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مقدمه

یکپارچگی ایران تحت لوای دولت شیعه مذهب  صفوی موجب شده است که در سده های دهم 

تا دوازدهم هجری، به موازات رونق نگارش تواریخ عمومی و خاندانی، شاهد خلق آثار کوچک 

و بزرگی در حوزٔه تاریخ نگاری ها و تک نگاری های محلی باشیم. این مسأله حتی در روزگار شاه 

ـ  که بنا بر تعقیب و تثبیت سیاست تمرکزگرایی  )996-1038ق( و جانشینانش  عباس صفوی 

کشور، موجب برافتادن امارت بسیاری از دودمان های محلی ایران و تبدیل والیات ممالک به 

والیات خاصه شدند  ـ همچنان تداوم یافت. والیت یزد از جملٔه والیاتی است که از عهد شاه 

طهماسب )930-984ق( تا روزگار شاه عباس، با وقفه ها و فراز و نشیب هایی، در شمار  والیات 

خاصه بود1 و تحت ادارٔه مستقیم ناظری از جانب شاه قرار داشت، که وزیر والیت نامیده می شد؛ 

روندی که از دورٔه سلطنت شاه عباس برای والیت یزد تثبیت گردید و تا روزگار شاه سلیمان 

)1077-1105ق( و شاه سلطان حسین )1105-1135ق( ادامه یافت. در واقع باید گفت که در 

ـ  یعنی  شرایط یادشده، عالوه بر تصنیف یکی از برجسته ترین تواریخ و تذکره  های محلی ایران 

جامع مفیدی محمدمفید مستوفی بافقی که بخش های مهمی از آن، در میان شرح حال طبقات 

مختلف والیت یزد، به ذکر احوال وزرای آن سامان اختصاص دارد  ـ دست کم شاهد تدوین 

تشکری بافقی، 1392: 111-108، 160-153.  .1
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رساله ها و تک نگاری های کوچکی هستیم. از جمله رسالٔه صحیفٔه جعفری، در احوال امامزاده 

ابوجعفر محّمد ُعریضی )د. 424ق(، مدفون در یزد، تصنیف سّید محّمدبن ناصرالحّق نوربخش، 

که به سال 962ق به نام شاه نعمت اهّٰلل باقی حسینی یزدی )د. 971ق(، نوشته شده است.1 شاه 

طهماسب صفوی، زمام اختیار امور والیت یزد را به کف کفایت شاه نعمت اهّٰلل مزبور نهاده بود2  

و سپس فرزندش امیر غیاث الدین محّمد میرمیران یزدی )د. 998ق( به عنوان وزیر و داروغٔه آن 

ه 
ّ
صنع الل تصنیف  مشاهدات االعوام  فی  سوانح االیام  رسالٔه  همچنین  شد.3  گماشته  والیت 

ه ولی و نوادگانش در یزد، و سرانجام رسالٔه 
ّ
هی کرمانی در ترجمٔه احوال شاه نعمت الل

ّ
نعمت الل

مآثر میرزا محّمدشفیع در شرح احوال میرزا محّمدشفیع، وزیر والیت یزد در عهد شاه سلیمان 

صفوی، که نوشتٔه عرفان یزدی می باشد. 

نوشتار حاضر نقد و بررسی رسالٔه مآثر میرزا محّمدشفیع، وزیر یزد در اواخر سلطنت شاه 

ص 
ّ
ف اثر، مطیع بن محمود متخل

ّ
سلیمان و اوایل سلطنت شاه سلطان حسین صفوی، است. مؤل

به عرفان، از فضالء و ادبای یزد در اواخر سدٔه یازدهم و نیمٔه نخست سدٔه دوازدهم هجری است. 

اثر مزبور، که رسالٔه کوچکی است، مربوط به احوال و اقدامات عمرانی میرزا محّمدشفیع وزیر 

یزد در دورٔه یادشده است. 

همانگونه که گفته شد، یزد در روزگار صفویان در سلک والیات خاصه درآمد و در شمار 

امالک سلطنتی قرار گرفت، از این روی توسط کارگزارانی اداره می شد که وزیر خوانده می شدند. 

این وزیران از باالترین اختیارات سیاسی و اقتصادی در حوزٔه اداری خویش برخوردار بودند و 

وظیفه داشتند تا عواید اقتصادی حاصل از والیات را، جهت تأمین مخارج کارگزاران کشوری و 

لشکری، به دربار گسیل دارند.4 در میان کسانی که در این دوره به وزارت یزد گماشته شدند، 

نوربخش، ، 1392: 35.  .1

هی کرمانی، 1307ق: 53-52.
ّٰ
نعمت الل  .2

قمی، 1363: 625/2.  .3

کمپفر، 1363: 111.  .4
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عناصر مختلف قومی، اعم از تاجیکان و غالمان خاّصٔه شریفه چون گرجیان، وجود داشتند. 

وزیرانی که در دورٔه مأموریت خود، عالوه بر ایفای نقش خاص سیاسی و اقتصادی خویش، 

حضور فعالی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، و عمرانی داشتند، به طبع از جایگاه و منزلت 

ویژه ای در والیات برخوردار می شدند و توجه اهل علم و ادب را به خود معطوف می داشتند. 

میرزا محمدشفیع در شمار اینگونه وزیران است. وی، به واسطٔه اقدامات عمرانی خویش، 

عرفان یزدی را واداشت تا رسالٔه مآثر میرزا محمدشفیع را در تبیین آثار خیر او بنگارد. اما این اثر 

با اقتباس و انتحال از رسالٔه شوکت نامه تدوین شده است. شوکت نامه تصنیف میرزا محّمدرحیما، 

وزیر صفی قلی خان داغستانی بیگلربیگی والیت چخورسعد، است که در احوال و عمارات 

بیگلربیگی مزبور نگاشته شده است. او نیز پیشتر در والیت تحت امر خود، چخورسعد، و 

کرسی آن، شهر ایروان، آثار عام المنفعه از خود به یادگار گذاشته بود. به هر حال، نثر فاخر ادبی 

ف، در کتابخانٔه مجلس شورای 
ّ
 مؤل

ّ
مآثر میرزا محّمدشفیع که نسخٔه مورد استناد ما از آن، به خط

گاهی هایی سودمند دربارۀ احوال و عمارات میرزا محّمدشفیع،  اسالمی نگهداری می شود، آ

وزیر یزد )چون مدرسٔه شفیعیٔه یزد،  که از معدود مدارس برجای مانده از عهد صفوی در آن شهر است( و نیز 

اشاراتی مفید در حوزٔه مدنیات )چون کاغذ عادلشاهی و طرح زربفت ینگی دنیا( را در بر دارد. 

ق 
ّ
ی در ابعاد 15× 21/5 در 94 برگ و متعل

ّ
این اثر، رساله ای کوتاه و جزء نخست مجموعه ای خط

 نسخ و به قلم 
ّ

به کتابخانٔه مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 9465 می باشد.1 تمام مجموعه به خط

هنگامی که اثر حاضر را برای انتشار به مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب می سپردم، دکتر رسول جعفریان، به تاریخ بیست وسوم   .1

 مزبور را همراه با مقدمه ای کوتاه در معرفی آن، تحت عنوان »سندی باارزش دربارهٔ چند بنای تاریخی 
ٔ
آذر سال 1395، رساله

یزد در قرن دوازدهم هجری«، در وبالگ شخصی خویش قرار دادند و از آن به عنوان متنی که هم ادب است و هم تاریخ و به 

 ادیبی فرهیخته از دورهٔ صفوی نگاشته شده و سرشار از مضامین زیبا و ادیبانه است، یاد کردند. هرچند ایشان بخش 
ٔ
خامه

 پایانی آن را، که مربوط به ذکر 
ٔ
 خطی مزبور، پنج صفحه

ٔ
 رساله

ٔ
عمده ای از متن رساله را آورده اند، لیکن از بیست وپنج صفحه

 
ً
 رسالۀ مآثر میرزا محّمدشفیع است، از قلم انداخته  اند. این نقص ظاهرا

ٔ
 یزد و ابیات ماده تاریخ آن و خاتمه

ٔ
 شفیعیه

ٔ
بنای مدرسه

 به تصّور آنکه رساله در آنجا پایان 
ً
 بیستم رساله سفید مانده است و احتماال

ٔ
از آنجایی حادث شده است که نیمی از صفحه

 مزبور، درج نگردیده است. چندی بعد ایشان در دفتر چهارم مقاالت و رساالت 
ٔ
 آن در استنساخ ایشان از رساله

ٔ
یافته، ادامه

 ادبی اندر ستایش شاهان صفوی؛ مناقب میرزا شفیع 
ٔ
تاریخی )جعفریان، 1396(، عین همان رساله را با عنوان جدید »رساله

 اخیر رساله، به چاپ رساندند.
ٔ
 او«، با همان شرایط یادشده، یعنی از قلم افتادن پنج صفحه

ٔ
وزیر یزد و آثار و عمارات ساخته
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عرفان یزدی است و در اوایل سدٔه دوازدهم نوشته شده است. بنابراین رسالٔه مآثر میرزا محّمدشفیع، 

به خامٔه شخص مصّنف است. در صدر صفحٔه آغاز رساله، عنوانی اختصاری به صورت حروف 

»ا م ع«، دو بار تکرار شده است که داللت بر اسم مصّنف، »ابن محمود، مطیع«، می کند به گونه ای 

که حرف نخست میم پدر وی محمود و نام خود وی مطیع با هم ادغام شده اند و حرف عین داللت 

ی نیز دیده 
ّ

بر حرف آخر نام مطیع دارد. اشاره به نام مصّنف در انتهای برخی اجزای مجموعٔه خط

می شود )مانند »لنامقه1 مطیع عفی عنه« )عرفان یزدی: 69(، »لکاتبه مع عفه« )همان: 118-119(، »لکاتبه مطیع رحمه 

اهّٰلل«2 )همان: 124(، »لمحّرره مع عفی عنه« )همان: 126( و »لمحّرره مع عفه« )همان: 130(( . 

ح و کم غلط نوشته 
ّ

سهم رسالٔه مزبور از این مجموعه، برگ های 1پ تا 13پ است و بسیار منق

شده است. در عین حال، نثر فاخر و پختٔه آن که مشحون از اشعار و امثال و اصطالحات فارسی 

و عربی است، خوانندٔه متن را بر مراتب واالی فضل و ادب مصّنف آن و احاطٔه وسیع وی بر 

ادبیات فارسی و تازی داللت می کند؛ لیکن در کمال شگفتی متن مآثر میرزا محّمدشفیع با 

رسالٔه دیگری از همین دوره، موسوم به شوکت نامه، تصنیف میرزا محّمدرحیما وزیر صفی قلی خان 

داغستانی، بیگلربیگی چخورسعد، شباهت دارد.3 شوکت  نامه به سال 1357 هجری شمسی بر 

ی ایران4، در 
ّ
ی بی شماره ای محفوظ در کتابخانۀ مل

ّ
اساس نسخه ای از آن، در میان جنگ خط

ٔه بررسی های تاریخی توّسط محّمدتقی دانش پژوه منتشر شده است.5 
ّ
مجل

عالوه بر رسالٔه مآثر میرزا محّمدشفیع، از دیگر اجزای مجموعٔه عرفان یزدی می توان به رسالٔه 

مراد از نامق، زینت دهنده و کاتب نسخه است، چنانکه شیخ بهائی در کشکول )143/2(، در صدر نقل مطلبی می نویسد:   .1

»قال نامق هذا السطور«.

ه« به طور معمول برای درگذشتگان به کار می رود، اّما گاه استفاده از آن برای زندگان نیز متداول 
ّٰ
هرچند عبارت »رحمه الل  .2

ف و کاتب نسخه آن را برای خود به کار برده است.
ّ
بوده است؛ چنان که در اینجا شخص مصن

آگاهی از این موضوع به لطف آقای مسعود راستی پور، کارشناس متون ادبی و نسخه پژوه، حاصل شد.  .3

محّمدتقی دانش پژوه عکسی از آن جنگ تهیه کرده که به شمارٔه 3849 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ثبت شده است.   .4

 مزبور است.
ٔ
 شوکت نامه جزء 148 )گ247پ- 271پ( از مجموعه

ٔ
رساله

محّمدرحیما، 1357الف؛ همو، 1357ب.  .5
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ایمان ابی طالب )همان: 28-41( و رویاء ُرقیقة بنت ابی صیفی بن هاشم بن عبدالمناف1 فی الجاهلیة 

)همان: 44-46( و رسائل دیگری اشاره نمود که دربردارندٔه مطالب گوناگون و متنّوعی از اخبار و 

حکایات و اشعار عربی است. از جمله: برخی خطبه های امام علیع در نهج البالغه و شرح ابن 

ابی الحدید بر آنها؛ ذکر اقوال حکمی و اخالقی از شعرا و حکمای اسالمی و یونانی؛ رسالٔه اسؤله 

و اجوبه در سؤاالت و جواب های فقهی و کالمی سّید مرتضی علم الهدی )ص164-183(؛ قصیدٔه 

ـ  شاعر زردشتی که به دست سّید مرتضی اسالم آورد  ـ در مدح ائّمٔه اطهارع،  المیٔه بهمنیار دیلمی 

به نقل از کشف الغّمٔه ِاربلی )همان: 118(؛  قصیده ای عربی در مدح بیت اهّٰلل الحرام و مذّمت دنیا 

از مصّنف مجموعه، سروده شده در یزد در اوان هجوم محمود افغان به سال 1134ق )همان: 186-

187(؛ قصیدٔه دیگری از مصّنف در مدح پیامبر اسالمص و کعبه، سروده شده در کرمان )همان: 

187-188(؛ و دیگر مطالب متنّوع ادبی، فقهی، کالمی، و تفسیری به زبان عربی. 

تیبة بن مسلم باهلی، و َوکیع بن ابی سود تمیمی، امرای 
ُ
ب، ق

ّ
ذکر برخی احوال یزیدبن ُمهل

اموی خراسان در اواخر سدۀ اّول و آغاز سدۀ دوم هجری )همان: 135-139(، ذکر حکایتی از 

اری در زمان نزاع وی با امیر اسماعیل بن احمد سامانی )همان: 102(، حکایتی از 
ّ

عمرو لیث صف

کان )همان: 79(، و نیز ترجمه ای عربی توّسط مصّنف از 
ّ
عضدالدولٔه دیلمی به نقل از ابن خل

با هوالگو )مجدالدین محّمدبن الحسن بن  ه 
ّ
تاریخ وّصاف از ماجرای مراسلٔه علمای حل روایت 

ی، و شمس الدین محّمدبن العّز، در حین سقوط بغداد، 
ّ
ی، سدیدالدین یوسف بن المطّهر الحل

ّ
طاووس الحل

رسولی نزد هوالگو گسیل داشتند همراه با مکتوبی محتوی نقل اقوال منسوب به ائّمٔه اثنی عشرع، به خصوص امام 

ه را از تعّرض مغول مصون داشتند( که در 
ّ
ک او بر آن بالد، و در نتیجه حل

ّ
علیع، در پیش بینی پیروزی وی و تمل

ی به دست داده )همان: 
ّ
مه حل

ّ
ضمن آن بازتابی از این روایت را در نهج الحق و کشف الّصدق عال

رقیقة بنت ابی صیفی نباتة بن هاشم از زنان هاشمی پیش از ظهور اسالم که ماجرای خواب دیدن وی در جریان وقوع   .1

خشکسالی در زمان هفت سالگی پیامبر اکرمص، در پیش بینی نایل شدن ایشان به مقام نبوت و نقش آن حضرت و جدشان 

عبدالمطلب در دعا جهت نزول باران و پایان خشکسالی مشهور است )ابن طیفور، بی تا: 69-70؛ خواندمیر،1380: 302/1(.
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ی است. ماجرای اخیر در تاریخ وّصاف زیر 
ّ

79-80( از جملۀ نکات تاریخی این مجموعٔه خط

»ذکر ایراد حدوث واقعٔه بغداد و نوازل بالی بی تعداد« وارد شده است.1  

این مجموعه همچنین متضّمن برخی فواید در طب و نیز ملل و نحل است. مطالب طّبی آن 

به دو زبان عربی و فارسی است و علی رغم اختصار و اجمالی که در آنها رعایت شده، واجد 

ف در یک مورد، تجربٔه شخصی خود را در به کار بستن توصیه و 
ّ
برخی فواید است. چنانکه مؤل

تجویز دارویی برای درمان بیماری صداع یا سر درد خویش بیان کرده است )همان: 159(.  در 

عقرب گزیده  و  مار  »افسون  عنوان  تحت  مطلبی  همچنین  مجموعه،  این  طّبی  نکات  میان 

بخواند«، به چشم می خورد که فارغ از مفاهیم علمی، مربوط به حوزٔه فرهنگ عاّمه و تداعی کنندٔه 

نوعی طلسم برای دفع عوارض گزش مار و عقرب است )همان: 157(. 

عرفان یزدی بخشی از مجموعٔه خود را به مبحث شیعیان غالی، از جمله ُنصیریه و اسحاقیه، 

اختصاص داده که مانند بیشتر مطالب مجموعه به زبان عربی است. وی در پایان این مبحث، 

ضمن کثیر و طویل خواندن اقوال غالیان، از دیدار خود با جماعتی از آنان و استماع اقوالشان 

خبر داده که به اذعان وی همگی عاری از دانش بوده اند و شخصی قابل را در میان آنان نیافته 

است. نکتٔه درخور توّجه آنکه وی هرچند در اینجا نیز، بر حسب سیاق خود در تدوین مطالب 

متنّوع مجموعه، راه اجمال را پیموده است، لیکن از اشتغال خود نسبت به تدوین و گردآوری 

یعه، گزارش داده و نسبت به 
ّ

کتاب مستقلی در ذکر غالیان و اقوالشان، موسوم به مقاالت الش

سرانجام دادن آن در آینده ابراز امیدواری کرده است )همان: 89-88(. 

ارائٔه تبیینی کوتاه و گذرا بر داستان آفرینش انسان از منظر نحله های فکری و مذهبی گوناگون از 

مباحث جالب کالمی در این مجموعه است. جزء قابل توّجهی از آن مربوط به کیفّیت خلقت آدمی 

در نگاه آیین زردشت است. عرفان یزدی در اینجا، بر خالف اهتمام شایان توّجهش در استناد به 

وّصاف الحضره، 1314ق: 76-75.  .1
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منابع گوناگون، مآخذ خود را ذکر نکرده است؛ لیکن ساختار و فحوای این بخش یادآور آثارالباقیٔه 

ابوریحان بیرونی است؛1 چنانکه وی، به تأّسی از بیرونی، از »ملهی« و »ملهیانه« )صورت دیگر 

»میشی« و »میشانه«( نام نخستین زن و مرد برخاسته از بطن اّولین انسان، کیومرث، در باور ایرانیان و 

نیز »مرد« و »مردانه«، معادل آن در گویش زردشتیان خوارزم یاد کرده است )همان: 67-68(. این 

موضوع نمونه ای از توجه دانشمندان عهد صفوی به آثارالباقیٔه ابوریحان بیرونی را بازتاب می دهد.

الف. احوال مصّنف رسالٔه مآثر میرزا محّمدشفیع

از احوال عرفان یزدی اطالع زیادی در دست نیست؛ حّتی محّمد مفید مستوفی بافقی که در اواخر 

ه، هّمت 
ّ

سدٔه یازدهم نسبت به ثبت و ضبط احوال بزرگان و معاریف یزد، از جمله شاعران آن خط

گماشته، اشاره ای بدو نکرده است. با توّجه به آنکه عرفان دست کم تا اواخر سلطنت شاه سلطان 

حسین صفوی در قید حیات بوده، می توان گمان برد که در خالل سال های 1081 تا 1090ق، که 

مستوفی بافقی مشغول شرح حال رجال یزد در جلد سّوم جامع مفیدی بوده است، وی هنوز واجد 

آن پایه از اشتهار ادبی که موجب ذکر نامش در کنار دیگر اصحاب علم و ادب آن سامان گردد، 

نگشته بوده است. تاریخ والدت او روشن نیست. عبدالحسین آیتی در آتشکدٔه یزدان تاریخ وفات 

 تردید است؛ زیرا با توّجه به آنکه از حیات او در 
ّ

او را سال 1160ق می نگارد،2 لیکن این تاریخ محل

اواخر سدٔه یازدهم اطمینان داریم، اینکه وی تا پایان روزگار نادرشاه افشار در قید زندگانی بوده باشد 

بعید می نماید. مگر آنکه تصّور کنیم عمری دراز، بالغ بر حدود یک سده، یافته باشد.

نخستین آگاهی از حیات وی مربوط آغاز سدٔه دوازدهم هجری، یعنی سال 1101ق است، که 

در آن سال ماّده تاریخی به مناسبت ساخت مدرسٔه شفیعیٔه یزد سروده است )همان: 22(. این نکته 

از جملۀ آگاهی های سودمندی است که از رسالٔه مآثر میرزا محّمدشفیع به دست می آید و حیات 

بیرونی، 1380: 114.  .1

آیتی، 1317: 310.  .2
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وی را پیش از این تاریخ، در اواخر سدٔه یازدهم، مسّجل می سازد. با توّجه به اشارات عرفان یزدی 

به پادشاه وقت، وی رسالٔه مزبور را در زمانی می نگاشته که هنوز شاه سلیمان )1077- 1105ق( بر 

تخت سلطنت ایران تکیه داشته است. بنابراین این رسالٔه کوتاه در فاصلٔه ماّده تاریخ مذکور تا پیش 

از وفات شاه سلیمان، یعنی میان سال های 1101 تا 1105ق به رشتۀ تحریر درآمده است. عرفان در 

زمان تحریر رسالٔه خویش، خبر از سپری شدن هفت سال از آغاز وزارت میرزا محّمد شفیع در یزد 

می دهد )همان: 16( و نیز در میان اقدامات وی به مرّمت گنبد مسجد امیر چقماق یزد در دّومین سال 

امارت او اشاره می کند )همان: 18(. اّما از آنجایی که عرفان یزدی نگفته که در کدام یک از پنج سال 

پایانی سلطنت شاه سلیمان رسالۀ خود را تألیف کرده است، تاریخ دقیق واگذاری وزارت یزد به میرزا 

محّمدشفیع معلوم نمی شود. لیکن با توّجه به ماّده تاریخی که از احداث مدرسٔه شفیعیه به دست 

داده، میرزا محّمدشفیع باید ظرف آخرین سال های سدٔه یازدهم بدان منصب گماشته شده باشد. 

زندگانی وزیر مزبور، پس از آنکه عرفان یزدی به تألیف مآثر وی دست یازیده، چندان به درازا نکشیده 

است؛ زیرا وی، بر حسب گزارش صاحب دستور شهریاران، در دّومین سال سلطنت شاه سلطان 

حسین به سال 1106ق درگذشته و میرزا باقر که »مشرف طویلٔه خاص« بوده، به جانشینی وی 

سرافراز گشته و خلعت وزارت یزد پوشیده است.1 

والیت یزد پیش از میرزا محّمدشفیع مورد نظر ما، در دست وزیِر میرزا محّمد شفیع ناِم دیگری 

نیز بوده است. در جامع مفیدی از میرزا محّمدشفیع اخیرالذکر در میان وزرای یزد یاد شده که در 

روزگار سلطنت شاه عباس ثانی، به سال 1059ق، پس از عزل میرزا معین به جای وی منصوب گشته 

العی شده، لیکن با توّجه به آنکه از او با 
ّ

است.2 هرچند در جامع مفیدی از احوال وی اظهار بی اط

عبارت »مرحمت و غفران پناه الواصل الی رحمة اهّٰلل« نام برده شده، روشن است که وی سال ها پیش 

ی وزارت یزد توّسط میرزا محّمدشفیع، ممدوح عرفان یزدی، دار فانی را وداع گفته بوده است.
ّ

از تصد

نصیری، 1373: 81.  .1

مستوفی، 1385: 194-193.  .2
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عالوه بر سال 1101ق، دّومین تاریخی که از سنوات حیات عرفان یزدی به دست داریم، سال 

1134ق است. در این تاریخ، که در اوان حملٔه افاغنه است، عرفان در یزد قصیده ای عربی سروده 

ی او، بدان اشاره شد. بنابراین 
ّ

و نوشته است که پیشتر، ضمن برشمردن اجزای مجموعٔه خط

تصّور وفات او در سال 1160ق، بر حسب گزارش عبدالحسین آیتی، در حالی که وی دست کم 

از سال 1101ق به آن پایه از آوازه و اعتبار دست یافته بوده که در مآثر وزیر وقت یزد رساله ای 

بنگارد، دشوار است. خاصه آنکه به اذعان عرفان یزدی، ممدوحش میرزا محّمدشفیع، خود در 

دانش و هنر چیره دست بوده است و او در تأیید آن قطعه شعری از وزیر مزبور نقل کرده )همان: 

 وی به دست داده است )همان: 14-13(. 
ّ

12( و نیز توصیفی زیبا و دلنشین از ُحسن خط

به نظر می رسد که شهالی یزدی، تذکره نویس سدۀ سیزدهم، نخستین تذکره نویسی است 

که به شرح احوال عرفان مبادرت ورزیده است. وی در تذکرٔه شبستان به نیکی از او یاد کرده و 

میرزا  به  اشاره ای  است. شهال  را ستوده  او  و فصیح  بلیغ  انشای  و  نثر  و  نظم  در  توانمندیش 

محّمدشفیع، به عنوان ممدوح عرفان، ندارد و در عوض از دیگر وزیر یزد، میرزا محّمدعلی، نام 

احان وی بوده است.1 شهال، هرچند دیوان عرفان را ندیده و به طور 
ّ

می برد که عرفان از جملۀ مد

پراکنده اشعاری از وی دیده است، مضامین بلند شعر او را پسندیده و گزیده ای از قصاید وی را 

در اثر خود مندرج ساخته است. در این میان، قصیده ای با مطلع زیر هست که ضمن آن، شاعر 

به شکوه از زمانه پرداخته است:2  

ایجــاد صحیفـٔه  بـر  قلـم  چــو  دادگذشـته ام  توانـد  سـخن  داد  کـه  نمانـده  کسـی 

ریحان یزدی آن را چکامه ای بسیار نغز و زیبا خوانده و قصیدٔه مزبور را از کتاب شهال در تذکرٔه 

خویش نقل کرده است.3 این قصیده، به لحاظ مضمون، با یکی از قصاید محّمدامین وقاری 

شهال، 1379: 492.  .1

همان: 495-494.  .2

ریحان یزدی، 1372: 769-768.  .3
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یزدی )زنده در 1098ق(، با مطلع زیر شباهت دارد:

دردی گــــره  دل  به  دارم  گشادخدایگانا  آه  خار  عقده  این  دلم  غنچٔه  ز 

از قضا قصیدٔه مذکور نیز در شکایت از روزگار است و نصرآبادی آن را زیر شرح احوال وقاری 

در تذکرٔه خود گنجانده است.1 این مسأله یا می تواند حاکی از تأثیرپذیری عرفان از وقاری و حّتی 

شاگردی وی نزد آن استاد در یزد یا اصفهان باشد، و یا باید گفت که اقتباس گری عرفان یزدی 

منحصر به شوکت نامٔه میرزا محّمدرحیما نبوده و او این شیوه را در پیروی از آثار دیگران نیز در 

پیش گرفته بوده است.

ی یادشده، رسالٔه فتح الباب لمغلقات الکافی للکلینی نیز از تألیفات 
ّ

گذشته از مجموعٔه خط

عرفان یزدیست که نسخه ای از آن در کتابخانۀ وزیری یزد موجود است.2 دیوان وی و نیز رسالٔه 

ّیة از دیگر آثار اوست،3 لیکن تا کنون نسخه ای از دو اثر اخیر شناخته 
ّ
مواهب الّسنیة فی المدایح العل

نشده است. العبقری الحّسان علی اقسام الّصناعة البدیعیة اثر دیگری از عرفان به نظم و نثر است 

که وی در خالل مباحث ادبی مجموعٔه خود از آن نام برده و بدان استناد کرده است )همان: 98(.  

ب. مقایسٔه رسالٔه مآثر میرزا محّمدشفیع با رسالٔه شوکت نامٔه میرزا محّمدرحیما

چنانکه پیشتر نیز گذشت، عرفان یزدی در تصنیف مآثر میرزا محّمدشفیع به رسالٔه شوکت نامٔه 

میرزا محّمدرحیما نظر داشته است. رسالٔه شوکت نامه، بنا بر تصریح مصّنف، در سال 1084ق 

یعنی حدود بیست سال پیش از تألیف مآثر میرزا محّمدشفیع )تألیف شده میان سال های 1101 تا 

1105ق( به رشتٔه تحریر درآمده است.4 لیکن در ذکر ابنیٔه صفی قلی  خان در والیت چخورسعد، 

نصرآبادی، 1378: 260.  .1

شیروانی، بی تا: 2/ 751 )نسخۀ 912/1(.  .2

طهرانی، 1403ق: 9/ 711؛ 23/ 241.  .3

محّمدرحیما، 1357ب: 116-90.  .4
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ماّده تاریخ 1088ق به چشم می خورد.1 بنابراین، به نظر می رسد میرزا محّمدرحیما پس از تاریخ 

 1084ق مطالب دیگری، در ذکر عمارات جدید مخدوم خویش، به شوکت نامه افزوده است. 

به هر حال، شباهت این دو متن به گونه ای است که انتحال ادبی عرفان یزدی از شوکت نامٔه میرزا 

میرزا  مآثر  تدوین  در  یزدی  عرفان  آنکه  علی رغم  می سازد.  متبادر  ذهن  به  را  محّمدرحیما 

محّمدشفیع گهگاه به تغییر، تلخیص و جابه جایی مطالب شوکت نامه دست یازیده، در اجزای 

 به رونویسی آن پرداخته است. تغییرات مآثر میرزا محّمدشفیع، به ویژه در مواضعی 
ً
فراوانی عینا

که عرفان یزدی خواسته نام ُمهدی الیه خویش، میرزا محّمدشفیع، و حوزٔه امارت وی، یزد، و ابنیه 

و عمارات محّمدشفیع در آن والیت را جایگزین نام صفی قلی  خان داغستانی و جایگیر او، 

والیت چخورسعد و شهر ایروان، و بناهای صفی قلی خان در آن سامان نماید، بیش از پیش 

مشهود است؛ چنانکه در مقایسه و تطبیق دو مورد زیر روشن است:

مآثر میرزا محّمدشفیعشوکت نامه

و  حقارت  از  قطع نظر  که  سابق  ام 
ّ
حک مساکن 

تنگی، اکثر آن مضایق مهدوم و پاره ای مشرف بر 

داراالمارٔه  از  نجف قلی خانی  مبانی  بود،  انهدام 

کوفه حکایت می کرد، و مساکن عباس قلی خانی 

و  هّمت  معمار  شکایت،  امل  قصر  سستی  از 

مهندس فکرتش به ازالٔه آن آثار ناپایدار و ابداء بنای 
استوار فرمان داد.2

و  حقارت  از  قطع نظر  که  سابق  وزرای  منازل 

تنگی، اکثر آن مضایق، منهدم یا مشرف بر انهدام 

بود، چنانکه مبانی میرزا معینی از دارالعمارٔه کوفه 

حکایت می کرد، مساکن میرزا خلیلی از سستی 

و  هّمت  معمار  می نمود،  شکایت  امل  قصر 

فرود  منازل سر  آن  به سکنای  مهندس فکرتش 

نیاورده به ترمیم عمارات مرحوم صفی قلی بیکا 

که نظیرش درین مرز و بوم مفقود و معدوم است، 
رغبت فرمود.3

همان: 98.  .1

همان: 95.  .2

عرفان یزدی: 17.  .3
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همچنین مورد زیر که در آن، به انگیزٔه اشاره به عمارت مدرسٔه میرزا محّمدشفیع در یزد موسوم 

صفی قلی خان  مدرسٔه  بنای  وصف  در  محّمدرحیما  میرزا  عبارت  عین  شفیعیه،  مدرسٔه  به 

داغستانی در ایروان با اندک اختالفی تکرار شده، به روشنی گویای این مطلب است:

مآثر میرزا محّمدشفیعشوکت نامه

در سنٔه 1081 مدرسه ای کوچک به جهت چند نفر 

از طلبٔه علوم که در قلعه می بودند، بنا کردند. گویا 

شکل مرّبع آن که از هیاکل اهل قرآن آراسته به 

هیکل  است،  مشحون  صحایف  و  مصاحف 
مصحفی است در بغل حصن حصین.1

کوچک  مدرسه ای  یک،  و  صد  و  هزار  سنٔه  در 

جهت طلبٔه علوم بنا فرمودند. گوییا شکل مرّبع 

آن که از هیاکل اهل قرآن آراسته به مصاحف و 

صحایف مشحون است، هیکل مصحفی است 
در بغل این بلد امین.2

میرزا  توصیف حّمام  در  میرزا محّمدرحیما،  از  یزدی  عرفان  انتحال  در  مسأله  این  نمود 

محّمدشفیع در مزرعٔه او در یزد، نیز دیده می شود که از شرح احداث حّمام صفی قلی خان در 

ٔه وی در ایروان برداشت شده است:
ّ
محل

مآثر میرزا محّمدشفیعشوکت نامه

ه، حّمامی است که درین 
ّ
و دیگر از محاسن آن محل

اوقات اتمام یافته بلکه فلکی است حادث که درین 

دورٔه زمان به گردش درآمده و الحق حّمامی است 
مردانه و بنایی است بزرگانه.3

که  است  حّمامی  مزرعه،  آن  محاسن  از  دیگر 

درین اوقات به اتمام رسیده بلکه فلکی است که 

با  الحق  و  درآمده.  گردش  به  زمان  دورٔه  درین 

حّمامی  و  بزرگانه  است  بنایی  کوچکی  وجود 
است مردانه.4

 این در حالی است که عرفان یزدی، در تبیین انگیزٔه خویش از تألیف مآثر میرزا محّمدشفیع، 

محّمدرحیما، 1357ب: 100.  .1

عرفان یزدی: 22.  .2

محّمدرحیما، 1357ب: 105.  .3

عرفان یزدی: 20.  .4
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ً
حّتی عبارت زیر، در خوف از مّتهم گشتن به انتحال، را باز از میرزا محّمدرحیما اقتباس و عینا

تکرار کرده است:

مآثر میرزا محّمدشفیعشوکت نامه

و این فقیر حقیر که در معارک فصحاء، راجل و در 

خوف  از  است  باقل  نازل منزلٔه  بلغاء،  مصاقع 

تهمت انتحال و طعنٔه خطا و غلط، قدم اقدام برین 
نمط آشنا نمی کرد.1

و این فقیر حقیر که در معارک فصحاء، راجل و در 

خوف  از  است  باقل  نازل منزلٔه  بلغاء،  مصاقع 

تهمت انتحال و طعنٔه خطا و غلط، قدم اقدام برین 
نمط آشنا نمی کرد.2

لیکن علی رغم اقتباس وسیع عرفان یزدی از میرزا محّمدرحیما، اثر وی فاقد فواید تاریخی و 

حّتی ادبی نیست. چنانکه عالوه بر فواید تاریخی ای که رسالٔه وی، به لحاظ ذکر ابنیٔه مخدومش 

آن حیث که نسخٔه اصل  از  مآثر میرزا محّمدشفیع،  دارد، برخی ضبط های نسخٔه  یزد،  در 

دستنویس شخص عرفان یزدی است، اصّح از شوکت نامه است که محّمدتقی دانش پژوه آن 

ف، که تنها نسخٔه در دسترس از آن بوده، منتشر کرده 
ّ
را از روی نسخه ای غیر از دستنویس مؤل

مٔه خود اظهار امیدواری نموده که در آینده نسخٔه بهتری به دست آید 
ّ

است. وی در پایان مقد

ح تری از شوکت نامه به دست داده شود.3  حال می توان گفت که بخشی از آرزوی 
ّ

تا چاپ منق

ق شده است. این مهّم با توّجه به 
ّ

آن مرحوم، از ِقَبل انتحال عرفان یزدی از شوکت نامه، محق

آنکه عرفان خود مردی ادیب و فاضل بوده و در استفاده از شوکت نامه در تصنیف مآثر میرزا 

مآثر میرزا محّمدشفیع اصل  آنکه نسخٔه  به  با عنایت  ت نظر عمل کرده و 
ّ
با دق محّمدشفیع 

زیر  در  اثر  دو  این  اختالفات  از  مورد  نمونه، سه  برای  می یابد.  اهمّیت  اوست،  دستنویس 

برشمرده می شود:

محّمدرحیما، 1357الف: 263.  .1

عرفان یزدی: 9.  .2

محّمدرحیما، 1357الف: 253.   .3



 18 | گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ 10

مآثر میرزا محّمدشفیعشوکت نامه

به روزگار رعیت پروریش، مرغ دهقان، ستیزه با 
شهباز کند.1

در روزگار رعیت پروریش، مرغ دهقان، ستیزه با 
شهباز سپاه کند.2

و به استظهار ضعیف نوازیش طامعٔه کبک و تیهو 
به گاورسٔه دیدٔه باشد، چشم سیاه.3

و به استظهار ضعیف نوازیش طامعٔه کبک و تیهو 
به گاورسٔه دیدٔه واشه، چشم سیاه.4

و اگر به کشتن خصم روزبرگشته حکم فرماید، 
مرگ رسیده، پیش دستی نماید.5

و اگر به کشتن خصم روزبرگشته حکم فرماید، 
مرگ رسیده، ترک پیش دستی نماید.6

یخی آن ج. گذری بر محتویات رسالۀ مآثر میرزا محّمدشفیع و اخبار تار

اندیشٔه شیعی و ایرانی مآب، به عنوان دو خصلت  عمدٔه فرهنگ ایران عصر صفوی، به طرزی 

آشکار در رسالٔه مآثر میرزا محّمدشفیع، به تأّسی از شوکت نامه، انعکاس یافته است. چنانکه در 

مٔه این دو اثر، در حین ستایش دودمان صفوی و پادشاه وقت، شاه سلیمان، »ممالک طّیبٔه 
ّ

مقد

ایران«، »مرکز اقالیم عمران« خوانده شده است.7 همچنین، علی رغم استیالی عثمانیان بر عراق 

عرب، از والیت نیمروز تا حوالی شام حدود قلمرو ایران برشمرده شده و از این طریق بر حدود 

طبیعی و سّنتی ایران از فرات تا جیحون، که در اندیشٔه ایرانیان عوامل سیاسی هرگز آن را مخدوش 

»ممالک  در  امامیه  شیعٔه  صفوی،  دولت  به یمن  اینکه  از  و  شده  نهاده  صّحه  نمی ساخت، 

وسیع المسالک ایران« از نقش مراد برخوردارند، اظهار خرسندی شده است.8 

عرفان در خالل تبیین انگیزٔه خود از نگارش این رساله، آشکارا نّیت خود را تصنیف نثری 

همان: 258.  .1

عرفان یزدی: 5.  .2

محّمدرحیما، 1357الف: 258.  .3

عرفان یزدی: 5.  .4

محّمدرحیما، 1357الف: 259.  .5

عرفان یزدی: 5.  .6

محّمدرحیما، 1357 الف:256؛ عرفان یزدی: 3.  .7

همانجاها.  .8



 مآثر میرزا محمدشفیع، سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی | 19 

ف بیان داشته است؛ لیکن وی با توّجه به اینکه تدوین یک تذکره و مآثر نویسی 
ّ
مصنوع و پرتکل

کوچک تک نگار را مطمح نظر قرار داده است، با رونویسی از شوکت نامٔه میرزا محّمدرحیما، 

ضمن اذعان به سوابق درخشان زبان و ادب فارسی و پیش دستی اسالف در خلق آثاری فاخر در 

تاریخ  و  یزدی،  علی  شرف الدین  ظفرنامٔه  وّصاف،  تاریخ  چون  آثاری  در  تاریخ نگاری، 

هشت بهشت بدلیسی، دشواری ارائٔه اثری مقبول در برابر آثار ایشان را خاطرنشان ساخته است 

مه 
ّ

تألیف عال عرض سپاه اوزون حسن،  )همان: 8(. نویسنده در مطاوی رسالۀ خود به رسالٔه 

جالل الدین دوانی، تحت عنوان »عرض لشکر استاد« اشاره کرده است تا متناسب با حجم اندک 

رساله، در کنار دیگر آثار، از رساله ای کوچک نیز، به عنوان سرمشقی در سخنوری و نویسندگی، 

یاد کرده باشد. در این میان، اقبال دانشمندان شیعٔه ایرانی در عهد صفوی، به یکی از تواریخ 

تاریخ هشت بهشت بدلیسی، درخور توّجه است. همچنین  فارسی برجستٔه آل عثمان، یعنی 

عرفان یزدی با اهتمام ویژه به آثار ظهوری ترشیزی، چون گلزار ابراهیم و ساقی نامٔه او، توّجه به 

پارسی گویان  میان  در  منثور،  و  منظوم  سخنوری  در  فصاحت  سرمشق  از  برجسته  نمونه ای 

سرزمین هند، را از نظر دور نداشته است )همان: 9-8(. 

از میرزا محّمدرحیما، عرف و عادت مرسوم در میان  به تقلید  باز  ف، 
ّ
در عین حال، مؤل

دانشمندان، یعنی عیب جویی از آثار دیگران، را نکوهش کرده است. چنانکه برای این منظور به 

یکی از مصادیق این عیب جویی استناد کرده و غیاث الدین منصور دشتکی را به خاطر اصرار در 

مه جالل الدین دوانی، آنگونه که در کتاب جام جهان نمای 
ّ

انتقاد از آراء و آثار استادش، عال

دشتکی دیده  می شود، سرزنش کرده است )همان: 10(. 

گذشته از توصیفات بلیغی که عرفان از دانش و هنر ممدوح خویش، میرزا محّمد شفیع، به 

دست داده، بخش قابل توّجهی از آنچه در شرح عمارات و ابنیٔه وی در رسالٔه حاضر به چشم 

می خورد، مربوط به اقدامات آن وزیر در جهت مرّمت یا توسعٔه عمارات سابق در یزد است. 

عرفان در این راستا از اقداماتی چون اهتمام میرزا محّمدشفیع به بازسازی و گسترش منزل 
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صفی قلی بیک، از وزرای پیشین یزد در دورٔه شاه عباس ثانی، یاد کرده و آن را با ذکر ابیاتی که از 

شوکت نامٔه میرزا محّمدرحیما، با اندک اختالفی، اقتباس کرده همراه ساخته است. این اقتباس، 

خان  صفی قلی  به جای  یزد،  وزیر  محّمدشفیع،  میرزا  با  مخاطبه  در  نخست،  بیت  همان  از 

داغستانی، بیگلربیگی چخورسعد، نمایان است:

مآثر میرزا محّمدشفیعشوکت نامه

گردون اقتــدار عالی شــان  خــان 
نامــدار1 امیـــــر  معدلت گســتر 

گردون اقتــدار ذی شــان  آصــف 
نامــــدار2 شــفیع  معدلت گســتر 

لیکن عرفان یزدی، صرف نظر از برخی تغییرات و جابه جایی ها در ابیات این شعر، بیت آخر آن 

با 1077ق، در تاریخ مرّمت  یابد درین دولت سرا«3، برابر  را که حاوی ماّده تاریخ »کام دل 

مساکن عباس قلی خانی، موسوم به عمارت جهان نما، بوده را حذف کرده و ماّده تاریخ دیگری را 

اشاره شد،  بدان  نیز  پیشتر  امیر چقماق که  آن نساخته است. مرّمت گنبد مسجد  جایگزین 

ٔه اهرستان، و عمارت مزرعٔه حسینی و حّمام آن، از 
ّ
عمارت و باغ مّتصل به باغ شاهی در محل

دیگر ابنیٔه میرزا محّمدشفیع در یزد است که عرفان از آنها نام برده است )همان: 20-18(. 

در این میان، بنای عمدٔه مستقلی که از آثار میرزا محّمدشفیع معّرفی شده، مدرسٔه شفیعیه است. 

عرفان در توصیف آن ابیاتی سروده و در انتها ماّده تاریخ آن را برابر با سال 1101ق تدوین کرده است 

)همان:23(. مدرسٔه مزبور همچنان پابرجاست و در یکی از زوایای میدان خان )میدان خواجٔه قدیم( 

در شهر یزد قرار دارد. هرچند کتیبٔه مدرسه تنها به بنای آن در عهد شاه سلیمان صفوی اشاره می کند 

و نام بانی آن را به دست نمی دهد، اّما تاریخ احداث آن، سال 1102ق، را نشان می دهد.4 لیکن 

محّمدرحیما، 1357ب: 96.  .1

عرفان یزدی: 17.  .2

محّمدرحیما، 1357ب: 97.  .3

افشار، 1374: 2/ 586- 587.  .4
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عبدالوّهاب طراز، در اواسط سدٔه سیزدهم، در کتابچٔه موقوفات یزد به نام بانی مدرسه، میرزا 

د در توابع 
ّ

محّمدشفیع، تصریح کرده و موقوفات آن را ذکر کرده است. عالوه بر اراضی و قنوات متعد

 اراضی میدان خواجه و بخشی از دکاکین آن میدان در شمار موقوفات 
ّ

یزد، دو سهم از ُنه سهم کل

مدرسه به شمار می رفته است. عواید موقوفات مدرسه صرف رقبات و مالیات و دو عشر آن برای 

ب و خادم مدرسه 
ّ

فی مدّرس، طال
ّ

حّق الّتولیه منظور شده بود و مابقی به مصرف تعمیر مدرسه و موظ

می رسید.1 این مدرسه، برحسب گزارش عبدالوّهاب طراز، در عصر قاجار نیز از مدارس پررونق 

یزد بوده است.2 

اشاره به کاغذ عادلشاهی از دیگر فواید این اثر است که عرفان آن را، مانند بسیاری از دیگر 

اجزای رسالٔه خود، از شوکت نامٔه میرزا محّمدرحیما اخذ کرده است. کاغذ مزبور از کاغذهای 

مرغوب و شاه پسند هند بود و باباشاه اصفهانی در رسالٔه آداب المشق آن را به عنوان کاغذی 

میرزا  است.3  برشمرده  سلطانی  یا  دولت آبادی  کاغذ  از  برتر  و  کاغذ  مرغوب ترین  کم دانه، 

محّمدرحیما و عرفان از این کاغذ در حین ستایش فصاحت و بالغت آثار ظهوری ترشیزی، 

مانند گلزار ابراهیم و خوان خلیل، نام برده اند و در آنجا  در قالبی کنایه آمیز، آثار مزبور را به نام 

مخدوم عادلشاهی ظهوری ترشیزی در بیجاپور دکن، سلطان ابراهیم ثانی )987- 1035ق(، 

آراسته به »ُمهِر ِمهِر4 سلطان ابراهیم، در ورق های عادلشاهی روزگار، از پر طاوسان هند، رنگین تر 

گرفته«اند.5  

یکی از نکات شایان توّجه در رسالٔه حاضر، نام بردن از طرح زربفت ینگی دنیاست. این از 

معدود موارد ابتکاری عرفان یزدی است که در شوکت نامٔه میرزا محّمدرحیما دیده نمی شود. 

طراز، 1341: 33-32.  .1

همان: 30.  .2

افشار، 1390: 115.  .3

ون »ِمهر«. شوکت نامه: بد  .4

محّمدرحیما، 1357الف: 292؛ عرفان یزدی: گ5ر.  .5
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پیشتر از استعمال عنوان »خلعت های زربفت ینگی دنیا« و »فرش های زربفت ینگی دنیا«، برای 

منسوجات و بافته های منسوب به جهان نو )= قاّرۀ آمریکا(، در دربار صفوی، از طریق تحفة العالم 

سّید ابوطالب موسوی فندرسکی )نوشته شده در اوایل سلطنت شاه سلطان حسین، در خالل سال های 1106 

گاه بودیم.1 لیکن حال با کاربرد آن در رسالٔه مآثر میرزا محّمدشفیع، که در حدود  و 1107ق( آ

سال های 1101 تا 1105ق در اواخر سلطنت شاه سلیمان نگاشته شده، مواجه می شویم. عرفان 

عبارت مزبور را به کنایه در توصیف چشم اندازهای زیبای موسم بهار به کار برده است و آن فصل 

را به نقشبندی تشبیه نموده که در کارگاه چمن ها طرح زربفت ینگی دنیا فکنده است )همان: 25(.  

به هر تقدیر، این مسأله بیانگر آشنایی ایرانیان در روزگار صفویان، دست کم در اواخر روزگار 

مزبور، با این مفهوم از قاّرۀ جدید است؛ تا آنجا که منسوجات منتسب به ینگی دنیا، به مثابٔه مثلی 

در زیبایی طرح و نقش به کار می رفته است. اینکه در اواخر عهد صفوی و در دورٔه حیات عرفان 

ـ  در اواخر سدٔه یازدهم و اوایل سدٔه دوازدهم، مقارن با اواخر  یزدی و سّید ابوطالب فندرسکی 

سدٔه هفدهم و اوایل سدٔه هجدهم میالدی  ـ قاّرٔه آمریکا صاحب سوابقی در صنعت و هنر بافت 

منسوجات و قالی های زربفت و زیبا بوده و نمونه هایی از آن به شرق، از جمله ایران، راه یافته 

باشد، امری غریب و بسیار بعید می نماید. خاّصه آنکه ایران خود از قطب های اصلی بافت چنین 

آثاری بود و در عهد صفوی، متمّوالن و دربارهای مختلف در شرق و غرب جهان، خواستار 

مصنوعات آن بودند. همچنین، چنانکه می دانیم در این دوره برخی همشهریان عرفان یزدی، 

چون غیاث نقشبند  و سعیدای نقشبند، خود در این زمینه شهرت فراوان داشتند. این نکته بیانگر 

شکل گیری زمینه های گرایش ایرانیان و دربار صفوی به اشیای هنری و فّنی فرنگی در آن دوره 

اشی فرنگی 
ّ

است؛ چنانکه تمایل به اطلس فرنگی2 و ساعت های فرنگی در دربار3 و نیز تأثیر نق

موسوی فندرسکی، 1388: 45، 136.  .1

بیات، 1382: 15؛ شاملو، 1375: 1/ 56.  .2

نوربخش، 1366: 406-402.  .3
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اشان این دوره، آنچنان که در آثار محّمدزمان دیده می شود، از نشانه های آن به شمار 
ّ

بر کار نق

می رود. در اینجا ممکن است منسوجات هنری بومیان سرخ پوست قاّرٔه آمریکا نیز، که نمونه هایی 

از آن اکنون در موزه های جهان موجود است،1 به ذهن خطور کند. لیکن هیچ نشانه ای از انتقال 

و تجارت آن در ایران و آشنایی ایرانیان آن روزگار با چنین منسوجاتی در دست نداریم.

گذشته از این، به درستی نمی دانیم در اینجا مراد از ینگی دنیا، مستعمرات اسپانیا و پرتقال در 

آمریکای مرکزی و جنوبی است یا مهاجر نشین های انگلیسی و فرانسوی در آمریکای شمالی. 

اّما با توّجه به آنکه وجود محتمل این اشیاء باید ره آورد تجارت بوده باشد، و با در نظر گرفتن این 

که با فتوحات شاه عباس در سواحل و جزایر جنوب ایران، حضور پرتقالی ها در خلیج فارس به 

زوال گرایید و کمپانی های هند شرقی انگلیس و هلند جای آنها را گرفتند، در اینجا به احتمال 

فراوان مراد از ینگی دنیا، نخستین مهاجر نشین های انگلیسی در شرق آمریکای شمالی در سدٔه 

هفدهم و اوایل سدٔه هجدهم میالدی است.

هر چند در دورٔه مزبور از بافت منسوجات زربفت در قاّرٔه جدید و ارسال آن به مشرق زمین 

خبری در دست نداریم، اّما از حضور اهالی مستعمره نشین های انگلیسِی آمریکای شمالی در 

العات مستندی در دست است. آنها 
ّ

حوزٔه خلیج فارس، در اواخر سدٔه هفدهم میالدی، اط

آمریکایی هایی بودند که به قصد ماجراجویی و کسب ثروت به اقیانوس هند، خلیج فارس و 

دریای سرخ سفر می کردند و با ره آوردی از کاالهای گوناگون، از جمله منسوجات شرقی، به 

آمریکا بازمی گشتند. چنانکه این ماجراجویان آمریکایی تنها در نوبتی، در اواخر سدٔه هفدهم 

ق به دربار گورکانی هند، 
ّ
میالدی و مقارن سلطنت اورنگ زیب، با تعّرض به یک کشتی متعل

ه، در دریای سرخ، آن را تصاحب کردند و غنایم و 
ّ
حامل یک هزار و ششصد سرنشین عازم مک

ثروت بسیاری به چنگ آوردند.2  

ج. النگ، 1386: 53، 80.  .1

پالین، 1385: 15.  .2
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بنابراین می توان این گمان را مطرح ساخت که به احتمال، آمریکایی ها بخشی از این قبیل 

غنایم را، به قصد تبدیل آن به پول نقد و مسکوکات طال و نقره، در همان بازارهای شرق به فروش 

رسانده باشند و منسوجات خریداری شده از آنها، با توّجه به آمریکایی بودن فروشندگانشان، 

کاالهای ینگی دنیایی خوانده شده باشند و این نام گذاری به واسطٔه تولید آنها در قاّرۀ جدید نبوده 

باشد. احتمال دیگر آن است که این منسوجات و فرش های نفیس، توسط بافندگان ایرانی و هندی 

که در استخدام اهالی ینگی دنیا در مراکز تجاری یا مستعمرات ایشان در شرق بوده اند، تولید 

می شده و به نام مخدومانشان، فرش ینگی دنیا نامیده می شده و به بازار عرضه می شده است. 

ماجراجویان آمریکایی، در همین دورٔه مقارن حیات عرفان یزدی و سّید ابوطالب فندرسکی، با 

همکاری یک پرتقالی، برای دوره ای کوتاه در جزیرٔه ماداگاسکار، در شرق آفریقا، یک سرزمین 

کوچ نشین برای خود ایجاد کرده بودند که دارای یک حکومت دموکراتیک برخوردار از نهادهای 

مدنی چون سپه ساالری، دریاساالری و وزارت امورخارجه بود و از آنجا به عنوان پایگاهی جهت 

تهاجم علیه کشتیرانی در حوزٔه اقیانوس هند و دریای سرخ استفاده می کردند.1 از جمله، حمله 

به کشتی پادشاه گورکانی یادشده، در حوالی سواحل جزیرة العرب، توسط اهالی همین کوچ نشین 

ینگی دنیایی در ماداگاسکار صورت گرفت. دزدان دریایی، اولین کاالهایی را که مستقیم از شرق 

برای فروش در ینگی دنیا عرضه گردید به ارمغان آوردند؛ از جمله طالی جزیرة العرب، مروارید 

حوزٔه اقیانوس هند، و منسوجات شرقی. در آن ایام این کاالهای شرقی در شهرهای مستعمره نشین 

انگلیس در ینگی دنیا فراوان بود.2 از این رو بعید نیست که برخی از این کاالها، و به احتمال 

فرش های نفیس ایرانی، دوباره در چرخٔه تجاری قرار گرفته و تحت عنوان فرش زربفت ینگی دنیا 

در بازاهای شرقی، از جمله ایران، عرضه شده باشند. تصریح عرفان یزدی و سّید ابوطالب 

فندرسکی بر فرش های زربفت ینگی دنیا، در حالی که ایران و هند خود مرکز بافت نفیس ترین 

همان: 14- 15.  .1

همان: 15.  .2



 مآثر میرزا محمدشفیع، سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی | 25 

قالی ها بوده اند، این نظر را تقویت می کند. بدیهی است که فهم واقعّیت این مسأله مستلزم 

دسترسی به اسناد و مدارک بیشتری است.  

به هر حال، عرفان یزدی در رسالٔه مآثر میرزا محّمد شفیع، به تقلید و با انتحال از شوکت نامٔه 

والیت  بیگلربیگی  آثار  و  احوال  در  ارزنده  اثری  وی  که  سان  همان  به  محّمدرحیما،  میرزا 

چخورسعد به دست داده، نمونٔه درخور توّجهی از یک تک نگاری در احوال یکی از کارگزاران 

موسوم به وزیر، که برای رتق و فتق امور والیات خاّصٔه شاهی از سوی دربار صفوی به والیات 

گسیل می شدند، ارائه کرده است و از این رهگذر، در متن مصنوع و منشیانٔه خود، جزئیاتی از 

العات 
ّ

حیات فرهنگی و اجتماعی ایران عهد صفوی و نیز پاره ای از اخبار یزد را که برای تکمیل اط

برخی منابع این دوره مفید است در اختیار پژوهندگان قرار داده است. 





متن رسالٔه مآثر میرزا محّمدشفیع





ا م ع ـ   ا م ع1 

زینت افزای کتایب کالم فصحای بالغت شعار، لوای حمد خدا است و گلشن آرای حدایق بیان 

فضالی براعت آثار، نوای شکر خالق اشیا. شاهنشاهی که سریر جهانبانی آفتاب را به شاهی 

انجم بر طارم فلک چهارم که وسط معمورٔه سماوات است نهاد]ه[، و احشام ستاره های نورانی 

و ترکان شرقی نژاد کواکب که سپاه خیمه نشینان شب های ظلمانی اند بر اطراف و اکناف قلعٔه ذات 

به  بشری  بنیان  کشور  در  را  فّعال  عقل  والی  که  مالک الملکی  داده.  جای  هشتم  فلک  ابراج 

 کون و فساد 
ّ

امیر االمرایی بازداشته، حارسان نفوس انسانی و طبایع نباتی و حیوانی را در سرحد

به حکومت قالع ابدان و وزارت بالد اجساد گماشته. فرمان فرمای ارادتش محروسٔه مکان و 

 معمورٔه امکان را در بیابان نیستی و عدم طرح انداخته، خرابٔه فنا و ارض موات هیولی را در 

]دار[االمان وجوب و ضرورت و سیرگاه افراد صورت ساخته. جهان آرای حکمتش چمن های 

فلک اخضر را به گل صباح خورشید و نسترن ناهید و نیلوفر ماه و شکوفٔه اختر و شقایق شفق 

احمر آراسته و دولتخانٔه همایون ربع مسکون را که تختگاه خلفای الهی و تکیه گاه ارباب دولت 

نبّوت و شاهی است، به زیور وجود فرماندهان جهان معنی و صورت و راهنمایان سعادت دنیا 

ی اهّٰلل علیه و آله، 
ّ
و آخرت پیراسته. صاحِب اعظم مناصب و اعلی مراتب، محّمد مصطفی صل

ف، »ابن محمود، مطیع«، دارد.
ّ
در صدر صفحه، عالمت اختصاری »ا م ع« دو بار تکرار شده است که حکایت از اسم مؤل  .1
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را در افاضٔه جود از وجود مطلق مجّرد بر مواد حسّیٔه مقّید، وسیلٔه ربط قدیم به حادث گردانیده 

تا محجوبان ظلمت کدٔه ناسوت را به عالم انوار و فضای الهوت راه نماید و از فیض وجود اصیل، 

آب حیات بر ماهّیات غلیل پیماید. بر او و بر آل اطهار و ذّریٔه اخیار او باد صنوف صلوات زاکیات 

 بر وزیر به حّق و جانشین مطلق او که ادیب مصطبٔه 
ً
و صفوف |2| تسلیمات نامیات، خصوصا

خالفت و کرامت و مدّرس مدرسٔه والیت و امامت است و بر عترت طاهرٔه آن حضرت که َحَملٔه 

ه و سالمه علیه و 
ّ
ظٔه کتاب مبین و ائّمٔه مهتدین و خلفای راشدینند، صلوات الل

َ
عرش دین و َحف

علیهم اجمعین.

و بعد، چون به مقتضای فحوای ﴿ قل ل ا�سئلمک علیه اجرًا اّل املوّدة یف القریب﴾1 لوای والی اهل 

بیت رسول و ذّریٔه بتول در ملک دل بلند کردن و ثمرٔه محّبت این شجرٔه کریمة الفروع واالصول 

 وقتی که 
ً
ٔه اهل ارض، فرض عین و عین فرض است، خصوصا

ّ
را در ریاض جان پروردن بر کاف

هی و محافظت ِدماء و اموال و مدافعت اهل کفر و ضالل و 
ّٰ
 الل

ّ
حقوق پادشاهی و مراحم ظل

ِاعالی کلمٔه اسالم و ترویج مذهب سّید انام و تصحیح ادیان اهل عالم و تکمیل امر معاش و 

معاد بنی آدم ضمیمٔه آن حق گردد، و به مضمون »ادعوا لسلطانمک جائراً    اکن �أم عادًل«، بعد از محّبت 

ائّمٔه اثنی عشر و خلفای به حّق خیرالبشر، دعای دولت پادشاه سلیمان جاه، مصدوقٔه »الّسلطان 

 عبادات خواهد بود و شکر این نعمت عظیمه و مّنت 
ّ

العادل ظّل هللا«، از اهّم طاعات و اجل

 حامیه  ـ از اکثر فرایض اولی و انسب. 
ً
ـ  وقاهم اهّٰلل نارا جسیمه بر فرقٔه ناجیٔه امامیه 

سپاس مر خدای را که سلسلٔه صفویه را که ساللٔه طین آدمند، سالطین اهل عالم ساخت و 

ی نورش ظاهر و عیان است، در سرابستان دودمان 
ّ
شجرٔه مبارکٔه موسویه را که چون نخلٔه طور تجل

محّمدی که گلزار ابراهیم عبارت از آن است، برافراخت. و این سالطین گردون غالم و اساطین 

ت اولیاء و کثرت اعداء به شمشیر حیدری و پنجٔه غضنفری در ممالک طّیبٔه 
ّ
قّبٔه اسالم را با قل

شوری، 23.  .1
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ط داد و به تحریک مقالید سیف حدیِد این ملوک 
ّ
ایران که مرکز اقالیم عمران است بر اعادی تسل

آل ابی طالب و اشبال اسداهّٰلل الغالب، ابواب امن و امان |3| بر روی ارباب توحید و ایمان گشاد. 

لمنشیه:

اوسـت پیمانـٔه  آفتـاب  کــــــه  شـاه  اوسـتآن  خمخانـٔه  کمین خـادم  جمشـید، 

اسـت پرتوفکـن  مهـر  کـه چـراغ  اوســتچنـدان  پروانـٔه  جهـات  شـش  فرمانـده 

مهر وسط الّسماء دولت و احتشام که از والیت نیمروز تا حوالی شام، مشرقین جهان و خافقین 

ممالک  پرداخته،  طغیان  و  شرک  ظلمت  از  گیتی فروز  کفرسوز  شمشیر  ضرب  به  را  اعیان 

وسیع المسالک ایران را چون قلوب موّحدان به نور ایمان روشن و مزّین ساخته، شیعٔه امامیه که 

از سعادت طالع در داو اّول دو شش آوردند، اکنون از دولت این سلسله از نقش مراد بر خوردند. 

اگر باد صبا بساط سلیمانیش به جانب مشرق برد، جنود مورشمار هنود ندای ﴿ ای اّیا النّمل ادخلوا 

ٔه علم 
ّ

مساکنمک لحیطمنمّک �لامین وجنوده ومه ل یشعرون﴾1 به هم شنوانند. و اگر نسیم شمال شق

خوم ارض روم سروش ﴿ اّن امللوک 
ُ
کاویانش به صوب مغرب کشد، نیزه گذاران آن مرز و بوم تا ت

اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعّزة اهلها اذّل وکذالک یفعلون﴾2 به گوش ارباب هوش رسانند، اعنی 

شاه خورشیدافسر، ناهید ساغر، مشتری منظر، کیوان چاکر، مّریخ  لشکر، عطارد دفتر، قمر سپر، 

هالل خنجر، صاحب  الّسیف القضیب و الّسنان الخضیب، الّسلطان بن الّسلطان بن الّسلطان و 

الموسوی  الّصفوی  الخاقان، زیب افزای مسند خسروی، شاه سلیمان  الخاقان بن  الخاقان بن 

الحسینی. لمنشیه:

مـــوج طـــوفان جوهــــر شمشیر عالمگیر اوستخسـرو عادل که حصن ملک و دین شمشـیر اوسـت

عــــرصٔه میــــدان شیران جـــــرگٔه نخجیر اوستچــــون نجـاد  پـــــاکش از ذریٔه شـیر خـــداست

داد واستقّرت االرض المهاد وافاض علی العالمین 
ّ

د اهّٰلل ملکه وسلطانه ماتحّرکت الّسبع الش
ّ
خل

نمل، 18.  .1

نمل، 34.  .2
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عدله وبّره واحسانه الی أن ینادی المناد لیوم المعاد. زهی عظمت جهانبانی و حشمت سلیمانی 

و فّر الهی و آیین پادشاهی که عطر جهانگیری از جعد پرچم ُرمح و سنانش در ایوان کیوان پیچیده 

و بوی عرق فتنٔه رزم |4| از گریبان ِدرع و ِخفتانش به مشام بهرام رسیده. هر صباح و رواح که از 

تراکم ابدان و اشباح، عتبٔه علیای شاهی، مطاف طوایف انام و مجمع ازدحام عساکر و اجناد از 

فرق اتراک و اکراد و غالمان و قورچیان و ریکایان1 و قوشچیان گردد، مضمون ﴿ و حرش لسلامین 

جنوده من اجلّن و الإنس و الّطری فهم یوزعون﴾2 محسوس خالیق هفت اقلیم شود و هر شام و سحر 

که زمزمٔه هندی َدرا و صیحٔه کّرنا از صفوف مرصوف نوبت زنان خالفت کبری در اطباق سماوات 

پیچیدن گرفته3، صورنگ4 شادیانٔه خاکیان به مسامع افالکیان رسد، سّر موعود ﴿ اّن الارض لّل 

یورهثا5 من یشاء من عباده﴾6 مشهور مالیک هفت آسمان گردد. 

»ریکا« بر وزن زیبا، مطلوب و محبوب و معشوق باشد )برهان تبریزی، 1344: 562(. همچنین نوعی از چوبداران که پشم کاله   .1

ایشان آویزان باشد. این واژه بیشتر برای جوانان دارالمرز مازندران به کار می رفته است، چنانکه  شاهدی که الله تیک 

چند بهار )2:1380/ 1141(، بعد از ذکر معنای مذکور، از قول میرنجات اصفهانی برای واژٔه ریکا آورده مؤید آن است:

سرو یک ریکای دارالمرزی کـوته قباستدر گلسـتانی کـه جوالنگاه آن قد رساسـت

نمل، 17.  .2

کذا فی االصل.  .3

 دهخدا، »رنگ« واژه ای سنسکریت 
ٔ
واژٔه »صورنگ« در هیچ یک از فرهنگ های فارسی دیده نشد، لیکن بر اساس لغت نامه  .4

به معنای رقص و بازی و آهنگی است که بتوان با آن رقصید و از آن ترکیب هایی چون »یک رنگی«، به معنی آوازی که تابع 

 میرزا 
ٔ
یک مقام باشد، ساخته می شود. شاید در اینجا نیز با ترکیبی از »صور« با »رنگ« مواجه باشیم. در شوکت نامه

 آن را 
ً
محّمدرحیما )محّمدرحیما، 1357الف: 258(، واژٔه مزبور به همین صورت به کار رفته است و عرفان یزدی نیز باید عینا

از آن رساله اخذ کرده باشد. 

دکتر سعید شفیعیون، این نکته را با استناد به کلیات زاللی خوانساری و تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل به نگارنده 

خاطرنشان ساخت که »صورنگ« می تواند ضبط دیگری از »سرنگ« باشد. با توّجه به آن که گاهی در ضبط کلمات، 

حروف صاد و سین به یکدیگر تبدیل می شوند و ضّمه نیز گاه با واو نمایانده می شود )قس. خشنود/ خوشنود(، این امر 

محتمل است. در عالم آرای شاه اسماعیل )ص433( آمده است: »در این وقت از باالی برج قلعه، سرنگ و قیه برخاسته«. 

اصغر منتظرصاحب در تعلیقات خود بر این کتاب، با استناد به فرهنگ نفیسی، زیر واژٔه »سرنگ« )همان: 647( می نگارد: 

 قیه و معنی آن که 
ٔ
»سرنگ: آمیخته و مختلط، اختالط کلمات و منازعه«، و در ادامه توضیح می دهد که »با توّجه به کلمه

 مترادف قیه دانست«. بیت زیر از 
ً
جیغ کشیدن به هنگام جشن و سرور است، سرنگ را نیز در این جمله می توان تقریبا

کلیات زاللی خوانساری )ص57( نیز می تواند مؤیّد این مطلب باشد:

 کـــارزار، محشر گردان
ٔ
هـراس صـور قیامت، سـرنگ قنبـر و دلدلشود به معـــرکه

اصل: یرثها.  .5

اعراف، 128.  .6
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رزق  فراخی  با  مکان  سفرٔه  و  نارساست  احسانش  و  عدل  دیوان  شیرازٔه  در  زمان  رشتٔه 

ر 
ّ

قبه ها می سنجند تا وزن مقد
ُ
راتبه خوارانش تنگ پهنا. معادن سیم و زر حاصل خود را به شبکٔه ث

رب اعلی کم نیاید. بحار در ادای گوهر و عنبر، جداول قسمت از موج می کشند تا 
ّ

در دارالض

خارج آنها به اخراج مقّرر مساوی برآید. در روزگار رعّیت پروریش، مرغ دهقان، ستیزه با شهباز 

سپاه کند و به استظهار ضعیف نوازیش، طامعٔه کبک و تیهو به گاَورسٔه  دیدٔه واشه، چشم سیاه.1  

  
ِ

ه خانٔه غار، فالخِن مطروح
ّ
هسار، پلنگ از عربدٔه بّرٔه شیر مست مشّوش است و در چل

ُ
ٔه ک

ّ
در قل

شبانان کمنِد وحدِت گرگان ریاضت کش. اگر به جستن دزد گریخته فرمان دهد، آسمان در جاّدٔه 

به کشتن خصِم روز برگشته حکم فرماید، مرِگ رسیده ترک  اگر  و  تفّحِص پی کند  کهکشان 

مول و گمنامی پنهان 
ُ

پیش دستی نماید. در عهد امنیت مهدش اصحاب بغی و طغیان در زاویٔه خ

و فتنه چون شیِر قالی گرفتار خواِب گران. قّصٔه جانسوز برق، به اعتقاد خرمن، کاه کهنه به باد 

دادن است و داستان پرشور گرگ، در گوش بّره، افسانٔه خواب شیرین کردن. |5| اگر صبحدم، ُدم 

ی و َحَمل سفید شود، عجیب است و اگر وقت شام، تیغ خورشید به خون 
ْ

گرگ در چراگاه َجد

شفق سرخ گردد، غریب. از گل عدلش2 خار را چه حد که بر سر دیوار باغ و بستان بر گل و ریحان 

رفعت جوید و از بیم قهرش سنگ طفالن شوخ را چه قدرت که به سمت درختاِن میوه دار پوید. 

 یزدان، زیاده بر آن است که مبالغات 
ّ

استیالی قهرمان شوکت و استحکام شاُدروان دولِت این ظل

منشیان فاضل، در نظر عاقل، به تحصیل حاصل آیل نگردد و آنچه درین مقام، از ورای حجاب 

»چشم سیاه کردن« کنایه از طمع کردن به چیزی باشد )برهان تبریزی، 1344: 382(. الله تیک چند بهار )1380: 679/1( آن را   .1

کنایه از نگریستن  در چیزی به تمام شوق و رغبت و شیفته و مفتون او بودن و طمع کردن معنا کرده است و پنج شاهد از 

شعرای مختلف، از جمله بیت زیر را از صائب تبریزی، برای آن ذکر کرده است:

به الله رخان چشم خود سیه صائب کـه زود چهره به خــون رنـگ می نمایندتمکن 

 تاریخ یمینی 
ٔ
 ترازو است که به سان گل گشوده است. جرفادقانی در ترجمه

ٔ
ه
ّ
»گل عدل« کنایه از برابر ایستادن دو کف  .2

 فایق علیه امیر سامانی، ابوالحارث منصوربن نوح، و صلح میان این دو 
ٔ
)1374: 157(، در ذیل خبر فرونشستن آتش فتنه

می آورد:

 خون گرفت چو می، ظلم را جگر
ٔ
وز خنده باز مانـــد چو گل، عدل را دهاناز غّصه
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الفاظ و عبارات، فروغ چهره و رخسار نموده، نظر به نفس امر و حقیقت واقع، رجوع از اشرف 

1 ناتوان، در ایراد حّق این مقال قاصر است و قلم فرسوده قدم، 
ِ

به ادنی نباشد. لیکن نطق و بیاِن مطیع

در وصول به منزِل صعب، با هزاران کعب، عاجز و منکسر. همان به که از فیض روح القدس که 

بر ماِدحان آل رسول سبیل است، جرعه ای صرف عذوبت بیان و رطوبت لسان نماید و گل های 

دعای وزیر روشن ضمیر را درین دشت بیاض آراید، »لیس اخلرب والبیان اکملشاهدة والعیان«.

بحمداهّٰلل که تربیت یافتگان این دولت عظمی که به مراتب بلند و مناصب ارجمند رسیده اند، 

بندگان  کمال  مدارج  قیاس  کشیده اند.  طوایف  ملوک  صنادید  مآثر  بر  نسیان  و  بطالن   
ّ

خط

می است که التناهی درجات اقبالش بر حکیمان روزگار الزام می کند و 
َّ
عالی مقامش، برهان ُسل

می است که به طریق اولی اثبات 
ّ
ذکر محامد و جالیل امرای عظام و وزرای کرامش، قیاس مسل

عا و افادٔه مرام می نماید. اکنون مناسب سیاق، توشیح صفحات و اوراق به ذکر مکارم اخالق 
ّ

مد

صاحب دولتی است که در نسب چون مهر به یگانگی معروف است و در حسب چون عقل به 

فرزانگی موصوف. اهل سالح با هنروریش ُمخطی و ساهی و ارباب صالح به دانشوریش مفتخر 

 خون چکان و دریای سخاوتش را  |6| رگ ابر 
ِ

و مباهی. دیوان حماستش2 را مصرع رنگین، تیغ

جاد3:
َ
نیسان، خامٔه گوهرافشان. لواحٍد وا

وولّیـه خصـــمه  واضحـک  والباکـیابـــکی  حـوک 
ّ

الض والقلـم  بالّسـیف 

جـوده خافــــا  ّرّی 
ّ

والــــد ّر 
ّ

واالفـــالکی4الــــد بالبحــــر  فتحّصنــــا 

آب گوهر نجابت و بزرگ زادگی، سّر معنی فتّوت و آزادگی، در حّق دشمن محض عدل و از 

ف »مطیع بن محمود« دارد.
ّ
اشاره به نام مصن  .1

 ابی تّمام طایی.
ٔ
اشارۀ کنایه آمیز به دیوان حماسه  .2

اجاد: خوب از عهده برآمد، نیک گفت.  .3

این شعر از ابوعبدهللا الحسین بن ابراهیم النطنزی را سمعانی )1409ق: 178( به قرار زیر ضبط کرده است:   .4

وولیـه خصــمه  ویضحـک  الباکـییبکـی  حـوک 
ّ
الض والقلـم  بالّسـیف 

جـوده خـاف  ّری 
ّ
والــد ّر 

ّ
واالفـــالکوالـــد بالبحـــر  فتحّصنـــا 
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 للوزارة والمعدلة 
ً
خطای دوست مایل به فضل، اعنی ذاالحسب الّرفیع والّنسب المنیع، قواما

د 
ّ
والّنصفة والحشمة والمجد والمعالی، میرزا محّمد شفیع، اّبد اهّٰلل اقباله ما الح الجدیدان وخل

وان1 که هّمت آسمان رفعتش دامنی چون ابر نیسان به افاضٔه جود بر میان 
َ
د الَمل

ّ
اجالله ما تجد

افراشته و خاطر خجسته بینش چون خورشید اعتدال، توّجه بر اصالح هر نقص و اختالل گماشته. 

عرصٔه دارالعباده2 از قانون بنده نوازیش بزم عیش و رامش و عقدٔه حوایج از مفتاح چاره سازیش 

باب فتح و گشایش. از میامن برکات اقبالش سکون و آسایش مساکین در افزایش و از مآثر 

رشحات افضالش السنه و شفاه اقاصی و ادانی لبریز ستایش و نیایش. در پاکی سیرت و طهارت 

د حال عاّمٔه برایا و کافٔه مسلمانان چنانکه خامٔه 
ّ

ت و حفظ ِعرض رعایا و زیردستان و تفق
ّ

ذیل عف

تحریر انگشت شهادت افراشته، شاهدین عدلین از دو زبان مّتفق الکلمه به گواهی بازداشته در 

مجامع راستاِن اصابع به صوت صریر می گوید، عربیة:

ذیلـه طاهــر  االرض  تمـّس  لـم  الّتیّمـم3فلـو  فـی  رخصـة  عنـدی  صـّح  لمـا 

صاف دالن را گوهر معنی بی مدد نیسان موهبتش در عّمان فکرت صورت نبندد و خونابه نوشان 

را لعل مذاب سخن در بدخشان طبیعت جز تباشیر مهر تربیتش رخ نیفروزد. جبهٔه گشاده اش 

مرآت زبان گشودن طوطیان محجوب |7| و چهرٔه افروخته اش بهار غزل خوانی بلبالن تصویر و 

مکتوب. چنانکه من آشفته بیان که از بی زبانی کلیم آسا به دعای ﴿ واحلل عقدة من لساین﴾4 مناجات 

)زمخشری  مترادف  ملوان،  روز،  و  شب  جدیدان،  349(؛   :2535 نیشابوری،  )کردی  روز  و  شب  الجدیدان:  و  الملوان   .1

خوارزمی، 1386: 3(.

اشاره به دارالعبادٔه یزد دارد.  .2

شمس الدین محّمدبن محمود آملی در نفائس الفنون )آملی، 1381: 1/ 275(، این بیت را اینگونه ضبط کرده و برگردان منظوم   .3

فارسی آن را مندرج ساخته است:

ذیلهـا فاضـل  االرض  مسـاس  ال  یّمـمفلـو 
ّ
للت رخصـــة  عنـــدی  صـّح  لمـا 

لمؤلفه:

مر تیّمـــم را کجــا بـــودی دلیــل معتبردامن پاکش نه گر روزی رسیدی بر زمین

طه، 27.  .4
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می کردم و به طور مردم الل به زبان حال می گفتم، لمنشیه:

ســـوز جـــگر انـــداخته لکنت بـــه زبــانمافسـوس کـه مطلـب به زبـان دارم و چون شـمع

اکنون نِی ِکلکم چون عصای موسی به ابطال سحر فسونگران افسانه ساز قد راست کرده و نفس 

چون دم عیسی، روح معنی جدید در پیکر لفظ بدیع دمیده. پرنیان سخن که به سبب مساهلٔه اهل 

صنعت به نقوش قالبی مصّور بود، به اشارٔه قدردانیش قلمکاِر خامٔه غرایب نگاِر این خاکسار 

اطٔه آب و رنگ آفرین طبع مطیع، چهرٔه شاهدان معانی بدیع را از جام تقریر، شفق پوش 
ّ

گردیده. مش

عالِم 
َ
ت بضاعت درین صناعت و پیش دستی اسالف که ا

ّ
 با قل

ّ
بادٔه لعلی تحریر گردانیده، و اال

قالم در ممالک سخنوری افراخته، نقود معانی و تحف لطایف که در قلمرو وهم و خیال، سریع 
َ
ا

الوصول و سهل الحصول بود، اکنون در خزاین کتب مبسوطٔه آن ملوک کالم مضبوط است، 

چنانکه در بزم و رزم، منشور فضل وّصاف در مآثر آل چنگیز به تمغا رسیده و صیت ظفرنامٔه 

م1 همچو طنطنٔه تیموری در خافقین پیچیده و صفوف کتایب هشت بهشت2 که از 
ّ

موالنای معظ

قبسات وحی ُمنزل و فقرات نغز مسلسل، مانند سپاه روم که در حصار آتش و بارٔه زنجیر تحّصن 

ت و شوکت بخشیده و عرض لشکر 
ّ

جویند، بنیان مرصوص کالم را به قواطع نصوص قرآنی عد

َبیدای  سمای 
ُ
ه تازان جاللی با اندک سیاهی سپاهی، ندای »املُلک ملن غلب« تا ک

ّ
استاد3 که چون یک

بالغت کشیده و همچنین در ترتیب بزم رامش و تمهید مبانی عیش و آرامش، انجمن افروز محفل 

 ظهوری، منشور شاعری و طغرای منصب آذری4 را |8| به ُمهر ِمهر سلطان 
ّ

صاحب شعوری، مال

شرف الدین علی یزدی، صاحب ظفرنامه در تاریخ امیر تیمور گورکانی.  .1

کتاب تاریخ هشت بهشت فی تاریخ آل عثمان، تألیف حکیم الدین ادریس بدلیسی در تاریخ هشت تن از سالطین   .2

آل عثمان از عثمان بیگ تا بایزید ثانی.

مه جالل الدین دوانی.
ّ

رسالۀ عرض سپاه اوزون حسن، تألیف عال  .3

شاید کنایه از یکی از تصانیف آذری طوسی از عرفا و شعرای بزرگ سدٔه نهم هجری موسوم به »طغرای همایون« باشد   .4

 احوال آذری و 
ٔ
اقی بلیانی اصفهانی )1389: 451/1( در ذیل ترجمه

ّ
که دولتشاه سمرقندی )1366: 304( و اوحدی حسینی دق

آثار وی از آن یاد کرده اند. همچنین در اینجا طغرای منصب آذری می تواند کنایه از تشبیه  جایگاه ظهوری ترشیزی به 

منزلت شیخ آذری در هند باشد که پیشتر از ظهوری به آن سامان رفته بود و سلطان احمد، پادشاه گلبرگۀ دکن، او را صلۀ 

درخوری انعام فرموده بود که با قناعت و بزرگ منشی از دریافت  آن امتناع ورزید )دولتشاه سمرقندی، 1366: 301(.
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ابراهیم1 در ورق های عادلشاهی2 روزگار، از پر طاوسان هند رنگین تر گرفته. سوختگانی که در 

طلب شعلٔه ادراِک افروخته خاطران، منصب پروانه دارند، از مطالعٔه گلزار ابراهیمش3 سمندروار 

ت آب حیوان در شراب افاضاِت 
ّ

بر بستر گل های آتشین فراغت ها کرده اند و تشنه لبانی که لذ

م نشینان رواق 
ُ

صاف دالِن روشن روان یابند، از بادٔه نورس4 ساقی نامه اش5 که زور شراب کهنۀ خ

تی بر خورده اند که جز نعیم 
ّ

اشراق دارد، آرایش دماغ کرده، از مواید فواید خوان خلیلش6 به لذ

مقیم ﴿ فهیا ما تشسهتیه الأنفس و تذّل الأعنی﴾7، مزیدی بران متصّور نیست. درین صورت پر ظاهر 

است که اگر نه سحاِب مفضاِل هّمت و سماء مدرار رأفتش امداد می کرد، تخم این اندیشه که 

در وادی غیر ذی زرع بی حاصلی از غبار خاطر در خاک نهان بود، مبدأ این خرمن واالمقدار 

نمی شد و نواة8 قابلیت و استعداد که در شتای افسردگی های طبیعت از تقاضای نشو و نمو ممنوع 

بود، موِرق این حدایق ذات بهجت نمی گشت. 

و این فقیر حقیر که در معارک فصحاء، راجل و در مصاقع9 بلغاء، نازل منزلٔه باقل10 است، از 

سلطان ابراهیم ثانی )987- 1035ق( از سالطین عادلشاهی بیجاپور در دکن.  .1

 آداب المشق، بهترین کاغذها شناخته می شده و کاغذ 
ٔ
اشاره به کاغذ عادلشاهی است که به قول باباشاه اصفهانی در رساله  .2

 خاستگاه این کاغذ، بنا بر تسمیه اش، قلمرو 
ً
دولت آبادی بعد از آن قرار می گرفته است )افشار، 1390: 114–115(. ظاهرا

عادلشاهیان در دکن بوده است، چنانکه اشارٔه کنایه آمیز عرفان یزدی بر آن داللت می کند.

گلزار ابراهیم یکی از سه نثر مشهور نورالدین محّمد ظهوری ترشیزی است که آن را با همکاری پدر همسرش، ملک   .3

قمی، در ستایش سلطان ابراهیم ثانی عادلشاهی نوشته است.

 نورس، مقدمه ای که ظهوری ترشیزی بر کتاب سلطان ابراهیم ثانی در موسیقی هندی، موسوم به نورس 
ٔ
اشاره به دیباچه  .4

خیال، نگاشته است.

 ظهوری ترشیزی که در 4500 بیت به نام نظامشاه برهان ثانی )999- 1003ق( در احمدنگر سروده شده و از 
ٔ
ساقی نامه  .5

برجسته ترین ساقی نامه های عهد صفوی به شمار می رود.

 دیگری است از ظهوری ترشیزی که آن را با همراهی ملک قمی در نکوداشت سلطان ابراهیم ثانی به 
ٔ
خوان خلیل رساله  .6

 تحریر درآورده است.
ٔ
رشته

زخرف، 71.  .7

نواة: دانۀ  خرما، استخوان خرما، نوی جمع )زمخشری خوارزمی، 1386: 20(.  .8

مصاقع: جمع مصقع، سخت فصیح )کردی نیشابوری، 2535: 27(؛ »و عرف مصاقع الخطباء ومشاهیرهم« )قلقشندی، بی تا:1/   .9

ر ساخت« ) نائینی، 1353: 186(.
ّ
271(؛ »و نعتش روان مصاقع بلغاء را فریض، مشام جان را معط

 
ٔ
باقل: اشاره به باقل بن ثعلبة اإلیادی از حمقای عرب است  که در حماقت مثل به او زنند و گویند »أعیا من باقل«؛ به واسطه  .10

آنکه در پاسخ به پرسش از بهای آهویی که به یازده درهم خریده بود و در آغوش داشت، دستانش را به جهت اشاره به 
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خوف تهمت انتحال و طعنٔه خطا و غلط، قدم اقدام برین نمط آشنا نمی کرد. لیکن چون رسم 

ابنای زمان است که در توقیر اسالف زیاده از آنچه باید می کوشند و چشم از فضایل اقران به عمد 

می پوشند و تجاهل ازین معنی می ورزند که ابواب فتوحات الهی به حکم »الّطرق ایل الّل بعدد 

انفاس اخلالیق« بر روی همگنان گشاده و کاسٔه دریوزٔه گدایان عالم امکان که بر سواحل دریای 

رحمت ایزدی چون گوش ماهی ریخته چشم بر نسیم »اّن لربمّک یف ااّیم دهرمک نفحات« دارند، هر یک 

ق و 
ّ

ف، محق
َ
فراخور ظرف هّمت، فیض پذیر موجٔه فضل و1 |9| افضالند. بلکه از تتّبع آثار َسل

معلوم است که همیشه دانشوران در حّق معاصران همین نسبت در میان داشته اند. 

ین منصور، که از کبار فضالی مشهور است، هّمت عالی 
ّ

چنانکه سّید مغفور، امیر غیاث الد

مٔه دوانی، مصروف 
ّ

م یونانی، عال
َ
آن بزرگ در جمیع تصانیف بر تزییف نقود کامل عیاِر معدِن ِحک

و مقصور است. حّتی اینکه در قسم حکمت اخالق از کتاب جام جهان نما به ِاعمال قّوت غضبی 

و ایقاد نایرٔه لهبی کوشیده، لوامع اشراق استاد را که به زعم خاطرآرایان صوامع ریاضت، معنی  

م کدٔه افالطون کیفیت مندتر و به چشم سرودسرایان صنم خانٔه صورت، پیمانٔه 
ُ

صافش از بادٔه خ

لفظش از فنجان طالی گیتی افروز بر تارِک رومی طلعِت  روز دلپسندتر است، عرصٔه اعتراضات 

ی 
ّ
و مورد مطاعن ساخته، عبارات خورشیدوضوح آن را که خودبخود چون آتش طور، گرم تجل

ظهور است، به قصد اطفاء و ابطال، در ثیاب اخالق خود پیچیده، غافل که شعلٔه عریان را به 

خرقه و لباس پوشیدن، خان ومان خود سوختن است و نور مهتاب را به ِدرع کتان َردع فرمودن، 

پردٔه خویش دریدن. و هر گاه این طریقٔه مذمومه فیمابین علماء و اشراف مسلوک باشد، برین 

قیاس شعراء و ظرفاء و سایرالّناس به طریق اولی معذور خواهند بود.

پس به مالحظٔه عموم قضیٔه »البلیة اذا مّعت طابت«، مطاعن یاران عزیز را در مشرب تسلیم و 

انگشتانش گشوده و زبانش را با عجز و درماندگی به در آورد تا بهای آن را بگوید که در این حین آهو گریخت )الهاشمی، 

1423ق: 24(.

»و« در ابتدای صفحۀ بعد تکرار شده است.  .1
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رضا چون تلخی گالب بر خود گوارا ساخت و نفس آسودٔه کسالت طلب را به این دو بیت منتبه 

و متنّبه گردانید، عربیة:

 فصعـب العلـی فی الّصعب والّسـهل فی الّسـهلذرینـــــی انـل مـــــا الینـــــال من العــــلی
ً
المعــــــالی رخیصـة هـــــد من ابر الّنحـــــل1تریـــــدین لقیــــــان 

ّ
 دون الش

ّ
والبـــــــد

هر چند این ناشاعر بد انشای هیچ مدان، می داند که جام بلور و کاسٔه فغفور را با اوانی ذهبی و 

طالی مغربی به جنگ انداختن، خزانٔه خویش از تحف و نفایس پرداختن است، اّما خرد دوربین 

به جواب مقرون به صواِب »ما لیُدرک لکّه لیرُتک لکّه«، |10| مجال امهال و فرصت اهمال نداده به 

این بیت تأدیب می نماید:2 

 کسـی کـــه کشـته نشـد از قبیلـــٔه مـا نیسـتگریـزد از صـف مـا هـر کـه مـرد غوغـا نیسـت

مات، شطری و انموذجی از خصایص این یگانٔه دوران که چون مرکز دایره، 
ّ

بناء  علی تلک المقد

فیمابین نقاط متقابله، مظهر اعتداالت صفات متغایره و مجمع کماالت امم متکاثره است، 

فراخور دریافت قاصر، تحریر و تسطیر می پذیرد. 

بحمداهّٰلل که جناب مستطاب این دستور کامیاب، ادام اهّٰلل مآثر معدلته الی یوم الحساب، نفس 

ی فرموده، قامت بلند 
ّ
قدسی انتساب را به عمدٔه کماالت انسانی، بلکه به درجٔه عقول نورانی، ترق

ه حال عباد و تفّحص احوال 
ّ
هّمت را به اقامٔه حدود و طاعت امر ﴿ فا�ستقم کام ُامرت﴾3 برافراخته، ترف

سکنٔه این بالد را نصب العین خود ساخته اند. از سقف و جدار بزم سرور و عشرت کدٔه حضور، 

وی به اقتباس انوار حقیقت گشوده اند و هم دریچه های مشرف بر تفّرج باغ و 
ْ
هم روزنه های ُعل

بهار طبیعت گشوده اند، اوقات شریف، چندی صرف غوررسی دادخواهان و اصغای مطالب 

1.  شعر از ابوتّمام است. ثعالبی )1420: 1/ 255( عین آن را در یتیمة الدهر آورده است. لیکن همو در ثمارالقلوب )ثعالبی، 1376: 3( 

 این شعر را به عنوان شاهد برای »ابر النحل«، به معنی نیش زنبور، با اندک اختالفی آورده، که عرب رسیدن به محبوب 

پس از شکیبایی بر سختی را بدان مثل زنند. 

وش شده است.  به قصد حذف، مخد
ً
در اینجا عبارت »لمنشیه« به شنجرف نوشته شده است که ظاهرا  .2

هود، 112.  .3
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مان نمایند و قدری صرف تفریح قلب و ترطیب دماغ فرمایند. هنگام جمعّیِت حواس و 
ّ
متظل

اجتماع خواص، برخی از سخنان علمای دین و اصحاب کشف و یقین که شناسندگان نجوم 

ر و تدّبر 
ّ
هدایت و راصدان شموس و اقمار نبّوت و والیتند، در ملکوت سماوات عالم جان تفک

فرمایند و چندی به اسمار و تواریخ نقلٔه آثار، دیدٔه اعتبار بر تقالیب ادوار سپهر دّوار و مجارات1 

ابرار و اشرار گشایند و از رحیق تحقیق اخبار که خالص تجارب روزگار و چکیدٔه اقالم فضالی 

گاهی پرورش فرمایند و گاهی به  بالغت شعار است، مغز خرد را به کیفّیت هوشمندی و َنشأٔه آ

اشعار و افکاِر ابکار شعرای نامدار که بادٔه صاف معنی را در قدح های |11| بلور الفاظ آبدار و 

پیمانه های موزون صحیح العیار پیمایند، کاشانٔه خیال را آرایند و گاهی، به جهت تدقیق طبع و 

تلطیف ذهن، به نظم معانی دقیق و خیال های لطیف گرایند. چنانکه ازین مطلع و ُحسن مطلع 

ت ذهن و جودت فکرش مستفاد 
ّ

ت طبع و حد
ّ
که زادٔه طبیعت آن خجسته طوّیت است، دق

مه اهّٰلل:
ّ
می گردد، له سل

بـاغ مـا تــو  بهـــار خیـال  از  وز چشـم نیم مسـت تــو ُپـر مـی ایـاغ مـاای خـــّرم 

آفتـاب  پروانـه  مــــا شـده  داغ  تـا کـرده یـاد روی تـو روشـن چــراغ مـابـر شـمع 

هر قدر حّسان صنعتان از وصف مکارم اطوارش محاسن کالم اندوزند، عندلیب طینتان از 

طور بیانش درس قوانین منطق آموزند. سنجیدن این مقوله گوهر، که در مصطبٔه جوهریان 

آللی منثور بی شبه و مثال است، کار هرکس نیست و قیمت کردن این جنس ُدرر، که در سفینٔه 

ُنک مایه را دسترس نه. هنوز ارکان تشبیه در 
ُ
غّواصان بحور شعوری عدیم الّنظیر است، هر ت

ل می نماید و شاهد 
ّ
ق چرخ در نظرش ممث

ّ
م بلند نگشته که وجه شبه چون طاق معل

ّ
ذهن متکل

قبا  بند  خاطرش  خلوت  در  که  نکرده  راست  اندام  بر  جامه  قایل،  مخّیلٔه  در  هنوز  استعاره 

ی که مطلبی را که حیله وران در لباس 
ّ

ت فکر سامیش در ادراک مقصود به حد
ّ

می گشاید. حد

اصل: مجازات؛ تصحیح قیاسی گردید.  .1
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آیند، به اشارٔه چین  اثباتش عاجز  از  جلوه دهند، و قضیه ای ]را[ که صاحبان طالقت  لسان 

ابرویی از گریبان چاکی سر به رسوایی برآرد. و شهرت اسم نامیش در ُملکة سخاوت  و جود 

ِم حاتم، اندکی مانده که از غلبٔه وصفّیت به 
َ
به مرتبه ای که از کثرت ضرب المثل همچو َعل

خلع اسمّیت رسد. شعر مغلق با مفتاح غیب فکرش، قفلی است شکسته و معّمای مشکل، 

طلسمی است به نامش بسته. حافظ ابرو به صریح  عبارت یا به ایراد اشارت حرفی نگفته که 

و   |12| امور  نوادر2  مجمع  که  نگارستان1  در  و  باشد  نکاویده  مو  به  مو  باریک بینش  طبع 

لّب الّتاریخ3 سنین و شهور است، صورت غریبی مرقوم نیست که به محو و اثبات کلکش 

پرواز ندیده باشد. 

در ُحسن خط، گاهی که انامل فّیاض به گرفتن خامه غنچه سازد و قلم به شکوفٔه پنج برگ ناخن 

چون عصای نرگس گل کند، ریحان سوختٔه مشق جلی و بنفشه سربه زیرافکندٔه شرم خفی گردد. 

 یاقوِت لب های خوبان را نسخ و سودای دل دادِن عاشقان 
ّ

 نستعلیقش تعلیق زلف بتان و خط
ّ

خط

ی که از لیقٔه فرسوده، حریر 
ّ

بی تاب را به شکستٔه زلف پر تاب محبوبان فسخ نموده. نزاکت قلم به حد

و دارایی توان بافت و استخوان  بندی رقم شکسته به مثابه ای که در مداد خاصّیت مومیایی توان یافت. 

الله، داغداِر خالی که از نقطٔه امتحان بر عذار کاغذ الوان دماند و غنچه، در خارخار قطعٔه ابری که 

 آزادی خواند و شمع، از دودٔه مدادش، بزرگی 
ّ

قطرٔه گالب به دواتش چکاند. سرو، از قلمش، سرخط

 رساند. اگر نام میر علی4 را به قلم خفی نویسد، بس که بر خود ببالد جلی 
ّ

دودمان خود را به سجل

گردد و اگر قطعٔه جلی میرعماد را در جزو دان مشقی گذارد، بس که از عرق انفعال بکاهد در نظر 

 طّباخ اگر به پختگی خواهد که در خلوت قبول5 دل ها راه یابد، خامٔه ابن بّواب چون 
ّ

خفی نماید. خط

اشاره به تاریخ نگارستان قاضی احمد غفاری کاشانی است.  .1

 نظامی عروضی سمرقندی است.
ٔ
اشاره به مجمع النوادر یا چهارمقاله  .2

 اشاره به لّب التاریخ یا لّب التواریخ قاضی یحیی قزوینی دارد.
ً
ظاهرا  .3

اط، شاگرد سلطانعلی مشهدی.
ّ
اشاره به میرعلی هروی خط  .4

اشاره به »قبولی پلو« که در شمار غذاهای اعیانی و شاه پسند بوده است.  .5
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عصای دربان مانع داعیٔه خامش گردد. حرفی که از قلمش ریزد، نور نظر1 که ابن مقلٔه وقت است، 

خطوط شعاعی را چون خلعت استاد بر دورش تحریر کرده از مردم دیده سپند سوزد. رقم چون 

مشکین غزال ختن بر کاغذ ختایی به جای نقاط، نافٔه مشک اذفر فشاند و قلم در گلشن ُحسن خط، 

گاهی که ریشه کند، ریحان دماند. اهل ذوق را گردش های »دال« و »فی« چون دف به رقص آورده 

وِر »کاف«؛ فرقدان، 
ّ
و صوفیان افالک را دایره های معکوِس »یاء« به چرخ افکنده. َدَبران، والٔه عین الث

سرگشتٔه نقطه های »قاف«؛ تیر فلک از راستی »الف« ها، مقیم کوی حیرت |13| و مشتری از گردش 

اش خیال شبیهش نتواند کشید و دوایر 
ّ

ها به ُحسنی که نق
ّ

»یاِی« معکوس، در آرزوی رجعت. مد

گرداب حیرتی که غّواص وهم به غورش نتواند رسید. لواحٍد:

اعجازنماسـت نوشـتن  در  تــو  کلـک  بــــر معنـی اگــر لفـظ کنـد نـاز، رواسـتتـا 

فلـــک حلقه به گـوش  را  تــــو  دایـرٔه   تـــــو را عمـــر ابـد نیم بهاســتهـر 
ّ

هـر مـد

در فروسّیت گاهی که به تفّرج برخیزد و رخش سبک عنان برانگیزد، گویی معنی سرعت مجّسم 

شده یا باد صرصر ملّون گشته. مرکبش گاِه رفتن با خروج شعاع همسفر است و هنگام بازگشتن 

با سرعت انطباع هم سبق. به وصفش روانی در مداد و شتابندگی در قلم چندان سرایت نکرده که 

وحشِی خامه با سایٔه خود انسی گیرد یا مرکب قلم به نشسِت حرف، گران رکاب گردد. بلکه 

ی ء 
َ
هرچند توسن ارقام تیز لگام را نقطه بر سر زنی، از کمند نشان مسطر بیرون جسته، چون ف

قالم در اباطح3 مابین الّسطور، بی ُحداِی  
َ
زوال2 از حّیز خویش در فکر انتقال است و مطایای ا

ک اعّنٔه 
ّ
شوق انگیِز صریر، جاری و سّیال. اگر نه وصف قرار و آرام فاِرس در خانٔه زین و تمل

مراکب سرکش در غایت استیالء و تمکین، مکنون خاطر کلک بیان می بود، عطف عناِن آن توسن 

نور نظر: استعاره از فرزند بسیار عزیز و ارجمند و آن را در مراعاِت نظیر با »ابن مقله« و »مردم دیده« به کار برده است.  .1

 رسیده، 
ٔ
الفیء: سایه پس از زوال و هو من فاء اذا رجع و جمعه االفیاء )کردی نیشابوری، 2535: 373(؛ فیء، مترادف ظل: سایه  .2

سایه پس از زوال، افیاء جمع )زمخشری خوارزمی، 1386: 7(.

 فراخ. اباطح جمع )زمخشری خوارزمی، 1386: 13(. در اینجا استعاره 
ٔ
ابطح: رود فراخ که درو سنگ ریزه ها باشد. رودخانه  .3

از سطور کاغذ که کلمات و جمالت در آن همچون جریان آب در بستر رودخانه ای که نقطه های حروف در آن بسان 

سنگریزه های جویبارند، جاری و سیّال است.
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واسع الجری، ازین میدان بی پایان، مقدور بازوی مقدرت و توان نخواهست بود. 

ردآلود برداشته، در هوای فضای دیگر 
َ
وقت آن است که قلم ناصیه از سجود این میدان گ

نفسی تازه استنشاق نماید. لمنشیه:

آفــــات زمــــان دور ]ز[ اّیــــام تــو بـادتـا هسـت جهـان خنـگ فلـک رام تـو بـاد

ماننـد همــــا فتـــاده در دام تـــــو بـادهـــــر چیـز کـه از عـــــالم بـاال طلبـی

حکمتش در تألیف قوای سماوی و ارضی طلسمی بسته که چارفصل به رشحات نیسان و ثمرات 

آبان و خّرمی بهار و رنگینی خزان آراسته. باد بهار تا از برگ شکوفه، نهالِی َپر در حریم باغ نگستراند، 

ضعیفان سبزٔه نازک اندام را به پهلو نخواباند |14| و نسیم صبا تا فوایح مجمر گل های حاّر را به کافور 

صبحگاهی معتدل نسازد، از خوف زکام به مشام سحرخیزان نرساند. انزجار طبایع از شحنٔه 

 که به افراط رطوبت نقش اطاعت و انقیاد 
ّ

سطوتش به مرتبه ای است که باده را با آن همه زور، چه حد

از لوح واهمه و قوای دماغی زایل تواند ساخت، یا خمار آشوب طلب را چه یارا که در معمورٔه بدن، 

ِاثارٔه غبار فتنه ای چون صداع و دوار آشکار تواند نمود. به غیر ابر که به طرف گیری و حمایت 

عور که به سبب کدورت ذهن در عدم 
ّ

می گساران مفطور و مقسور است، و به جز سیل عدیم الش

دریافت مثال و ترک امتثال معذور است، عربده و خروش از هیچ حریفی متصّور نیست؛ مگر ساز 

در پرده گاهی صدایی بلند کند یا آواز در پس دایره، زور بر نفس آورده، پا از مرکز اعتدال باال نهد. 

تأثیر تربیت این هنرپرور و خاصّیت ارادت خاطر انور، نغمه و آهنگ را چنان در طینت ساز و جوهر 

آواز نسرشته که اگر نی مصالح بوریا شود، دست از نغمه بدارد و اگر رفع صوت به اذان و جهر نماز 

ق گیرد، پا از پنجگاه و دوگاه بیرون گذارد. طبایع میل  طبعش را به مناسبت رقص و اصول و 
ّ
تعل

موافقت ضرب و نطق دانسته اند که سهی قامتاِن سرو و شمشاد گاهی که به تحریک باد آهنگ اهتزاز 

کنند، پا از اصول ریشه ها بیرون نگذارند و دستی ناموزون برندارند. بید مجنون، به انداِز روانی آب، 

چم و خم های موزون در نشست و برخاست نموده، از پریشان سماعی کاکل افشان است و سرو 

سهی، از کوکو زدن قمری، خرامان و جلوه کنان. تاک به انداِز مخّمِس برگ چنار، دست باال برده و 
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نخِل میوه را َپرفشاِن شکوفه به رقص آورده. آب و هوا که از اصول عناصر به ثقیل و خفیف مشهورند،1 

آن یک توأماِن سبزٔه نوخیز را دو بر یک سر از جیب خاک برآوردن |15| آموزد و این دیگری اطفال برگ 

درختان را کف بر هم زدن تعلیم دهد. کارشناسان دانند که هر گاه آینه های غبارآلوِد نفوس ارضّیه، 

عور بر پاس خاطرش مفطور و مقسور، موافقت 
ّ

پذیرای نقش مرادش باشند و طبایع موالید عدیمة الش

وی در مقام خاطرجویی این فرزند یگانه در چه مرتبه 
ْ
ادوار نجوم سماوی و رقص و وجد آبای ُعل

خواهد بود. لمنشیه:

ـــــوی نجاد تـو
ْ
مهـــــر فلک خیـــــال تو ذکـــــر تـو یاد توای آفتـــــاب گـــــوهر ُعل

تـا چــــرخ چیـده بزم طــــرب عـدل و داد تودر دور مـاه چنـگ و دف اسـت از هـالل و بدر

بــــــادا سـپهر طالــــــب نقش مـــــراد توناهید این تــــــرانه سـراید کـــــه تا به حشـر

مغلـــــوب باد خصـــــم مخالف نهــــاد توپیـــــوسته از حــــوادث پسـت و بلنـد چرخ

اکنون در مقام تغییر اسلوب کالم، بلبل ناطقه را بر شاخسار قلم میل دستگاه دیگر است و 

ٔه دیگر. کلک بیان طرح بنای تازه ای می ریزد که ذکر ُنعوت 
ّ
خطیب زبان را بر منبر بالغت عزم پل

م را به ذکر آثار عظیمه و ابنیٔه 
ّ

قات نموده، قلمرو این سواد معظ
ّ
ذات را مستتبع وصف به حال متعل

رفیعه و جالیل خیرات و مآثر توفیقاتش توسیع داده، ذات العماد بلکه اقلیمی بهشت بنیاد در 

فضای صفحه ای چند به اتمام رساند. و حکم نسخ بر کتابٔه ایوان کسری و رونق خورنق خواند.

با آنکه سنین حکومت و اّیام وزارت این صاحب هّمت بلنداقبال، تا حال، قریب به هفت 

سال است، آثار هّمت آسمان رفعتش درین ملک چندان است که اگر بنای کالم بر تفصیل آن 

گذارد، سرمایٔه بالغت این بی بضاعت به وضع اساس آن کفایت نخواهد نمود. لهذا آنچه 

هندسٔه معمار خیال، احاطه و اشتمال بر اجمال آن تواند داشت، بر لوح بیان و تختٔه اظهار 

آب به سبب آنکه بعد از خاک از چگالی بیشتری نسبت به هوا و آتش برخوردار است به ثقل و سنگینی منتسب است.   .1

چنانکه سیّد اسماعیل جرجانی در اغراض الطبیه )1345: 53(، درباب عناصر اربعه )خاک، آب، هوا و آتش(، گوید: »ازین چهار 

رکن دو سنگی است و آن خاک است و آب و دو سبک است و آن هواست و آتش«.
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نگاشتٔه قلم اختصار می گردد. 

 اقبال بر مفارق عجزه 
ّ

 در مبدأ حال که به دارالعباده تشریف اجالل ارزانی فرموده ظل
ً
|16| اّوال

و سکنٔه این بالد افکندند، منازل وزرای سابق، که قطع نظر از حقارت و تنگی، اکثر آن مضایق 

منهدم یا مشرف بر انهدام بود، چنانکه مبانی میرزا معینی1 از دارالعمارٔه کوفه حکایت می کرد و 

مساکن میرزا خلیلی2 از سستی قصر امل شکایت می نمود، معمار هّمت و مهندس فکرتش به 

سکنای آن منازل سر فرود نیاورده به ترمیم عمارات مرحوم مبرور صفی قلی بیکا3 که نظیرش 

ی بنا، عمارتی رفیع 
ّ
درین مرز و بوم مفقود و معدوم است، رغبت فرموده در اندک زمانی آن معل

د به 
ّ

د به طرح های مجد
ّ

و دیوان خانی وسیع، مشتمل بر ابنیٔه تحتانی و فوقانی و حوض های متعد

اتمام رسید. و این چند بیت در وصف آن خانه بر زبان خامه جاری گشت، لمنشیه:

اقتــــدار گـــــردون  ذی شـان  نـــــــامدارآصـف  شـفیع  معدلــــــت گستر 

ایـزدی فـــــــّر  تصـــــویر  مبتـــــدیصورتـش  او  مدحــــــت  در  منتهـی 

او ایــــــوان  پــردٔه  اطلـس  اوچـــــرخ  دربـان  و  خــــادم  کیـوان  و  مـــــاه 

رامشـگرش طــــرب  بـزم  در  مجمـرشزهــــره  بهــــــر  مّریـخ  اخگـــــری   

کــرد آبـــــــاد  کـس  بسـیار  منزلـی هـــــم بهـر خـــــود بنیـاد کـردخـــــانٔه 

قلـم وصفـش  از  آنـــکه  منـــزل  چـه  ارموه  گلستـــــان  سیـــــــر  در  هسـت 

دامــــان خـاک از  عالــــــی کـه  تـــا سـماکمنظـر  هـر سـتونش  بـــــاال  رفتـه 

مـاه می ساخـــت  خـــویشتن  هـالل  جـــــامگاهاز  طـاق  بهـر  گـچ  قالــــــب 

میرزا معینی وزیر یزد در روزگار شاه صفی و شاه عباس ثانی. وی به سال 1059ق از مقام خود معزول گردید. او بانی باغ و   .1

 کثنویه و نیز قنات و باغ دیگری موسوم به معین آباد در حوالی علی آباد بود )مستوفی، 1385: 3/ 194-193(.
ٔ
عمارتی در سرچشمه

میرزا خلیل هللا وزیر یزد در اواخر روزگار شاه عباس صفوی و اوایل سلطنت شاه صفی. او به سال 1034ق به مناصب   .2

ه صاحب ابنیه ای 
ّٰ
ی خالصه، حکومت مجوسیان و استیفای آن والیت گماشته شد. خلیل الل

ّ
وزارت یزد، کرکیراقی، تصد

 خیرآباد و بازار تازیان، بوده است )همان: 192-190/3(.
ٔ
ه
ّ
 محل

ٔ
 گلشن، باغ چشمه

ٔ
ه
ّ
در یزد، چون خانه اش در محل

صفی قلی بیک، شاعر و وزیر یزد در سنوات 1064- 1066ق، مقارن ایام سلطنت شاه عباس ثانی. وی فرزند شمسا   .3

ۀ میرچقماق، کاروانسرای میدان 
ّ
 صفی قلی بیک در محل

ٔ
 شریفه بود. خانه

ٔ
محّمد علی بیک، ناظر بیوتات سرکار خاّصه

 صفویه در تفت از جملۀ عمارات او در والیت یزد بوده است )همان: 198-195(.
ٔ
 میرچقماق، و بقعه

ٔ
ه
ّ
محل
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شـتاب روی  از  می تابیـــــد  ربـابزهــــره  تـــــار  از  کـــــارش1  ریسـمان 

بسـت غـــربال  گچـش  بهـــر  از  دسـتهالـه  بـه  را  میـزان  بـــــود  او  مـــــالٔه 

شـب و  روز  گـردون  چـرخ  دلـو  و  طلـبثـور  انــــدر  او  آب  بهـــــر  بــــود 

یافـت ترتیـب  چـون  اسبــاب  شـتافتجملـــٔه  معمـاری  بـه  اّول  جـــوهر 

ریختنـد خورنـق  رشـک  ایـن  طــــرح  آمیختنـد|17|     نشـــاط  و  عیـــش  ـش 
َ
ِگل در 

کـرد تـازه  را  کهـن  دیـر  ایـن  کـردقصـــرش  شـیرازه  ورق  ُنـه  چــون  را  چــرخ 

مـدار را  ـــوی 
ْ
ُعل اجـــرام  تـا  قـــــرارهسـت  را  سـفلی  اجســـام  تـا  هسـت 

او فرمـان  فلـک  چـون  جـاری  اوبــــاد  بنیــــان  زمیـن  بــــر  ثابـت  بـــــاد 

دیگر از مآثر توفیقات و میامن مبّراتش آنکه در سال دویم از قدوم فیض لزومش گنبد مسجد 

جامع چقماقیه که به سبب مرور دهور و تمادی اعوام و شهور، منهدم شده بود، به سعی هّمِت 

واالنهمتش کسوت تجدید پوشیده، به مقتضای ﴿�سنعیدها �ریهتا الاویل﴾2 صورت اتمام در کمال 

آانء اللّیل و اطراف الّنار«3 در آن  متانت و استحکام یافت. امید که ثواب طاعات متهّجدین که »�

بقعٔه شریفه به وظایف عبادات و اقامت صلوات اشتغال می نمایند، به روزگار فرخنده آثارش آیل  

و عاید گردد.

د4، مّتصل به باغ شاهی5، است که واقع است در 
ّ

دیگر از آثار هّمتش عمارت و باغ مجد

اهرستان. عّمال و وزرای سابق در آن عرصٔه دلنشین و نزهتگاه بهشت آیین، به عمارتی چند خرابه 

که بود اکتفا می نموده، هنگام جشن و تفّرج، گاهی به کلفت خاطر و تشویش حواس در آنجا 

کار بافتن: شعربافی، پارچه بافی )افشار و محمدی، 1382: 197(.  .1

طه، 21.  .2

ک ترضی« )طه، 130(.
ّ
برداشتی از »و من آناء اللیل فسّبح و اطراف النهار لعل  .3

باغ مجدد: باغ نو و نوشده. چنانکه در عبارت »نواب اعلی در میدان مجدد که هنوز صحرا بود، خیمه و خرگاه زدند« )منشی   .4

قزوینی، 1378: 217( به همین معنا برای عمارتی دیگر به کار رفته است.

 اهرستان بوده است. باغ مزبور نخست از عمارات اتابکان یزد و موسوم به 
ٔ
ه
ّ
باغ شاهی از باغ های مشهور و معتبر یزد در محل  .5

 عالی ایجاد گردید و به 
ٔ
ری در سدهٔ هشتم هجری توسعه یافت و در آن ابنیه

ّ
باغ ابوسعیدی بود، سپس توّسط شاه یحیی مظف

باغ ساباط یا باغ شاهی موسوم گشت. این باغ در عهد صفوی نیز همچنان آباد و مورد توّجه بود )مستوفی، 1385: 3/ 678، 738(.
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به  سر می برده اند، مهندس فکرت و معمار هّمتش قابلّیت آن مکان را ضایع نگذاشته، باغی وسیع 

و عمارتی منیع طرح انداخته، طنبی و حوض خانه ای در غایت روح و فضا ساختند و آن آشیانٔه 

دولت را چون نشیمن مرغان اولی اجنحه، در جّنتیِن »ُمدهاّمتین«1 فیمابین دو باغ قدیم و جدید، 

ی دل که غنی و فقیر را از تفّرج و سیر 
ّ

ی خاطر و تشف
ّ
تمهید و تشیید فرمودند. و الحق، ثواب تسل

قات و خیرات که هر بامداد و شام، ارامل و 
ّ

آن نزهتگاه حاصل می شود، با ثواب حسناِت تصد

ایتام و عجزه و ضعفای انام، بر در دولتخانه |18| هجوم آور شده، هر یک قسمتی از بخشش عاّمش 

می برند، مقابل و معادل است. حق تعالی، ابواب خیر و فیروزی و خّرمی بر روی گشاده اش 

مفتوح داشته، بنای عمر گرامیش را، به اضافٔه اضعاف و امثال، متین و استوار گرداناد.  

دیگر از جملٔه مصنوعات و متصّرفات طبع عالیش، عمارت واقعه در حسینی2 است که درین 

اوقات به ملکّیت آن حمیده صفات درآمده، و آن مزرعه ای است در سه فرسخی شهر، پر آب و گیاه، 

و کوهستانی است معتدل الهوا، از چهار جانب محدود به قرای مشهور و مزارع معمور. و از کوهی 

که مشرق آن مکان است، آبی روشن چون صبح ُمسِفر، رو به مغرب روان است. و از فواضل آن آب، 

حروف  چشمه ساراِن  مخارج  از  نفس  عذب  سلسل  قدر  هر  آبادان.  و  معمور  دیگر  مزارع 

بیست وهشت گانه فوران کند، به حرف وصف آبش وفا نخواهد کرد، و هر چند سبزٔه خط در چمن های 

ل زمینی از آن کفایت نخواهد داشت. آبش صاف 
ُ
کاغذ از رشحات اقالم دمیدن گیرد، به تصویر گ

اف در غایت بساطت و رطوبت. ماهیان دریاچٔه صافش، 
ّ

در نهایت برودت و عذوبت و هوایش شف

بس که خود را در شبکٔه سایٔه موج دیده اند، از شست صّیاد رمیدن نمی دانند و مرغابیان ُبحیرٔه 

افش، گاهی که از خوف جوارح غوطه ور شوند، از چشم دشمن غایب شدن نتوانند. گوییا آب 
ّ

شف

ف آن را برای رعایت سجع کالم و تناسب با موصوف 
ّ
نک. الرحمن، 64. اصل آن در قرآن »مدهاّمتان« است و مصن  .1

به صورت »مدهاّمتین« آورده است.

 حسینی، از مزارع مشهور یزد در عصر صفوی که در شمار امالک میرزا محّمدامین میرجمله، از سادات برجسته و 
ٔ
مزرعه  .2

 شهرستانک اصفهان و مقیم هند در روزگار شاه عباس صفوی، بوده است )مستوفی، 1385: 3/ 90-94(. میرزا 
ٔ
ه
ّ
 محل

ٔ
عالی رتبه

 حسینی و 
ٔ
محسن تأثیر در توصیف آن مزرعه )تأثیر تبریزی، 1373: 200-201(، قطعه شعری تحت عنوان »در وصف مزرعه

چم« سروده است.
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روشنش شعاع باصره است که از عصبتیِن مجّوفتیِن1 فّواره بیرون می آید، یا ُصَور علمّیه است که از 

دو دیدٔه روشن به حوض لطیف حاّسٔه مشترکه می ریزد. حوض های مرمر، به اطالٔه لساِن فّواره، در 

خودستایی زبان به طعن کوثر دراز کرده و دیده های فّیاض حیاض، از پلک  سنگ های لب گردان، 

چون عیون اصحاب کشف و شهود، اشک شادی ریختن آغاز. درختان چترنمود بر اطراف حوض 

مورود از مکان محموِد ﴿ یف �درٍ خمضودٍ و طلحٍ منضودٍ و ظّلٍ ممدود﴾2 حکایت می کند و میوه های الوان 

|19| و اطعمٔه گوناگون به نعیِم مقیِم ﴿و فاکهٍة مّما یتخرّیون و حلم طریٍ مّما یشسهتون﴾3 اشارت می نماید.

ریِق شرع مبین. هر طرف گل های 
ّ

خیابانش، صراط المستقیم بهشت برین است یا سواء الط

محّمدی بر فراز گلبن سبزفام، از مشکات کثیراالنواِر ﴿جعل لمک من الّشجر الاخرض انرًا﴾4 چهرٔه 

یات جمالند و هر جانب جدول آب روان از عکس گل های الوان 
ّ
گلناری برافروخته، مظهر تجل

در مشاهدۀ غیب و مثال. دیدٔه بادامش در تماشای گل های رعنا محو و حیران و دهان غنچٔه 

ْمَرِد امرود بر فراز درخت چون طلعت مسیح 
َ
مشک فامش در خیال بوسٔه ساق درختان. چهرٔه ا

در آغوش مریم نیکبخت روح افزا، و نخل زمّرد پوش سیب، به دلیلِی5 آب حیوان، چون خضر بر 

سر راه خیابان پابرجا. شاهد شفتالو، به کام دل رنداِن بوس و کنار طلب، از اوج استغناء سر فرود 

آورده و عذرای تاک از طارم کبریای هودج ناز، با هزاران شوخ چشمی، برقع برگ یک  سو فکنده، 

در پرده، آغاز خودنمایی کرده. القّصه، حدیقه ای است حاوی به فواکه گوناگون و روضه ای است 

از  است  رسته  نخستین  تجویف  کنار  از  مجوف  »عصب  چشم.  میان تهی  یا  مجّوف  عصب  دو  مجّوتین:  عصبتین   .1

تجویف های دماغ و اندر میان دماغ بگذشته است و از نزدیک فزونی دماغ، که آن را حملتان گویند، بیرون آمده یکی از 

سوی راست و یکی از سوی چپ. آنچ از سوی راست رسته است به سوی چپ آمده است و آنچ از سوی چپ رسته است 

 مسافت به هم رسیده اند« )جرجانی، 1345: 82(.
ٔ
به سوی راست آمده است. و به ضرورت در میانه

واقعه، 28–30.  .2

واقعه، 20–21.  .3

یس، 80.  .4

دلیلی: اشاره داره به نوعی سیب موسوم به سیب دلیلی که  الله تیک چند بهار )1380: 2/ 1342( آن را سیب مخصوص یزد   .5

خوانده است. میرزا محسن تأثیر در بیتی )تأثیر تبریزی، 1373: 635( از آن به عبارت زیر یاد کرده است و الله تیک چند بهار 

نیز آن  را به عنوان شاهد برای »سیب دلیلی« نقل کرده است: 

داللـت کـرد این سـیب دلیلی تا بـه کنعانمبـه یوسـف راهبر گردیـده چـاه آن زنخدانم
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به گل های رنگارنگ مشحون. لمنشیه:

جــــوزازهـی عمـارت و باغـی کـه همچـو هّمـت بانی قّبـٔه  ز  رفعتـش  کنگــــرٔه  گذشـــته 

دریـن خجسـته عمارت چـو ِمهـر و گنبـد مینـاهمیشــــه بـاد فـروزان چـــراغ دولـت عالـی

دیگر از محاسن آن مزرعه، حّمامی  است که درین اوقات به اتمام رسیده، بلکه فلکی است که درین 

دورٔه زمان به گردش آمده. و الحّق با وجود کوچکی، بنایی است بزرگانه و حّمامی است مردانه که 

ه های خزان 
ّ

تا حّمام وسیع ماتحت فلک، به سقِف سرجام سپهر و آتش و آب عناصر، دایر شده، صف

بِس اشجار، یک طرف به قطیفه های سفید شکوفه و ُحلل ذات اکمال غنچه بساط 
ُ
و بهار از خلع و ل

ع ورق و جامه های سندس و استبرق فرش زمین را از 
ّ
رنگارنگ چیده و یک جانب از پراکندگی مرق

نظر محو گردانیده است، چشم نجوم فلک بوقلمون حّمامی بدین طرح و رنگینی و بنایی بدین فرح 

دور عیون حرارت گرفته و 
ُ
و سنگینی ندیده و تا خزانٔه میاه زمستانی از گلخن بخارات ارضی در ق

گرمخانٔه تابستان به دستک های آب سرد1 |20| اعتدال پذیرفته، گوش روزگار وصف گرمابه ای بدین 

اعتدال و نزهتگاهی بدین منوال نشنیده. هر قطعه ای از فرش ُرخامش، سطحی است مستوی چون 

صفایح اسطرالب و هر شبکٔه آراسته به جامش، عنکبوتی است بر ستاره و آفتاب. خلوت های گرم 

از دو جانب خزانه اش، تجاویف قلب است که بخار لطیف چون روح حیوانی بر تمامت اجزای 

بع چارحوضش بطون ثالثۀ دماغ است که دریاچۀ خیال 
ّ

بدن از آن منبعث گردیده و گنبدهای باردالط

با هزاران عکس و مثال در میان آن قرار گرفته.2  

ر. و آن 
ّ

|21| دیگر از آثار فضل و افضالش، مدرسه ای است مختصر، مبنی در فضای محق

موضعی بود، محاط به خان و خانه ای چند که توسیع آن مستلزم تخریب مساکن و قطع مواطن 

قات در آن در 
ْ
می شد و خرابه ای بود، محیط به احسام خبیثه که خالیق از ارایح جیف و قاذورات ُمل

 
ٔ
 آن هوای گرم و بخارگرفته

ٔ
 حمام می ریزد تا به واسطه

ٔ
دستک های آب سرد: آبریزهای باریکی از آب سرد که در گرمخانه  .1

حمام تعدیل شود.

از اینجا نیمی از صفحه سفید مانده و تنها در وسط صفحه، به خط درشت و قلمی متفاوت و به طور چلیپا، عبارت »در   .2

 »با« و سرکش »کاف«، نوشته شده است.
ٔ
ون نقطه کسب«، بد
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ه حال مترّددان و اهل جوار آن، تأّملی 
ّ
تعب بودند. الجرم به جهت ازالٔه مکروهات از آن مکان و ترف

در باب آن عین آلوده به شین فرموده، کمالی که در مکمن غیب به عنایت ازلی در شأن آن مکان 

ر بود، به هدایت الهام، دریافت نموده، صورتی که در قابلّیت آن موضع ممکن و متصّور 
ّ

مقذر مقد

بود، از قّوه به فعل آوردند. و در سنٔه هزاروصدویک، مدرسه ای کوچک جهت طلبٔه علوم بنا فرمودند. 

گوییا شکل مرّبع آن که از هیاکل اهل قرآن آراسته، به مصاحف و صحایف مشحون است، هیکل 

مصحفی است در بغل این بلد امین و حجره های آن که به گنبدهای صنوبری پوشش یافته، هر یک 

 ابواب توفیقات رّبانی و 
ً
 فیوما

ً
دلی است در سینٔه این شهر، منبع روح ایمان و علم دین. اّمید که یوما

تأییدات سبحانی بر وجنات اقبالش مفتوح گشته، سال به سال بلکه روز به روز کارنامه های نامی در 
وصف بقاع الخیر و مبانی مبّراتش بدین سیاق الحاق یابد. بعون اهّٰلل و توفیقه.1

محیـــط دانـــــش و دریــــــای احسـان|22|                  به عهــــــد خســـرو عــــــادل سـلیمان

عالـــــــم آرا ِمهـــــرجاِه  مـــــداراخدیـــــــو  و  و احســــان  سـپهر عــــدل 

عالـم بــــــاد  آمـن  عــــدلش  ز صــــوت سـاز بذلـــش شـــــاد عالـمز صیـت 

لـــق عامـش چـــون خروشـد
ُ

گالب از اللـــــٔه تصــــویر جـــــوشدنسیــــم خ

تیـــــغ او یکســـــر نیسـتان بـــــرق  شــــده سـیخ کبــــاب از نـــّره شیـــرانز 

ز جـــــــلد خــــود پلنـگ آورده محضـرز عـــــدل او بـه صلــــح آهــــو از َبـّر

شـود فلــــس زره بــــر ماهیــــــان دامبـه دریــــا گـر خدنگـش ســــــازد آرام

شـده شیــــــر شکـــــاری شیــــر پـردهز بـس عرصـــــه بـه ظالــــم تنـگ کـرده

ــــٔه شـــــاهی بـه نامـش
ّ
هــــــزاران قیصــــر و خاقـــان غالمـشبنــــــازد سک

نامــــــش خطبـٔه کشــــورستانی  بـه فـــــــرقش افســـــر صــــاحبقرانیبــــه 

بــــه تعظیمـش فلــک از جـای برخاسـتشهنشـاهی کــــه عدلـــش عالم آراسـت

کنــــــد دریـوزٔه طـــــــور کـــــریمانبـــــه پیشـش حـــــاتم طایـی به احسـان

ود یک چهارم صفحه سفید مانده است. پس از اینجا حد  .1
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جـــــودآفــــــرینی حـــــــاتم قرینیمـــــرّوت پیشٔه  شیـــــؤه  عدالــــــت 

بـــی زبانیگـــــرامی گوهـــــــر بحــــــر معانـی رمـــــــــوز  فهــــــــِم  ادا 

فطـرت دریـای  گوهــــــر  شـفیعا1  شمـــــع جمــــــع بــزم دولـتیگــــــــانه 

رواج علــــم و دانـــش زو فـــزون شـدچـــو لطـف شـاِه دینـش رهنمـــون شـد

پــــاک طینت وزیـــــر  آن  سـعی  چنیـــــن خـــــّرم بنایـی یــــافت زینتبــــه 

یـزد در  فــــــرمود  َرسـی 
ْ

َمد تـــو گـــویی کشـــوری افـــزود بـر یـزدبنـــــای 

یـاد کسـی  َرس 
ْ

َمـد ایـــنچنیــن  کـــه عمـــر بانیـش از صــد فــــزون بـادنـدارد 

َرس مخـــزن فیـض
ْ

ـه چـه َمـد
ّ
کــــه هسـت از تازگــــی ها گلشـن فیـضتعــالی الل

چـاک سـینٔه  در  دل  همچـو  َرس 
ْ

َمـد که خاکـــش هسـت کحـــل چشـم ادراکچـه 

اسـت بــاز  فیـض  از  طالبـان  بــر  مقیمـش در دو عـــــالم سرفــــراز اسـتدرش 

فضیلـت آب  از  خـــاکش  بـــــود سرمنــــــزل اهــــــل بصیـرتسرشــــته 

خـّرم فیـض  از  بهشـت  چـون  بنـــایش چــــون اساِس علـــم محـــکمفضایـش 

دوران چشــم  ندیــده  َرس 
ْ

َمـد گــــردانچنیـن  دور  خــــــدایا  آفــــــاتش  ز 

مسـرور بـاد  دانـش  اهــل  طبـع  چــــو چشـم اهــــل بینش بــــاد پــرنورچــــو 

شـاد دل  بـا  عــرفان2  کلـک  زد  بــــــه تـــــــاریخش »مقام فضل آباد«3رقـــم 

داد رو  اخـــالص  سـر  از  ره  آبـاد«4دگــــر  آمـرزش  و  دانــــش  »مقــــام 

|23| خاتمه:

ص به عرفان، شاعِر 
ّ
چون این قلیل البضاعٔه عدیم االستطاعه، گمنام بی نشان، ناداِن متخل

ُنک مایٔه بندر وجود، 
ُ
شیشه زّرین ساِز نازک خیالی، منشی گره برباد بنِد حباب بی کمالی، تاجر ت

ی الزم تر از قضای دین و ادای 
ّ

مطیع بن محمود، بر ذّمت هّمت فرض عین و عین فرض و حق

اشاره به میرزا محمدشفیع وزیر یزد.  .1

ف، »عرفان«، دارد.
ّ
ص مصن

ّ
اشاره به تخل  .2

برابر با 1099 که با تاریخ بنای مدرسه در سال 1101ق دو سال اختالف دارد.  .3

 برابر با 1101.
ً
دقیقا  .4
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د و انصرام 
ّ

فرض داشت که سبحٔه ذکری که از مرور دهور گسسته نگردد و سلسلٔه دعایی که به تجد

زمان از هم نگسلد، نظم و ترتیب داده به حکم:

حـال ال  و  تهدیهـا  عنـدک  مـــال  المـال1ال  یسـعد  لـم  إن  فلیسـعد  الّنطـق   

فراخور قدرت و استطاعت، به تقصیر و تساهل راضی نشود، هرچند اهلّیت آن در خود نمی دید 

اّما آراستگی های ممدوح، که احتیاج به ابداع معنی و نمونٔه مقال و ِاعمال قوای متصّرفه و خیال 

ِه مینای 
َ
ندارد، تحریک و ترغیب می نمود، لهذا در فصل ربیع و موسم بدیع که نبیِذ بارِد شتا، در ت

زمان 
َ
فلک، روی به آخر شدن نهاده و مایدٔه نشاط از پیکر حوت بر تابٔه آفتاب آماده بود، نوبت دوِر ا

َمل می رسید، روزگار 
َ
به صهبای گلرنگ بهار می کشید و قّوت روح از بوی کباب َحَمل به مشام ا

که از تطاول سلطان دی، هر شب طوماری دراز به ِشکوه سیاه می کرد، به میانجی خورشیِد اعتدال 

راضی شد و فصول سال در دیوان قضا به جواب سدیِد ﴿ ذلک تقدیر العزیز العلمی﴾2 رسیده به ُمهر 

مدّور ِمهر معنون گشت، منشور رتق و فتق امور سفلی به نام عامل طبیعت و مدّبر نامیه نفاذ یافت 

و طلیعٔه لشکر بهار از قدوم قبایِل ریاح لواقح آشکار شد، قوس و قزح چون کمان گروهه، َبنادِق

و برف ریختن گرفت و جمرات ثالث چون حمالِت فوارِس ُحُمراِت  عرب، دود از نهاد  ژاله بر یخ

بنی اصفر برف کهنه برآورد، نوعروسان اشجار به یاری بخت سبز، گزند برق را به زمّرد برگ و شاخ 

از خود رفع کردند و اطفال سبزٔه نورسته از خوف نهیب رعد، پنبٔه شکوفه در گوش نهادند، فاخته 

از شوق موکب بهار، رو به هر سو، کوکو زدن گرفت |24| و مرغان چمن از گوشه و کنار به رسم 

استقبالیان، بال و منقار گشوده، آغاز دف و آهنگ مزمار کردند، الله بر ساِق درختاِن بارور، 

 تاریخ یمینی )جرفادقانی، 1374: 7( با تفاوت ذکر شده است:
ٔ
 ترجمه

ٔ
مطلع قصیده ای از متنبّی است که در دیباچه  .1

مـال وال  تهدیهـا  عنـدک  خیــــل  الحـالال  یسـعد  لـم  إن  النطـق  فلیسـعد 

در دیگر منابع نیز بیت مزبور با اختالفاتی دیده می شود، چنانکه ابوعلی محسن بن علی تنوخی )1391ق: 6/ 254(، آن را به 

صورت زیر ضبط کرده است:

مـال وال  اهدیهـا  عنـدی  خیـــل  الحـالال  یسـعد  لـم  إن  النطـق  فلیسـعد 

انعام، 96؛ یس، 38؛ فّصلت، 12.  .2
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ٔه استتار، نقشبند ربیع در 
ّ

زنگله بنِد محمِل نوبهار بود و گلبن برای غنچٔه پردگی، هودج آرای محف

کارگاه چمن ها طرح زربفِت ینگی دنیا فکند و نّساج طبیعت از تار و پود شعاع، مخمل دوخابۀ1 

سبزه تنسیج کرد، سرو آزاد قبای گردآلود چون حوارّیون شست وشو داده، گردٔه نیلوفر چون قوم 

موسی بر روی آب فوج فوج به جلوه درآمده، بنفشه چون خیل مور روی دشت فروگرفت و شکوفه 

چون سپاه ملخ در جّو هوا به پرواز درآمد، آب از حشایش ریشه های کهن، آتش الله و گل 

تات2 نقره و 
ُ
ار چمن به نشر مشک ختن، باددستی پیش گرفت، ف

ّ
برفروخت، و هوا از پرمایگی عط

طال از تأثیر حرارت هوا در بوتٔه گل زرد و نسترن، گداز و انعقاد پذیرفت، گل تاج زر سرخ به 

مروارید شبنم غلطان ترصیع داد، مازون چتر خسروی بر فراز سریر گلبن برافراخت، گل رعنا 

صحن باغ را به قندیل های الوان آیین بست، ارغوان را خون گرم در محّبت نوبهار به جوش آمده از 

َمساِم پوست بیرون تراوید، تاک را مانند مستان ذوق شالیینی بر پای کرد، شقایق به رسیدن تریاک 

لبان شیرین کام ساختند و از 
َ
از سرپیچی ناز برآمد، اظاییر سحاب دهان اطفال غنچه را به ِادرار ا

سرشاری منبع فیض الهی، خاک، در صورت  خامه و نی فّواره کشیدن بنیاد نهاد، از مسیر شمس 

ل الّنهار تعادِل لیالی و اّیام و از اعتدال مزاج هوا حرکت نبض نسیم صبا به انتظام آمده بود، 
ّ

بر معد

اطگان 
ّ

قّوت نامیه که نخل بند بدایع و طّراح انواع صنایع است، به دمسازی لطف هوا و همنفسی مش

راِت بناِت نباِت بهار |25| و حجله نشینان استاِر اشجار را به زیب و 
ّ

نفحات شمال و صبا، مخد

زینت انوار آراسته، به جلوه گاه عرض در صحن گلشن و بزمگاه جوانان چمن فرستاده، باد بهاری 

جهت احیای اموات، عیسی آسا، دم از اعجاِز ﴿ حییی الارض بعد موهتا﴾3 می زد و باد سحرگهی به 

 دراز داشته باشد« 
ٔ
مخمل دوخابه یا دوخوابه: الله  تیک چند بهار )1378: 1894/3-1895(، آن را »مخمل دورویه یا آنکه خوابه  .1

معنی کرده است و از قول صائب به عنوان شاهد می آورد:

چــــون مخمـل  بـه دوخوابه بـه روی نهالی ام اینجـا بـه خواب غفلـت و آنجا بـه خواب مرگ

تات را به معنای ریزه آورده است. و برهان تبریزی )1344: 810(، آن را 
ُ
زمخشری خوارزمی در مقدمة االدب )1386: 135(، ف  .2

بر وزن نبات به معنای ریزٔه نان و ریزٔه هر چیز را آورده است.

روم، 19، 50؛ حدید، 17.  .3
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َمَه«1 دیدٔه کور مادرزاِد نرگس را به میل زّرین آفتاب 
ْ
ک

َ ْ
انفاس مسیح خاصّیت به معجِز » ُیْبِریُء اال

سان بود که، عربّیة:
ّ
روشن می کرد، زبان فصیح سوسن در صحن فسیح گلشن بدین معنی رطب الل

قلبـی وهـام  الّنشـاط  الّنفـوسفحّرکنـی  تتبعـه  القلـب  فــــاّن   

آاثر رمحة الّل کیف حییی الارض بعد موهتا﴾2 گویا شده، بید  لسان برگ درختان به تالوِت ﴿ فانظر ایل �

گاهی  ه در پس زانوی ریاضت غنوده بود به اذان مرغان سحرخوان آ
ّ
ه که مانند صوفیان متأل

ّ
ُمَول

ی جّبار شتا، سبحٔه بار از کف 
ّ

یافته، سجدٔه شکر بخشندٔه حیات به ادا رسانید و چنار که از تعد

ام عدالت آیین گشوده، القّصه، در چنین 
ّ
نهاده و پنجه در آستین کشیده بود، دست به دعای حک

مریان 
ُ
حلی شده به انداِز ق

ُ
فصلی زبان خامه چون سوسن به نگارِش این چمن های رنگین ک

ساده خوان، کلمه ای چند ادا نموده، این فصول ثنا سمت تحریر و صورت تسطیر پذیرفت.

مانـدآهـم چـــو سـرو در چمـن روزگـــار مانـد یـادگار  مـا  ز  بلنـد  مصـرع  ایـن 

 غایب تغییر 
ٔ
 خود، به صیغه

ٔ
ف آن را با توّجه به مفهوم جمله

ّ
 مصن

ً
نک. مائده، 110. در اصل آیه »تبریء«  است، لیکن ظاهرا  .1

داده است.

روم، 5.  .2



کتابنامه

آملـی، شـمس الدین محّمدبـن محمـود )1381(. نفائس الفنـون فـی عرائس العیـون. بـه تصحیح ـ 

ابوالحسن شعرانی. تهران: انتشارات اسالمیه.

 گلبهار.ـ 
ٔ
 یزدان. یزد: چاپخانه

ٔ
آیتی، عبدالحسین )1317(. آتشکده

ابن طیفور، احمدبن ابی طاهر )بی تا(.  بالغات النساء. قم: الشریف الرضی.ـ 

 نـادره. بـه تصحیـح سـیّد جعفـر شـهیدی. تهـران: ـ 
ٔ
اسـترابادی، میـرزا مهدی خـان )1384(. دّره

انتشارات علمی و فرهنگی.

 یزدی.  به کوشش محّمد محّمدی. تهران: انتشارات ثریا.ـ 
ٔ
افشار، ایرج )1382(. واژه نامه

ــــــــــــــ )1390(. کاغـذ در زندگـی و فرهنـگ ایرانـی. تهـران: مرکـز پژوهشـی میراث ـ 

مکتوب.

 ـ 
ٔ
ــــــــــــــ )1374(. یادگارهـای یـزد. ج2. تهـران: انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگـی، خانه

کتاب یزد.

برهـان تبریزی، محّمدحسـین بن خلـف )1344(. برهان قاطع. به کوشـش محّمد عباسـی. تهران: ـ 

 مطبوعاتی فریدون علمی.
ٔ
مؤّسسه

بهار، الله تیک چند )1380(. بهار عجم. به تصحیح کاظم دزفولیان. تهران: طالیه.ـ 

 همایـون و اکبـر. بـه تصحیـح محّمـد هدایـت حسـین. تهـران: ـ 
ٔ
بیـات، بایزیـد )1382(. تذکـره

انتشارات اساطیر.

بیرونـی، ابوریحـان محّمدبـن احمـد )1380(. اآلثـار الباقیـه عـن القـرون الخالیه. بـه تصحیح ـ 

پرویز اذکایی. تهران: مرکز نشر میراث مکتوب.

 مرتضـی حبیبی. ـ 
ٔ
پالیـن، چارلـز اسـکار )1385(. سـفرهای دریایـی آمریـکا به شـرق. ترجمـه
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تهران: منوچهری.

تأثیـر تبریـزی، محسـن )1373(. دیـوان محسـن تأثیر تبریـزی. به تصحیـح امین پاشـا اجاللی. ـ 

تهران: مرکز نشر داشگاهی.

تاریخ شاهی )2535(. به تصحیح محّمدابراهیم باستانی پاریزی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ـ

تشـکری بافقی، علی اکبر )1392(. یزد عصر صفوی )از تأسـیس سلسـله تا پایان حکومت شـاه ـ 

عباس اّول(. یزد: اندیشمندان یزد.

التمیمـی السـمعانی، ابوسـعد عبدالکریم بـن محّمـد )1409ق(. ادب االمـالء و االسـتمالء. بـه ـ 

تصحیح سعید محّمد اللحام. بیروت: دار و مکتبة الهالل.

تنوخـی، ابوعلـی محسـن بن علـی )1391ق(. نشـوار المحاضرة و اخبار المذاکـرة. بـه تصحیـح ـ 

عبود الشالجی. بیروت: بی نا.

 ـ 
ٔ
ثعالبـی، ابومنصـور عبدالملک بن محّمـد )1376(. ثمارالقلـوب فی المضاف والمنسـوب. ترجمه

رضا انزابی نژاد. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

ــــــــــــــ )1420ق(. یتیمة الدهـر فـی محاسـن اهـل العصـر. بـه تصحیـح مفیـد محّمد ـ 

قحیمة. بیروت: دارالکتب العلمیة.

 ادبی اندر سـتایش شـاهان صفوی )مناقب میرزا محّمدشـفیع ـ 
ٔ
جعفریان، رسـول )1396(. »رسـاله

 او(«. در: مقاالت و رسـاالت تاریخی )بیسـت و سـه مقاله و 
ٔ
وزیـر یـزد و آثار و عمارات سـاخته

 تاریخی(، شمارهٔ چهارم، تهران: نشر علم، ص168-151.
ٔ
رساله

ـــــــــــــ . سـندی بـاارزش دربارهٔ چند بنـای تاریخی یزد در قـرن دوازدهم هجری. وبالگ ـ 

رسول جعفریان، 23 آذر 1395.

 فرید جواهرکالم.. تهران: ققنوس.ـ 
ٔ
ج. النگ، کاترین )1386(. آمریکای باستان. ترجمه

جرجانـی، سـیّد اسـماعیل )1345(. کتاب االغراض الطبیـه و المباحث العالئیـه. چاپ عکسـی ـ 

 مرکزی دانشگاه تهران. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
ٔ
 شمارهٔ 4856 کتابخانه

ٔ
نسخه

 تاریـخ یمینـی. بـه اهتمـام جعفـر شـعار. تهران: ـ 
ٔ
جرفادقانـی، ناصح بـن ظفـر )1374(. ترجمـه

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ـه )1380(. زبدة التواریـخ. بـه تصحیـح سـیّد کمـال حـاج ـ 
ّ
ه بـن لطف الل

ّ
حافـظ ابـرو، عبدالل

سیّدجوادی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 مجلس شـورای اسـالمی. ـ 
ٔ
حافظیـان بابلـی، ابوالفضـل )1388(. فهرسـت نسـخه های کتابخانه
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ج30. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

دولتشـاه سـمرقندی )1366(. تذکرة الشـعراء. به تصحیـح ملک الشـعرای بهار. تهران: انتشـارات ـ 

پدیده »خاور«.

 دانشـوران. بـه اهتمـام ناصر باقـری بیدهنـدی. قم: ـ 
ٔ
ریحـان یـزدی، سـیّد علیرضـا )1372(. آینـه

ه مرعشی نجفی.
ّ
 آیت الل

ٔ
انتشارات کتابخانه

زاللـی خوانسـاری )1384(. کلیـات زاللـی خوانسـاری. بـه تصحیح سـعید شـفیعیون. تهران: ـ 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

مـۀ دکتر مهدی ـ 
ّ
مـة االدب. با مقد

ّ
زمخشـری خوارزمـی، جـارهللا ابوالقاسـم محمـود )1386(. مقد

 مطالعات دانشگاه تهران-دانشگاه مک گیل.
ٔ
ق. تهران: مؤّسسه

ّ
محق

ث. ـ 
ّ
شـبانکاره ای، محّمدبـن علـی )1381(. مجمع االنسـاب. ج1. بـه تصحیـح میرهاشـم محـد

تهران: انتشارات امیرکبیر.

شـاملو، ولی قلی بـن داودقلـی )1375(. قصص الخاقانـی. ج1. به تصحیح سـیّد حسـن سـادات ـ 

ناصری. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 شبسـتان. به کوشـش اکبر قلم سـیاه. ـ 
ٔ
شـهالی یـزدی، سـیّد محّمدعلـی مدّرسـی )1379(. تذکره

تهران: گیتا.

و ـ  تجزیة االمصـار  )1314ق(.  شـیرازی(  )وّصاف الحضـرٔه  ـه 
ّ
عبدالل شـرف الدین  شـیرازی، 

 حاجـی 
ٔ
تزجیة االعصـار )تاریـخ وّصـاف(. ج1. بـه تصحیـح محمدکاظـم. تبریـز: دارالطباعـه

احمد آقا.

 وزیری یزد. ج2. تهران: چاپخانۀ تابان.ـ 
ٔ
ی کتابخانه

ّ
شیروانی، محّمد )بی تا(. فهرست نسخه های خط

صفا، ذبیح هللا )1372(. تاریخ ادبیات در ایران. ج5. تهران: انتشارات فردوس.ـ 

 موقوفـات یـزد«. در: فرهنگ ایران زمین، ج10، به کوشـش ـ 
ٔ
طـراز، عبدالوّهـاب )1341(. »کتابچـه

ایرج افشار.

طهرانی، شیخ آقابزرگ )1403ق(. الذریعه الی تصانیف الشیعه. بیروت: داراالضواء.ـ 

عالـم آرای شـاه اسـماعیل )1388(. به تصحیـح اصغر منتظر صاحب. تهران: شـرکت انتشـارات ـ 

علمی و فرهنگی.

 دست نوشـت عرفـان یزدی، ـ 
ٔ
عرفـان یـزدی، مطیع بن محمـود. مآثر میرزا محّمدشـفیع. از مجموعه

 مجلس شورای اسالمی، شمارهٔ 9465. 
ٔ
کتابخانه
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ـه )بی تـا(. صبح األعشـی فـی صناعـة االنشـاء. به تصحیـح محّمد ـ 
ّ
قلقشـندی، احمدبـن عبدالل

حسین شمس الدین. بیروت: دارالکتب العلمیه.

قمـی، قاضـی احمـد )1359-1363(. خالصة التواریـخ. بـه تصحیح احسـان اشـراقی. تهران: ـ 

دانشگاه تهران.

کـردی نیشـابوری، ادیـب یعقـوب )2535(. کتاب البلغـه. به تصحیـح مجتبـی مینـوی و فیـروز ـ 

حریرچی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

 کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی.ـ 
ٔ
 کمپفر. ترجمه

ٔ
کمپفر، انگلبرت )1363(. سفرنامه

 میـرزا محّمدرحیمـای وزیـر ایـروان«. بـه تصحیـح ـ 
ٔ
محّمدرحیمـا )1357الـف(. »شـوکت نامه

محّمدتقی دانش پژوه. بررسی های تاریخی، ش 75،  ص286-245.

 میـرزا محّمدرحیمـای وزیـر ایـروان«. بـه تصحیـح ـ 
ٔ
محّمدرحیمـا )1357ب(. »شـوکت نامه

محّمدتقی دانش پژوه. بررسی های تاریخی، ش76، ص118-77.

مسـتوفی بافقـی، محّمد مفیـد )1385(. جامـع مفیـدی. ج3. بـه کوشـش ایـرج افشـار. تهران: ـ 

انتشارات اساطیر.

منشـی قزوینـی، بـوداق )1378(. جواهراالخبار. به تصحیح محسـن بهرام نژاد. تهران: مرکز نشـر ـ 

میراث مکتوب.

موسـوی فندرسـکی، سـیّد ابوطالب )1388(. تحفة العالم. به کوشـش رسـول جعفریـان. تهران: ـ 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

نائینـی، محّمدجعفربـن محّمدحسـین )1353(. جامع جعفـری. به تصحیح ایرج افشـار. تهران: ـ 

ی.
ّ
انجمن آثار مل

ـق یـزدی. یـزد: ـ 
ّ
 نصرآبـادی. بـه کوشـش احمـد مدق

ٔ
نصرآبـادی، محّمدطاهـر )1378(. تذکـره

انتشارات دانشگاه یزد.

نصیـری، محّمدابراهیم بـن زین العابدیـن )1373(. دسـتور شـهریاران. بـه کوشـش محّمدنـادر ـ 

م. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
ّ
نصیری مقد

هـی کرمانـی، صنـع هللا )1307(. سـوانح االیام فـی مشـاهدات االعوام. بمبئی: بـه اهتمام ـ 
ّ
نعمت الل

میرزا محّمد ملک الکتاب.

 جعفـری«. بـه تصحیـح محمدرضا ـ 
ٔ
نوربخـش، سـیّد محّمدبـن ناصرالحـق )1392(. »صحیفـه

ابوئـی مهریـزی. در: پژوهش هـای ایرانشناسـی، بـه کوشـش ایـرج افشـار بـا همـکاری کریـم 
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اصفهانیان، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، جلد بیست و یکم، ص87-14.

نوربخـش، محّمدرضـا )1366(. »سـاعت مکانیکـی در ایران«. آینده، سـال سـیزدهم، ش6 و7، ـ 

ص406-402.

الهاشـمی، زیدبـن رفاعـة )1423ق(. کتاب االمثـال. به تصحیـح علـی ابراهیم کردی. دمشـق: دار ـ 

سعدالدین.
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تصویر صفحٔه آغاز مآثر میرزا محّمد شفیع
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تصویر صفحٔه انجام مآثر میرزا محّمد شفیع
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ornate literary prose of the Ma ʾāthir of Mīrzā MuḥammadShafīʿ, an  
author’s copy of which is kept at the Islamic Consultative Assembly  
Library and is used by the present author, provides useful information about 
the life and public works of Mīrzā MuḥammadShafīʿ, the governor of Yazd, 
(like the Shafīʿīyyah School of Yazd from the Safavid Era) and useful references to 
social life of that period (like ʿ Ādilshāhī paper and the gold woven designs). 
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al-Aʿwām by Ṣunʿullāh Niʿmatullāhī Kirmānī, recounting the life and 
times of Shah Niʿmatullāh Walī and his descendants, and Ma ʾ āthir of 
Mīrzā MuḥammadShafīʿ, the provincial vizier of Yazd during the reign 
of Safavid Shah Sulaymān, by ʿ Irfān Yazdī.

This is a review of Ma ʾ āthir of Mīrzā MuḥammadShafīʿ, the  
provincial vizier of Yazd at the end of Shah Sulaymān’s reign and early 
in the reign of Shah Sultan Husayn of the Safavid Dynasty. The author, 
Muṭīʿ b. Maḥmūd, using the nickname ʿ Irfān, was a prominent mystic, 
scholar, and literary figure of Yazd in the late 11th and early 12th  
century. This small treatise recounts the life and public works of Mīrzā 
MuḥammadShafīʿ during his governorship in Yazd. 

As mentioned before, Yazd was brought under the direct administra-
tion of the central government as crown land during the Safavid Era, 
and was administered by the central government agents who were called 
vizier. The viziers enjoyed full political and economic authority in their 
administrative area, who were also tasked with remitting to the central 
government the provincial revenue for civil and military expenses. 
Among those who were assigned to the governorship of Yazd during 
this period were various ethnic elements, including the Tajiks and slaves 
of the shah such as the Georgians. The viziers who, in addition to their 
particular political and economic role, had an active presence in the 
cultural, social, and public spheres during their assignment, enjoyed 
anespecially high status in the provinces and were highly respected by 
scholars and literary men.

Mīrzā MuḥammadShafīʿ is among such viziers. Through his public 
works, he prompted ʿIrfān Yazdī to write the Ma ʾāthir a tribute to the 
provincial vizier. The treatise, however, is adapted and abstracted from 
ShawkatNāmah. This latter treatise was written by Mīrzā Muḥammad-
Raḥīmā, the vizier of Ṣafī Qulī Khan Dāghistānī, the military governor of 
Chukhorsaʿd, on the life and public works of the military governor. The 



Editor’s preface

The territorial integrity of Iran under Safavid Shiite rule led, along with 
the flourishing of general and family histories, to the creation of a vast 
range of local chronicles and histories in the 10th/16th to 12th/18th 
centuries. The trend continued even during the reign of Shah Abbas 
(996/1571-1038/1629) and his successors whose relentless centralization 
policies led to the decline of many local Iranian dynasties and brought 
the indirectly administered provinces (mamālik) under the direct admin-
istration of the Safavid government (Khāṣṣa). Yazd province was among 
the territories that were directly administered by the central government 
from the days of Shah Tahmāsb (930/1524–984/1576) through the reign of 
Shah Abbas. The Safavid rulers assigned provincial governors, called 
vazīr-i vilāyat, for the administration of such provinces. The practice 
was established during the reign of Shah Abbas for the province of Yazd 
and continued through the reign of Shah Sulaymān (1077/1666-1105/1694) 
and Shah Sultan Hussain (1105/1694-1135/1722).

Despite such circumstances, however, small treatises and mono-
graphs were still written on the lives and times of local personalities. 
Apart from one of the most important local chronicles and biographies 
of the period ــ namely, Jāmiʿ Mufīdī by Muḥammad Mufīd Mustowfī 
Bāfqī ــ which significantly consists of biographies of provincial viziers 
of the region along with other prominent figures from different social 
classes of Yazd Province, these small treatises include Saḥīfahyi  
Jaʽfarī, on the life and times of a descendant of the Holy Prophet named 
AbūJaʽfar Muḥammad ʿUrayz̤ī Yazdī (assigned as governor of Yazd from 
among the elders of Niʿmatullāhī family, and whose son, Amīr Ghīyāth al-Dīn 
Muḥammad Mīr-i Mīrān Yazdī, was also vizier and sheriff of the province), by 
Sayyid Muḥammad b. Nāṣir al-Ḥaqq Nūrbakhsh and dedicated to the 
Shah Niʿmatullāh Bāqī Ḥusaynī Yazdī; Sawāniḥ al-Ayyām fī Mushāhidāt 
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