آغاز شرح حال مؤمن
بلياني خود مصداق آن را در قالب داوري مال مؤمن حسين يزدي  .كند وصف مي

ياني بر حسب سنّت خويش در بلشايد  .زماني و عرشي ارائه كرده است ةبار در
يك  ص هره به نام و تخلاحوال ايشان، با توج ةفي هر شاعر در سرآغاز ترجممعر

، الفاظ متشابه و مترادف بسيار به ع مرسوم در آن روزگارو با تأسي به نثر مسج
رند «ن از او تحت عنوان يكار برده است، در حين ورود به شرح حال مؤمن حس

 ةاين نكت). 4190، ص 6، ج عرفاتاوحدي، ( برد نام مي» گرد ته ميدان سير هرزه
منتقد ادبي نزد  ،آميز عالوه بر اهميت مقام ادبي و عرفاني مؤمن حسين كنايه

ص وي را در محافل ادبي شاعران يزد در ميدان تشخ چون بلياني، اي برجسته
  .سازد آن شهر خاطرنشان مي ةخواج

اي  بـه گونـه   ،عصر صـفوي ت ميدان خواجه و تَه آن ميدان در شهرت و اهمي
ديگري در شهر يزد، مطلـق عنـوان ميـدان در     يدانهايرغم وجود م بوده كه علي

د مستوفي بـافقي  رس به نظر مي .كرده است يافواه عموم، داللت بر ميدان مزبور م
در ضمن توصيفي اديبانه  جامع مفيديم پنجم جلد سو ةآنجا كه در خالل مقال نيز

نقـش جهـان   افـزاي   با ميدان فرح« ميدان خواجه را از يزد و مواضع مشهور آن،
شـهر يـزد    ميـدانهاي بر برجستگي آن نسبت به ساير  نامد، مي و يكسان »مانتوأ
 اشارات اخير به ميدان خواجه در شرح احوالبر عالوه  ،بلياني. است دهه نهاصح

ديگـر   حضـور و پيونـد   مؤمن حسـين، مصـاديق ديگـري از    مال زماني يزدي و



 22 / جستارهايي دربارة عرفات العاشقين

 
وزيـري و   احوال آدمي يـزدي، ميـر   در حين ذكر را ذكورشاعران يزد با ميدان م

 ).4747 و 4603، ص 7؛ ج 599، ص 1، ج همان( موالنا ياري به دست داده است
مصفاي اهرسـتان، از   ةموالنا محمود آدمي كه ضمن آن محلهمچنين بيت زير از 

ـ    محال  ةت بيرون حصار شهر يزد و ميان خواجه به ترتيب بـه عنـوان بـاغ و خان
ـ  اند، بيانگرِ جذابيت اين ميـدان   خوانده شدهاعر ش ادبـي يـزد در آن    ةنـزد جامع

  :روزگار است
 اسـت  طبعانـه  خانه و باغم چه خـوش   باغم اهرستان و ميـدان خانـه اسـت

  )599، ص 1، ج همان(
نقش آن به عنوان محل اجتماع ، گذشته از رسد كه ميدان خواجه به نظر مي

كه موالنا ياري  چنان ؛، جايگاه كسب و كار برخي از ايشان نيز بوده استشاعران
مان معاش جا بوده به ه ها در همانن يزد دكان وقت و ساعتي ساخته مدتدر ميدا«

گمان  مراد از ميدان يزد در اينجا بي ).4747، ص 7، ج همان( »رسيد وي به هم مي
له ميدان وقت و از جم ،شهر ميدانهايميدان خواجه است و اين ارتباطي به ساير 

اشاره به دكان و شغل . ندارد ،شهرستان در داخل حصار شهر ةساعت واقع در محل
جالب  ةبه كار رفته است، نمون مين يك بارفقط ه  عرفاتدر  وقت و ساعتي كه
و ساخت  نجوم علم كه اشتغال به هر چند .است اين كتاب ارزندهديگري از اخبار 

يين ساعت سعد و نحس از مشاغل و فنون منبعث از آن چون تع ابزار نجومي 
به ) 466ص ( نصرآبادي ةتذكر ماننددر متون ديگر  بوده است، و شايعصي تخص

ياد شد مكان خاصي  ةكه حرفا اينام اشاره شده» سازي ساعت وقتنجوم و  فن«
 است كه هيشايان توج ةنكت ،شود ديده مي عرفاتبراي خود داشته است، كه در 

  .شود مي در تصنيف اوحدي مشاهده
الدين  در خالل احوال قطب  عرفاتيزد در  ميدانهايت و ديگر از اخبار محال

شود كه  ديده مي ،دهم هجري ةران سداز مستوفيان و شاع ،خسروشاه يزدي
يزد و از  ةچخماقي طين انگاشته و خاستگاه وي رامتوس او را از عرفاتصاحب 
اين در حالي  )3413، ص 6، ج عرفاتاوحدي، ( نوشته استر مظفل نوادگان آ
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وي را از دودمان امير ) 266ـ265، ص 3، ج جامع(است كه مستوفي بافقي 
نهم هجري معرفي  ةاني ميدان مير چقماق در سدب ،شامي الدين چقماق جالل

بلياني با هرچند . بود شدهبه وي تفويض  كرده است كه توليت مسجد مير چقماق
الدين خسروشاه يزدي  از قطب» مالك القدرت و الكمال«طمطراقي چون الفاظ پر

» جليله ةمقدم آن طبق«ي در ميان مستوفيان يزد او را قياد كرده و مستوفي باف
كه خود از معاصران  )123، ص تحفة سامي( نده، ليكن سام ميرزا صفويخوا

با «و را جواني يافته كه ، انويس اخير دو تذكره از پيشتر خسرو شاه يزدي بوده،
داند از غايت سالمت نفس اصالً در مهمات  كه علم حساب را نيكو ميوجود آن

ا هر سه ام .»ذراندگ زراعتي كه دارد اوقات مي ديواني دخل نكرده و به اندك
كه بلياني اضافه بر آن رباعي ديگري ؛ جز ايناند راوي يك رباعي از او نقل كرده

  .نيز از وي آورده است
اطالعاتي از حضور نقطويه و برخي رجال منتسب به آن جماعت در  ةارائ

باف عرشَ ،فرزند قطب ،عبدالغني يزدي. است  عرفاتد تاريخي ياز ديگر فوا ،يزد
آنهاست كه هرچند بلياني اطوار نقطوي او را به  ةاز جمل» بياهللا مركّ« معروف به

در «نسبت داده، ليكن همين كه وي را رندي خوانده كه ي وي يگو مزاح و ظرافت
يزد به بعضي از مردودان محمودي رسيده، زخارف و بعضي سخنان و كلمات به 

ر كرده، پابند توهمات وار از سر به د كرّهش هوش دركشيده، افسار تقيدات خرگو
بش فكري د حضور جنخود مؤي ،)3035، ص 5، ج عرفاتاوحدي، ( »پاره ساخته

يازدهم  ةدهم و اوايل سد ةاواخر سد در ايرانِو اجتماعي نقطويه در يزد، 
  .است ،هجري
يازدهم هجري كه بلياني وي را  ةل سديدعلي شهودي يزدي نيز از شعراي اوامحم
با مضامين نقطوي  او نقطويه بوده و صاحب عرفات ابياتي از ير ديده است ازمدر اج

شمرده پيروان شريف آملي  در زمرةشهودي ). 2279، ص 4، ج همان( ذكر كرده است
   ).2279و  2220، ص 4، ج همان( كه از امناي پسيخاني يا نقطوي بوده استشده 

گر يزد تترين دودمان حكوم يزد با سرشناسادبي  ةانعكاس وسيع پيوند جامع
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از  ،اهللا ولي دمان شاه نعمتيعني دو ،يازدهم هجري ةل سدياوا و دهم ةدر سد
در خالل ذكر احوال شاعران آن واليت است كه  تأليف اوحديهاي بارز ويژگي

توان گفت كه  مي ،در واقع. پيش از اين نيز به مناسبت، اشاراتي بدان رفت
هاي ادبي در ايران عهد  ذكرهسندگان تيترين نو به عنوان يكي از بزرگ اوحدي
اهميت دودمان مزبور در محيط اجتماعي و  انعكاس ةروشني از عهد به ،صفوي

ه با ايشان برآمده خط اشكال مناسبات شاعران آن نماياندن ويژه در هب ،ادبي يزد
 كه جمعي از شاعران مالزم و مداح اين خاندان را چون مير چنان ؛است

ماجراي  ،دلي او ساده بيان در) 578، ص 1ج ( عرفاتكه صاحب ــ  ابوسادات
 آگهي موالنا ــ طنز قرار داده است ةاحي وي براي ميرميران يزدي را دستمايمد

محمد شريف ، )678، ص 1، ج همان( يزدي امنيموالنا ، )651، ص 1، ج همان(
مشهورتر و  ،)2972، ص 5، ج همان( آقا عيسي ،)2222، ص 4، ج همان( چي سفره
  .معرفي كرده است را وحشي بافقي ،ايشان ةاز هم

كه طي آن از وي با عناوين و  ،بلياني در ضمن شرح حال ميرميران يزدي
ياد كرده، تصويري از » سريرانده خورشيد تاج«ن والفاظ شكوهمندي چ
اهللا ولي به دست داده كه گوياي اشراف وي بر مراتب  فرزندزادگان شاه نعمت

 ناميده» شاهان يزد«كه ايشان را  چنان ؛است يت يزدعالي دودمان مزبور در وال
 واليت ةاي برشمرده كه شاهان سر به سجود آستان و به عنوان اشخاص برجسته

 .اند بوده مشغول ايشان ياحمدبه  وحشي بافقي و ديگر شعرا  نهاده و مي ايشان 
اعتالي قدرت اين دودمان در يزد در روزگار نسبت به  ،حال در عين او،
، ص 6، ج همان( ان بعد از فوت وي اذعان كرده استرميران و زوال ايشمي

، ليكن از تاريخ گذشت ميرميران خبر دادهدرهرچند از  ،عرفاتصاحب  ).4224
 مناسبتبه  و عباس زيرا اشعاري از وي در مدح شاه ،آن آگاهي نداشته است

  رفتن وي به مشهد نقل كرده  بستن پاي شاه در حين پياده  لتاو
منابع عصر صفوي در  ــ كه به گواهباشد ق 1010كه بايد مربوط به سال ــ 

 ةدر قري ق999كه ميرميران به سال ؛ حال آنيافته است وقوع تاريخ مذكور
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قمي، ( ندوشن يزد بدرود حيات گفت و در تفت به خاك سپرده شد
 يعني اندكي پس از دفع وي و دامادش بكتاش ؛)1090، ص 2، ج خالصةالتواريخ

كه به قتل  ،998خان افشار در يزد به دست يعقوب خان ذوالقدر به سال 
 »نماي قتل روباه لنگ حيله«خان انجاميد و بلياني خود در باب آن تاريخ  بكتاش

از تاريخ دقيق  اواين  بر بنا. را يافته است )2185، ص 4، ج عرفاتاوحدي، (
ري كه بلياني به ميرميران اشعا رسد به نظر مي. وفات ميرميران آگاه نبوده است

فرزند ) ق1031متوفي (، ميرميران ثاني همنام وي ةنواد ة، سروداست نسبت داده
  .اهللا يزدي باشد كه تشابه اسمي ايشان وي را به اشتباه انداخته است شاه خليل

كه گاه به هجو ايشان ــ اللهي يزد  تقابل برخي شاعران با دودمان نعمت
ادبي يزد با آن خاندان است كه  ةر نمودهاي مناسبات جامعاز ديگــ اند  پرداخته
به دست  ــ كه اغلب خصلتي طنزآميز دارندــ هاي جالبي از آن را  نمونه  عرفات

ركي با رديف تُ پدر ميرميران اهللا يزدي ابياتي كه در هجو شاه نعمت ؛داده است
، ص 6، ج همان( هاستآن ةاز ميان شهرآشوب كسوتي يزدي نقل شده از جمل» در«

تواريخ عهد  كه از آنجا .سروده بود شهرآشوب مزبور را كسوتي براي يزد ).3608
اهللا  درگذشت شاه نعمت ةواقعقاضي احمد غفاري  آراي تاريخ جهانصفوي چون 

بنابراين شهرآشوب كسوتي پيش از  اند، ذكر كرده 971را ذيل حوادث سال  يزدي
، نيكي اصفهاني كسوتيران بزرگ معاصر از شاع .تاريخ مزبور سروده شده است

از  االشعار ةصخاله بود كه به قول صاحب نيز شهرانگيزي براي مردم يزد سرود
كاشاني، ( غايت اشتهار در ميان اهالي يزد مستغني از تعريف و توصيف بوده است

را امين احمد  اهللا يزدي شاه نعمتهجو مزبور در نكوهش  ).157، ص خالصةاالشعار
تأليف  تاريخ كهاينه به با توج .نيز ذكر كرده است )152، ص 1، ج هفت اقليم(رازي 
امين احمد رازي نيز  ،به احتمال است، عرفاتم بر مقدهفت اقليم  ةتذكر

  .شهرآشوب كسوتي را در دست داشته است
اهللا يزدي  كه داللت بر شاه نعمت» شاه باقي«ور عالوه بر عنوان ذكدر هجو م
مورد . شود نيز ديده مي» آقاشمس«و » د شرفيمحم«ارد، دو نام د ،مشهور به باقي
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، ص الخواص مجمعصادقي بيگ، (است ص به نيازي في متخلد شرموالنا محم ،نخست

شاه باقي بوده  دستگاه و كارگزار الدين علي يزدي كه از اقارب موالنا شرف، )60ـ59
ص ( شاه طهماسب يآرا عالمهمچنين در ). 122، ص تحفة ساميسام ميرزا، ( است

اهللا  نامي رفته است كه شاطر يا پيك شاه نعمت» يمسششاطر «سخن از ) 46ـ45
ازبكان به حوالي يزد، نزد شاه طهماسب گسيل شده و  ميزدي بوده و در زمان هجو

توان گمان برد كه ميان اين شاطر  مي .از وي براي دفع ازبكان استمداد كرده است
و است ور نام برده شده، پيوندي وجود داشته زبشمسي و آقاشمس كه در هجو م

خالل شرح احوال موالنا  در مستوفي بافقي نيز .داللت بر يك شخص كنند احتماالً
به  ،يزد و كُتّاب ار از خوشنويسانين مشهور به عصالد بن موالنا شهاب ينكمال الد

از عمارات ميدان شاه كند كه در حوالي  آقا شمس اشاره مي ةي موسوم به حظيريبنا
 ارعص اي از قرار داشته و منقش به كتيبه اهللا يزدي ميرميران يزدي فرزند شاه نعمت

    .خوشنويس بوده است
ترين  يكي از كهن ،درهمين هجو است كه بلياني از هفتا به مناسبت ماجراي

رديف  ةكه به واسط، مبني بر آننام برده است ،زد در حوالي عقدايروستاهاي 
نگويند و كسوتي » رد«اهللا يزدي فرمان داد تا ديگر  ، شاه نعمتهجوآن در » در«

  .الي از يزد برانندرا بر پشت حم
الي كه ه مرا بر پشت حماميدوارم ك! شاهم: چون حكم اخراج او شد، گفت

خواهم برسانند، فرمودند كه چنان كنيم كه  كنند و به جايي كه مي بگويم به د
در كه از اعمال يزد علي نام به هفتاال درالن حمف مرا بر پشت: گويي، پس گفت
گذشت و شاه به اين لطيفه از گناه وي در ياران فرو خنديدند و. است، برسانند

بار گفتي و دري چنين  گفت كه ما منع در در گفتن كرديم و هفتاد در را به يك
  ).3608، ص 6، ج عرفاتاوحدي، ( سفتي

الدين عبدالباقي  احوال امير نظام ةفقدان ترجم ، عرفاتل در از نكات قابل تأم
ترين صدور و  از برجسته ،اهللا يزدي به عنوان پدر شاه نعمت او،. يزدي است

اسماعيل و نيز از مقتوالن جنگ   وكالي نفس نفيس همايون در روزگار شاه
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ديوان غزلي داشته  اواين در حالي است كه . بوده است ق920چالدران در سال 
كه به سادات اختصاص ــ ) 32ـ31ص ( سامي ةتحفم دو ةيرزا در صحيفو سام م

ان شنويساو همچنين از خو. نخست به شرح احوال او پرداخته است ــ داده
از  بلياني ييگو ؛)47، ص گلستان هنرقمي، ( ل عصر صفوي بوده استينامدار اوا

نامي ياد  »مير عبدالباقي«ليكن در دو موضع جداگانه از. او آگاه نبوده است
  :دهد كه هر دو مورد بيت زير را به ايشان نسبت مي كند مي

 ام امروز كز خون جگر پر شده پيمانه  ام امروزساقي مطلب جانب ميخانه
  )2850، ص 5ج  ؛811، ص 2، ج عرفاتاوحدي، (

به صراحت به  )ب47، گ الشعرا رياض( داغستاني ةخان وال بيت مزبور را عليقلي
اهللا  قدرتهمين بيت را  .تاللهي منتسب ساخته اس قي از دودمان نعمتامير عبدالبا

امير عبدالباقي قزويني  ذيل احوال) 102ص ( االفكار جينتا ةتذكرگوپاموي در 
بلياني . آورده است از وزراي شاه طهماسب سيفي حسني فرزند قاضي جهان

از سادات وقت  از مير عبدالباقي او را هدر نخستين ترجم) 811، ص 2، ج عرفات(
چنان از او سخن رانده  خوانده و بدون ذكر جزئيات دقيق از شخصيت وي، آن

باقي اين ظاهراً در اينجا مراد او مير عبدال بر بنا. شناسد كه گويي او را مياست، 
قيي است كه حقيقت مير عبدالباقي، با«: م گويددو ةا در ترجمام. ديگري است

ت امير با توجه به شهرت شخصي ).2850، ص 5، ج همان( »حالت او ظاهر نيست
ها دهم هجري و دسترسي بلياني به آن ةهاي سد عبدالباقي يزدي در تواريخ و تذكره

 ،)1877، ص 3، ج همان( كه از آن ستايش بسيار نموده سامي ةتحف ةاز جمله تذكر
كه  ه؛ خاصمبهم مزبور نيز داللت بر امير عبدالباقي يزدي كند ةبعيد است كه ترجم

روشني بيان كرده و بيت مذكور هم در ميان اشعاري  شرح حال او را سام ميرزا به
ه به اين با توج. شود ، ديده نمياست اقي آوردهكه وي ذيل احوال امير عبدالب

 هها ب و ديگر تذكره عرفاتحال با بيت سرگرداني مواجه هستيم كه در  ،اوصاف
عدم انعكاس  ،است چه روشنان آندر اين مي. ي منسوب شده استدشاعران متعد

  .شرح حال امير عبدالباقي يزدي در تصنيف اوحدي بلياني است
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 ةبار هاي بلياني در ت دادهنظر از اهمي صرف باالدر پايان بايد گفت كه مطالب 

عهد صفوي جهت  هاي ادبي اخبار رجال ادبي يزد، بيانگر ارزش فراوان تذكره
هاي  يكي از نمونه عرفاتت كه صاحب ي و اجتماعي اسمطالعات تاريخ محل

  .بزرگ آن را به دست داده است
دبي و ناظر عيني برخي سهوهايش، به عنوان يك منتقد ارغم  علي ،بلياني

هاي فكري، ادبي و اجتماعي روزگار خويش، تصوير روشني از بسياري از جريان
وانندگان پيش روي خ ،از جمله واليت يزد ،ايراني و واليات گوناگون آن ةجامع

ات سوابق حضور خود در يزد و عكه به دفمن آنوي ض. قرار داده است عرفات
ت ارتباط با اديبان و شاعران آن ديار در داخل و خارج از واليت را به كيفي

ح ودهد، با وض اخت وي از مسائل يزد و رجال آن شرح مينش ةعنوان زمين
يزد پرداخته و از قبل آن برانگيزي به ترسيم فضاي حاكم بر محيط ادبي  تحسين

 .ارائه كرده است آن دياراز احوال تاريخي و اجتماعي  را نظيري اخبار بي
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