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  كتاب سرنوشته
 دوم پسر او .شد متولد تهران در ه.ش) 1345 – 1274(نفيسي سعيد استاد

 نياي است. قاجار دوره معروف دانشمند و پزشك االطبا)نفيسي(ناظم اكبرعلي
  است. هجري نهم قرن معروف عارف و پزشك كرماني الدين نفيسبرهان او يازدهم

 پركارترين خود عصرهم محققين و دانشمندان اعتقاد به نفيسي سعيد استاد
- كتابخانه در هرگاه كه بود چنين تحقيق در كار او شيوه است. ايران معاصر دانشمند

 فرهنگ و زبان اشاعه براي نظرش به كه خوردمي بر كتابي از خطي نسخه به اي
 در ديگر دانشمندان گفته به كرد.مي (رونويسي) استنساخ را آن ،بود مناسب ايران
انگيزي داشت. سپس اين نسخه را با نسخ ديگري عجابا تبحّر و سرعت كار اين

جايي كه مجاب كرد، تا يافت مقابله و تصحيح ميهاي ديگر دنيا ميكه در كتابخانه
شد نسخه صحيح و كاملي از آن كتاب را در دست دارد، سپس آن را به چاپ مي
  كرد.دوستان تقديم ميرساند و به كتابمي

جلد كتابي است كه به خط خود  350از  ساله بيش 65هاي حاصل اين تالش
جلد از اين  155متاسفانه كوتاهي نسبي عمرش كفاف نداد و قريب  نوشته است.

صفحه كامل و چاپ نشده از  32000بالغ بر  صفحه جمعاً  1400تا  20ها از ابكت
  او به يادگار ماند. 

فرزندانش تصميم گرفتند كه كليه  1345پس از فوت جسمي او در سال 
مركز يادگارهاي  "اش گردآوري و با ناميادگارهاي او را در محل منزل مسكوني

از او كامل  بعد محققين و شاگردانش توسط نمايند تا به تدريجحفظ  "سعيد نفيسي
 ؛گيرد قرار فارسي زبان و فرهنگ كتاب و مندانهعالق اختيار در و شده چاپ و

 اختيار در را آن بايد "نبايد حبس كرد را كتاب" كه بود معتقد نفيسي سعيد زيرا
  داد. قرار دوستان كتاب مردم و

 چاپ است اميدوار مركز اين ولي ،شد شروع زيادي تأخير با اقدام اين هرچند
 اولين عنوان به قنبري وحيد دكتر آقاي اهتمام به كرماني مير كليات كتاب انتشار و

 همراهي و كمك با تا باشد فتح بابي نفيسي سعيد هاينوشتهدست مجموعه از كتاب
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   درآيد. عمل به حبس كرد نبايد را كتاب كه خواسته او اين امروز فرهيختگان
 نگهداري، در زير كه آقايان و هاخانم از ددانمي خود وظيفه يادگارها مركز
 اهتمام كتاب و انتشار چاپ چيني،حروف ديجيتال، بردارينسخه بندي،فهرست

- و فاطمه اميني ها: نيلوفر دلسوز بحرينمايد. خانم سپاسگزاري داشتند ارزشمندي

، ميراحمد نهضتي پوربهزادي حامد مهندس ،كالنتري مسعود دكتر آقايان: ؛زاده
  .و سيد مهدي تقوي مطلق
  

  رامين نفيسي 
 تهران - 1396ماه دي 



 

  مقدمه
او ميركرماني از شاعران سدة هشتم هجري است. اطالع ما در مورد زندگي 

الشعراي ترين منبعي كه در آن ذكري از مير به ميان آمده تذكرهاندك است. قديمي
از مير  3الدين كاشانيو تقي 2پس از آن اوحدي بلياني 1است. دولتشاه سمرقندي

 ،در كتاب تاريخ عصر حافظ اند. از ميان پژوهشگران معاصر قاسم غنيياد كرده
پس از او 4.كندگزارشي از كليات مير ارائه مي مبارزالدين ضمنِ معرفي مداحان امير

   5.در تاريخ نظم و نثر در ايران مير را معرفي كرده است سعيد نفيسي
ترين كند. جامعنيز در تاريخ ادبيات در ايران عين نوشته نفيسي را نقل مي صفا

كتاب  1386است. او در سال  پژوهش در مورد مير از آنِ سيدعلي ميرافضلي
شاعران قديم كرمان را منتشر كرد و در ضمن آن عالوه بر معرفي نسبتاً جامعي از 
مير، نزديك به هزار بيت از اشعار او را از ميان شانزده منبع خطي و چاپي استخراج 

ر كتابخانة االشعابا شناسايي نسخة خالصه و ارائه كرد.  پس از آن جواد بشري
اي ديوان سرايندگان قديم در دستنويس تازه«چشمة رحمت هند و نگارش دو مقالة 

اطالعاتي جديد و منحصر   8»ياشعاري نويافته از ميركرمان«و  7»االشعاراز خالصه
را براي  9»ميركرماني«مدخل  1395در سال  از ميركرماني به دست داد. ميرافضلي

هاي او و انشنامه زبان و ادب فارسي به رشته تحرير درآورد كه تلفيقي از نوشتهد
   10هاي بشري است.يافته

  نام و نسب و نشان
تنها كسي است كه نام و لقب شاعر را ذكر كرده است. به  الدين كاشانيتقي

نيز بر پايه اطالعي  سعيد نفيسي11است.» بهاالدين«و لقبش » محمد«نوشته او نامش 
محمدحسين 12نويسد.مي» محمد«االشعار داشته است نامش را كه از خالصه

الدين سيد شمس«االشعار از او با عنوان نويسي از خالصهبر پايه دست پناهاسالم
» مير«تخلصش  به نوشته كاشاني 13متخلص به مير كرماني ياد كرده است. »محمد

ها و بعضي از قصايد و قطعات و در ميان است. اين تخلص در پايان همة غزل
ياد » ميركرماني«هاي او آمده است. شاعر در چهار مورد از خود با عنوان مثنوي
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بيت يا ابياتي از مير نقل شده ذيل همين عنوان ها كند. معموالً هر جا در مجموعهمي
 كاشاني گفته است.» امير«است. در يك مورد شاعر تخلص خود را » ميركرماني«

نيز از  دولتشاه 14خوانده است.» امير«را او  ،هم در ضمن گزارش شرح حاِل شاعر
مير در نزد صاحبان تذكره و گردآورندگان  15ياد كرده است.» امير«او با عنوان 

امير 16،اي كه او را مفخرالشعراها از جايگاه وااليي برخوردار است به گونهمجموعه
  اند.خوانده17االمالزبده و عرصة معاني

  تولد و مرگ 
انه در ديوان اوست كه ما از زمان والدت او اطالع دقيقي نداريم. تنها يك نش

الي در مبحث ئاللسازد. مير در مثنوي درجرا به حوالي زمان تولدش رهنمون مي
  گويد: از چهل سالگي خود سخن مي» سبب نظم كتاب«

يب به ج ـــر فرو برده بودم  ـــبي س ش
دانهكــه نــاگــه خرد گفــت كــاي خرد

ــاري بســــاز ــادگ ــم روان ي ــظ ز ن
گذشــــت هل ســــال عمر عزيزت  چ

ن  م لم  غيــبد ظر تــا چــه آيــد ز  ت
مي خر زبــان...چرا بســــتــه  داري آ
ــــد روان ــاش ــه ب ــوازك ــن ــرور و دل پ

حال طفلي نگشــــت 18كه طبع تو از 

قرار اگر سروده است. از اين ه.ق 726دانيم كه مير اين مثنوي را در سال مي
-يا عددي فرضي مبني بر مرز ميان خامي و پختگي نباشد  اين چهل سال، تقريبي

 ويا يكي د ه 686متخلص به ميركرماني در سال  بهاالدين محمد - دانمميكه بعيد 
 سال قبل يا بعد از اين تاريخ به دنيا آمده است. 

كند قطعاتي است كه مير كرماني در ستايش آنچه اين تاريخ مردد را مرددتر مي
الدين عبداهللا همان قاضي و فخرالدين عبداهللا سروده است. اگر اين فخر فخرالدين

در دست  گرفته زمام حكومت كرمان را  .قه 699فخرالدين عبداهللا باشد كه در سال 
دستي جمعي از بزرگان كرمان به شاه بن سلطان حجاج و هماما در شورش محمود

سالگي شاعر دربار  13آن وقت پذيرش اينكه مير كرماني در  19قتل رسيده است،
  نمايد.فخرالدين باشد دشوار مي

هاي جزئي توجه كنيم. ها و اشارهبراي تعيين زمان مرگ او هم بايد به نشانه
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الدين كه در كرمان صاحب اعظم يكي از ممدوحين مير شخصي است به نام قوام
 الدين محمد صاحب عيار ممدوح حافظامالدين همان خواجه قواست. اين قوام

مقامي كرمان رسيده به قائم 756الدين در سال دانيم كه اين خواجه قواماست. مي
سروده است الدين اي كه در ستايش خواجه قواماز لحن مير در قطعه 20است.
مان سروده كه اين قطعه در همان سال اول حضور او در كر شودگونه استنباط مياين

توانيم عنوان كنيم كه مير حداقل تا اين تاريخ زنده شده است. بر اين اساس مي
يادآور شده است، گردآورندة مجموعة نظم  كه ميرافضليبوده است. از سويي، چنان

طاب «ق كتابت شده، از او با وصف ه. 763و نثر كتابخانة سليمانيه تركيه كه به سال 
قرار از اين21.دهندة درگذشت شاعر قبل از اين تاريخ استياد كرده كه نشان» مرقده

  ق درگذشته است. 763تا  756هاي بين سالاحتماال ميركرماني 
  االشعارمير در خالصه

ترين منبعي كه به شود، جامعاستنباط مي هايي كه از كليات ميربه غير از اشاره
» ذكر مير كرماني«، در ذيل الدين كاشانيعار است. تقياالشمير پرداخته خالصه

  نويسد: مي
نام او محمدست و لقب بهاءالدين و تخلص مير. از كبار مشايخ اهل    

كرمانست. عالم بود بعلم ظاهر و سخنگوي در دقايق علوم و حقايق آثار. و در غزل 
گويد. اگرچه ديوانش و بلند ميطبعش خالي از همواري نيست و سخن را صوفيانه 

در ميان مردم متعارف نيست. اما سخن او در رسايل فضال مسطور و مذكورست. 
ديوانش قريب بششهزار بيت هست، تمام حقايق و معارف و در علوم باطني مريد 

از اصحاب شيخ  السمنانيست كه او الدوستيالدين عليالعارف ابوالبركات تقيشيخ
مكرر ميگفته كه من  الدولهاست كه منقولست كه شيخ عالء الدين عالءالدولهركن

ام كه ام كه ميگفت: يا شيخ! تجلي ذات را چنان دانستهدر اعتقاد، تابع علي دوستي
كند آن تجلّي صورتي نباشد و حق تعالي ي صورتي ادراك ميسالك در وقتِ تجلّ

را از اين صورت منزه بايد داشت. اما آنرا تجلّي حق بايد دانست چنانكه موسي 
هر كه گويد خدا درخت بود كافر شود و » اني انا اهللا«السالم از درخت شنيد عليه



 كليات ميركرماني   22

دين نوع اعتقاد هر كه گويد اين سخن نيست هم كافر شود. پس تجلّي صوري را ب
او را ثنا گفته و اين معني را از وي پسنديده  بايد كرد و درين سخن شيخ عالءالدوله

  داشته. 
اما امير در بدو حال بطريق تجارت با اموال بسيار بطرف خراسان افتاد و در 
شهر سمنان بر بنّاپسري مخطط عاشق شد و در آن شهر ساكن گشت و در محلّه 

  آن پسر مسجدي وسيع طرح كرده آن پسر را باني آن مسجد گردانيد. 
ده از حد انواع رعايت و تلّطف همه روزه نسبت بايشان ميكرد و تعامات زيا

بتقديم ميرسانيد تا آنكه مسجد (؟) بعد از سه سال تمام شد و هر چه داشت صرف 
گفت و اختالط شده بود. آخراالمر مير ساكن آن مسجد شد و با هيچكس سخن نمي

بود. اما آنجا كه االوقات در مالزمت مير ميكرد مگر با آن پسر. و پسر نيز دايمنمي
عشقبازي مير قانع نبود و از اطراف و جوانب، ديگران استغناي حسن باشد بمجرّدِ 
ساخت و كمند دلربايي در گردن شوريدگان بيابان را نيز مسخّر عشق خود مي

انداخت. و باخرِ كار با جواني زيبا طلعت از مالزمان حاكم آنجا سر و هوس مي
د. و آنجا كاري آغاز نهاد و او نيز بغلباتِ عشق در افتاده و هر دو با هم درساختن

باشد. آن پسر از مير فراموش كرده و مدتي مديد سيد را كه بيوفايي معشوقان مي
نديد. مير از اين حالت بسيار پريشان گرديده سراسيمه و سودازده شد و باين 

  مترنّم گشت:  مضمون رباعي سيدعلي همداني
ــــدلتنگم و ديــدار تو درمــانِ من نگِبي تس ندانِ منســـتر نه ز ما خت ز ر

ني ت يچ  ه بر  مبــاد و  لي  يچ د ه جانِ منســـت بر  آنچ از غم هجران تو بر 
القصّه، هر چند مير زاري از حد گذرانيد و لباس شكيبائي بدست جزع چاك 

طاقت شده روي بر خاك ماليد و گردانيد، هيچ فايده نكرد. روزي در آن مسجد بي
ود بناليد و آن پسر را نفرين كرد. اتفاقاً تير دعاي بنوعي كه كس را طاقت استماع نب

آن سيد رنجور بهدفِ قبول رسيده آن پسر در آن چند روز از باالي بامي افتاد و 
  هالك شد. 
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  شعر
مالي مد ك يد آ پد نت را   چو حســـ

ــــتيقين مي  دان كــه ذات اليزالس
ــي  ــد زوال ــد آي ــدي ــت را پ ــال ــم  ك

ــــت نزّه از زوالس م لي كــان   كمــا
اين سخن بر اهل بينش روشن و مبرهنست كه مجرم جفاجوي را از اي عزيز! 

مكافات ببايد انديشيد و از عقوبت آن ياد بايد كرد. چه، اگر چند روزي ترقي از 
مراتب عشرِت اين دنيا[ي] فاني دست دهد و در آزار همگنان كوشد در آخرت 

همان درين  تنزّل درجات عشرت ميّسر گردد و بعذابِ ابدي مكافات يابد، بلكه
عالم اگر چند روزي گل مراد چيده در چمن عزّت بر مسند عشرت نشسته و در 
خواري ديگران كوشيده، آخراالمر در زاوية خواري و ناكامي منزوي خواهد گشت 
و از تيغ جفاي انتقام روزگار مخذول خواهد شد. چنانچه آن پسر با آن سيّد صالح 

يد، الجرم بطريق مكافات المي به وي سبب دوري گزغدر انديشيد و از وي بي
رسيد كه هيچ طبيبي عالج آن نتوانست كرد و نيز ممكن نيست كه كسي از ساغر 

اي نوشد كه بخمارِ بال مبتال نگردد و محالست كه كسي در چمِن ستمكاري جرعه
  اعمال نهاِل بيداد نشاند كه ثمرة عقوبت و عذاب بر ندارد. 

  شعر
ك ظل  كه تخم حن ــــت  اشــــتابلهي را  نبــايــد داش كر  نيشـــ معِ   ط

الدين علي العارف ابوالبركات تقياما مير بعد از فوت آن پسر بهدايت شيخ
از عشق مجاز بحقيقت رجعت نمود و مدت هفت سال از صومعة  دوستي السمناني

شيخ بكسب علوم حقيقي اشتغال نمود و بعد از آن از شيخ اجازه طلب كرده به 
بود و معني كه در خاطر ايشان وطن مالوف خود رجوع كرد و در آن ديار مي

ا آنكه داد تپرتو[مي]انداخت آنرا به زيور نظم درآورده در نظر عارفين جلوه مي
بحكم، كل شيء هالك الّا وجهه، وديعت جان بقابض ارواح داد. و تاريخ وفاتش 

   22معلوم نيست.
اما ارتباط با 23هايي از اين دست بيشتر ساخته ذهن اربابان تذكره است.داستان

از نظر تاريخي با دورة حيات ميركرماني مطابقت دارد.  شيخ ابوالبركات علي دوستي
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دانيم كه او از نامشخص است، اما مي علي دوستيتاريخ والدت و مرگ شيخ
در  ) است. عالءالدوله.قه736(متوفي  الدوله سمنانياصحاب و ارادتمندان عالء

شيخي خانقاه روضة سمنان را با موقوفات و حق تصرف بدو مقرر كرده   718صفر 
 اي از رابطه و يا ارادت او به شيخ علي دوستياما در ديوان مير هيچ نشانه 24است.

  وجود ندارد. 
عصر و ظاهراً رقيب هم شاعر -همچنين صاحبان تذكره از ارادت خواجو

از  خواجو عجبا كه با وجود اينكه25.اندخبر داده به عالءالدوله سمناني -ميركرماني
اي به ترين اشارهكوچككند، عصر و پيش از خود ياد ميچندين نفر از مشايخ هم

در ستايش  گويند خواجوندارد. حتي رباعي معروفي كه مي عالءالدوله سمناني
به هر روي بر پايه  26سروده در هيچ كدام از نسخ كهن ديوان او نيست. عالءالدوله

اين دو شاعر كرمانيِ هم عصر، ارتباط آنها با حلقة صوفيان سمنان بعيد به  اشعار
ن حال اگر مجبور شويم ارتباط يكي از اين دو شاعر كرماني را با آيد. با اينظر مي

 دانيم خواجوست نه ميركرماني. چرا كه اوًال ميصوفيان سمنان بپذيريم آن خواجو
دهندة  شعر مير محصول يا بازتابجز اين اصوالً 27حداقل تا خراسان رفته است.

مكرر با آن  و مرادي نيست، چيزي كه در ديوان خواجو يك تربيت خانقاهيِ مريد
  .يممواجه

 -سالگي 40يعني – 726اللئالي كه مير آن را در سال جز اين در مثنوي درج
كند كه چهل سال از عمر خود را به هوا و هوس گذرانده سروده است، اذعان مي

سالة خانقاه شيخ علي ي هفتهااست. بعيد است كه اگر مير تا اين تاريخ رياضت
خورد. پس از اين تاريخ بر را متحمل شده بود بر عمر گذشته تأسف مي دوستي

و اعيان كرمان به احتمال  و وزرا و بزرگان آل مظفر مبارزالدين پايه مدايح او از امير
اي از سفر كرده است و نشانهدر كرمان زندگي مي -جز يكي دو سفر -زياد مير

  ساله به سمنان نيست. هفت
سه بار از  اين است كه كاشاني الدين كاشانينكته ديگر در مورد روايت تقي

نانچه از اين رو شايد مير از سادات كرمان باشد. چ ؛كندياد مي» سيد«مير به عنوان 
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-االشعار نيز از او با عنوان سيد ياد كردهدر عنوان يكي از نسخ ركن دوم خالصه

همچنين بنا به روايت تاريخ راقم يك مير كرماني ديگر هم داريم كه سيد و 28اند.
بسيار بعيد به نظر 29 درگذشته است. 892اين مير در  .از قضا نامش محمد است

  هويت اين دو مير را خلط كرده باشد.  الدين كاشانيرسد كه تقيمي
  چند نكته ديگر 

-شود اوضاع نامناسب معيشت اواز جمله مواردي كه از كليات مير استنباط مي
است. مير در دو جا از اوضاع بد اقتصادي خود و مردم  -حداقل در مقطعي از زمان
ي است در مدح صاحب اكند. مورد اول در ابتداي قصيدهكرمان و بردسير ياد مي
  :اعظم فخرالدين منوچهر

ـــت دوران  مرا چون خرد ديد كز دس
ــــيــر كــمــنــد بــال و حــوادث  اس
عاجز يام مســـكين و   گه از جور ا

  

 دلي هســت پر خون و حالي پريشــان 
 گرفتــار بنــد غم و رنج و حرمــان
نگ و حيران  گه از فرط افالس دلت

 

است كه از پايان افتادگي دارد و احتماالً براي دريافت كمك  ايو ديگري قطعه
  از يكي از بزرگان سروده شده است: 
 امروز در حوالي كرمان و شهر و دشت
 هر چند پيش اهل جهان جان عزيز بود
ـــير بود نان هزار بار  در مصـــر بردس
مان عزيز بود ـه پيش كري ــ مان هميش  مه

تر  يز عز بود نــان  فتــاب  قرص آ  از 
 بين كه نان بود از جان عزيزتراكنون ب

عان عزيزتر يعقوب را ز يوســـف  كن
مان عزيزترو عام ز مه  اكنون بود ط

  يادكرد كرمان
جز مورد ذكر شده مير در جاي جاي اشعارش از كرمان ياد كرده است. گاه 

  كرمان را ستوده است: 
ضرت جانان كه مي  بردپيغام من به ح

ـــت تادهچون آدم از بهش  امبرون اوف
 بردمكتوب من به خطة كرمان كه مي 

 بردبازم به سوي روضة رضوان كه مي
  گاه از يمن قدوم ممدوح براي كرمان گفته است: 
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 شهر كرمان خوشتر از بتخانة چين آمده است  دست حكومت تا نهادشخص عدلت پاي بر
  گاه كرمان را نكوهيده است:

ند مير چو ايوب كه ك به  فت صـــبوريآن  مان نتوان ر حال ز كر به هر  كه  زيرا 
  اما بيشتر موارد يادكرد مير از كرمان مربوط به مفاخرة او در شاعري است: 

جهــان طراف  بر ا حفــه  ت برد  ير  م ـــافر كه در اين عهد ز كرمان گذرد غزل  هر مس
    

ـــعر مير متــاعي نفيس بــه ارمغــاني اهــل خرد ز خطــة كرمــان تر نبرد كسز ش
    

ـــــعـــر آبـــدار مـــيـــر امـــروز ــان ز ش ــــهــر كــرم ــاي گــوهــر ش ــود دري ب
هاي مير، او مدتي ساكن اصفهان بوده است. مير از اصفهان بر پايه يكي از غزل

  كند:به نيكي ياد مي
رومالوداع اي دوستداران كز صفاهان مي

همچو آدم كردم از ديده روان سيالب خون
بر سرير سلطنتمدتي بودم چو يوسف

رومبا دل پر درد و چشمي گوهرافشان مي 
سوي زندان مي ستان جنت  سراب رومكز 
سوي چاه كنعان مي شت  رومدولتي برگ

بعيد است كه مقصد بعدي مير كه از نگاه او زندان و چاه كنعان است كرمان 
يند و احتماالً تواند بنشبه خوبي در جايگاه قافيه اين غزل مي» كرمان«باشد. چرا كه 

  داد. مير يا هر شاعر ديگري اين فرصت را از دست نمي
  مذهب مير 

  است:  هاي شيعيگرايشداراي  او  گويا بر پايه يكي از رباعيات مير
ـــي بي خللي خواهــد بوددر دين كس

كان ـــد و كون و م باش ـــپهر  تا دور س
بود  خواهــد  مهر ولي  كــانــدر دل او 

لي ع گي  بزر موس  بودنــا خواهــد 

  از كليات ميركرماني  يگزارش
الي و ئاللبيت است كه شامل دو مثنوي درج 7201كليات مير در مجموع 

بند، اي از قصيده، غزل، قطعه، مسمط، تركيباللطائف و همچنين مجموعهمجمع
از اشعار مير گردآوري  و بشري رباعي و مفردات است. ما آنچه را كه ميرافضلي
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 اند با نسخة نفيسي مطابقت داده و آنها كه در نسخه نفيسي نبود به متن افزوديمكرده
  ايم. در زيرنويس يادآور شده آن را ماخذ و

  شاعر و شاعران ديگر  ميرِ
ـــعر  مير  كرماني ـــدند مشـــتري ش ـــاكنان عراق ش ـــان و س ـــافران خراس مس

است؛ به  دوره شدن با حافظسرايان قرن هشتم همهاي غزليكي از بدشانسي
و  شوندكران او گم مياي كه هر قدر هم درخشان و فروزان باشند در نور بيگونه

را از گردونه اين رقابت  آيند. اگر حافظدر مقايسه با او درجه دو به حساب مي
 بسيار زياداز شعر مير  تأثيرپذيري حافظ احتمالهرچند كه  ــ نابرابر خارج كنيم

سرايان قرن هشتم طراز با ديگر غزلبايد بگوييم كه مير كرماني توانسته هم ــ است
 سراي قابلي نيست اما در قصيده و به ويژه غزل توانمند است.پيش بيايد. مير مثنوي

چنان كه عري ندارد و آناي جز شاآيد مير پيشهچنان كه از كليات مير برميآن
 آيد مير كرماني بخشي از عمر شاعري خود را در دربار ايلخاناناز ممدوحان او برمي

سپري كرده است. او  و بيشتر آن را در خدمت حكام و وزيران و اميران آل مظفر
خواند كشور سخن ميگويد و خود را امير گاه در ستايش شعر و شاعري سخن مي

  اند: كه سخنش را سخنوران ستوده
يرم م خن  من كــه در كشــــور ســــ
ــــت ـــعر من عين آب حيوان اس ش

ـــف ــــت نــاس ـــخنم گوهري اس هتــس

يرم  گ جهــان  ــــة  عرص خن  ـــ بــه س
جان اســــت فت خالصــــة  طا در ل
ــه ــت ــف ــوران گ ــــخــن ــدحــت او س م

شاعران پندارد كه تصميم به ترك آن گرفته است و بر و گاه شاعري را كفر مي
  تازد:دانند ميگوي كه ردف را از رديف باز نميبيهوده
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شـــركا ترك شـــاعري گفتم تز خســـّ 
گوي پيدا شـــدز بس كه شـــاعر بيهوده

هزار بيــت بگوينــد و نگــذرد هرگز
فاعالت و مفعولن جوابشــــان بود از 
تهي ز معرفت و علم و حكمتند و خرد
ند رديف را از ردف ندا باز  كه  كســـي 

ـــعر گر آبي خورد حرامش باد ز بحر ش
  

كه هست شاعري امروز كفر در همه حال 
گرفت اهل ســخن را ز فكر شــعر مالل

يال يالخ به خ ـــان  بازي و معني بكرش
ـــوال ند س هامشــــان كن اگر ز معني اي
مال ماال ولي ز دعوي و الف و دروغ 

ـــعر انوري خذه بر ش ند موا مال ك و ك
ـــحر كه مي ند تجنيس را ز س حاللندا

 

از جمله موارد ديگري كه در مورد شاعري و شاعران در كليات مير بازتاب 
عصران و پيشينيان ين از شعر همتوان به مفاخره، يادكرد شعراي ديگر، تضمدارد مي
  كرد.  اشاره

  هاست: هاي مير معموالً در پايان غزلمفاخره
ـــتنــد ليكن ـــي هس ـــيرين غزل گويــان بس ميرتر از نگويــد كس غزل ش

كه ميزالل چشـــ جانمة حيوان  يد  ماني فزا عار مير كر ـــ ـــت ز اش بارتي اس ع
كه شبي سر در جيب فرو  گويداللئالي ميدر جايي ديگر در مقدمه مثنوي درج

 زبان را بسته ندارد: برده بود كه خرد از او خواست 

چــو غــواص بــحــر مــعــانــي تــويــي
بود تر  م ك تو  چون  پروري  خن  ـــ س

گــوش كــرد گــهــر درّ نــظــم تــو در
ــي ــو م ــظــم ت ــاتز ن ــارد آب حــي ب

ــــاعري در جهــانتو را مي ـــزد ش س
ــاز كــن ــــخــن ب ــان س ــــت ــوس در ب

با من خرد كرد زين ـــان خطابچو  س
  

ــي  ــظــام ــان را ن ــي جــه ــوي ــي ت ــان ث
ــود ــرور ب ــو روح پ ــار ت ــــع ــه اش ك

ـــعر تو مي ــــادي ش نوش كرد بــه ش
نبــات عرت آب  ّر شــــ برد شــــك
ــــان ــــد زبــان تو گوهر نش كــه بــاش

كنچو يي آغــاز  كرخــا ـــ طوطي ش
ـــودم زبــان در جواب چــه گفتم گش

  

ـــعر ـــتم تــا برم نــام ش كــه من كيس
هره ب عريمرا  ــــا ــــت از ش نيس اي 

ــوز ــن ــم ه ــاز دان ــه ردف از روي ب ن
ــــخــن پــروريمــنــم چــاكــر هــر س

  

عه  يا جر ـــعرو  جام ش ـــم از  اي نوش
ــــاحــري ــبــود مــرا قــدرت س كــه ن
ــوانــم هــنــوز ــه تــركــيــب كــردن ت ن

ــــخــن پــروران را مــنــم چــاكــريس
  



 29مقدمه   

 

هاي بينيم كه مير در اين قطعه هم مفاخره دارد و هم فروتني. اما اگر مفاخرهمي
 هاي او در شاعري اندك است. او در دو جا سخن سعديمير بسيار است فروتني

  را از سخن خود برتر دانسته: 
سعدي ست چون گفتة  تحسين استاگر انصاف دهي اليق صد غزل مير وليني

ــعدي ــد هيهاتبه گرد گفته س ـــهوار كجا رس كالم مير كــه برد آب لولوي ش
است و در  رسد مير از ميان پيشينيان در غزل تحت تاثير سعدير ميظبه ن

  قصيده بيشتر به اميرمعزي توجه دارد.
  را ستوده است: مير در يك مورد هم عراقي

ـــد باش ـــاقي  تا مي و س در بزم جهان 
ين همــه روي زم بود كــه در  ن يكن  ل

باشــــد  باقي  نه  ما يا ســــاعتي از ز
ثل عراقي ـــخني م ـــيرين س ـــد ش باش

  كند: جز اين مير در چند مورد از شاعران ديگر هم ياد مي
سبق صيده كز آب حيات برده  تحســين كندم روح انوريبه صــد زبان  در اين ق

يان نمي كان در ب مدح تو  ـــوق  يدز ش ني آ برآيــد ز خــاك خــاقــا عره  ن هزار 
ذكر نام شاعر مير همچنين بيت يا ابياتي را از شاعران ديگر، گاه با ذكر و گاه بي

  تضمين كرده است:
  :از عراقي

ـــنــه ين تش چن ــــالمــا  و زالل وص
ــــق مــي ــــازمــطــرب عش ــوازد س ن

ــال  ــاالم ــه م ــت ــرف ــم گ ــال ــه ع ــم ه
ــــنــود آواز ــــقــي كــو كــه بش عــاش

 )64 ؛ مير،300-299،(عراقي

  : از سعدي
ــا ــايــد كــه هــر چــه ي ــار ب ــد كــنــدري ــن ــار ك ــي ــت ــراد وي اخ ــر م ب

 )69 ؛ مير،441، (سعدي

ـــمن و دوســـت كه دل هر دو در تصـــرف اوســــت از خدا دان خالف دش
 )71 ؛ مير،29، (گلستان سعدي

هاني را بت خواهم پيمود ج بســيار ســفر بايد تا پخته شــود خامي من در طل
  )351 ؛ مير،594، (سعدي

  : از نظامي
كرده گويــدفلــك را  عزول و  م ين« اي  ث ي غ ت لمســـ غيــاث ا ني يــا  ث غ »ا

 )143 ؛مير،308(خسرو شيرين، 
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  :از انوري
ـــت هــزار نــقــش بــرآرد زمــانــه و نــبــود يكي چنانكه در آيينة تصـــور ماس

  )219 ؛ مير،41، (انوري
  :از ظهير فاريابي

ـــل جمال تو مير كوته كرد »به ماهتاب چه حاجت شـــب تجلي را« زبان ز وص
  )192 مير،؛ 486، (ميرافضلي

  ممدوحان مير كرماني
  الدين عراقيخواجه تاج

را ستوده است. احمدبن  الدين عراقيمير كرماني بيش از همة ممدوحانش تاج
الوزا از اكابر واليت به نوشته دستور الدين عراقيتاج بن علي معروف بهمحمد

 695ه.ق) در سال  702-694( الدين محمدشاهوقتي كه سلطان مظفر30كرمان بود.
الدين جان و نواحي آن و بم را به تاجبه حكومت كرمان رسيد حكومت سيره.ق 

ق) حكومت ه. 704-702( جهانشاهالدين شاه قطبپس از مرِگ محمد 31سپرد.
امير كه ه.ق  741تا  704از  .مستعجل بوداو كرمان را در دست گرفت اما دولت 

 محمد الدينكند حكومت كرمان در دست ملك فخركرمان را فتح مي مبارزالدين
در تمام يا  الدين عراقيآيد كه تاجبه نظر مي .است روزنيك الدينو فرزندش قطب
ورد احترام بوده است. پس ها در سلك بزرگان و معاريف كرمان و ماغلب اين سال

كه به دستور امير  ه.ق 746يا  745تا سال رسد نيز كه به وزارت مي 741از 
در كرمان  در سلك مردان طراز اول حكومت آل مظفر شودكشته مي مبارزالدين

برد همين كه صاحب تاريخ فرشته از او نام مي الدين عراقياگر آن تاج .است
الدين ق تاجه. 688از همة اينها و به سال  مورد بحث باشد، پيش الدين عراقيتاج

 فيروزشاه خلجي الديندر دربار سلطان جالل به همراه امير خسرو دهلوي عراقي
  32برده است.به سر مي

مردي بسيار شعردوست بوده و خود دستي  الدين عراقياين تاجبه هر روي، 
در شاعري داشته است كه در ميان شعراي عراق به جود و سخا موصوف و اشتهار 

به دستور همين تاج  33شدند.ور ميداشت و اكثر شعراي عراق از صالت او بهره
شود.  آوري ميجمعديوان اشعار او  است كه چند سال قبل از مرگ خواجو عراقي



 31مقدمه   

 

وروز را به نام او گل و ن ،الدين را ستودهنيز عالوه بر اينكه در قصايد مكرري تاج
 ياد الدين عراقياالنوار بسيار از تاجكرده و در هماي و همايون و همچنين روضه

نامه را محبته.ق  722نيز در سال  ، همشهري او عماد فقيهكرده است. جز خواجو
بر جاي مانده است  به نام او ساخته است. همة آنچه از ديوان بهاالدين ساوجي

  است. قصايدي در مدح خواجه تاج عراقي

  شاهالدينقاضي ركن
ي منظوم است كه خطاب به خواجه محضر در ديوان بهاالدين ساوجي

نوشته شده و از او خواسته  اهللا همدانيفرزند رشيدالدين فضل الدين محمدغياث
نفر از بزرگان  25 .الدين علي عراقي صادر نمايدشده تا حكم كرمان را به نام تاج

اند. گواهي منظوم نوشته محضر بر راستي و درستي مضمون شهر از جمله عماد فقيه
است. شايد  انيشاه اسالم عبدالعزيز كرمالدينظم ركننفر موالنا اع 25يكي از اين 

  باشد. شاه همان عبدالعزيز كرمانيالديناين قاضي ركن

  الدين:صاحب اعظم غياث
الدين كه بايد الدين ياد كرده است: يكي صاحب اعظم غياثمير از دو غياث

ق ه. 736اهللا همداني باشد كه در فرزند خواجه رشيد فضل الدين محمدهمان غياث
نيز  كند، حمداهللا مستوفيدرگذشته است. مير از او با عنوان وزير بن وزير ياد مي

الدين از اين غياث34الدين خواجه رشيد را با همين عنوان خوانده است.غياث
اند. هماي و يسندگان بسياري او را ستودهدوست بود كه شاعران و نووزيران ادب

- ، ترجمه درهنگارستان معيني جويني، اوحدي مثنوي جام جم ،همايون خواجو
 و چندين اثر ديگر الدين ارموياالنوار سراج، مطلعبار ناصرالدين منشي كرمانياالخ

 35الدين وزير استهمه به نام غياث
الدين دو بار ياد است. مير از اين غياث شاهالدين زنگيالدين ديگر، غياثياثغ

تاريخي اين دوره فقط از  الدين كيست. كتبكرده است. معلوم نيست اين غياث
به قصد مقابله با امير  كه شاه شجاع ه.ق 765ال س .اندياد كرده شاهيك زنگي

كه كوتوال قلعه  شاهكند، پهلوان زنگيكرمان حركت مي بهاءالدين دولتشاه به سوي
  36آيد.مي سيرجان است به استقبال شاه شجاع
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  ناصرالدين:
رش آب حيات و از نثاين ناصرالدين كه مير كرماني يك قطعه به نام او دارد 

يك بيت  مير در 37است. بارد به احتمال قريب به يقين ناصرالدين منشي كرمانيمي
  گويد:از همين قطعه مي

  سهاست آفتاب تو منير راي جنب به              فلك معزول» منشي«انشي تو  به دور
 ، خواجه عميدالملك وزيرتوان به فخرالدين منوچهراز ديگر ممدوحين مير مي

 ،الدين، قاضي ظهيرالدين علي، خواجه زين، عالءالدين حسينصاينفرزند شمس 
، الديناهللا، جاللفتح الدين، شرفالدين، شهابالدين، نجمالدين بوالفتحقاضي نظام
و قرن  ها در تواريخ آل مظفرنام برد. اكثر اين نام ، فخرالدين مسعودضياءالدين

هايي توان گفت كه اين اشخاص همانهشتم هجري آمده است، اما با قطعيت نمي
 38ها ياد كرده است.هستند كه مير كرماني از آن


