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چکیده

ص بـه محّمـدامین شهرسـتانی امیر
ّ
و مشـهور بـه »االمـینروح«صـفهانی، مـتخل

دیـوان های او شـامل سـروده. از سرایندگان سدۀ یازدهم هجری اسـت»میرجمله«
او در . ای اسـتهای غنایی به تقلید از نظامی گنجهو منظومه) گلستان ناز(غزلیات

آن عصر خود رهسپار هندوستان شد و درابتدای جوانی مانند بسیاری از شاعران هم
پس از چند سالی بـه مولـد خـود اصـفهان . سرزمین به منصب وزارت دست یافت
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۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٢٠٤

مقدمه

نگاری بر تألیف نویسی و مقدمهزبان در قالب تذکرهشرح احوال و تألیفات سرایندگان فارسی

هـای بـی در پژوهشاین نوع اد. خود یا دیگران از دیرباز در ادبیات فارسی سابقه داشته است

از . مایۀ تحقیق شده استشناسی بنتاریخ ادبیات و سبکجدید 

انگاری و نگـاه سـطحی، با سـهل،نویسانتذکرههمان آغاز کاْر

های پردازی و استفاده از منابع نامعتبر و اعتماد بـه نوشـتهافسانه

بـا وجـود .اندکاسـتهارزش و اعتبار کار خـود را فـرو،متقّدمان

هایی که در زدودن غبـار از های اخیر و کوششای دهههپژوهش

بخشی از این صورت گرفته، متأسفانه فضای تاریخ ادبی گذشته 

جدید نیز راه یافتکاستی هـا را و ارزش آنهها به تحقیقات علمِی

این مقاله به بررسی و نقد برخی از . ه استشعاع قرار دادالتحت

محّمـدامین یـرمحـالرحپـردازد کـه دربردارنـدۀ شـبعی میمنا

کـه در منـابع تـاریخی و ؛ همـواسـت،شهرستانی اصفهانی، سرایندۀ سدۀ یـازدهم هجـری

.معروف است»میرجمله«یا »االمینروح«ها اغلب به تذکره

االمین شهرستانیروححالشرحنقد منابع 

د میر
ّ
ص به روحسال تول

ّ
ایـن وتاسـق٩٨١االمـین محّمدامین شهرستانی اصفهانی متخل

:دآیمیبراو خسرو و شیرینمثنوِیمطلب از اشارات موجود در

ـــــالمچــو ُنــه بــر بیســت افــزون شــد بــه ســالم ـــــه ف ـــــت ب ـــــت دول ـــــد آی بیام

ــــر ــــد اخت ــــوی هن ــــرد س ــــم ک ــــرروان روان، ت ــــاِم ــــد ک ــــر ش ــــه آب خض ب

ـــد ـــار گردی ـــت ی ـــالیم دول ـــس از س ـــــدپ ـــــدار گردی ز خـــــوابم چشـــــم دل بی

ــــان ــــی فرم ــــتم یک ــــی گش ــــه زیبــــد برتــــری بــــر وی خــــدا راروا راره ک

ــــــای ــــــان پ مــــرا بنواخــــت بــــیش از پــــیش بخــــتشتختششــــــدم از خادم

ــــوی اقبــــالشــمار عمــر چــون بگذشــت شــش ســال ــــد گ ــــانم در آم ــــه چوگ ب

خـــدمت را بـــه طـــاقی ـــادم حـــّد چـــو خـــور دعـــوی طـــاقیکـــه کـــردی همنه

االمین چهرة منسوب به روح
ي شیرازي، صاعد.کن(

1961 :20(



٢٠٥/االمین شهرستانیهای روححال و سرودهبررسی انتقادی منابع شرح

لـــوم از افــــواهشـــده باشـــد بــــه تـــو معگـــاهبــدان مشــعوف بـــودم گــاه و بــی

ــاریخ ــف ت ــر ال ــزون ب ــد ف ــده ش ــو هف ــــیخچ درخــــت دولــــتم را ســــخت شــــد ب

١)ر١٨٠گ:االمینروح(

و پـس از یـک رودمـیسالگی به هنـد ٢٩االمین در که ابیات تصریح دارند، روحچنان

ق بـه منصـبی ١٠١٧یابد و شش سال بعد از آن مقارن با سال راه می٢سال به دربار پادشاهی

ق ٩٨١ساله بوده و بنابراین، سال والدتـش ٣٦ق، ١٠١٧در نتیجه او در سال . یابددست می

٣.است

در ایـن . آید سال هجرت او بـه هندوسـتان اسـتدیگر مطلبی که از ابیات ذکرشده برمی

فاق افتاده است٢٩ابیات شاعر اشاره کرده که سفرش به هند در 
ّ
تاریخ با توّجه به . سالگی ات

اشتباه، به،هاشماری از تذکره. ق روانۀ هند شده است١٠١٠به سال ، وی)ق٩٨١(والدت او 

در . اندق را تاریخ هجرت او به هندوستان ثبت کرده١٠١٣
ً
نزهة الخواطر و بهجـة تذکرۀ مثال

یکی از مردان سرشـناس کبیر، محمدامین حسینی شهرستانیامیر«:آمدهالمسامع و النواظر

» [...]اده و بزرگ شد و در سال هزار و سیزده بـه هنـد پـای نهـاددر فضل و کمال، در ایران ز

در سال هزار و سـیزده از والیـت «:شام غریبانتذکرۀ یا در ؛)٥/٣٦١جزء:١٣٧٥الحسنی، (

: االمــراثرآمــیــا در و ) ١٠٩: ١٩٧٧شــفیق اورنــگ آبــادی، (» [...]رو بــه دیــار دکــن آورد

ــنۀ « ــدامین در س ــیزده) ١٠١٣(میرمحم ــزار و س ــتهه ــن وارد گش ــار دک ــه دی ــراق ب » از ع

).٢/٤١٤جزء/٣: ١٨٨٨نوازخان، شاه(

االمـین سـال انتصـاب او بـه با توجه به اشعار ذکرشده، اشتباه تاریخی دیگر دربارۀ روح

معلـوم خسـرو و شـیریناز مثنـوی «:نویسـدمی) ١٣٦: ١٣٧٥(زیب حیـدر . وزارت است

بر منصب جلیل میرجملـه ه ١٠١١و در سال سالگی از میهن به هند آمده٢٩شود که در می

االمین های روحمثنوی(مجلس ۀکتابخان٩١٨٢خطی همگی مربوط به نسخۀ شمارۀ مقاله به نسخۀاینارجاعات. ١
.است) شهرستانی

منظومۀ شاعرزیرا،شاه استیابد محّمدقلی قطباالمین در اولین سفر خود، به دربار او راه میپادشاهی که روح. ٢
).پ٦٠-ر٤٩گ:شهرستانیاالمینروح.نک(به نام او سروده است راخسرو و شیرین

د روح. ٣
ّ
).١١١٩-٢/١١١٨بخش/٥: ١٣٧٢(االمین را محاسبه کرده استصفا پیش از این، سال تول



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٢٠٦

ابیات مورد اشارۀ زیب حیدر، همان ابیات مورد بحث در این مقاله است کـه ١.»گماشته شد

بـه مقـام ،ق١٠١٧یعنـی در سـال ،االمین هفت سال پس از ورود بـه هنـدبر اساس آن روح

:شاعر خود به این سال اشاره کرده استعالوه به.یابدوزارت دست می

ــاریخ ــف ت ــر ال ــزون ب ــد ف ــده ش ــو هف ــــیخچ ــــخت شــــد ب ــــتم را س درخــــت دول

)ر١٨٠گ: االمینروح(

٦٦سـرانجام در «: گزارش سال وفات میرجمله است) جاهمان(اشتباه دیگر زیب حیدر 

ال درگذشـت معتمدترین کسـی کـه سـ. »درگذشتق١٠٣٨الثانی سال ربیع١٠سالگی در 

جهان و از نگار دربـار شـاهتاریخ) ٢١٠-٢٠٩: ١٩٦٧(صالح کنبو شاعر را ثبت کرده محمد

روحخواجه :ق آورده است١٠٤٧االمین است که وفات او را ذیل وقایع سال تاشاِن
تعـارف بنـا بـر چون آن سید کم. جهانی شدمیرجمله بخشی به مرض ناگهانی لقوه و فالج آن... 

بهـره بر عدم مواسا و مداراخشونت طبع و عدم رقت منش مدار کار
ً
نموده از حسن سلوک مطلقا

پهلویی به سوء عقیدت و عدم ارادت متهم بود، بلکه اظهار گویی و یکنداشت و با وجود درشت

نمود؛ لهذا اطوار و اوضاع او خاطرپسند بندگان حضرت نبود و بعـد تعصب در شیوع مذهب می

فرماینـد و او بـدین یـاد میهای مرحوم را به خـوبیچه سایر بندهاز فوت موقع ترحم نشد، چنان

.سعادت استسعاد نیافت

ی نویسان و پژوهشگران در آن اختالف نظر دارند ترتیـب سـفرهامطلب دیگری که تذکره

ها و اهدای آن بـه با توجه به تاریخ سرایش مثنوی. پادشاهان استحضورش در محضر و او

رتیـب سـفرها و مخـدومان درسـتی بـه تتـوان بـههای موّرخان میپادشاهان و بعضی نوشته

.االمین پی بردروح

ق بـه ١٠١٠دراالمـین ، روحخسرو و شیرینبر اساس منظومۀ ،آن گذشتشرح که چنان

٢شـاهایـن پادشـاه محّمـدقلی قطب.ق به خدمت پادشاهی رسیده است١٠١١هند رفته و در 

:ستوده استخودخسرو و شیرینمثنوی درشاعر او رااست که

ایـن عبـارت را ) ٢/٨٨٣: ١٣٨٧(اسـکندربیک ترکمـان . به معنی وزیر بوده است»میرجمله«هندوستان در دکِن.١
شـاه والـی گلکنـدهمالزمـت قطبچند سال قبل از این به جانب دکن رفته برحسـب تقـدیر «: توضیح داده است

.»نامند رسیدهمیرجمله می،جاکه به عرف آناختیار نموده بود بنا بر ظهور کاردانی به مرتبۀ وزارت 
.١/٩١بخش/٣: ١٣٨٥بافقی، .نک،شاهبرای مطالعۀ گزارش مرگ محّمدقلی قطب.٢



٢٠٧/االمین شهرستانیهای روححال و سرودهبررسی انتقادی منابع شرح

ـــــازان رواِنه آن عکــس خورشــیدشــامحّمــد قطب ـــــدو ن ـــــیدب ـــــور و جمش ت

گرفتـــه نـــور جـــودش قـــاف تـــا قـــافصــافگیــر و درونبخــت و جهــانجــوان

)پ٥٩گ: االمینروح(

ق سروده شـده ١٠١٨ق تا ١٠١٧این منظومه از سال ،خسرو و شیرینابیاتی از با توجه به 

:است

ــاریخ ــف ت ــر ال ــزون ب ــد ف ــده ش ــو هف ــــیخدرخــــت دولــــتم را چ ســــخت شــــد ب

ـــاب ـــه مهت ـــی ب ـــب وقت ـــای رج ـــــابدر اثن ـــــای احب ـــــود دل جوی ـــــته ب نشس

ــــاری ــــه ی ــــه ناگ ــــدک ــــدام از در در آم ــــّکر آم ــــیر و ش ــــو ش ــــذاقم را چ م

ــزی ســخن مــی ــبز هــر چی ـــبنمیرفــت آن ش ـــر ل ـــوق ب ـــس ش ـــب از ب ـــد ل آم

ـــدبیـــان را قصــــر عــــالی زو بنــــا شــــد ـــیرین ادا ش ـــرو و ش ـــخن از خس [...]س

ــوچــو شــد ــه مــه ن ـــــروســال دگــر ذی الحّج ـــــیرین و خس ـــــۀ ش ـــــرآمد قّص س

)پ١٨٠-ر١٨٠گ: همان(

نظـامی السرارامخزنای بر است که نظیرهاالنظارمطمحمحّمدامین، دومین مثنوی میر

تاریخ اتمام آن . شاه، پادشاه تلنگانه سروده شده استباز هم به نام محّمدقلی قطبکهاست

در هنـد و چنـانهمق ١٠١٩االمین تا سال روحدهد کهو نشان میاستق١٠١٩االّول ربیع

:شاهیان بوده استدر خدمت قطب
ــــــفت ــــــان را بس ــــــؤ شــــــهوار بی ـــحلؤل ـــتمطم ـــه گف

ّ
ـــک چل ـــه ی ـــار ب االنظ

ـته ز ربیـــــع نخســــــت ـــتبـــــود گذشـــــ ـــتبیس ـــاعت درس ـــش روز و دوس وش

ــــده ز فصــــل بهــــاریــــک ــــزاردو نفــــس مان ــــر ه ــــد ب ــــزون شــــده ُب ــــوزده اف ن

ــــن ـتان م ـــ ــــن شکرس ــــدا زی ــــکر خ گشــــت پــــر از قنــــد سراســــر دکــــنش

ـه خـــور عکـــس اوســـت ـه کــ ــ ـــــــتبیششـــاه تلنگان ـــــــاه دوس ـــــــرش دارد از م ت

ـه نـــامش تمـــامکـــرده ـه بــ ــــالمام ایـــن نامــ ــــرش غ ــــده و مه ــــش بن ــــاد مه ب

)پ٤٤گ: همان(

هرچند تـاریخ دقیـق وشاهیان بوده استمحّمدامین پس از این هم در خدمت قطبمیر

، سومین مثنـوی مثنویسازد که اینمعلوم نیست، ابیات آن روشن میلیلی و مجنونودن سر

:اوست
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ـــی ـــو ب ـــود چ ـــو ب ـــه نک ـــاهی ن ــــجگنجش ــــس رن ــــی جمــــع گــــنج ب ــــردم پ ب

ــــرخ هشــــتم از درکـــــــردم ز هنـــــــر دو ُدرج را پـــــــر [...]چــــون دامــــن چ

ـــــــد روان تمـــــــام انگیـــــــز ـــــزگردی ـــــق پروی ـــــرف عش ـــــدن ح از خوان

ـــو ق ـــت چ ـــام شـــیریندل گش ـــد ک ـــــــۀ بین ـــــــیریناز قّص ـــــــر ش [...]نظی

ـــــوانبـــــردار کلیــــــد و بـــــاز کــــــن در ـــــود ت ـــــو زان ش ـــــع ت ـــــا طب گرت

ـــه ـــردم ب ـــتب ـــس دس ـــد پ ـــوی کلی ـــتس ـــرین آن مس [...]گشـــتم چـــو شـــدم ق

ـــــوزون ـــــد م ـــــر آن کلی ـــــته ب ـــــی بـــــهبنوش ـــــیش مجنـــــوننـــــام لیل پ

)پ١٨٨-ر١٨٨گ: همان(

:آوردنام ممدوح خود را می، »سبب نظم کتاب«پس از این ابیات، در پایان بخِش

ـــــدبــــه ایـــن شــــه مؤّیــــدرب تــــویـــا ـــــده محّم ـــــو ش ـــــام نک ـــــش ن ک

ـــــر نهمتر دهملکــــــی ز جهــــــان زیــــــاده ـــــه س ـــــایش ب ـــــهپ ـــــک ن فل

)پ١٨٩گ: همان(

ت در ابیات نقل
ّ
االمین حّتـی پـس توان نتیجه گرفت که روحمیلیلی و مجنونشدۀ با دق

آخـرین .بـوده اسـتشاه، در خدمت محّمدقلی قطباالنظارطمحمق، سال اتمام ١٠١٩از 

. اسـتنامـه بهرامو یـا فلـک البـروج یا هشتم آسماناالمین مربوط به اشارات تاریخی روح

:چهارمین مثنوی به نظم کشیدۀ اوستآسمان هشتمخود گفته است که سراینده 

ــــد ــــت آم ـه دس ـــ ــــرا ب ــــع م ـنج راب ـــ ــــــه دل کجگ نظــــــر شکســــــت آمــــــدب

)ر٢٥٥گ: انهم(

ـتم ـــــ ــــــارمین رف ـنج چ ـــــ ــــــی گ جو گشــــته ســــوی چــــین رفــــتممشــــکدر پ

)پ٢٥٥گ: همان(

:ق پایان یافته است١٠٢١در سال آسمان هشتم

ـــزار ـــزون ز ه ـــف ف ـــاف ال ـــنۀ ک ـــزاردر س ـــن گل ـــرخ ای ـــو چ ـــل چ ـــت کام گش

)ر٣٠٥گ : همان(

پیشـین بـه نیـز ماننـد سـه منظومـۀرا آسمان هشـتممحّمدامین بر این بوده است که میر

مـدح پادشـاه، «، قبل از آغاز داستان، ذیل عنـواِنبنابراین. شاه پیشکش کندمحّمدقلی قطب

د 
ّ
هخل

ّ
:کندستودن محّمدقلی را آغاز می» ملکه و سلطانهالل
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ــــاه ــــدۀ م ــــه دی ــــدقلی ک ــــه محّم ــــر شــــاههمش ــــی ندیــــده دیگ ــــو اوی چ

)پ٢٥٥گ: همان(

شـاه جانشـین او و محّمـد قطبکندمیفوت محّمدقلی ،آسمان هشتمدر خالل سرایش 

شـاه کنـد و اثـر خـود را بـه نـام قطبمییاد این واقعه ازمیرجمله در خاتمۀ کتاب . شودمی

:کندجدید می

ـــــادَوبـــــِراختـــــرم هـــــم [...]بـــــط دل در شـــــط مـــــالل افتـــــادبـــــال افت

ــــاه ــــه چ ــــاد ب ــــرف فت ــــه اوج ش ـــِتم ـــوی بهش ـــاقی شـــاهرفـــت س [...]ب

ــد ــد خ ــین ش ــون چن ــاللچ ج
ّ

ــل [...]شـــکل دولـــت نمـــود انـــدر فــــالای ج

ــــر ــــر دگ ــــود چه ــــانی نم ــــبح ث ــــرص ــــر دگ ــــرق مه ــــالع ز ش ــــت ط گش

ــــــاه ــــــی ز دودۀ ش ــــــوانی هم ــالهنوج ــغ و ک ــت و تی ــت گش ــاحب تخ [...]ص

ـــــرغ دل١چــــو بــــد محّمــــد نــــام[...] چــــو ـــــدر دامم ـــــد ان ـــــا فکن [...]ه

ــــاج و تخــــت نــــو گشــــتم ــــــو چهرهمــــادح ت ــــــت ن ــــــرداز بخ ــــــتمپ گش

)ر٣٠٤-پ٣٠٣گ: همان(

ق، در ١٠٢١ق تـا ١٠١١تـوان دریافـت کـه او از با توجه به اشارات تاریخی میرجمله می

. شاه بوده استشاه و محّمد قطبشاهیان و به ترتیب در دربار محّمدقلی قطبخدمت قطب

مـان اسـکندربیک ترک.گیـری اسـتهای موّرخان قابل پیپای شاعر در نوشتهرّد، پس از این

کنـد کـه االمین را از زبـان خـود او شـنیده تصـریح میروححالشرحکه ) ٢/٨٨٣: ١٣٨٧(

رفتـه ٣)ق١٠٣٦. د(شـاه بـه نـزد عادل٢شـاهیاناالمین پس از بدرود گفتن دربار قطبروح

از «: نویســدنیــز دربـارۀ ایـن سـفر می) ٤١٥-٢/٤١٤جـزء/٣: ١٨٨٨(نوازخان شـاه. اسـت

.»شاه نیز صحبت او درنگرفتعادل] ابراهیم[با ] اّما[گلکنده به بیجاپور پیوست 

ی نام آسیببا وجود . دیده و ناخواناستبه اندازۀ دو یا سه کلمه از بیت آسیب.١
ّ

در بیت »محّمد«دیدگی نسخۀ خط
.مشهود است

شـاهیان را رهـا کـرده ق دربار قطب١٠٢١االول سال االمین در ربیعگوید روحمی) ١/٩٢بخش/٣: ١٣٨٥(بافقی . ٢
.است

ق دانســته اّمـا اســکندربیک ترکمــان١٠٣٥شـاه را سـال وفــات ابــراهیم عادل) ٢/١١٢٠بخــش/٥: ١٣٧٢(صـفا . ٣
.ق آورده است١٠٣٦نگار معاصر آن پادشاه، تاریخ وفات او را ذیل وقایع سال ، وقایع)٢/١٠٦٩: ١٣٨٧(
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بـه قلمـرو حکومـت صـفوی ١ق١٠٢٣بعد از حـدود دوازده سـال، در ،محّمدامینمیر

عبـاس، ذیـل وقـایع ، موّرخ دربـار شـاه)٢/٨٨٣: ١٣٨٧(اسکندربیک ترکمان . گرددبازمی

:نویسدباره میق در این١٠٢٤ق و ١٠٢٣های سال
میرمحمدامین ،ن که در حین معاودت سفر گرجستان در کنار رود ارسدیگری از سوانح آ

بوسی اشـرف سـرافراز گردیـده مشهور به میرجمله که از هند دکن آمده بود به شرف رکاب

.[...]رخصت یافته به اصفهان آمد و در مازندران[...] اعزاز و احترام یافت 

شـوددر باب منصب وزارت آزرده میاالمین خواهی روحعباس از زیادهپس از مّدتی شاه

خود فرمانی میو
ّ

تـرس از خشـم . شـوددربـار میدرنویسـد و خواهـان حضـور او به خط

شـود کـه او از اصـفهان فـرار کنـد و دوبـاره رخـت هندوسـتان بربنـدد عباس باعث میشاه

سـرایندۀ اصـفهانی کـه پـس از چنـدی حضـور در ). ٢/٤١٥جـزء/٣: ١٨٨٨نوازخان، شاه(

عبـاس بـا جهـانگیر شود، در حین خدمت به شـاهیابی به وزارت ناامید مین از دستاصفها

خود ) ٢٥٦: ١٣٥٩(جهانگیر گورکانی . کندارتباط پنهانی برقرار می٢)ق١٠٣٦.د(گورکانی 

:در این باره نوشته است

معـروض لکچهار سال در عراق به سر نموده و ِممّدت سه
ً
ها به هم رسانیده، چون مکررا

مشـارالیه بـه ،گشت که او ارادۀ خدمت این درگاه دارد فرمان فرستاده به درگاه طلب فرمود

.[...]وی اخالص به درگاه نهاده ترک تعلقات نموده جریده رمجرد رسیدن فرماْن

دربارش را ذیل رویـدادهای سـال سـیزدهم جلـوسدر محّمدامین جهانگیر حضور میر

سـیزدهمین کـه کنـد بیـان میاالمـینروححالشرحتِنآورده است و چندی قبل از نوشخود

).٢٥٦-٢٥٤: همان.نک(ق است ١٠٢٧االول سال وسوم ربیعسال جلوسش برابر با بیست

.ق وارد دربار جهانگیر گورکانی شده است١٠٢٧محّمدامین در سال بنابراین میر

، آنه و پـس از ق در خدمت او بـود١٠٣٦االمین تا پایان حیات جهانگیر یعنی سال روح

عمر، یعنی  الهـوری. ه اسـتماندجهان، جانشین جهانگیر در خدمت شاهق١٠٤٧تا پایاِن

.١٤: ١٣٩٣پور، اختری. ک، ناالمین به قلمرو حکومت صفویبرای محاسبۀ سال ورود روح. ١
ده آورق١٠٣٦وفات نورالدین محّمدسلیم جهانگیر را ذیـل وقـایع سـال ) ٢/١٠٦٦: ١٣٨٧(اسکندربیک ترکمان .٢

در حینی که از سیر والیت کشمیر عـود نمـوده [...] الدین محمد نورالدین محمدسلیم پادشاه ابن جالل«: است
.»هنوز به الهور نرسیده بود در راه مریض گشته به عالم آخرت شتافت
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محّمـدامین بـه جهان در خصوص خدمت میـرموّرخ وابسته به دربار شاه) ١/٢٥٨: ١٨٦٧(

:نویسدجهان میجهانگیر و شاه

ید بـه آن آسـتان مکانی روی امبه راهنمایی سعادت روزافزون بعد از طلب حضرت جّنت

و بعـد از رحلـت آن . سلک مالزمان منسلک گردید] در[محفوف مغفرت سبحانی آورده 

.گشتدابدپیونداخل بندگان این دولت جاهجمپادشاه 

آزردگی از اصفهان گریخته و درگـاه گورکانیـان را االمین با ترس و دلکه روحبا وجود این

دوستی خوشگو دربارۀ میهن. داشتجان دوست میبهزمین راایرانپناه خود ساخته بود،جان

:نویسداو می

های آمد، جوابهرگاه حرفی در حضور، بنا بر تعّصب، در باب ایران و ایرانیان در میان می

هرگـاه ":جهان پادشاه او را مخاطب ساخته، فرمود کـهچنانچه وقتی شاه. گفتدرشت می

ما را قزلباش به "در جواب عرض کرد که "دهیمو میایران را بگشاییم اصفهان را به اقطاع ت

.)٢٦٢: ١٣٨٩("خواهیم اصفهان راعنوان اسیری به اصفهان نبرند، نمی

ی از اشارات تاریخی موجود در آثار روح
ّ
نویسان ایـن های تاریخاالمین و نوشتهنتیجۀ کل

، مــالزم ق١٠٢١ق تــا ١٠١١ق بــه هندوســتان رفتــه اســت و از ســال ١٠١٠دراســت کــه او

های سـالدر فاصلۀ شاه بوده و شاه و محّمد قطبشاهیان و در خدمت محّمدقلی قطبقطب

شـاه بـوده اسـت و چـون بـا او بـه توافـق ق به بیجـاپور نـزد ابـراهیم عادل١٠٢٣ق و ١٠٢١

عبـاس در ادامه به دلیل ترس از شاه. شودروانۀ قلمرو صفوی میق١٠٢٣رسد، در سال نمی

در خدمت جهانگیر گورکانی و پس از مـرگ ق١٠٣٦تا ق١٠٢٧گریزد و از به هندوستان می

.جهان بوده استنزد شاه،ق١٠٤٧یعنی سال ،جهانگیر تا پایان عمر خود

االمـین را نقـد و گفته شد، اکنون الزم اسـت برخـی از منـابع مـرتبط بـا روحچهآنپیرو 

کـه در ترتیـب مخـدومان میـرنویسـانی اسـت نصـرآبادی اصـفهانی از تذکره. بررسی کنیم

:محّمدامین اشتباه کرده است

در اوان شباب روانۀ هندوستان شده در خـدمت جهـانگیر پادشـاه نهایـت اعتبـار بـه هـم 

جـا بعد از مدتی به والیت دکـن رفـت در آن.رسانیده به منصب میرجملگی سرافراز شده

بانی بسیار به او نموده تکلیف عباس ماضی مهران آمده شاههم معتبر شده، بعد از آن به ایر

او به منصب صدارت کـل سـرافراز بـود بـه چون میرزا رضی پسرعّم.منصب به وی نموده
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چشمی بـه مناصـب دیگـر سـر فـرود نیـاورده، بـدون رخصـت روانـۀ واسطۀ غرور و هم

تر از پیش اقتدار بـه هـم هندوستان شده، پادشاه او را به منصب سابق مشرف ساخته، بیش

جهان گردیـده، اسـباب بسـیار بـه ، بعد از فوت جهانگیر پادشاه منظور نظـر شـاهرسانیده

.)٥٦: ١٣١٧، نصرآبادی(اصفهان فرستاد

شاهیان االمین به ترتیب نزد جهانگیر گورکانی، قطبنصرآبادی بر این باور است که روح

در خدمت شاهدکن، شاه
ً
جهانگیر گورکانی و نهایتا

ً
. بوده اسـتجهانعباس صفوی، مجّددا

١ً.کندرا تأیید نمیاین ترتیبقرائن تاریخی 
منبـع و اسـاس نسـخۀ تذکرۀ نصـرآبادیاحتماال

سـفینۀ اند، چون داشتهمنشأ واحدیکه هر دو اثْربوده است و یا اینسفینۀ خوشگو٢آورِدآب

:ه استکردبازگوهمان اشتباهات را تذکرۀ نصرآبادیتی بسیار شبیه به انیز با عبارخوشگو

در اوان شباب به هندوستان آمده به مقتضای قابلیت ذاتی به خدمت جهانگیر پادشاه [...] 

در آنجـا اعتبـار. تی دلگیـر شـده، بـه دکـن رفـتبعـد از مـد. اعزاز تمام به هم رسـانیده

عبـاس ماضـی قـدردانی فرمـوده، بـه مناصـب شاه. بعد به ایران رفت. الوصف یافتهزاید

عم او به منصـب صـدارت کـل امتیـاز داشـت چون میرزا رضی بنی. بلندش تکلیف کرد

رخصـت بـه هنـد آمـد بـه بی. چشمی و برادری به قبول سر فرونیـاوردواسطۀ رشک همبه

. حضور پادشاه زیاده از سابق معّزز گردید
ُ

نقار شدن جهانگیری، منظـور از نظـر بعد از ش

کارهای عمده در آن دولـت به خطاب میرجملگی امتیاز اندوخت و . نظران گشتصاحب

).٢٦٢: ١٣٨٩خوشگو، [...] (به ظهور آورد 

:گویداشتباه میاالمین بهنیز در باب ترتیب مخدومان روححدایق السالطین کتاب تاریخی 

روانۀ وطن شـد و چـون بـه سـعادت [...] استعفای خدمت کرده ] شاهیاناز دربار قطب[

شـت اگرچـه در ابتـدای حـال بـه نوازشـات عباس مشـرف گپناه شاهبوسی شاه دینبساط

شاهانه مفتخر گردید اّما نقش مراد او چنانچه خاطرخواهش بود ننشست، از آنجا برآمده، 

. سـتمحّمـدامین معرفـی کـرده اعنوان پسرعموی میـرعباس را بهمیرزا رضی وزیر شاه)٥٦: ١٣١٧(نصرآبادی. ١
. دانداالمین میعباس است، میرزا رضی را برادرزادۀ روحکه از خادمان شاه) ٢/٨٨٣: ١٣٨٧(اسکندربیک ترکمان 
(اند کردهتکرار را روایت نادرستافراد دیگری نیز این 

ً
؛ ٣١٥: ١٣٤٣؛ صـبا، ٣/١٤٨١: ۱۳۵۵هـدایت، .نکمثال

االمین را مربـوط بـه ین است که میرجملگی روحا) ٥٦: ١٣١٧(اشتباه دیگر نصرآبادی ). ٢٦٢: ١٣٨٩خوشگو، 
او ) ٢/٨٨٣: ١٣٨٧(بـا توجـه بـه گـزارش اسـکندربیک ترکمـان . داننـددورۀ خدمت او به جهانگیر گورکانی می

.شاهیان بوده استمیرجملۀ قطب
.آورد است، زیرا این نسخه در سیل پیدا شده استمعروف به نسخۀ آبخوشگوسفینۀدفتر دوم از . ٢
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جهان رسـید در انـدک روزی قاصد هندوستان شد و چون به خدمت پادشاه واالجاه، شـاه

میـد هزاری سـرافراز گردیـد تـا زمـان موعـود رسـیده بـه عـالم عقبـی خرابه منصب پنج

).٢٠٢: تابسطامی، بی(

گوید و بـر ایـن شاهیان سخنی نمیمحّمدامین به نزد عادلاز رفتن میرحدایق السالطین

کـه شـرح آن چنان. شـودجهان میباور است که او پس از ترک اصفهان رهسـپار درگـاه شـاه

.پیونددگذشت شاعر پس از گریز از اصفهان به دربار جهانگیر گورکانی می

. کـرده اسـتگـزارش االمین رااست که به اختصار زندگانی روحۀ دیگریتذکرانخیرالبی

ق ١٠٢٠االمـین در ، صاحب این تذکره، بر این باور است کـه روح)٨٨٩: ١٣٨٦(سیستانی 

عباس ق به خدمت شاه١٠٢٣در اودانیم در حالی که می،عباس پیوسته استبه خادمان شاه

).٢/٨٨٣: ١٣٨٧ن، اسکندربیک ترکما.نک(رسیده است 

ــافقی  ــش/٣: ١٣٨٥(ب ــم) ١/٤٥٠بخ ــاعر ه ــزدی، ش ــری ی ــی اخت ــالل معرف دورۀ در خ

:نویسدمی،به هند و همراهی اختری با اوویدربارۀ دومین سفر ،االمینروح

السـادات العظـام میـرزا محّمـدامین ةثلث و عشرین و الف که زبدةدر ایام شباب فی سن

در مرتبۀ ثانی که متوجه بالد هندوستان بـود و در قریـۀ " ملهمیرج"شهرستانی المشتهر بـه 

.الیه بود عبور فرمودنصرآباد یزد که محل توطن موال مشار

جهـانگیر گورکـانی، .نـک(ق است ١٠٢٧االمین به هند مقارن با سال دومین سفر روح

تــاریخ دومــین ســـفرآن را کــه بـــافقی ،ق١٠٢٣بنــابراین ســال ). ٢٥٦-٢٥٤: ١٣٥٩

.ستصحیح نیداند، حّمدامین به هند میممیر

درسـتی از مخـدومان ترتیـبنیـز ) ١٩٣: ١٣٧٧(پژوهشگر معاصر، امیرحسـن عابـدی 

ــتروح ــرده اس ــه نک ــین ارائ ــعر. االم ــود در ش ــاریخی موج ــواهد ت ــه ش ــه ب ــدون توج او ب

:نویسدنگاران میهای تاریخمحّمدامین و نوشتهمیر

هجــری١٠١٣گیر بـه ســر بـرد، اّمــا در سـال االمــین در خـدمت جهــانجـا روحدر ایـن

شاه جا در دربار محّمدقلی قطباراحت گردیده به دکن رفت و در آنن) میالدی١٦٠٤-٥(

.زیست و به خطاب میرجمله سرافراز گردیدپادشاه گولکنده با احترام کامل می

انـد؛ االمین اشتباهات تاریخی کردههم در مورد سفرهای روحدیگر معاصر شگر دو پژوه

از پادشاه اجازه خواست تـا ق١٠٢٧در سال «: گویدکه می) ١٣٦: ١٣٧٥(یکی زیب حیدر 
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شـاه اسـت کـه محّمـد قطب،منظـور او از پادشـاه. »به سفر حج برود و بـه بیجـاپور رفـت

ص شــده اســت ١٠٢١االمــین در ســال روح
ّ

ــدمت او مــرخ ــافقی، .نــک(ق از خ : ١٣٨٥ب

بعد از شش سال اقامـت در [...] «: نویسدکه می) ٧١: ١٩٨٢(دیگری اکبر ). ١/٩٢بخش/٣

او بر این عقیده اسـت کـه مـّدت . »[...]اصفهان به فرمان جهانگیر دوباره رخت سفر بست 

کـه بـا آنعباس شش سال بوده اسـت، حـال خدمت شاهو در االمین در اصفهان اقامت روح

االمـین در اصـفهان و روحمـّدت اقامـت ،جهانگیرنامـهو آرای عباسیعالمتوجه به مطالب 

: ١٣٨٧اسـکندربیک ترکمـان، .نک(عباس صفوی حدود چهار سال بوده است خدمت شاه

).٢٥٦-٢٥٤: ١٣٥٩؛ جهانگیر گورکانی، ٨٨٥-٢/٨٨٣

االمینآثار روح

:االمین از نظر قالب شعری شامل دو دستۀ مثنوی و غزل استآثار روح

کنـون بـه چـاپ تنها شامل غـزل اسـت و تـااندیواین ): نازگلستان (دیوان غزلیات. ١

.)Rieu, 1881: 676.نک(است یدهنامگلستان نازشاعر در مقدمه، این دیوان را . نرسیده است

:های ذیل از دیوان وی برای نویسندگان این مقاله شناخته شده استنویسدست

ی جمهوری اسالمی ایـران 
ّ
ی سازمان اسناد و کتابخانۀ مل

ّ
شـمارۀ بازیـابی بـه نسخۀ خط

؛٥-٢٣٦٩٣

ی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
ّ

؛٩٨٨شمارۀ به نسخۀ خط

ی موزۀ آستان حضرت عبدالعظیم حسنی
ّ

؛٢٩شمارۀ به)ع(نسخۀ خط

ی کتابخانـۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه
ّ

نسخۀ خط

؛)فرخ(١١٦شمارۀ 

شـنادیگـر دسـت or. 284دیـوان، در مـوزۀ بریتانیـا، بـا شـمارۀ ایـن از هشـدختهنویِس

.شودنگهداری می

تألیفات او االمین پرداختهنویسانی که به شرح احوال روحتذکره:هامثنوی. ٢
ً
اند، عموما

کلیات ایشـان بـه نظـر رسـید «: گفته است) ٥٧: ١٣١٧(تنها نصرآبادی . اندرا معرفی نکرده

برخی از پژوهشگران معاصر هـم کـه . »بیت است همه عجیب و غریبقریب به بیست هزار 
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ـدان االمین که در منظومهروح. اندمصون نبودهخطااند از آثار او را معرفی کرده
ّ
سرایی از مقل

ق به تقلیـد چهـار منظومـۀ ،نظامی است
ّ
بعضـی ،بـه همـین دلیـل. شـده اسـتاوتنها موف

انـد در خصـوص االمـین بودهمثنـوی روحپژوهشگران معاصـر کـه در جسـتجوی پنجمـین 

ی . اندهایش اشتباهاتی کردهمنظومه
ّ

کتابخانۀ مجلس شورای اسـالمی بـه شـمارۀ نسخۀ خط

معرفـی ایـن چهـار مثنـوی و تـذّکر ،اینـک. های چهارگانۀ اوستبردارندۀ مثنویدر٩١٨٢

قان معاصر دربارۀ مثنوی
ّ

:االمینهای روحخطاهای محق

ی. ١. ٢ ای به نظم و با مقّدمه،نظامی گنجویخسرو و شیرینتقلید از به:نخسرو و شـیر

،شاعرهای و مقایسۀ آن با مقّدمۀ دیگر مثنویمنظومهاینبا توجه به ابیات . شودنثر آغاز می

:منثوی او بوده استنخستینخسرو و شیرینشود که معلوم می

ــاریخ ــف ت ــر ال ــزون ب ــد ف ــده ش ــو هف ــــیخدرخــــت دولــــتم را ســــخت شــــچ د ب

ـــاب ـــه مهت ـــی ب ـــب وقت ـــای رج ـــــابدر اثن ـــــای احب ـــــود دل جوی ـــــته ب نشس

ــــدام از در درآمــــدکــــه ناگــــه یــــاری ــــّکر آم ــــیر و ش ــــو ش ــــذاقم را چ م

ــخن می ــزی س ــر چی ــبز ه ــت آن ش ـــبنمیرف ـــر ل ـــوق ب ـــس ش ـــب از ب ـــد ل آم

ــــیرین ادا شــــدبیـــان را قصــــر عــــالی زو بنــــا شــــد ــــخن از خســــرو و ش س

)ر١٨٠گ:االمینروح(

شـاعر ایـن . ق اسـت١٠١٧خسـرو و شـیرینبا توّجه به این شواهد، تاریخ آغاز سرایش 

:ق به پایان رسانده است١٠١٨الحجۀ سال منظومه را در ذی

ــر ذی ــال دگ ــد س ــوچــو ش ــه ن ــه م ـــــروالحّج ـــــیرین و خس ـــــۀ ش ـــــرآمد قّص س

)پ١٨٠گ: همان(

در ، ایـن اثـر.اسـتشـاه کـردهرا بـه نـام محّمـدقلی قطبخسرو و شـیریناالمین روح

ه اسـتشـدچـاپ ه،مقّدمـچه در در تصحیح و ، چههای بسیارو لغزشسهوبا ،ش١٣٨٩

).١٣٨٩،االمینروح.نک(

نظـامی االسـرار زنمخـاقتفـایبـه است که االمین وحردومین مثنوی :االنظارمطمح. ٢. ٢

شـاه به محّمدقلی قطبباز،ای به نظم و نثر دارداین منظومه که مقّدمه. گنجوی سروده شده است

االنظـارمطمـحسال به پایان رسـیدن ). پ٤٤ر و گ٤گ: االمینروح.نک(هدیه شده است 
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:ق است١٠١٩

ـــــفت ـــــان را بس ـــــهوار بی ـــــؤ ش ــــه گفــــتمطمحلؤل
ّ
االنظــــار بــــه یــــک چل

ـــــع نخســـــت ـــــود گذشـــــته ز ربی ــــتبیستب ــــاعت درس ــــش روز و دو س وش

ـــک ـــاری ـــل به ـــده ز فص ـــس مان ــــوزددو نف ــــزارن ــــر ه ــــد ب ــــزون شــــده ُب ه اف

)پ٤٤گ:همان(

اشتباه) ٤٩٥: ١٣٧٦(اطهر رضوی 
ً
در و معرفـی کـرده االنـوار مطمـحاین منظومـه را ا

که البته دور نیسـت کـه آمده استمطمعخطا به صورت بهنیز)١٩٤: ١٣٧٧(چاپ عابدی 

.سهو مطبعی بوده باشد

سـت بـر ای ااین اثر، که نظیرهخ سرایشبه تاریاالمین هرچند روح:لیلی و مجنون. ٣. ٢

:این سومین مثنوی اوستکه ه اما تصریح کردنکرده، ای ، اشارهلیلی و مجنون نظامی

ـــی ـــو ب ـــود چ ـــو ب ـــه نک ـــاهی ن ــــی جمــــع گــــنْجگنجش ــــردم پ ــــجب ــــس رن ب

ـــــــرکـــــــردم ز هنـــــــر دو ُد ــــرخ هشــــتم از ُدررج را ُپ [...]چــــون دامــــن چ

ـــــا طبـــــردار کلیــــــد و بـــــاز کــــــن در ـــــوانگرت ـــــود ت ـــــو زان ش ـــــع ت ب

ـــه ـــردم ب ـــتب ـــس دس ـــد پ ـــوی کلی ـــتس ـــرین آن مس [...]گشـــتم چـــو شـــدم ق

ـــــوزون ـــــد م ـــــر آن کلی ـــــته ب ـــــونبنوش ـــــیش مجن ـــــه پ ـــــی ب ـــــام لیل ن

)پ١٨٨-ر١٨٨گ:االمینروح(

شـاه تقـدیم شـده اسـت به محّمدقلی قطبدو منظومۀ پیشین، مانند نیز، لیلی و مجنون

ش بـه اهتمـام ١٣٩١ایـن اثـر در سـال تصویر نسخۀ خطی .)٢٨: ١٣٩٣پور، اختری.نک(

).١٣٩١پپ، .کن(اشتفان ُپپ به چاپ رسید 

تقلید از بهاالمین که چهارمین مثنوی روح: نامهبهرامیاالبروج فلکیاآسمان هشتم .٤. ٢

:نام داردآسمان هشتمشاعر،، بنا بر تصریح سروده شدهنظامی پیکرهفت
ـــرب ـــن کـــاخ س ــــــاملند تمـــامشـــد چـــو ای ــــــتم ن ــــــمان هش ــــــردمش آس ک

)پ٣٠١گ:االمینروح(

:ه استدیرسق به پایان ١٠٢١، سرودن آن در آسمان هشتمبر اساس بیتی از 

ـــف ـــاف ال ـــزار،در ســـنۀ ک ـــزون ز ه ـــرْخف ـــو چ ـــل چ ـــت کام ـــزارگش ـــن گل ای

)ر٣٠٥گ: همان(



٢١٧/االمین شهرستانیهای روححال و سرودهبررسی انتقادی منابع شرح

اسـت کـه منظومهین که این چهارمکردهبیانآسمان هشتماالمین در افزون بر این، روح

:به تقلید نظامی سروده است

ــــه ــــنج گنج ــــنج گ ــــون از آن پ ـــــود دل آبـــــادنژادچ ـــــرا کـــــرده ب ـــــه م س

ــــه زدم ــــارمین خزین ــــر چ ــــت ب ــــــــفینه زدمدس ــــــــتم در س ــــــــوح گش ن

)پ٢٥٤گ: همان(

در آسمان هشتمعکسی ۀنسخ. استآسمان هشتمهای دیگر نامنامهبهرامو البروج فلک

ـی ).١٣٩١، االمـینروح. کنـ(گالله هنری به طبع رسید ش با مقدمۀ ١٣٩١
ّ

در نسـخۀ خط

، نامـهبهرام، یعنی آنعنوان دیگر ، آسمان هشتمدر حاشیۀ اّولین برِگ، االمینهای روحمثنوی

، البروجفلک، یعنی آسمان هشتمعنوان دیگر ).پ٢٤٧گ: االمینروح.نک(نوشته شده است 

ـی محفـوظ
ّ

دیـده Add. 25,903در مـوزۀ بریتانتـا بـه شـمارۀدر سربرگ مذّهب نسخۀ خط

ی مثنوی. (Rieu, 1881: 676)شودمی
ّ

های جدا از این حواشی، با نگاهی گذرا به نسخۀ خط

خوانندگان یا نامنامهبهرامو البروجفلککهتوان دریافتاالمین میروح
ً
هایی است که احتماال

: االمـینروح.نـک(سروده دربارۀ بهرام گور اسـت اند، زیرا ایننهادهآسمان هشتمکاتبان بر 

.استآسمان هشتماز نظر معنایی برابر با البروجفلککه و دیگر این)آخر-٢٤٨گ

های نظـامی االمین با منظومههای روحاند شمار نظیرهبعضی پژوهندگان که انتظار داشته

نـک(اندهشـدتباه اشـدچـارهـای آنو دیگـر نامآسـمان هشـتمبرابر باشـد، دربـارۀ 
ً
. مـثال

دانـد و بـر را اثری واحـد میالبروجفلکو آسمان هشتمکه ) ٢/١١٢٣بخش/٥: ١٣٧٢،صفا

آسـمان نیـز) ١٩٥-١٩٤: ١٣٧٧(عابـدی .اثری مسـتقل اسـتنامهبهراماین باور است که 

.عنوان دو اثر جداگانه معرفی کرده استرا بهالبروج فلکو هشتم

االمـین ایـن موضـوع کـه روح:)االمـینی موهـوم منسـوب بـه روحاثـر (جواهرنامه . ٥. ٢

چهـار مثنـوی اوهای کـه منظومـهو این، از یک سـو،هایی به تقلید از نظامی سرودهمنظومه

هنـد، و بـا بـه او نسـبت دها اثر دیگـری را باعث شده که بعضیاز دیگر سو،تر نیست،بیش

بـه نـام ۀ دیگـریمنظومـاوکـه وندمـّدعی شـ،االمینروحخسرو و شیرینبیتی از استناد به

:سروده استجواهرنامه

ــــه ــــتمجواهرنام ــــه گف ــــدون ک ـــــفتمای ای ـــــاس س ـــــدن الم ـــــز مع ُدری ک

)ر٦٦گ:االمینروح(



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٢١٨

ی این اثر یافته
ّ

بـرای . انـداند و نه حّتی بیتی از آن را نقـل کردهآنان نه نشانی از نسخۀ خط

ت ابیات قبل و بعد بیت مورد استنادشان را کهبوده تنها کافی یاشتباهچنین پی بردن به 
ّ
با دق

جواهرنامهاشعار خود را ،االمین در مقام مفاخره و به استعارهروحکهمطالعه کنند تا دریابند

:خوانده است

ــــاِنشــــــــــنیدم هــــــــــاتفی آواز در داد ــــه ای ج ــــک ــــان از معنَی ــــادبی ت ش

ــــخن را ــــیم س ــــد اقل ــــو دادن ــــه ت [...]مــــان دکـــــن راپــــر از ُدر ســــاز داب

ـــــا و کـــــان ده ـــن دلز گـــــوهر مایـــــۀ دری ـــه ای ـــان دهب ـــف ج ـــان از لط مردگ

ــرآورد ــر ب ــخن دل س ــن س ــنید ای ــو بش ـــــوهر آوردچ ـــــوانی گ ـــــاداش، خ ـــــی پ پ

ــت ــن اس ــغل ای ــی ش ــوب گفت ــا خ ثمـــین اســـتبگفت [...]حـــدیثت درخـــور ُدّر

ـــای اســــانبـــرون آرم ز کــــان گــــوهر بدان ـــر همت ـــد در گه ـــه باش ـــانک [...]نس

ــــــی لعل ـــوند از ُدپــــــرورهــــــای روحعراق ـــالع ش ـــون ط ـــه چ ـــوهر،ک رج گ

ــگســـنگجـــان جـــوهری گـــردون کمگران ــفق رن ــون ش ــازد چ ــرخ س ــت س ز خجل

ـــــخن ـــــهس ـــــرگو دان ت ـــــِؤ ـــفرهای لؤل ـــته اص ـــان گش ـــاب ایش ـــاه از ت ـــه م ک

ــــاقوت دلطبق ــــر از ی ــــواههــــای پ ـــاهخ ـــود هـــر وصـــف کوت کـــه بـــر قـــّدش ب

ه بــــرده تــــاب ایشــــان آب اختــــرکــــمنظـــــــرهای چرخدانـــــــهزمـــــــّرد 

ــــــه ــــــّور دان ــــــابمن خوش ـــابهای ُدّر ـــب و ت ـــد در ت کـــز ایشـــان مهـــر باش

ــــــدل ــــــاس ب ــــــوزونز الم ــــردوننایاب م ــــان گ ــــردد ج ــــوراخ گ ــــزو س ک

ـــــویشنثــــار دهــــر ســــازم از کــــم و بــــیش ـــــت خ ـــــین مّن ـــــنم وی را ره ک

ــر ُپــر ــد از گه ــه باش ــی ک ــو آن درج ســــــمان گردنــــــد پــــــر ُدرزمــــــین و آچ

ــــه ــــتمجواهرنام ــــه گف ــــدون ک ـــــفتم،ای ای ـــــاس س ـــــدن الم ـــــز مع ُدری ک

سرســـری شـــد ـــان همنپنـــداری کـــه کـــاِر ـــون دکـــان جـــوهری شـــدجه چ

ــــان راز نیکنـــون شـــیرین کـــنم کلـــک و زبـــان را ــــک بی ــــنم کل ــــّکر ک [...]ش

ـــمیننامـــه آرم ســـوی شـــیرین،ز خســـرو ـــویش تض ـــام خ ـــه ک ـــّکر ب ـــنم ش ک

)پ٦٦-ر٦٦گ: مانه(



٢١٩/االمین شهرستانیهای روححال و سرودهبررسی انتقادی منابع شرح

همـه اسـتعاره از ... هایی از قبیل گوهر، لعل، لؤلؤ، یاقوت، ُدر وشود که واژهمالحظه می

تاریخ ادبیـات در ایـران. خوانده است»جواهرنامه«شعر خود را شعر است و شاعر در ادامْه

، صـفا.نـک(االمـین اسـت ای از روحاولین منبعی است که تصّور کرده جواهرنامه منظومـه

.نـک(انـد افـراد دیگـری ایـن اشـتباه را تکـرار کرده،و پس از آن) ٢/١١٢٣بخش/١٣٧٢:٥

آقـابزرگ ).٣٣: ١٣٨٩، االمینروح؛ ١٩٤: ١٣٧٧؛ عابدی، ١٣٦٩:١/٤٧٦گلچین معانی، 

:داردجواهرنامه نظری متفاوت دربارۀ ) ٧/٢٦٠: ١٤٠٣(طهرانی 

خسـرو و شـیرینهمـان جواهرنامـهه شود کـمعلوم می١القرائیاز نسخۀ کتابخانۀ سلطان

از قلـم او بـه است؛ بر این اسـاس پنجمـین مثنـوی ] االمینروح[است و آن اّولین مثنوی 

.تحریر درنیامده است

بندیجمع

موجـود در منظومـه العـات تـاریخِی
ّ

االمـین، هـای روحنویسندگان این مقاله با توّجه به اط

نویسـان و پژوهنـدگان اند که شماری از تذکرهدریافتهعصران او نگاران و همهای تاریخنوشته

بـه . انـدهای او از اشتباه مصـون نبـودهاالمین و معرفی سرودهمعاصر در شرح زندگانی روح

نگـاران نویسان و تـاریخانگاری تذکرهباور نویسندگان، بسیاری از این خطاها ریشه در سهل

یـابی بـه تـاریخ ر متقـّدمان دارد و بـرای دسـتهای نـامعتباز نوشتههاستفادچنینهمادبی و 

.تر، باید با دید ناقدانه از منابع پیشین بهره بردادبیاتی علمی

منابع 

:بیـروت.الذریعة الـی تصـانیف الشـیعة.)م١٩٨٣/ق١٤٠٣(آقابزرگ الطهرانی، محّمدمحسن ـ

.االضواءدار

مـــین شهرســـتانی اصـــفهانیاالدیـــوان روحمقدمـــه و تصـــحیح «.)١٣٩٣(پـــور، کـــاوه اختریـ

اکنون در اختیـار کتابخانـۀ مجلـس شـورای ) القرائیخانۀ سلطانبنسخۀ کتا(نسخۀ مورد استناد آقابزرگ طهرانی . ١
یس نواز این دسـتنگارش این مقاله در . شودالقرائی در ابتدای آن دیده میاسالمی است و مهر کتابخانۀ سلطان

.استفاده شده است



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٢٢٠

دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه ، کارشناســی ارشــدمقطــع نامــۀ پایان.»)گلســتان نــاز(

.به راهنمایی محمود عابدی، خوارزمی

.چ چهـارم.بـه اهتمـام ایـرج افشـار.تاریخ عالم آرای عباسـی.)١٣٨٧(اسکندربیک ترکمان ـ

.امیرکبیر:تهران

ترجمـۀ مرکـز مطالعــات و : قــم.)جلـد اّول(شــیعه در هنـد .)١٣٧٦(اطهـر رضـوی، عبـاس ـ

.تحقیقات اسالمی ـ واحد ترجمۀ قم

سیما پبلشرز ایند بک : حیدرآباد.شاهیدر زمان قطبفارسینظم و نثر.)م١٩٨٢(اکبر، رضیه ـ

.پرو موترس

: حیـدرآباد.نزهة الخواطر و بهجة المسـامع و النـواظر.)م١٩٥٥/ه١٣٧٥(الحسنی، عبدالحی ـ

.المعارف العثمانّیةمطبعۀ مجلس دائرة

.اساطیر: تهران.به کوشش ایرج افشار.جامع مفیدی.)١٣٨٥(بافقی، محّمد ـ

: دهلـی.تصحیح شریف النسـاء انصـاری.حدایق السالطین.)تابی(بسطامی، علی بن طیفور ـ

).نعمانی پریس(النساء انصاری شریف

: قـم.محّمدامین شهرسـتانی اصـفهانیمیر.لیلی و مجنون.)١٣٩١) (هگردآورند(ُپپ، اشتفان ـ

.مجمع ذخایر اسالمی

بـه کوشـش .)تـوزک جهـانگیری(جهانگیرنامـه .)١٣٥٩(جهانگیر گورکانی، نورالدین محّمـد ـ

.بنیاد فرهنگ ایران: ]تهران[.محّمد هاشم

کتابخانـه، : تهـران.اصـغرتصحیح سّیدکلیم.سفینۀ خوشگو.)١٣٨٩(بن داس خوشگو، بندراـ

.موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

با تصحیح و مقدمۀ پریچهر .خسرو و شیرین.)١٣٨٩(محّمدامین االمین شهرستانی، میرروحـ

.سامان دانش: تهران. سلطانی

مـع مج: قـمهنری، گاللهتحقیقومقدمهبا). هشتمآسمان(نامهبهرام). ١٣٩١(ـــــــــــــــ

.بندانشگاهآسیاییوشرقیمطالعاتمؤسسۀهمکاری، باذخایر اسالمی

موزه و مرکز اسناد مجلس ،کتابخانه٩١٨٢شمارۀ نسخۀ خطی .هامثنوی.)تابی(ـــــــــــــــ

.شورای اسالمی

و سـرایندگان شاهی از دانشـمندان، سـخنورانپشتیبانی پادشاهان قطب«.)١٣٧٥(زیب حیدر ـ

.١٤٦-١٢٩: ٤٦، شمجلۀ دانش.ترجمۀ بشارت محمود میرزا.»سیفار



٢٢١/االمین شهرستانیهای روححال و سرودهبررسی انتقادی منابع شرح

رسالۀ دورۀ دکتری .عبدالعلی اویسی:تصحیح.البیانخیر). ۱۳۸۶(حسین شاه، ملکسیستانیـ

،»البیانتصحیح انتقادی تذکرۀ خیر«با عنوان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

.دی و سّید مرتضی هاشمیبه راهنمایی طاهره خوشحال دستجر

.، بـه تصـحیح مولـوی عبـدالرحیممـآثراالمراء.)م١٨٨٨(الدوله نواز خان، نواب صمصـامشاهـ

.مطبع اردوگاید: کلکته

بـه محّمـد اکبرالـدین صـدیقی.شام غریبان.)م١٩٧٧(آبادی، لچهمی نراین شفیق اورنگـ
ّ
.مرت

.انجمن ترقی اردو: کراچی

.شــاهیالســالطین قطبحدیقــة). ش١٣٤٠/م١٩٦١(لــدین احمــد اصــاعدی شــیرازی، نظامـ

ادبیـات اردو، ۀسلسله مطبوعات ادار: حیدرآباد دکن. اصغر بلگرامیتصحیح و تحشیه سّیدعلی

.مجلس اشاعت تاریخ و تمّدن دکنۀشعب

رحســین ـ
ّ

ــد مظف بــه تصــحیح و تحشــیۀ . تــذکرۀ روز روشــن). ش١٣٤٣(صــبا، مولــوی محّم

.رازیۀخانبانتشارات کتا: طهران. ه آدمّیتزادمحّمدحسین رکن

هصفا، ذبیحـ
ّ
.فردوس: تهران. چ ششم. تاریخ ادبیات در ایران). ش١٣٧٢(الل

سـیدگـردآوری.گفتارهای پژوهشی در زمینـۀ ادبیـات فارسـی). ش١٣٧٧(عابدی، امیرحسن ـ

.افشار یزدیمجموعۀ انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود : تهران. عّباسحسن 

مؤسسۀ چاپ و انتشارات آسـتان قـدس :مشهد.کاروان هند). ش١٣٦٩(گلچین معانی، احمد ـ

.رضوی

تصحیح مولوی کبیرالدین احمد و مولـوی . نامهپادشاه). م١٨٦٧(الهوری، مولوی عبدالحمید ـ

.کالج پریس: کلکته. عبدالرحیم

. ترتیب و تحشیه دکتر غـالم یزدانـی).نامهجهانشاه(عمل صالح ). م١٩٦٧(محمدصالح کنبو ـ

.مجلس ترقی ادب: الهور. تصحیح وحید قریشی

ــدطاهر ـ ــفهانی، میرزامحّم ــرآبادی اص ــرآبادی). ش١٣١٧(نص ــذکرۀ نص ــد .ت ــحیح وحی تص

.چاپخانه ارمغان: طهران. دستگردی

.چاپخانۀ زیبا]: تهران[.گلزار جاویدان). ۱۳۵۵(هدایت، محمود ـ

- Rieu, Charles (1881). Catalogue  of  the  Persian  Manuscripts  in  the  British
Museum, Vol. 2. London: The Trustees of the British Museum.
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