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 سیدعلی همدانیمیر زبان فارسی تاجیکی در زمان زندگی
 

 * 1 میرزاحسن سلطان

 

 چکیده  

 دولتداری انقراض پرآشوب ایام م.( با0382-0309زمان زندگی میرسیدعلی همدانی )

 در آن روزگار، .آید می مطابق تیموریان دولتداری آغاز و سربداران خروج مغول، های خان

 آسیا سرزمین بزرگ تقسم در اصطالح امروزی، زبان فارسی تاجیکی زبان فارسی دری یا به

 عمومی زبان( جنوبی آسیای و شرقی آسیای غربی، آسیای خرد، آسیای مرکزی، آسیای)

کردند. این مقاله با  می استفاده آن از گوناگون های ملیت و اقوام و شد می تلقی المللی بین

ملۀ ، وضعیت زبان فارسی را در روزگار پس از حبطوطه سفرنامۀ ابناساس قرار دادن مطالب 

 و علم اهالی دلیل مهاجرت بیشتر مغول بررسی کرده است. طبق مستندات این سفرنامه، به

هند، زبان فارسی بین درباریان هند  پادشاهان دربار به روزگار آن در فرارود و خراسان ادب

رواج داشته است. زبان فارسی در روزگار تیموریان نیز تا پیش از برکناری بهادرشاه، آخرین 

نگاری   هایی از نامه ه تیموری، رونق داشته است. در این مقاله، با اشاره به نمونهپادشا

سجع و قافیه، و نثر سادۀ پادشاهان تیموری، دو شیوۀ نثرنویسی: نثرنویسی پرتکلف دارای 

هایی از برخی رسائل میرسیدعلی  معرفی شده است. در پایان، با ذکر نمونه تکلف بی

و نیز برخی اشعار « درویشیه»، «ذکریه»، «وجودیه»، «قدوسیه»ای ه همدانی، ازجمله رساله

 تکلف بوده است.  ساده، فصیح و بی شده که زبان فارسی این دورهاو، این نتیجه حاصل 

 زبان فارسی تاجیکی، روزگار میرسیدعلی همدانی، مغوالن، تیموریان. های کلیدی: واژه
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 . مقدمه4

های افتخاری  ( که با نامم.0382-0309میرسیدعلی همدانی ) ،عارف همدان

های مشهور  معروف است، برحق از شخصیت «شاه همدان» و« علی ثانی»، «امیرکبیر»

ند و تا ا عرفان و ادب است که مردم ما به شخصیت ورزیده و ممتاز او احترام فراوانی قائل

 ا احترام خاصبه امروز گورخانۀ او را در شهر کوالب محل عبادت و پرستش قرار داده، ب

سر ارادت به خاک آن  ،خواهی صمیمانه برند و با شفاعت نام می« مزار حضرت امیرجان»

در رفع هرگونه مشکالت از روح پرفتوح آن بزرگوار مدد  سایند و می آستان مقدس

 ( در0440) جاویدنامه ( نیز درم.0438-0800)الهوری طلبند. عالمه محمد اقبال   می

امیرکبیر حضرت » اندازه او را با احترام و صمیمیت بی «آن سوی افالک» قسمت

شخصیت این  ابارتباط  بیابیات زیر را سروده است که  و نام برده« سیدعلی همدانی

 عارف معروف نیست: 
 سادات، ساالر عجم  و سید

 
 دست او معمار تقدیر امم 

 گرفت اهلل هو  تا غزالی درس 
 

 ذکر و فکر از دودمان او گرفت 
 نظیررشد آن کشور مینوم 

 
 میر و درویش و سالطین را مشیر 

 ستین آخطه را آن شاه دریا 
 

 و دین تهذیبداد علم و صنعت و  
 ایران صغیر  ،آفرید آن مرد 

 
 با هنرهای غریب و دلپذیر 

 یک نگاه او گشاید صد گره  
 

 خیز و تیرش را به دل راهی بده 
 (0440: 300-306) 

 

 ر روزگار میرسیدعلی همدانیزبان فارسی د. 2

های  ایام پرآشوب انقراض دولتداری خان با زمان زندگی و روزگار میرسیدعلی همدانی

(، کرمینه م.0322-0320) ، سمرقندم.(0330-0332) مغول، خروج سربداران سبزوار

( م.0307-0324( و آغاز دولتداری تیموریان )م.0970-0332(، ظهور تیمور )م.0303)

هرچند زمام دولتداری و  ،های سنگین و خونین آید. در آن زمانۀ کشمکش مطابق می

قرار داشت،  تبار ترکیو اصل  مغولیهای  حکومت در خراسان و فرارود در دست خاندان

در این مناطق و دیگر  ،اصطالح امروزی زبان فارسی تاجیکی بهیا  زبان فارسی دری

ها در مقام خود پایدار و  و خانیگریصفت زبان رسمی دولت  زمین به های ایران قسمت
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رشد و نفوذ خود را تا به آسیای خرد و قفقاز و کشورهای هند و  ۀدامن و استوار مانده

تا به هند و  ، یعنی گسترش زبان فارسیبنگاله و چین گسترش داده بود. همین حقیقت

 (م.0384. حافظ )ف خواجه  دوران  این ترین شاعر بزرگ که سرودۀ از بیت زیر ،بنگاله

 : شود ز دریافت مینی است
 هند طوطیان شکرشکن شوند همه

  
 رود زین قند پارسی که به بنگاله می 

  (0388 :660 ) 

این زبان در قسمت بزرگ سرزمین آسیا )آسیای مرکزی،  ،به بیان دیگر، در آن ایام

لی تلقی المل زبان عمومی بین آسیای جنوبی( و آسیای خرد، آسیای غربی، آسیای شرقی

 ها و سفرنامه مواد .کردند میاستفاده  های گوناگون از آن شد و اقوام و ملیت می

سیاح معروف  ۀسفرنام ازجمله ؛اند  شاهد گویای این حقیقتنیز  این عهد های نامه تاریخ

 (607: 0420)، 0ریچارد هنیش ،دان آلمانی رافیغ( که جم.0300-0379) بطوطه  ، ابنعرب

( م.0060-0987) ،6فیرنان ماگیالن ،انیاتبار اسپ لیغاپرت ریانوردد او را تا ظهور

روزنامۀ سفر سمرقند به دربار  و ها دانسته است و زمان ها هترین جهانگرد همۀ دور بزرگ
 ، و نیز(م.0906ف. ) ،3وویخکالا، نیاسفیر و سیاح اسپاثر ( م.0972-0973)تیمور 

 التواریخ جامع(، م.0683)ف.  ین عطاملک جوینیالد از عالء تاریخ جهانگشا های نامه تاریخ

از  عجایب المقدور فی نوایب التیمور(، م.0308اهلل همدانی )ف.  الدین فضل رشیداز 

الدین شامی،  نظامم.( از 0979) ظفرنامۀ تیموری(، م.0907-0346احمدبن عربشاه )

ی یزدی )ف. الدین عل شرفاز  ظفرنامه(، م.0937حافظ ابرو )ف. از  التواریخةزبد

(، م.0983اسحاق سمرقندی )ف. بن  عبدالرزاقالدین  کمال از السعدین مطلع(، م.0909

 مانده باقی های رسمی و خصوصی نامه سرانجام و ،(م.0948اند )ف. ومیرخاز  الصفا ضةرو

 از آن روزگار. 

گسترش  دقیق محدودۀ جغرافیایی در امر تعیین ی،نگار در میان این آثار تاریخ اما

زیرا این  ؛مقام خاص و برتری نظررس دارد بطوطه ابن ۀسفرنام ،زبان فارسی در آن ایام

همۀ  و داشته تعصب بیآن روزگار نظر  یمؤلف عرب به وقایع و حوادث تاریخ

که بانام  بطوطه ۀ ابنسفرناماز مطالب  .ش استهای و شنیده ها هایش حاصل دیده نگاشته

واقعیت  اینمشهور است، نیز  رافسر و عجایب االصار فی غرایب االمانظاال ةتحفعربی 
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اکشی به اهل خراسان و فرارود احترام خاص بطوطۀ مر  که ابن کند پیش نظر جلوه می

 موضوع، یعنی همین آمده است. شمار می به از دانندگان خوب زبان فارسی و بوده قائل

 با مردمهایش در سفر بطوطه ابن آشنایی بیشتر ، سببدانستن زبان شیرین فارسی

 . کشورهای مختلف شده است

به آسیای مرکزی صد سال پس از حملۀ  بطوطه یادآور شد که سفر ابنباید 

تاریخ جوینی در عالءالدین عطاملک که  به این سرزمین صورت گرفته چنگیزیان
آمدند و کندند »آورده است:  از قول یکی از اهالی بخارا در این باره (83: 0364) جهانگشا

 ،قول بخارایی ها در نقل فعل نحوۀ چینش همین .«سوختند و کُشتند و بردند و رفتندو 

 دهد.  در آستانۀ حملۀ مغول شهادت می منطقه از اوج بالغت و فصاحت زبان این

هرات و صدها شهر و  ،بخارا، بلخ ،لشکر غارتگر مغول شهرهای آبادان سمرقند

بعضی از  بطوطه که در زمان سفر ابن  الی؛ درحخاک سیه یکسان کردبا دیگر را روستای 

به   بطوطه ابن که هنگامی بنابراین،. نددکر روی خاک قامت راست می هنوز این شهرها

به چنگیز و  اش زار دید. وی در سفرنامه بخارا وارد شد، این شهر را سراسر خرابه

)بخارا(  ةینالمَد هذهِ»است: آورده بخارا با تأسف چنین  بارۀدرفرستاده و چنگیزیان لعنت 

مَدارسها  فمساجدها االن و [...] التتری وخَرَبها اللَعین تنکیز [...] ماوَراءالنهر هکانتْ قاعد

یْسَ بها الیومَ مِن الناس مَنْ یعلم شیئاً مِن و لَ [...] اهلها اذالءُ القلیلُ و اال هاسواقها خرب و

ا( پایتخت ماوراءالنهر این شهر )بخاره: ترجم .(322: 0389) «بهِ تهمَنْ له عنای العِلم وال

آن  . امروز مسجد و مدرسه و بازارهایشد دست چنگیز تاتار لعین ویران است که به

سر   اند و اهل آن به خواری و زاری عمر به شدهخراب از قسمت ناچیزی ویران و   غیر به

تی به آن داشته و اکنون در بخارا کسی که چیزی از علم داند و یا عنای[ ...] برند می

 شود.  باشد، پیدا نمی

بخارای شریف، همان بخارایی که روزگاری پیش از حملۀ مغول خاستگاه اهل علم و 

و زبان بیان  شد میسالم بالد فارسیان محسوب الاةقبو دارالملک دولت سامانیان و  ،هنر

فت، پس از ر شمار می گویی به نمونۀ عالی فارسی (در باال یادشده چون شاهدهم) مردمش

دست  بهزار شد و اهل علم و هنر بخارا یا  ویران و خرابه تماماً ،لشکر مغول نتاخت

 های دیگر فرار کردند.  کُشته شدند یا به ملکچنگیزیان 



 47              میرسیدعلی همدانی زبان فارسی تاجیکی در زمان زندگی                   44 / شمارة 61 سال

امان  رسد که باوجود قتل و غارت بی نظر می چنین به سفرنامهاما از مطالب همین 

سلحشوری و غرور، همچنین خودآگاهی حس  ،احترام فراوان به زبان مادری 9،چنگیزیان

 با دینی و قومی در بین مردم ما در عهد حکومت مغول برجای بوده است و گذشتگان ما

اند. این واقعیت را  اعتنایانه و ناپسندانه داشته های ترک و مغول رفتار بی حاکمان خاندان

رمشیرین ط ،ءالنهرماورا اصلمغولیهای سلطان  فضیلت بارۀدر بطوطه که ابن از مثال زیر

 روشنی دریافت:  به توان کند، می نقل می ،(م.0362-0339)
رمشیرین هنوز حضور نداشت. یکی از طروزی در نماز عصر حاضر بودم و سلطان 

 دربرابر محراب که سلطان از روی عادت آنجا نماز ،خادمان سلطان جاینماز او را آورده

اغی مراجعت کرد که موالی ما )سلطان الدین ی حسام  ، گسترد و به امامگزارد می

خود را به  یخواهد که تو کمی او را انتظار باشی تا وضو رمشیرین درنظر است( میط

برای خدا اَو برای  هنماز و معناه الصال»الدین از جای برخاست و گفت:  آخر رساند. حسام

آمد، دو  که سلطان کرد که اذان نماز را گوید. وقتی سپس به مؤذن امر «رمشیرینط

که مردم کفش  دو رکعت آخر را دم در مسجد، جاییرکعت نماز انجام یافته بود. سلطان 

گذارند، ادا نمود. پس برخاست و برای با دست سالم دادن نزد امام آمد. به  خود را می

دیگر  یامام نشست و من از پهلو یروی محراب در پهلو به رو ،امام سالم کرد و خندان

چون به کشورت روی، بگوی که فقیری »طان روی به من آورد و گفت: امام نشستم. سل

کند )اذا مَشیْتَ الی بالدکَ فحدث اَن فقیراً من  از فقرای عجم با سلطان ترک چه می

 (. 306: 0389بطوطه،  )ابن« االعاجم یَفعَلُ هکذا مع سلطان الترکِ( فقراء

 اترار برد و نام می اترار ز مردما بطوطه ابن الدین یاغی را ست که همین حساما گفتنی

 آن را ویران ند وور شد هاز شهرهای سرحد ترکان بود که چنگیزیان اول به این شهر حمل

به همین بیداد و  ،رمشیرین ترکط از الدین یاغی تاجیک کردند. شاید نفرت حسام

  . ه باشدهای ترک و مغول بستگی داشت کاری قبیله خراب

اهل دربار و پادشاهان کشور هند در آن ایام به  بطوطه، نهمچنین، بنابر شهادت اب

اهل علم و ادب خراسان و  بیشترآید که  برمی سفرنامهگفتند و از  فارسی سخن می

 فرارود در آن روزگار به دربار پادشاهان هند پناه برده بودند. 

 شتهباید افزود که گسترش زبان فارسی در کشور هند سابقۀ دیرین دارا توضیح این 

( به این سرزمین و شاید م.0737-448های سلطان محمود غزنوی ) از دورۀ لشکرکشی و

در هندوستان رواج  در تمام این مدت زبان فارسیگرفته است. تر از این عهد ابتدا  پیش
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( بیش از م.0808-0062و در روزگار دولتداری ساللۀ تیموریان هند ) داشت و رونق

زبان  ، در جایگاهمستملکۀ انگلیس قرار گرفت که هندوستان  زمانی  ، یعنی تاسیصد سال

آخرین پادشاه  م.0808سال  در داران انگلیسهرسمی این کشور باقی ماند. مستملک

 ،دولت تیموریان هند ند و با درهم شکستنرا از تخت برکنار کرد ،بهادرشاه ،تیموری

 زدند.  آن بالش و نازش وتیشه بر ریشۀ زبان فارسی در این سرزمین 

 تغلق،محمد ، مدت هفت سال ندیم دربار پادشاه هند ،دانی خود با فارسی بطوطه ابن

کند که  تأکید می سفرنامهداشت. وی در  عهدهررا ب دهلیقاضی  این مسند عالوۀبود و بر

کرد. مثال  میظاهر غمخواری  ها و به آن گزارد  به اهل علم و ادب احترام می تغلقمحمد 

 واضح بر مطلب یادشده است:  یاب دلیلاز این کت زیر
یا »بن الفلکی:  فقال لَهُ بهاءالدین «؟أینَ هو»الدین  و سأل فی ذلک الیَوم عن شهاب 

مَعْناه سَمِعْتُ  ؛شنیدم زحمت دارد». ثُم قال: «مَعْناهُ مانَدْری ؛دانم نمی !خوند عالم

 وزر بگیری  یک لک خزانه برو همین زمان در». فقال لَهُ سلطان: «أن به مریضاً

 هوخُذْ منها مائ همَعْناهُ إمش ِالساعۀ الی الخزان ؛خوش شود دل او ببری تا پیش او

  .(903 )همان، ألفٍ تنکه من الذهبِ وأحْمِلْها إلیه حَتی یبقی خاطرهُ طَیباً

بهاءالدین  «.کجاست؟»الدین پرسید که  ( از شهابتغلقمحمد   آن روز )سلطانترجمه: 

. سلطان به او «شنیدم زحمت دارد». پس گفت: «دانم نمی !یا خوند عالم» فلکی گفت:

هزار( زر بگیر و پیش او ببر تا دل او  برو همین زمان در خزانه یک لک )صد»گفت: 

 . «خوش شود

هند در کشور چین تعیین  یسفیربه را  بطوطه ابنهمچنین  تغلقمحمد   سلطان

است که شاهزادۀ چین سرودن شعرهای فارسی  یادآور شده سفرنامهدر  بطوطه کرد. ابن

خواندند و من  خنیاگران شعر فارسی می ،قُرتی، داشت و در دربار امیر چین را دوست می

 را ازبر کردم:  از لحنشان پارچۀ شعری زیر
 اندریبه محراب ای، گویی  استادهدر نماز چون     ایم فکر افتاده بحردر  ،ایم تا دل به محنت داده

 

 ( 297ن، )هما

توان حدس زد  همچنین می ؛اند سعدی دانسته  اهل پژوهش این پارچۀ شعری را از شیخ

سعدی   ، در کشور چین معلوم و مشهور بوده است. شیخدر زمان حیاتش که شعر سعدی

او  مصاحب که کاشغری یاز قول جوان کرده و از سفرش به کاشغر چین یاد گلستاندر 
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 عار او ) سعدی( در این زمین )کاشغر چین( به زبان پارسیغالب اش» :آورده است بوده،

  . (622: 0307) «ستا

تأکید  ، نیز اشاره وایر شکروتی ،)سرندیب( سیالندانی شاه  فارسی بطوطه به ابن

فهمید و از حکایاتی که من دربارۀ پادشاهان و  این شاه( زبان فارسی را می»): کرده است

یُعجَبه ما احدثه عَنْ  )وکان یَفـْهم اللـَسان الفارسی وآمد  کردم، خوشش می کشورها می

در سرندیب با  بطوطه از این مطلب هم پیداست که ابن .(049: 0429)« البالد( الملوک و

 از این زبانکرده و در آن روزگار در سرندیب  شاه آن کشور به زبان فارسی صحبت می

 است. شده  می استفاده

دیوار سنگین به امان لشکر انبوه مغول  حملۀ بیچند هر شود، که مشاهده می چنان

زمین و کشورهای  های ایران خراسان و دیگر قسمت ،های آبادان فرارود شهر و قلعه

 اصالت و استقالل آن را آسیب رساند و زبان مادری ما بهرخنه کرد، نتوانست  همجوار

از توانست با امکانات س خیز سرنوشت . زبان مادری ما در آن ایام طوفاندار کند  خلل

از نابودی در  ،توان ترکی و مغولی های کم نظیر خود دربرابر زبان فراوان و توانمندی کم

با ورود چند اصطالح مغولی و ترکی، ازقبیل آغروق )باروبنه(، آقا، آلتون،  و امان ماند

(، الوک )خانواده(، الوس )قبیله قارو= ارتاق )تاجر(، تمغا )مهر(، اردو )لشکر(، اروغ

یناق ا االق )مرکب(، ایل )رعیت، زیردست(، ایلچی )سفیر(، اناق= )پیغام(، االغ=

رلیغ )فرمان(، ترغو ی(، یاغی )مخالف، مخالف ایل(، باشقاق )شحنه(، خاصان )نزدیکان،

)پیشکش(، سویورغامش )مهربانی(، سوغات )تحفه(، قُراغچی، قمیز، قُرچی 

نامۀ چنگیزی(، قُرلتای )انجمن   یاسا )آیین =دار(، یاسه اسلحه )دستارخواندار=

نشینی(، یرغو )حکم، دعوا(، یورت )خیمه، خرگاه(، اتابک، اتاق )منزل(، باشی  تخت

-696و  44-40/ 3: 0303)ر.ک: بهار،  ...، خاتون، خاقان، خان، قراول وبیگم)سردار(، بیگ، 

مغول بستگی داشتند،  های صحرانشین ترک و غلب به زندگی و روزگار قبیلهاکه  (693

 اصالت و استقالل خود را کامالً نگاه دارد. 

تأثیر اهل  رمشیرین، حسین و دیگران زیرطهای بعدی مغول، ازجمله  خان بیشتر

دین اسالم را  تدریج بهخود  صلالا وزیران و دبیران دانشمند ایرانی و ،ادب و عرفان

 نارضایتیغول شدند که این عمل پذیرفتند و تاجایی به مرکزیت دادن حاکمیت خود مش

 دلیل همینبه  ؛میان آورد  های ترک و مغول را به پیشوایان و سرکردگان قبیلهبیشتر 
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های  های مغول فرارود و قبیله در بین خان قرن چهاردهم میالدی بود که در نیمۀ اول

س قبیلۀ مغولی برال بیکِ پسرِ ،صورت گرفت و همین وضعیت سخت ای همبارز ،ترک آن

 های تیمور لنگ یا تیمور کورگانی مشهور است تیمور را به صحنۀ تاریخ آورد که با نام
 . (297-234: 0448)غفوراف، 

از کلمۀ متشکل اضافی ت عبار صورت بهباید تأکید کرد که نام تاجیکی تیمور لنگ )

های  ( به زبان«لنگ» و کلمۀ معمول تاجیکی «آهن»ی امعن به« تیمور»جغتایی ترکی 

ه با همین نام تاجیکی، معروف ( وارد شده است کفک اضافه« را»با گونۀ تمیرلن ) روپا بها

 کند.  بودن تیمور را در آن ایام ثابت می

کم نداشت، از این چیزی  خواری از چنگیز این شاه بیدادگر را که در ظالمی و خون

دست و پای راست  اند که در جوانی در سیستان بر اثر ماجرایی از جهت تیمور لنگ گفته

هم  «کورگانی»رفت. او را با لقب  لنگان راه می تا آخر عمر لنگان و خود جراحت برداشت

که تیمور  بر آن دارد داللت و است« داماد» یامعن لقب که در مغولی بهاین برند.  نام می

 سمرقند اصل مغولیکُشته شدن امیر بعد از و  رخ داد در سمرقندتغییراتی که پس از 

خود بود که  گونه این چنگیزی بود، به زنی گرفت وخان  غازانزن او را که دختر  ،ینحس

 . شدامیر تمام قلمرو فرارود  و را به خانوادۀ چنگیزیان پیوند داد

که  دادامپراتوری بزرگی را تشکیل  ،شمار های بی بر اثر لشکرکشی هاتیمور لنگ بعد

 تعداد زیادی از دوستان، عراق، جنوب قفقاز وهن تی ازتمام فرارود و خراسان، ایران، قسم

 گرفت.  کشورهای آسیای غربی را دربرمی

خصوص فرزندانش و دیگر امیرزادگان تیموری که پروردۀ دامان زبان و  به و تیمور

صحبت  فرهنگ فارسی بودند، به زبان و ادب فارسی محبت و ارادت خاص داشتند و

گوی را برای خود مایۀ افتخار و سرفرازی  با شاعران و دانشمندان فارسی آراستن

که در  شد مندی تیموریان به زبان و ادب فارسی سبب دانستند. همین توجه و عالقه می

نگاری که در دوران  وجود آید و تاریخ نهضتی در زبان و ادب فارسی بهنیز این دوره 

 . کندپیدا  یحکومت مغول رواج یافته بود، رونق بیشتر

 و میرزا از سام تحفۀ سامی، تذکرۀ دولتشاه سمرقندیزجمله ها، ا در تذکره

 است که امیران و امیرزادگان تیموری شدهعلیشیر نوایی ذکر از امیر النفایس مجالس

بن سلطان  الدین ابوبکرمیرزا میرانشاه، اسکندرمیرزا، زین بن سلطان خلیل مثل



 16              میرسیدعلی همدانی زبان فارسی تاجیکی در زمان زندگی                   44 / شمارة 61 سال

اند.  ان فارسی شعر سرودهمیرزا پسر شاهرخ به زبقرالدین بایسن غیاث و ابوسعیدمیرزا

میرزا، رباب ابوالقاسم  بعضی نمایندگان این خاندان، ازقبیل سلطان ،همچنین

  محمودمیرزا و سلطان  نبیرۀ شاهرخ، مسعودمیرزا پسر سلطانمیرزا  عبدالطیف

های  میرزا به زبان میرزا و حسن غریب میرزا، شاه الزمان میرزا بایقرا و پسرانش: بدیع حسین

 اند.  و ترکی شعر گفتهفارسی 

 

 . شیوۀ نثرنویسی در روزگار میرسیدعلی همدانی با تکیه بر آثار او9

، بلکه تنها دورۀ اوج نثر مسجع در تاریخ زبان مادری ما، دوران مغول و تیموریان نه

نگاری  های نامه . نمونهاست به این زبانی و اصطالحات عرب اتسابقۀ کلم روزگار نفوذ بی

دوگانگی شیوۀ  و این مطلب را کمابیش تأیید ،دو نامۀ تیمور لنگ ای مثال، براین عهد

 کند:  را ثابت می زماننگاری آن  نامه

اری با کاربست نگ یعنی نامه است؛ نگاری پرتکلف دارای سجع و قافیه نامه، شیوۀ اول

 موالنانامۀ تیمور به  ؛ مثالًگویی پردازی و افزون و نکته االصلیعربحتمی سجع و قافیۀ 

( که از دانشمندان معروف آن روزگار بود و م.0384-0336الدین محمد تفتازانی ) سعد 

نامۀ مذکور با مقدمۀ  او را از سرخس به سمرقند دعوت کرد. ،تیمور با این نامۀ خود

 پیدا کرده است:   با فارسی تاجیکی ادامه و عربی آغاز شده
پیوسته  ،امانیست از افق آسمان جالل تباشیر صبح شادمانی که طغرای مناشیر امن و

رض آنکه در آن روز که از زخم پوالد پردالن از غمقصود و  بعدهُ:ع باد و ططالع و سا

گشت و از جگر  دالن راه گذر باد بسته می فروخت و از آه خسته ا سنگ خاره آتش می

دیار را به این صفات  پسندیده، خاطر نخواست که آن گشاد میشیر ژیان چشمۀ خون 

تعالی  حمداً هلل [....] علمای عظام است، استدعا کرده شودموطن که محل رجال کرام و 

د و به شرف نبدین طرف متوجه گرد تأنی بیاین رقعه را روان ساخت آن مجلس عالی 

 جای آورده شود به واجبی بهآن جناب  ند و حق رعایتناین دیار را مشرف گردا ،حضور
  (.673/ 3: 0303)بهار، 

تکلف است که نمونۀ آن  نثر سادۀ بی ،نگاری فارسی تاجیکی این عهد شیوۀ دوم نامه

متن این نامه و ترجمۀ التین آن را بار  باشد. می شارل ششمنامۀ تیمور به شاه فرانسه 

0انتوان اسک سیلویستیر دی سسی ه،شناس معروف فرانس نخست زبان
در  ،(م.0008-0838) 
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آن را با توضیحات  ،عالمه محمد قزوینی ،ند معروف ایرانیدانشم منتشر کرده و فرانسه

)نشر برلین( به چاپ رسانده است. متن نامه که خاص گویش  کاوه مفصل در مجلۀ

  :باشد می ست، چنینا فرارودی فارسی یا به زبان تاجیکی
هزار سالم و  صد ؛ملک ری دفرانسا .عمره زید( کورگان کبیر تمر کوران )تیمور امیر

ندی از این محب خود. قبول فرماید با جهانی آرزومندی بسیار. بعد از تبلیغ آرزوم

بدین  ده تعلیمشود که فری فرنسسکی  رای عالی آن امیرکبیر را نموده می ،ادعیه

کبیر  ب ملکان را آورد و نیکنامی و عظمت و بزرگواری آن امیریطرف رسید و مکات

ر کرد که با لشکر انبوه روانه شد به را عرضه کرد. عظیم شادمان شدیم و این تقری

بعد فری جوان  منرا و شما را قهر و زبون کرد.  تعالی و دشمنان ما یاری باری

سلطانیه به خدمت فرستاده شد. وی به خدمت تقریر کند و هرچه واقع  مارهسیا

ب همایون فرستاده شود و یکبیر داریم که دائماً مکات ریاز آن ام توقعشد. اکنون 

باید که بازرگانان  ی آن امیر کبیر بازنماید تا تسلی خاطر حاصل آید. دیگر میسالمت

شما را بدین طرف فرستاده شود که این جایگه ایشان را معزز و مکرم سازیم و نیز 

و مکرم سازند و بر ایشان  زایشان را نیز معز ،بازرگانان ما بدان طرف رجوع سازند

به بازرگانان آبادان است. زیادت چه ابرام نمایم. زیرا دنیا  ؛کسی زور و زیادتی نکند

و  ةسن. المکرم  ه محرم. تحریر فی غروالسالمدولت باد در کامرانی بسیار سال. 

 (. 2-3: 0647)یةالهجر ئةما ثمانو  [خمسین: شکل درستش] خمسه

« رستی ،راستی»مور که از دو کلمۀ تاجیکی مهر نگین تی ،در پهلو و پایان نامه

عبارت بودن  المقدور عجایب عربشاه هم در کتاب باشد، گذاشته شده است. ابن میعبارت 

و کان »تأیید کرده است: « رستی ،راستی»از کلمات تاجیکی نقش مهر نگین تیمور را 

 . (2)همان،  «یعنی صدقت نجوت ؛نقش خاتمه راستی رستی

از مقام  ی بر برخورداری زبان مادری ماهمچنین دلیل گویای دیگر این نامه

سجع و قافیه بودن زبان از دور  ، یعنی. همین واقعیتاست المللی در آن روزگار بین

 ماندۀ اخالقی و عرفانی میرسیدعلی همدانی، ازجمله از آثار باقی ،تألیفات فارسی این ایام

، «درویشیه»، «المشایخ آداب»، «اوراد فتحیه»، «وجودیه»، «قدوسیه»های  رساله

رسالۀ  از ی. مثالشود می خوبی مشاهده نیز به ...و« الملوک ةذخیر»، «ذکریه»، «نفسیه»

نامرادی  ،یقین دانی که بعد از هر مرادی !ای عزیز»است: ه شاهد این گفته« قدوسیه»
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 ،محنتی و درپی هر دولتی ،پس هر راحتی تنگی و در ،خواهد بود و عقب هر فراخی

 . (98/ 6: 0440)همدانی، « نقمتی ،ذلتی و درطی هر نعمتی

ساده و روان و عاری از  ،که زبان بیان آثار پندآموز این دانشمند کرد باید تأکید

 دهد. نمونۀ زیر از ست که از استادی او در زبان و ادب فارسی گواهی میا پیچیدگی

را تأیید  واالی اوکه در تربیت فرزند خردسال گفته شده است، اندیشۀ  «الملوک ةذخیر»

 کند:  می
بدان که فرزند امانت حق است نزد مادر و پدر و مطالبۀ حقوق این امانت  !زای عزی

ای است که صور جمیع نواقص  در مجمع قیامت خواهد بود و وجود این امانت آیینه

و در اوان تعلیم هر روز یک ساعت طفل را در لعب و  [...] و کماالت را قائل است

. و از [...] طبع او در اعتدال بماند بازی رخصت دهند تا عیش بر وی منغص نگردد و 

و لعنت و بسیار گفتن و خیو انداختن )تُف کردن( و بسیار  فحشدشنام دادن و 

خندیدن منع کنند. و در خدمت پیران و بزرگان و ادب نشستن و برخاستن و راه 

 . (49: 6778)همدانی، رفتن تأکید کنند 

خود را با اشعار  منثورآثار  که میرسیدعلی همدانی کرد یادآوریباید همچنین 

رود بعضی از این  زینت بخشیده است و احتمال می خودشیرین شاعران پیشین و روزگار 

 های هرسال شیرین از ی. کاربست ابیاتباشد های خود او نشین از سروده اشعار دل

  :واضح بر مطلب یادشده است یدلیلدر دو نمونۀ زیر، « درویشیه» و« وجودیه»

و  ءاما انسان کامل مظهر هویت ذاتیه است با جمیع اسما»: «وجودیه»رسالۀ  از

  [:...] صفات
 که حدوث و قدمت اوست همه   ای آن

 
 سرمایۀ شادی و غمت اوست همه 

 تو دیده نداری که به خود درنگری  
 

 «ورنه ز سرت تا قدمت اوست همه 
 (03/ 6: 0440)همدانی،  

که   ت که آخرت به ترک دنیا جوید و طالب آنراغب آن اس»: «درویشیه»رسالۀ  از

  [:...] هردو را طالق گوید
 تا بادیۀ درد به پایان نبری

 
 از هیچ طرف راه به درمان نبری 

 تا بر سر نام و ننگ گامی نزنی  
 

 «بویی ز نسیم وصل جانان نبری 
 (002)همان،  
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او در  ،عارف بزرگمحقق احوال و آثار این  ،(664: 0440) محمد ریاض به اندیشۀ

 90: از اند عبارت اش مانده اشعار باقی کرد. می تخلص «ییالع»و   «علی»سرودن شعر 

  .و رباعی قطعه 4 معروف است و گلشن اسرار و چهل اسرار های غزل که با نام

 مشاهده نیز های اخالقی و عرفانی او اشعار تابناکش جلوۀ جمال و کمال اندیشه در

 : شود می
 ز ابر افتد قطره خوانندش همهآب چون ا

 ر انداخت خود را نام او دریا شودحچون به ب
 نابود شو تآب حیوان بایدت در ظلمت

 نا شودیر بضکه چشم از خود بپوشد چون خ کآن
 ( 630)همان،          

رونق به  ، از نظر زمانی،موضوع بحث مقاله در تاریخ زبان فارسی اینکه، کوتاه سخن

 هایی مثل نظیر شخصیت دب فارسی تاجیکی و ظهور و تجلی استعداد کمشعر و ابارۀ گرد

الدین محمد تفتازانی،  کمال، ناصر بخارایی، محمود شبستری، سعد  خواجهحافظ،   خواجه

  یابد. می گسترش ...و علی همدانی سید میر

، از فصاحت زبان و اوج شود داده می رباعی زیر که به میرسیدعلی همدانی نسبت

بیان و لطف سخن بودن  ممتنع سهل ۀنمای دهد و می شخصیت گویندۀ آن گواهیکمال 
 فارسی تاجیکی آن دوران است:

 عیب است بزرگ برکشیدن خود را
 

 وازجملۀ خلق برگزیدن خود را 
 از مردمک دیده بباید آموخت 

 
 را و ندیدن خود را کس دیدن همه 

 (6700 :94) 

 ها نوشت پی
1. Richard Hennig 

2. Fernan Magellan 

3. Ruy Gonzalez de Clavijo 

و و کبار )خرد و کالن(  صغاردست آید از   هرکه به»چنگیز به لشکریانش فرموده بود از تاجیکان . 9

  (.60: 0326)افالکی،  «حامله را شکم بدرند اطفال بکُشند و زنان
5. Antoine Isaac Silvestre de Sacy 
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 منابع

  . . بیروتالبستانی حققه کرم. رحله. (0389) هطوبط ابن -

: کوشش تحسین یازیجی. تهران . بهالعارفین مناقب .(0326) بن اخی ناطوراحمد، افالکی -

 .دنیای کتاب

 .نا[ : ]بیآباد  سالما. کلیات فارسی. (0440الهوری، محمد ) اقبال -

  .: نشر روزرگارتهران .3. جشناسی سبک. (0303) محمدتقیبهار،  -

 .لیدن تصحیح محمد قزوینی. به .جهانگشاتاریخ . (0364) ، عالءالدین عطاملکیجوین -

 نرجسکوشش  به .دیوان و فالنامۀ کامل با معنی. (0388الدین محمد ) ، شمسحافظ شیرازی -

 . زندی. تهران

 .. دوشنبه: عرفاناحوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی. (0440) محمدریاض،  -

: تصحیح محمدحسن شیرازی. تهران به. گلستان .(0307الدین ) شیخ مصلح، سعدی شیرازی -

 . نا[ ]بی

. 6و  0ج  .ترین، قدیم، عصر میانه و دورۀ نو تاریخ قدیم ؛تاجیکان(. 0448)ب.  ،غفوراف -

 . دوشنبه: عرفان

. ن. برلیکاوه«. نامۀ امیرتیمور گورگان به شارل ششم پادشاه فرانسه». (0647، محمد )قزوینی -

 . 2-3صص. 06ش

  .دوشنبه: عرفان .6ج .آثار منتخب. (0440) الدین بن شهاب ، علیهمدانی -

 دوشنبه: عرفان .الملوک ةذخیر. (6778) ـــــــــــــــــــــــــــ -

 .دوشنبه: عرفان .اشعار عرفانی و منهاج العارفین .(6700)ـــــــــــــــــــــــــــ  -
- Хенниг Р. Неведомые земли. - Т. III. - М., 1961. - C.210. 


