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 چکیده

تاریخ و فرهنگ، شناسایی ارتباطات ایشان با دیگر شخصیت های ویژۀ تاریخ است. های مطالعه و تحقیق در بارۀ شخصیتهای بزرگ یکی از ضرورت
وده ب امیرعلیشیر نوایی شخصیت فرهیختۀ و فرزانه فرهنگی، علمی، ادبی، و سیاسی در شئونات مختلف فرهنگ بشری در اقوام فارس و ترک تأثیر گذار

ست نامه های ومکتوباتی که او با دیگر شخصیت ها داشته است و یا نامه هایی که دیگران است. و برای شناختن درونمایۀ گفتمان امیر علیشیر الزم ا
و تحلیل  یبرای او نوشته اند، شناسایی شده و مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد. در این پژوهش، بر آنیم تا با تحقیق در منشآت کمال الدین میبد

علیشیر نوایی بپردازیم. در منشآت میبدی نوشته ای در پاسخ به نامۀ امیر علیشیر نوایی ثبت گردیده است؛ محتوای آن به ارتباطات نوشتاری وی با امیر 
ای را در  هضمن این که این نامه برای نخستین بار مورد بحث و بررسی قرار گرفته  و به جامعۀ علمی و فرهنگی معرفی می گردد، یافته های نوین و تاز

یگاه علمی و عرفانی کمال الدین میبدی و با توجه به جامعیت امیر علیشیر نوایی این پژوهش می تواند نتایج ارزشمندی در پی دارد.  با توجه به جا
 شناسایی ابعاد کمتر شناخته شده شخصیت امیر علیشیر نوایی و همچنین آشکار گردیدن زوایای پنهان شخصیت او در پی داشته باشد.

امیر علیشیر نوایی،  قاضی کمال الدین میبدی، منشآت فارسی کلیدی: واژه گان
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 مقدمه
ش در کنار استعداد شخصی و علم ودان .های بزرگ علمی و فرهنگی و سیاسی تاریخ بشری با عوامل مختلف صورت می گیردگیری شخصیتشکل

رورش از عوامل مهم تربیت و پ ،گوناگون که با آنان در ارتباط هستندهای شک شخصیتبی ،دهدو مذاق و مشربی که شاکلۀ هویتی آنان را تشکیل می
انی در باید بدانیم که او با چه کس ،که یک دانشمند و یا یک ابرمرد تاریخ بشری را بهتر بشناسیمرود. برای اینهای بزرگ تاریخ به شمار میانسان

الدین علیشیر نوایی دانشی مرد بزرگ تاریخ علم و فرهنگ شینی داشته است. امیر نظامنمکاتبه و مصاحبت و هم ،ارتباط بوده و با چه افرادی مراوده
هند و ایران  ۀهای گوناگون در بخش آسیای مرکزی و شبه قارها و ملیتجامعه اسالمی در قرن نهم و اوایل قرن دهم که اکنون موجب مباهات ملت

ت. امیر نوایی، افزون بر این که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته، قومیت و نژادها را گوناگون اس یهاعرصهدراز رجال تأثیرگذار  ،گشته است
، مرهون فرهیختگی و فرزانگی این مرد بزرگ هستند. کسی که پیشینۀ فرهنگ مختلفهای ها و ملیتنیز درنوردیده و اینک فرهنگ ترک و فارس و زبان

ای تازه در خمسه به زبان ترکی آمیخته و به کام تشنگان مانندش در پیمانهخمخانۀ نبوغ و استعداد بیخویش در  ذوق و مشربآریایی را با  -اسالمی 
ظرایف  او یعنی آگاهی به دقایق و نسبت به فرهنگ و اندیشه فرو ریخته است. نوایی یک شاخص بزرگ علمی، فرهنگی است و شناخت هرچه بیشتر

 ،ندانظام الدین علیشیر را بیشتر بشناسیم، شناخت مردان بزرگ علم و فرهنگ که با او مراوده و مکاتبه داشتهفرهنگ یک دورۀ خاص، و برای این که امیر 
ی کوچک ادر این پژوهش بر آنیم تا با جستجو در اوراق مکاتبات بزرگان تاریخ و بررسی منشآت قاضی کمال الدین میبدی دریچه ضروری می نماید.

 .دقایق شخصیت نوایی بزرگ بگشاییم ا وبرای شناخت هرچه بیشتر زوای

 زندگی نامۀ امیر نوایی ادیب مسندنشین مصطبۀ علم و تاریخ و فرهنگ

از امیران و بزرگان  ویپدر  .نزدیکی پل تولکی چشم به جهان گشود ،ق در هرات در باغ دولتخانه 422نظام الدین علیشیر  فرزند امیر کیچکنه در سال 
های درباری نشو و نما یافت. با سلطان حسین بایقرا، برادر رضاعی بود و هر دربار بود و به همین سبب امیر علیشیر در خانواده ای مجاور با خانواده

 .(073 :0734دو در یک مکتب با هم درس می خواندند و مصاحب و هم نشین میرزا ابوالقاسم بابر بود)خواندمیر 

امیر نوایی در تمامی عمر درخشان خویش به عنوان یک شخصیت علمی، مدارج دیریاب کسب علم و دانش را گام به گام پشت سرگذاشته و در 
ریحۀ قجایگاه یک دانشمند و محقق، آثار بزرگی را در عرصۀ علم از خود به جای گذاشته است. افزون بر آن، وی با نبوغ و استعداد شعری و پرورش 

ندی را به شیدایان ها و آثار ارزشمو خوشنویسی و نقاشی توانسته است بر بام هنر وادبیات بر مسند دلبری بنشیند و در شعر فارسی و ترکی دیوان شاعری
یشیر تاریخ سیاسی و اجتماعی نیمۀ دوم قرن نهم و اوایل قرن دهم در هر صفحه، نام درخشان امیر عل ،ادب هدیه کند. از سوی دیگر عرصه شعر و

 ،ق وقتی نوایی چشم از جهان فرو بست، علم و فرهنگ و ادبیات و سیاست 629نوایی را بر تارک خود دارد. روز یکشنبه یازدهم جمادی الثانی سال 
 .(32 :0729واحدی جوزجانی, ؛0742)شگفته, گویی عماد و استوانۀ بزرگی را از دست داد

 امیر علیشیر نوایی در یزد

ق به علت حوادث سخت و نامعلوم و یا جور و جفای ابوسعید میرزا  452از سال  پسدر شش سالگی یا هشت سالگی و بعد از وفات شاهرخ میرزا و 
خصوص تفت و یزد مهاجرت کند در ههای شاهزادگان شاهرخ، پدر امیرعلیشیر مجبور شد به همراه فرزندان و نزدیکانش به عراق عجم و بو درگیری

 ین جا بود که به خدمت شرفت الدین علی یزدی مورخ و دانشمندمعروف رسید و مورد تفقد او قرار گرفت:هم

 ،اتفاقًا منزل ؛به تفت مولد موالنا رسیدند ؛در ویرانی شاهرخ میرزا والد فقیر با جماعت کثیر از فتنه روزگار و حوادث گریخته جانب عراق می رفتند»
مینًا تخ ؛فقیر هم بدیشان همراه بودم .جمیع کودکان جهت بازی بدان خانقاه رفتند ،ده چنانکه لعب دأب اطفال استنزدیک خانقاه موالنا واقع ش
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وجه یکی از اطفال را طلبیده فقیر مت ،معلوم کند ،اندموالنا بر یک رحبه نشسته بود و جهت آن که کیفیت حال جماعت که فرود آمده .شش ساله بودم
به  :گفت .امتهرف !بلی :گفتم ؟ایدیگر پرسید که به مکتب رفته .جواب معقول افتاد... تبسم نموده تحسین فرمود ،سوال کردمالزمت شدم و هرچند 

به  والد فقیر با کالنتران آنجا به خدمت موالنا آمده نیازمندی ،چون فارغ شد ؛از برای فقیر فاتحه خواند .امبه سوره تبارک رسیده :گفتم ؟ایکجا رسیده
 .(34-30 :0729واحدی، ؛ 2: 0743امیرعلیشیر ، ؛45: 0747ای آورد)امیرعلیشیر، ج

نوایی, ) نامی از وی نبرده است. نویسندۀ آن، امیرنوایی ،آیدمجالس النفایس که تذکرۀ شاعران است با آن که میبدی از شاعران این دوره به حساب می
قاضی  ای از امیر نوایی براینامهنیز و از سوی دیگر در منشآت فارسی امیرعلیشیر نوایی که در ایران برای نخستین بار به چاپ رسیده است  (0747
 (.67ص  0725)امیر علیشیر نوایی,  (0762)نوایی, الدین میبدی موجود نیستکمال

 زندگی کمال الدین میبدی
وی  .قاضی میبدی از حکیمان نامی قرن نهم هجری استبه ین ترمذی میبدی متخلص به منطقی معروف قاضی میر حسین پسر معین الدین حس»

یبد پس از پایان تحصیالت به زادگاه خود م .در جوانی به شیراز رفت و به کسب دانش پرداخت ،باشدکه یکی از مشهورترین شاگردان عالمه دوانی می
 626سرانجام در سال  .یافت و سپس قاضی یزد شد و تصدی اوقاف آن شهر را نیز بر عهده داشتنزدیک یزد بازگشت و در آنجا منصب قضاوت 

 .(224: 0746)حقیقت, «هجری شاه اسماعیل صفوی به علت اختالف عقیدۀ دینی او را کشت

از سلطان ابراهیم بن  ؛ایران آن روز است ۀهای مختلف در سطح کالن جامعهای موجود در منشآت میبدی در بردارندۀ اقشار و سمتها و عنواننام
هایی که سلطان پالمیر، محمدشاه، شرف الدین محمود دیلمی، قاضی امام الدین شیخ علی، نور الدین عبدالرحمان جامی، محمد قّواس و دیگر نام

نی با عرفا ،سیاسی ،های بزرگ علمیخصیتدهد که صاحب منشآت با تمامی شها نشان میاین ۀهم .برخی از آنان نیز چندان شناخته شده نیستند
مذهب   (.47: 0732)فروهر,  های گوناگون در ارتباط بوده است و شخصیتی مورد اقبال و پذیرفته شده می باشد.ها و روشدرجات و طبقات و نحله

 (.772:  0743)الهیجی, قاضی میبدی از اهل سنت و جماعت و بر مذهب شافعی است

نوشته است و بویژه در مقدمۀ مبسوط آن کتاب، قابل مشاهده است، مذاق و مشرب  )ع)چه که در شرح دیوان منسوب به امام علی از نوع قلم او بر آن
ده شدر بین اهل علم و فرهنگ دست به دست می« فواتح»عرفانی وصوفیانۀ وی است. این مقدمۀ چنان به شهرت رسیده است که به طور مستقل با نام 

معروف ترین تألیف او شرحی است که بر دیوان امام علی بن ابی  ،ی عالوه بر تسلط در نثر فارسی و عربی شاعر نیز بوده استقاضی میبد» است.
و دیباچۀ مفصلی به مذاق صوفیه  هجری به پایان رسانده است 462نوشته و به شرح دیوان حضرت امیر معروف است و در ماه صفر سال  (ع)طالب

-ها نیز او را به عنوان یک شخصیت عرفانی، ثبت نمودهآن را جداگانه نوشته و آن را به نام فواتح نامیده اند. در برخی از تذکرهبر آن نوشته که گاهی 

 (. 464/ 02: 0744)سعادت پرور, اند

حاشیه  ملخص چغمینی، آداب البحث، جام گیتی نما )مختصر مقاصید حکمت فالسفه عرب( به فارسی، حاشیه بر شرح» :عبارتند ازدیگر آثار او 
بر طوالع )در کالم(، حاشیه تحریر اقلیدس خواجه نصیر الدین طوسی، دیوان شعر، دیوان، معمیات، شرح حدیث العسکری، شرح شمسیه )فی 

 ژوهش)مرکزپ« شرح کافیه ابن حاجب، شرح کلمۀ االعین، شرح گلشن راز، شرح هدایۀ الحکمۀ لالبهری )شرح هدایه میبدی( منشآت ،المنطق(
 (.2/264: 0746دایرة المعارف علوم عقلی اسالمی, 

 آن ۀمنشآت فارسی میبدی تنها شرح حال و یگانه آیینۀ زندگانی نویسند
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از وی  ایرانی –در فرهنگ اسالمی  یقاضی کمال الدین میبدی با آنکه از رجال علمی و اجتماعی و سیاسی برتر عصر خویش بود و آثار مهم و اثرگذار
 ،ترین منبعی که می تواند تا حد ممکنروشن و آشکار نیست. اصلی ،برای اهل تحقیقکه باید اما شرح حال زندگانی وی آنچنان  ،نده استبه جای ما

 وقتی میبدی از حال خویش سخن ،همان منشآت اوست. در جای جای منشات ،تصویرگر فراز و نشیب زندگانی و عالئق و دقائق شخصیت وی باشد
زندگانی نامۀ نظری و شیوه های آمال، آرزوها و ارزشهایی که از کسانی کرده است و یا آنجا که مشکالت زندگانی و یا درخواست گفته است و از

به خوبی می تواند زندگانی میبدی را برای ما آشکار سازد. یکی از بخش مهم منشات میبدی،  ،کندبیان میو منصب قضا  عملی خویش را در قضاوت 
 ها به هریک از شخصیت به بخشی از حاالتهای بزرگ معاصر خویش است. ما می توانیم با بررسی دقیق این نامهمراودات و مکاتبات او با شخصیت

 ای مجزا در این زمینه است.گنجد و نیازمند نوشتهیزی که در این مقال نمیچ ؛درونی و اوضاع برونی زندگانی میبدی پی ببریم

 سفر میبدی به شیراز

در شیراز در محفل درس »دانیم که اما می ؛سخن از سفرهای وی به میان نیامده است ،شناسایی زندگی میبدی است یاریگر محققان دردر منشآت 
شاگردی کرد... یزد در دوران شاهرخ تیموری  ،ای شاخص مکتب شیراز در نیمۀ دوم قرن نهم بودهق( که از چهره624جالل الدین محمد دوانی)م

 (.65: 0746)فیاض، «کردعمرانی و فرهنگی خود را تجربه میق سومین و درخشان ترین عصر رون

  آشنایی میبدی و امیر علیشیر نوایی ۀزمین

یکی از پرسش های اصلی این مقاله است. این که امیر علیشیر نوایی در ایام  ؟آشنایی داشته استای با امیر علیشیر نوایی این که میبدی به چه واسطه
این است که  ،شودنخستین پاسخی که به ذهن متبادر می ،مستند است. بنابر این ی،امری قطعی و از نظر تاریخ ،طفولیت در یزد حضور داشته است

ار محتمل بسی ، با قاضی میبدی برخوردی داشته است.یزد داشته است ۀر هرچند کوتاه اقامتی در منطقدر ایامی که امیر نوایی در طفولیت همراه پد
شیخی نام آشنا  ، در زمان کودکی نوایی و حضورش در یزد،که به فرمان شاه اسماعیل به قتل رسیده است 626ایام قاضی میبدی که در سال  است که

احتمال دارد که در  وقاضی میبدی جوانی بوده است ، دهۀ شصت از قرن نهم که نوایی در یزد بوده است های آغازینیعنی در حدود سال؛ بوده است
 مقدمات دیدار این دو فراهم گشته باشد. ،هریک از نشست هایی که پدر نوایی با رجال سیاسی و یا علمی یزد داشته است

بنابر ضرورتی به هرات و  ،آشنای سیاسی اجتماعی آن دوره محسوب می شود پاسخ دیگر به این پرسش آن است که شاید میبدی که از رجال نام
 خراسان سفری داشته است و این مقدمات آشنایی این دو را فراهم کرده است 

کند اده میتفهای عربی از مصراعی اسوجود دارد که احتمال دیگری را در پاسخ به این پرسش بر می انگیزد. میبدی در سروده هنکتۀ جالبی در این نام
 به این شرح 

 «و عشق االذن قبل العین حّقا»

فته یاین مصراع در بردارندۀ یک مثل عربی است که بین شاعران بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و آن این است که گوش قبل از چشم عاشق و ش
 شاید این مضمون نخستین بار از بشار بن برد به جای مانده است:  ؛می گردد

 ةً عاشق قوم أذنی لبعض الحّی  یا»
 
 
 

 «و االذن تعشق قبل العین احیاناً  
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شیفتگی  و این می تواند بیانگر این باشد که شاید تا زمان نوشتن نامه دیداری بین میبدی و امیر نوایی حاصل نشده است و هرآنچه از ارادت و محّبت
نی, )ابن رشیق قیرواهایی است که او در خصوص وی داشته استنتیجۀ شنیده ،که بین این دو شخصیت بویژه از سوی میبدی حاصل شده است

 (.4/669ق: 0242

 رویه و مرام میبدی در قضاوت

ن های دنیوی از خویشتن نشان دهد و ایاز وجوه مهم شخصیت میبدی این است که در منصب قضاوت، توانسته است شخصیتی پاک و منزه از شائبه
ی و قضاء دامن آلوده نکرده و تن به پستی ساز قضات شرافتمند ایران که در دوران دادر»اشاره می کند و هم به شهادت تاریخ بعد را هم خود در منشآت 

 (.2/0744ق: 0749)راوندی, «و حق کشی نداده است

 ن حکمت الهیامیبدی یکی از مؤلف

 ،کالم و منطق و ادبیات و نحو ۀی فلسفی فالسفۀ عرب و در حوزوی در موضوعات حکمت و آرا ،شودهمچنان که در عنوان آثار میبدی مشاهده می
و شرح گلشن راز به جای ماندۀ او در زمرۀ نویسندگان طراز اول حوزۀ عرفان و  (ع)تبحر کافی داشته است. و با شرح دیوان منسوب به حضرت علی 

 (.56: 0745)نورانی, ستحکمت الهی به حساب می آید و نام وی در عداد این دانشمندان به ثبت رسیده ا

 
 متن نامه قاضی کمال الدین میبدی به امیر علیشیر نوایی

 

 27نامه شماره 

 خطاب به امیرعلیشیر

 

 أری دررًا اساومها بروحی
 ریاضًا جارها صوب المعالی

 الّذ من انتباه الجّد عندی
 
 

 و اربع ضعفه لواردت سوما 
 تود خاللها االفکار سوما

 نوما ومن جفن الّرقیب یحاط
  

عارف، ق و منامۀ جان پرور که از خامۀ فیض گستر خّدام مشتری احترام سلطان فقرا، برهان امرا، زبدۀ عناصر و افالک، عمدۀ ارباب ادراک، آیینۀ حقای
هّیج بازار ایالت، مگنجینۀ دقایق و لطایف مشکات مصباح حقیقت مرقات اعالم حقیق، بانی مبانی خیر و احسان، متّمم کماالت نوع انسان، مروج 

 آثارعدالت، کعبۀ ارباب صفا، قبلۀ اصحاب وفا:

 حامی حریم الملک من عزماته
 راعی زمام الفضل اعلی کعبۀ
 جّم المآثر حیث سار رکابه

 بحر المعانی و الحقایق عنده
 
 

 و الّدور جاف و الّزمان حزون 
 نشر  الجناح الّطایر المیمون

 سیر لها عّما سواه تصون
 عّما سواه تصونسیر لها 
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 .هایی که در آن ها پستی و زشتی راه نداردهمانند قلعه ،کندکسی که از حریم ملک و پادشاهی حمایت می
 

لّرعایا ااّبد الله تعالی رواشح عواطفه علی البرایا، و خّلد سوانح عوارفه علی « امیر کامل دریا دل شجاع دلیر، نظام الحقیقۀ و الطریقۀ و الدین علی شیر
م صادر شده به احسن وجوه جلوه نمود. و از ورود نسایم اعطاف که در معاطف آن اندراج داشت آتش محّبت قدیم اشتعال یافت و نور سرور در بز

 :نفس ناطقه در قفس تن مانند قمری مترّنم شد و به شرح شوق از روی ذوق متکّلم گشت. حضور بر در و دیوار دل مّحت منزل یافت
 

 القلب یطربه لسانی بظهر
 احّن صبابۀ کالنیب حّنت

 و عشق االذن قبل العین حّق 
 فهّز معاطفی ذکراک حّتی

 
 

 بطارح ذکره قومًا فقوما 
 الی واٍد رعین هناک دوما
 و ها أنا الأروم سواک یوما

 وجدت القلب حولک حام حوما
  

موسوم نماند و به التفات خاطر فّیاض و اهتمام نفس مرتاض مایۀ مباهات به عرش امید که این سوختۀ آتش حرمان از حلقۀ اهل عرفان به داغ نسیان 
 مجید رساند:

 همیشه تا ز ره علم بر عقول و نفوس
 تو را شرایط تقدیم جمع باد چنان

 
 
 

 تقّدمی نبود صورت و هیولی را 
 که اقتدا به تو باشد عقول اولی را

 پایان
 بحث و بررسی در یافته های پژوهش 

 

 نامه موجود در پاسخ با نامۀ امیر علیشیر نوایی

ای است که میبدی در پاسخ به نامۀ نوایی نوشته است. به آنچه به عنوان نامه به امیرعلیشیر نوایی در منشآت کمال الدین میبدی موجود است، نوشته
سوی نوایی چه بوده است. برای این منظور، چاره ای نیست  شود که بدانیم محتوای نامۀ ارسالی ازرسد شناخت از این سند زمانی کامل مینظر می

های فارسی نوایی مورد تحقیق قرار بگیرد. با بررسی کتاب منشآت فارسی امیر علیشیر نوایی که اکنون در دسترس است، نامه ای با جز این که نامه
ایی های فارسی نوچرا که آنچه به عنوان نامه ؛نمایداز ذهن و امر بعیدی نمی ها دیده نشد. البته این مقوله دورعنوان کمال الدین میبدی در بین این نامه

 .(0762)نوایی, است که در دسترس بوده است های نواییاز نامه فقط بخش بسیار اندک و ناچیزی ،به چاپ رسیده است

 شادمانی و انبساط خاطر کمال الدین میبدی از دریافت نامۀ امیر نوایی:

هایی از این دست، بیان شادمانی و انبساط خاطری است که از دریافت نامه برای وی حاصل شده است. در ی به سّنت نویسندگان نامهآغاز نامۀ میبد
ی اشود و آغاز بخش فارسی این نامه نیز، نامهشاعر دریافت میو جان و روان بیت عربی آغاز نامه خبر از دریافت نسیم خوشبویی است که با روح 

 ی نوایی به دست میبدی رسیده، نامۀ جان پرور توصیف شده است.  که از سو
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 صفات و ستایش امیر علیشیر نوایی از خامۀ ادیبانۀ کمال الدین قاضی میبدی
ردارندۀ بالدین میبدی از امیر علیشیر شده است در توصیفاتی که از سوی کمال ؛آنچه در این نامه نسبت به امیر نوایی آمده است نیز جالب است

 بندی های مختلف می گنجد:صفاتی است که در دسته

 صفاتی که نشان از جایگاه علمی و فرهیختگی و دانش ممدوح حکایت دارد؛ همچون عمدۀ ارباب ادراک، آیینۀ حقایق و معارف ، گنجینۀ دقایق و
 لطایف.

بۀ مرقات اعالم طریقت، کع ،سلطان فقرا، مشکات مصباح حقیقتآنچه که بیانگر جایگاه عرفانی و طریقتی ممدوح است؛ خّدام مشتری احترام، 
 .ارباب صفا، قبلۀ اصحاب وفا

 رهغی آنچه بیانگر جایگاه اجتماعی و سیاسی نوایی است؛ همچون: برهان امرا ، بانی مبانی خیر و احسان، مهیج آثار عدالت، مروج بازار ایالت و
 (.029ش: 0739)میبدی, 

 فاریابی در نامۀ میبدی به امیر نواییبیات ظهیر الدین دا

یات موجود این اب ،در نخستین قصیده از قصاید دیوان ظهیر .های ظهیر الدین فاریابی استسرانجام نامۀ میبدی به دو بیت ختم می شود که از سروده
 که در .شوددوح است که با شرطی آورده میاست که در بردارندۀ دعا و خیرخواهی مادح برای مم ایدر حقیقت این دو بیت، شریطۀ قصیده .است

یعنی همارۀ روزگار تو چنان در اوج اقتدار و برتری باشی که عقول کامل نیز  ؛اینجا نیز همیشه تا صورت و هیوال بر عقول ونفوس تقدم و برتری ندارند
 از تو پیروی نمایند. 

سراسر شور و اشتیاق شاعر است برای  ،دوح سروده شده است و ابیات این چکامهاما نکتۀ جالب تر این است که این قصیدۀ اساسًا در هجران از مم
گاهی آدیدن معشوق و محبوب. انتخاب این ابیات از این قصیده نشان از ارادت قلبی میبدی به امیر علیشیر نوایی  و از سوی دیگر بیانگر تسلط و 

 مطلع قصیده چنین است: (.44: 0740فاریابی, )ظهیر الدین نویسندۀ نامۀ به زوایای دیریاب ادب فارسی است

 سفر گزیدم و بشکست عهد قربی را
 بلی چو بشکند از هجر اقربا را دل

 
 
 

 مگر به حّله ببینم جمال سلمی را 
 بسی خطر نبود نیز عهد قربی را

 
  

 محور های اصلی نامۀ میبدی به امیر علیشیر نوایی
ه ب امیر علیشیر نوایی نوشته است و بنابر تحقیقات فعلی تنها نامۀ موجود از میبدی برای امیر علیشیر نواییای که میبدی برای به طور کلی در نامه

 محورهای زیر وجود دارد: آید،حساب می

 ای که امیر علیشیر برای میبدی نوشته، نگاشته شده است.این نامه در پاسخ به نامه 
 شادمانی می نماید. میبدی از دریافت نامۀ امیر علیشر ابراز شعف و 
 .ابیات عربی موجود در این نامه از سروده های خود میبدی است و نشان از توانایی و فضل واالی شاعر در شعر عرب دارد 
 آمیخته با نظم و یکی از متون زیبایی منشآت در نوع خویش به شمار می رود و در بردارندۀ آرایه ها و صنایع ادبی زیباست. ،نثر نامه 
 هره ماند.بیابراز نگرانی کرده است که مورد فراموشی و نسیان امیر علیشیر نوایی قرار گیرد و در نتیجه از لطف و عنایت وی ب ،میبدی 
 .این نامه در خواست ویژه و یا یک تقاضای ماّدی و معنوی خاصی را در بر ندارد 
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 ضی میبدی به امیر علیشیر نوایی است.متن نام بیانگر رابطۀ بسیار صمیمی و محّبت آمیز بویژه ارادت قلبی قا 
 مرتبطین با امیر علیشیر نوایی در منشآت میبدی

اند. از موارد مهم شایستۀ پژوهش برای درک درست تر از میزان و چگونگی در منشآت میبدی شخصیت های متعددی به عنوان مخاطب مورد توجه بوده
ای علمی، فرهنگی، سیاسی که در اطراف امیر علیشیر حضور داشتند و ارتباط نوایی با ایشان هبینیم شخصیتارتباط میبدی با نوایی این است که می

از جملۀ این مشاهیر نور الدین عبدالرحمن جامی است. در  ؛در شبکۀ ارتباطی منشآت میبدی حضور دارند ،بنابر اسناد تاریخی مسلم و قطعی است
جامی وجود دارد و همچنین خواجه نظام الدین شیخ احمد سهیلی مهردار سلطان حسین بایقرا ای خطاب به شاعر و عارف بزرگ منشآت فارسی نامه

از او خواسته شده است تا  47از رجال دیوانی و درباری سلطان حسین است. و از مصاحبان و دوستان امیر علیشیر قلمداد می گردد. در نامۀ شماره 
ی است قاضی عیس ،نفوذ بوده استوساطت کند. از رجال دیگر که در دربار از افراد ذی ،مده استدر چالشی که بین امیر محلی یزد با میبدی پیش آ

 (.47:  0732)فروهر, حکم قضاوت را برای میبدی صادر کرده است 6که در نامۀ شمارۀ 

 ای متقدم در بررسی این نامهدسترسی به نسخه

ایی و در مورد شناس ،های خطی منشآت  قاضی کمال الدین میرحسین میبدی نیزاز نسخهضمن تحقیق و بررسی در نامۀ میبدی به امیر نوایی، یکی 
های خطی کتاب ۀدرگنجین  05772در قفسه کتابدان به شمارۀ  62456این مقاله به عنوان پایه و اساس تحقیق قرار گرفت . این نسخه که به شماره 

د کتاب و رساله است که با هم صحافی گردیده است و هریک ازاین ای از چنضمیمه شود. کتابخانه مجلس شورای اسالمی تهران، نگهداری می
نسخه، منشآت میبدی آغاز می گردد. عنوان کتاب در اینجا به شرح زیر است  39ها دارای تاریخ کتابت مجزایی است. در صفحه ها و کتابرساله

ری روزی ای کبوتر که پ ؛منشآت قاضی میرحسین یزدی علیه الرحمه تیمنًا بذکره من ةتتم» عنوان مطلب قاضی میرحسین یزدی و در نسخه آمده است
هجری بوده است و این نسخه در تصحیح و تحقیق منشآت میبدی که به چاپ  672تاریخ کتابت آن دقیقا در دهم ذی القعدۀ سال «  به برج آن پری...

خصات گردد. مشمنشـآت فارسی قاضی میبدی محسوب می ازموجود  های اقدم نسخه ،مترسیده، مورد استفاده قرار نگرفته است با این که از نظر قد
 (.49: 0746)حسینی اشکوری, های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی معرفی گردیده استفهرست نسخه 27این نسخه، در جلد 

 نتیجه گیری

 یافته ها و نتایجی به دست آمد که به شرح زیر است: ،در نتیجۀ پژوهش وتحقیق حاضر 

اگرچه  ؛در این پژوهش روشن شد که امیرعلیشیر نوایی در مکاتبات و مراوادت خویش با قاضی کمال الدین میبدی در یزد مکاتبه داشته است -الف
 رساند.میای را به اثبات اما تحقیق حاضر، وجود چنین نامه ؛اصل نامۀ امیر نوایی در دست نیست

ای برای امیر علیشیر نوایی نگاشته است واین نامه در منشآت فارسی چاپ شده در این پژوهش مشخص گردید که قاضی کمال الدین میبدی نامه -ب
 های خطی مربوط به آن موجود است.از وی و در نسخه

 .های میبدی برای نوایی استنها نامۀ در دسترس و باقیمانده از نامهدهد که نامۀ موجود در منشآت فارسی کمال الدین میبدی تاین مقاله نشان می -پ

است که  یلطف و ارادت و محبت و صمیمت گردر تحقیق حاضر تا حد ممکن متن نامه میبدی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و این نامه، نشان -ت
 بین نویسندۀ نامه و امیر نوایی بر قرار بوده است. 

کمال   ای برای قاضیهیچ نامه ،حقیق مشخص گردید که در منشآت فارسی موجود از امیر علیشیر نوایی که به چاپ رسیده استدر نتیجه این ت -ث
 الدین میبدی وجود ندارد.
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 های این اثر گرانقدر است در تحقیق وترین نسخههای منشآت فارسی میبدی که قدیمدر نتیجۀ این پژوهش مشخص گردید که یکی از نسخه -ج
 پژوهش موجود از میبدی مورد استفاده قرار نگرفته است و مغفول مانده است.

ای تازه به وجود ارتباط کتبی بین امیر نوایی و قاضی کمال الدین میبدی بگشاید. در خاتمه شایان توجه است این  پژوهش افتخار این را دارد که دریچه
را فهای بی شمار در این زمینه همت محققان را در تحقیق بیشتر و پاسخ دادن به پرسشموضوعی  که تحقیق در آن در آغاز راه است و تالش و 

  خواند.می
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Analysis of the content of the letter to Amir Ali Shir Navai in Persian Monshaat of Ghazi 

Kamaluddin Meybodi 

 
Abstract 

One of the necessities of studying and researching the great personalities of history and culture is 

to identify their connections with other special personalities of history. Amir Alishir Navai has 

been an educated and wise cultural, scientific, literary, and political figure in various aspects of 

human culture in the Persian and Turkish tribes. And in order to know the theme of Amir Alishir's 

discourse, it is necessary to identify and discuss the letters and correspondence that he had with 

other characters or the letters that others wrote to him. In this research, we intend to investigate 

Kamal-ud-Din Meybodi's sources and analyze its content to his written communication with Amir 

Alishir Navai. In Meybodi Manshat, a text has been recorded in response to Amir Alishir Navai's 

letter; While this letter is discussed for the first time and introduced to the scientific and cultural 

community, it brings new and fresh findings. Considering the scientific and mystical position of 

Kamaluddin Meybodi and considering the comprehensiveness of Amir Alishir Navai, this research 

can have valuable results in identifying the lesser known dimensions of Amir Alishir Navai's 

personality and also revealing the hidden angles of his personality. 
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