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براي آنان که جاذبۀ جاوید وجودشان ،

آهنگ ماندگار نگاهشان

و معناي عمیق مهرشان

را برایم خوشتر کرده است ."صداي سخن عشق "



چکیده

ارشان که پیشینیان در قالب آثشۀن و اندیفی است که فرهنگ ، تمددر بیان ارزش تصحیح متون گذشته ، این نکته کا

راسـته در  آبه گونـه اي احیـا شـده ، آسـان و     شده است ،کتابخانه ها به فراموشی سپردهةسالهاي متمادي در محدود

اختیار همگان قرار می گیرد.

ات ، متن دیوان و تعلیقات تقسیم شده است.یه بخش اصلی کلّرساله به ساین

او ، روش کارةشاعر، اوضاع ادبی و سبک شعري دورات که در آن به موضوعاتی چون زندگی یپس از بیان کلّ

حات ، و ... پرداخته شده ، مهمترین بخش یعنی متن اصلی دیوان و در ادامه ، تعلیقات شـامل معنـی لغـات و اصـطال    

فهرست لغات و ترکیبات و فهرست اعالم آورده شده است. 

یافتن دیوان شـاعري بـا نـام    ،روش تحقیق به این صورت بود که پس از جستجو در چندین فهرست نسخ فارسی

ن و صـحیح  قـدیمی تـری  هـا، صویر آن نسخ از کتابخانه تۀتهیوی از آن موجود بود خطّۀنسخچهارمانی شیرازي که

اساس قرار گرفت و بدون هیچ تغییري نوشته شد . سپس اختالفات ۀنسخبا تأیید استادان گرانقدر، دیوانۀترین نسخ

اس ، با م و حسمهۀدر این مرحل.یح انتقادي پرداخته شدحآن با دیگر نسخ بررسی و پس از توضیح نسخه بدلها به تص

وزن اشعار ، متن اصـلی بدسـت   ه بهشاعر و در برخی موارد با توجةدر نظر گرفتن ترکیبات و سبک دورل فراوان ومأت

.آمد

ی چـاپ نشـده اي را بـه گونـه اي احیـا و      ح ، دیوان خطّیح دیوان مانی شیرازي این است که مصححهدف نهایی تص

عرضه کند که نزدیک به اصل نسخه باشد.
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یک

پیشگفتار

آن همهود بندگی ازـخدایی از تو ببود نشان همه                  و پیداــی ز بود تــــزه

همهزهی صفات تو مستغنی از بیانزبان کیست که سازد بیان صفات تو را             

وضـوع ایـن   آراسـتم کـه م  سخنم را با ابیاتی از مانی شیرازي در ستایش سخن آفرین بی بـدیل  ابتداي

رساله ، تصحیح دیوان اوست .

ه اسـماعیل آغاز کار چنین بود که پس از یافتن چهار نسخۀ خطّی از دیوان مانی شـیرازي ، شـاعر دورة شـا   

ـ     ،اول صفوي و تهیۀ تصویر آن نسخ از کتابخانه ها د اسـتادان قدیمی ترین و صـحیح تـرین نسـخه بـا تأیی

حیح و سپس به صورتی که در بخش کلّیات توضیح داده خواهد شد ، این تصـ گرانقدر نسخۀ اساس گرفت 

با دقّت و اشتیاق فراوان به پایان رسید .

رتیـب  تل یکسان نبودن ترتیب اشعار در چهار نسخۀ خطّی و همچنین سـهولت اسـتفادة خواننـدگان    به دلی

ه الفبایی شده است .دیوان بر حسب قافیتمام اشعار این 

ت و براي کامل تر شدن این تصحیح ، پس از متن دیوان مانی شیرازي بخش تعلیقـات شـامل فرهنـگ لغـا    

اصطالحات دشوار ، فهرست لغات و ترکیبات و در انتها فهرست اعالم آمده است .

ـ  دکتـر فـرنگیس پر  در پایان از استادان فرزانه ، دکتر ابولقاسم رادفر ، دکتر جعفـر مقـدس ،    ق ویـزي و محقّ

و و بـا مهـر  رانقدر آقاي مهدي مداینی که در تمام مراحل تصحیح این دیوان بزرگوارانه مرا یاري کردنـد گ

تبـی  آقـاي مج بر من ارزانـی داشـتند و همچنـین از   سخاوت آگاهی هاي ارزشمند خویش را در این زمینه

م .ت سپاسگزارعبدي که با لطفی بیکران مرا در تنظیم نهایی این رساله همراهی کردند ، بی نهای
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مختصري دربارة مانی شیرازي

ود کتاب با توجه به چنامادربارة مانی شیرازي ، شرح کامل و دقیقی نوشته نشده است
ران و ه که احوال مختصري را از این شاعر بیان کرده انـد ، مـانی شـیرازي از شـاع    تذکر

اه شـاه  سـپ اشان اوایل قرن دهم بود که در ابتداي حال زرگري می کرد ، در جوانی به نقّ
ید ، به شاه اسماعیل عشق می ورزصفوي پیوست و به مراتب عالی رسید،ل اسماعیل او

دلیـل  ب بود ، به ایـن هنرهاي خود را بر وي عرضه می داشت و در دربار او بسیار مقرّ
طولی نکشید که مورد حسادت اطرافیان واقع شد .

ي دیگـر  نجم زرگر و در کتابهـا ، سعایت امیرتحفۀ سامی وهفت اقلیم تذکرة در
.اسـت ذکر شدهبه فرمان شاه اسماعیل ،جم ثانی عامل به قتل رسیدن مانی سعایت امیر ن

ه بـه جوو را یک شخص دانسته اند اما با تبه نظر می رسد برخی از تذکره نویسان این د
رزرگـ تواریخی که احوال صفویه در آنها آمده است ، نجم زرگر وکیل نخسـت و نجـم   

ی ثـانی  امیر نجم رشته. ق . 914شاه اسماعیل در سال دومین وکیل شاه اسماعیل بود . 
رگ این ما به مقام وکالت برگزید و بسیار به او عالقه داشت به طوري که وقتی پس از ر

یـن لقـب   ارا نجم ثانی لقب داد. جانشین وي کرد ، اووکیل ، امیر یار احمد خوزانی را 
ذکر مورخان صفوي نام اصلی یار احمد خوزانی را کمترز آن پس نان معمول شد که اچ

.رده انداو را به همان لقبی که شاه اسماعیل به وي داده بود ، نام بکردند و عموماً
ضـرت  نجم جان به حق تسلیم کـرد و آن ح :« .... آمده است عالم آراي صفوي در

نعـش  ه بود ، او را بر نمی داشت ؛ وچنان او را برداشت که اگر سلطان حیدر فوت شد
ر او را به جانب نجف اشرف بردند . چون نجم فرزند رشید نداشت ، شـاه ، رئـیس یـا   

ردن گـ د می دانست . جاي او را که وکالت شاه بود و مهر شاه در یاحمد خوزانی را رش
می نمنجم بود ، مرشد کامل ، رئیس را به وکالت نفس همایون سر بلند نمود . گفت : 

ار یرئیس خواهم نام نجم همیشه در زبان من باشد ، تو را نجم ثانی بگویند . آن بود که
1».... احمد خوزانی نجم ثانی شد .

به دلیل همین شباهت اسمی و اختالف ذکر این نام در تذکره ها به دو صورت امیر 
ـ  نجم زرگر و امیر نجم ثانی ، به درستی مشخص نیسـت کـه مـانی شـیراز     امی ي بـا نم



٣

مـانی در یکـی از  خـود اشـارة ه به با توجحمصحکدامیک به قتل رسیده است ؛ به نظر 
غزلهایش می توان گفت امیر یاد شده ، وکیل دوم شاه اسماعیل ، نجم ثانی است :

»انی ام اندیشه کن که خاك ره شاه ثبه کی ؟اي چرخ ! با من این همه بیداد تا « 
)،ب146غ (

شرحی حاوي نکات تازه دربارة کشته شدن مانی نوشـته تذکرة روز روشنصاحب
رد کـ که مضمون آن چنین است : مانی به شاه عشق می ورزید . روزي شاه او را احضار 

که بـر  جازة پاي بوسی داد . مانی به جاي آنو دلیل عشق ورزي اش را پرسید و به او ا
ار ، این کحسد می بردندپاي او بوسه زند ، ساق پایش را بوسید . اطرافیان شاه بر مانی 

کـی از  یجلوه دادند و شاه را به قتل عاشق خود برانگیختنـد . شـاه   ستاخی او را دلیل گ
ا از وز او ررهاي بسیار تا سه قورچیان را مأمور قتل مانی کرد . دوستان مانی با دادن طال

دي این قتل باز داشتند . روز چهارم شاه اسـماعیل او را بخشـید و بـراي نجـاتش قاصـ     
ـ فرستاد ، اما قاصد دیر رسید و حکم بخشش هنگامی به قورچی ابالغ شد کـه مـانی    ه ب

قتل رسیده بود . گویا هنگام مرگ غزلی را با مطلع زیر براي محبوبش سرود :
»ن بود ؟ ز پادشاهی حسن توام مراد ایداد این بود ؟     ظلم بکشتی ، طریق مرا به « 

)93غ (
ـ سال فوت این شاعر جایی ذکر نشده است .  می امیـر  ااگر بنا بر احتمال اندك ، نم

در زمان یعنی.قه .915یا 914، وي باید در سال نجم زرگر را عامل قتل مانی بدانیم
ده شـ وکالت این امیر به قتل رسیده باشد و اگر سعایت امیر نجم ثـانی موجـب قتـل او    

امیـر دوم کشـته   یعنی در سـالهاي وکالـت   ه . ق . 918-915در سالهاي ، احتماالًباشد 
تاریخ فوت او از سالدرست باشد ،تذکرة روز روشن شده است و اگر روایت صاحب 

ـ ،.ه . ق 930زمان تاجگذاري شاه اسماعیل ، تا سال ،.ه . ق 907 ن شـاه  زمان مرگ ای
صفوي ، در هاله اي از ابهام قرار دارد .

2.خاب تبریز است رآرامگاه مانی شیرازي در گورستان س

یک شاعر ه به این موضوع که اوضاع زمانی و شرایط محیطی دورة زندگانی با توج
ثیر چشمگیري دارد ، در ادامه باید اوضاع اجتماعی و ادبـی  بر سبک و سیاق اشعارش تأ

سی شود . هر چند فوت ایـن شـاعر   رت شعر و شاعري در دوران حیات مانی برو اهمی
ل صفوي اتفاق افتاده و احتماالًن حکومت شاه اسماعیل اواوایل قرن دهم یعنی در دورا

ـ  ا در سالهایی از عمرش را در دورة تیموري و اواسط یا اواخر قرن نهم گذرانده بود ، ام
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ل یاد اش قرن دهم یا شاعر عهد شاه اسماعیل اوتمام تذکره ها از او به عنوان شاعر و نقّ
نرهـاي خـود را در ایـن دوره عرضـه داشـته      شده و این احتمال وجود دارد که مانی ، ه

اشی در دورة تیموري و البته بعید نیست که به دلیل رونق انواع هنرها از جمله نقّاست ؛ 
ـ تأسیس مکتب نقّ ره آغـاز کـرده و   اشـی را از آن دو اطی در شـیراز ، هنـر نقّ  اشی و خطّ

اصـلی  استعداد شاعري اش در عهد صفوي شکوفا شده باشد . به هر حال چون هـدف 
اوضـاع  ،نگارش این رساله ، تصحیح و بررسی شعر این شاعر هنرمند اسـت ، در ادامـه  
  ل صـفوي  اجتماعی و ادبی دورة شاعري مانی ، یعنی دوران حکومت شـاه اسـماعیل او

بررسی می شود .

دورة مـانی ل و اوضاع سیاسی ، اجتماعی و دینی مروري بر احوال شاه اسماعیل او
شیرازي

ردبیـل  در ا. ه . ق892رجب سال 25اسماعیل فرزند شیخ حیدر ، روز سه شنبه 
به دنیا آمد .

ـ    ارس یک سال بعد ، پس از مرگ پدر همراه مادر و دو برادرش در قلعـۀ اسـتخر ف
و با مرگ یعقوب بیگ آق قویونلو ، پس از چهار سال اسارت آزاد شد . علـی ،  3زندانی

و 4شت ، حوالی اردبیل کشته شد . صوفیان دو برادر دیگر را به رپسر بزرگ شیخ حیدر 
هیجـان  پس از آن به دعوت کارکیا میرزا علی ، فرمانرواي شیعه مذهب الهیجان ، بـه ال 

منتقل کردند .
ر او ، بین الهیجانی براي آموزش اسماعیل انتخاب شد و عالوه شمس الددر آن جا 

5.ت سیاسی او نقشی بر جسته داشتامیر نجم رشتی زرگر در تربی

ي هات ، از الهیجان خارج شد و بـه شـهر  هنگامی که اسماعیل کمتر از سیزده سال داش
ن مختلف از جمله دیلم و طارم رفت و در بـین راه گـروه زیـادي از صـوفیان و مریـدا     

بـه پدرش از طوایف مختلف که بعدها به سبب کاله سرخ رنگشان قزلباش نام گرفتند ،
-خان صفوي دربارة ابراهیم ، برادر دیگر و فرجام کارش توضیحی نمیمور6.پیوستنداو

پس از ترك الهیجان چه سرنوشـتی داشـت و در  اودهند و به درستی معلوم نیست که
7.کجا و چگونه در گذشت
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واند خدر تبریز تاجگذاري کرد و خود را شاهنشاه . ه . ق907اسماعیل نوجوان در سال 
ام مـش در الهیجـان ، و مقـ   یـن الهیجـانی ، معلّ  قام صدارت را به قاضی شمس الداو م

هللا شاملو ،یکی از صوفیان آذربایجان ، عطا کرد .وکالت را به حسن بیگ 
اسماعیل از همان روز نخست فرمانروایی ، مذهب شیعه را مـذهب رسـمی کشـور    

ت نّسـ ی هاي بسیاري در حق اهل اعالم و مردم را به پذیرفتن آن مجبور کرد و بی رحم
شیعۀ دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی کشور مذهب با این حال برقراري 8؛انجام داد

9.یت ملی و ایجاد دولت متمرکز و قوي تري شد، موجب آگاهی بیشتري نسبت به هو

و نلـو او در سالهاي ابتداي حکومت ، مشغول از میان بردن قدرت و نفـوذ آق قویو 
بـه  نان بر قسمتی از ایـران اام محلی شد و به یاري او دوران حکومت ترکمسرکوب حکّ

ه در پایان رسید ، یکی از واالترین ارزشهاي تاریخی دورة شاه اسماعیل همین اسـت کـ  
دورة حکومتش ایران به صورت یـک سـرزمین مسـتقل درآمـد و از دیگـر کشـورهاي       

اسالمی متمایز شد .
ل طـول  ط داشـت ، ده سـا  تاجگذاري ، تنها بر ناحیۀ آذربایجان تسـلّ اسماعیل هنگام

10.کشید تا توانست باقی ایران را فتح کند

کیـل  نجم رشتی زرگر را به جاي حسین بیـگ شـاملو ، و  امیر. ه . ق914او در سال 
خود و به توصیۀ وي امیر یار احمد خوزانی اصفهانی را مقام وزارت داد .

حمـد  اامیر نجم رشتی را بسیار دوست می داشت و وقتی امیـر یـار   ،اعیلشاه اسم
ی به وکالت برگماشـت ، او را نجـم ثـان   . ه . ق915خوزانی را پس از مرگ وي درسال 

ر سـال  لقب داد و گفت که می خواهد نام نجم همیشه بر زبانش باشد . امیر نجم ثانی د
ب و اهی براي سرکوبی ازبکـان انتخـا  از طرف شاه اسماعیل به فرماندهی سپ. ه . ق918

مـر  ابـه  ،هر شد ، مردانه جنگید ، اما شکست خورد و پـس از دسـتگیري  راهی ماوراءالنّ
11.عبیدخان ازبک کشته شد

فتوحات شاه اسماعیل در سراسر ایران و تشکیل یـک دولـت قـوي شـیعی مـذهب      
انب ایـران در سـال   ل عثمانی و لشکرکشی وي به جموجب هراس سلطان سلیم خان او

.شد. ه . ق920
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سـلطان ســلیم در دشــت چالـدران ، ســپاه شــاه اسـماعیل را بــا وجــود دالوریهــاي    
12.زلباش شکست دادانگیز شاه و سرداران و سواران قتحسین

نگاوري وه عمیقی در قلب شاه اسماعیل ایجاد کرد . روحیۀ جدتأثیر این شکست ، ان
انی ب مذهبی نشمخو و بی عالقه به جنگ شد و از غرور و تعصنر،خود را از دست داد

وي ردایمـی شـد و در ایـن راه بـه زیـاده      ةدر وي باقی نماند . زن باره و شراب خـوار 
درگذشـت و در اردبیـل بـه   ه . ق . 930رجـب سـال   19پرداخت تا اینکه سرانجام در 

13.خاك سپرده شد

ر و نشیب هاي بسیار مواجه بـود و فقـط د  حکومت صفوي پس از شاه اسماعیل با فراز 
ـ    وضعیتدوران شاه عباس صفوي  اس بـا  مطلوب و مناسبی داشته اسـت زیـرا شـاه عب

ب و اد مجـرّ اقداماتی مانند آشنا کردن ایرانیان با اروپاییـان و فرهنـگ آنهـا ، آوردن افـر    
ـ      ،ادرمتخصص به دربار ، رونق دادن تجارت ، گسـترش دادن شـهرها ، جـاده هـا و بن

کشور را بهبود بخشید.یتاجتماعی و امنی-وضعیت اقتصادي
یکی از واالترین ارزشهاي اجتمـاعی عصـر صـفویان آن اسـت کـه در دورة چیرگـی و       
تشکیل حکومتشان کشور ایران به صـورت یـک سـرزمین مسـتقل در آمـد و از دیگـر       

کشورهاي اسالمی متمایز و مشخّص شد .
شیع و ، گرایش ملّت ایران به مذهب تجاد این وحدت و تمرکزنخستین عامل مؤثّر در ای

اد خـود  دفاع ایرانیان از هستی و اعتقـ ،دوري از مذهبهاي اهل سنّت بود و دومین عامل
در برابر هجوم ترکان آسیاي مرکزي بر ایران بود . 

مانی شیرازيت ادبی ــ هنري دورة وضعی

یان ج و پیشرفت انواع هنرها شده بود و صـفو هنر دوستی شاهزادگان تیموري باعث روا
گان تهاي هنري دربار تیموري بودند . به این ترتیب به برکـت تـالش شـاهزاد   وارث سنّ

سـالمی  ل عصر صفوي یکی از بارورترین اعصار هنر ایرانـی در دورة ا تیموري ، نیمۀ او
است .

لـد  ی ، تـذهیب ، ج ت کـاري ، خوشنویسـ  اشی ، منبشاخه هاي گوناگون هنر از قبیل نقّ
اجی در این دوره سرشار از کمال و لطافت است .سازي ، قالی بافی و نس
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وه ایران ، از دیگر ویژگیهاي این دوره رواج زبان ترکی است . احیاگر استقالل و شک
ـ      شاه اسماعیل صفوي ، خود از شاعران خوب  ص بـه زبـان فارسـی و ترکـی و بـا تخلّ

14.خطایی بود

ـ  ظاهراً ه آذري زبان مردم آذربایجان و خاندان صفوي لهجه اي از فارسی و موسـوم ب
فتنـد و  ین تا زمان شاه اسماعیل به زبان ترکی سخن نمی گبود و فرزندان شیخ صفی الد

گویا شاه اسماعیل این زبان را از مریدان آسیاي صغیري خود آموخته بود .
ان و یژه تیموریوهر به ایم ترك زبانان ماوراءالنّهر حال در این دوره بر اثر ارتباط دبه

ترکان آسیاي صغیر با ایرانیان ، لغات ترکی در زبان فارسی نفوذ کرد .
م . در 1948بیت به ترکی سروده بود که در سال 1400شاه اسماعیل ده نامه اي در 

م به ناجان شورويباکو به چاپ رسید و دیوان اشعار ترکی او را هم آکادمی علوم آذربای
. در دیوان او اشـعار زیـادي وجـود    15م . منتشر کرد 1966در سال شاه اسماعیل خطایی

ز ارسی نیـ دارد که آمیزه اي از دو زبان فارسی و ترکی هستند . در این دیوان چند شعر ف
به چشم می خورد ،مانند این غزل :

ه جسمم بی تو در افکندگی است  بازگرد اي جان ک« 
رده اي را بار دیگر آرزوي زندگی استم

خدمت مقیمگر منم اینجا دلم آنجاست در
گرچه زآن حضرت تنم دور است جان در بندگی است

پیش مهر عارضت مه خود نماگر شد چه شد
هر چراغی را به قدر نور خود تابندگی است

عاشقان را رخنه ها از گریه بر رخ شد پدید
انه از بارندگی استرخنه بر دیوار هاي خ

نرگس ار با چشم مستت الف زد اینک ببین
سرمه پیش افکنده با صد عذر از این شرمندگی است

پیشه کن افکندگی تا بر سر آیی در زمین
16»اي خطایی ! سر فرازي دانه را زافکندگی است 

بـه  طش س بسیار نیکویش در تضمین یکی از غزلهاي حافظ کـه گـواه تسـلّ   و نیز مخم
زبان فارسی است :

نداسیر بند کمند تو شهسوارانتو آن گلی که خراب تو گلعذارانند        
رانندغالم نرگس مست تو تاجدا«به بند دانه و دامت چو من هزارانند       

»شیارانند ولعل تو هخراب بادة
نی به حسن خویش بنازکنون که صاحب حسوگدا به عجز و نیاز توباکرشمه و ناز


