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چکیده
از شـاعران  » ولی«به دشت بیاضی متخلص محمدولیمیرزا 

تهماسـب  شـاه عاصـر وي م.اسـت يهجـر مشهور سده دهـم 
اول عبـاس شاهسلسله تا روزگار یناپادشاهانیگرو دصفوي 

دشت (نویسانتذکرهبه تصریح اکثر بنازادگاه شاعر. بوده است
او یکـی از شـاعران   .اسـت خراسـان از توابع قهسـتان )بیاض

بـوده روزگارشالشعرايملکتواناي عهد خود و در سخنوري 
در حضـور بزرگـان   »شـعر طرحـی  «اشعار او به عنـوان  و گاه

با توجه به اینکه نام این شـاعر پـرآوازه قـرن    .استشدهمطرح 
دوران صـفویه و پـس از   هايو تذکرهدهم در بسیاري از کتب 

ادبی او باشد یگاهو جاکه در خورشان آن گونهاماذکرشدهآن 
و اغلـب اسـت شـده ندرباره او انجام یو جامعبررسی عالمانه 

و ه و تاریخ ادبیات نیز به ذکر کلیـاتی از زنـدگی   صاحبان تذکر
نگارنده در این مقاله کوشیده .اندکردهاو بسنده و احوالاوضاع

یـوان دخطـی و نسـخ هـا تـذکره ترینقدیمیاست تا براساس
آغـاز  ،زنـدگی مـبهم بـاره زوایـاي  در) نسخه12(یولاشعار

آثار به ،اودرباره یساننوو تذکرهنظر مورخان ،سفرها،شاعري
شـعري ایـن   و موضوعاتاو و مدفنتاریخ وفات ،جاي مانده

یـن مقالـه  اقـرار دهـد در   خوانندگانشاعر اطالعاتی فرا روي
یـابی و ارزصاحبان تذکره درباره این شاعر مورد نقد يهاگفته
از ياکتابخانهشده عالوه بر اطالعات یسعواستگرفتهقرار

.ته شودسود جستحقیقات میدانی نیز
و زنـدگی  ،موالنـا محمـد  ولـی دشـت بیاضـی،    :هاکلیدواژه
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Abstract
Mirza mohammad vali dasht bayazi by the

pen name of vali is one of the famous poets of
the 10 th solar century.he has been a
contemporary of Shah Tahmasb safavid and of
others of the same dynasty up to the days of
shah abbas i most biographers have clearly
stated that his birth place was dasht bayaz a
dependency of qahestan in khorasan he was a
capable poet of the time and in eloquence he
was endowed with the title of malik al-shoara
of his days.Besides, sometimes his poetry has
been presented at the presence of great people.
Although his name frequently appears in many
books and biographies of the safavids period
and after it, no considerable and
comprehensive research has been done to duly
suit his literary status and most biographers
have not gone beyond some mere general
statements about his life conditions and
personality. The writer of this article tries
according to the earlier biographies and
manuscripts of his poetry (12 manuscripts)
provide the reader with some insightful
knowledge about the dark aspects of his life ,
the beginning of his poetic career , his
journeys ,historians and biographers views of
him ,his extant works , the date and place of
his death and about the themes of his poetry.
In this article great care has been taken to
study and verify the statements of biographers
about this poet. The writer has also tried to
depend on library information as well as field
research in his studies.

keywords: vali dasht bayazi , mowlana
mohammad , life and personality , study of
personality.
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مقدمه
از شـاعران  »ولی«دشت بیاض متخلص به محمدولیمیرزا 

ر شاه تهماسـب اول صـفوي   وي معاص. سده دهم هجري است
984ــــ  هــ  985(شاه اسماعیل ثانی ،)هـ930ـــ هـ 984(

کـه باشـد می) هـ985ـــ هـ996(سلطان محمد خدابنده ،)هـ
را نیـز درك  ) هــ 996ــ هـ 1038(اول عباسشاهاوایل دوره 

دوران کــودکی و جــوانی او در ،از نــام و نســب.کــرده اســت
ن نیامـده و در اشـعار وي در ایـن بـاره     سخنی به میـا هاتذکره

تنها در یکـی از قصـاید از پـدرش    ؛استشدهمطلبی منعکس ن
ــادکرده ــد   یـ ــر کنـ ــام او را ذکـ ــه نـ ــدون اینکـ ــت بـ :اسـ

جورــی به تیره دلی همچو بخت من دیــشب
ــورــآه مــن پــر نزز نور من اماتهـــی

پــدرمدمی بخواب من آمـد سپــیـــده دم
دوري من زار و از غمــم مهـــجــــور ز

)8و 7، سطر70، برگنسخه خطی سپ(
دورانی است که ولی از موطن خود به دور یادآورکه ظاهراً 

زادگاه وي بنا به تصـریح اکثـر   .این خواب را دیده است،بوده
]قـاین [از توابع قهستان خراسـان  »دشت بیاض«نویسانتذکره

انـد خوانـده آنجا را به این نام ،بب سپیدي خاكاست که به س
چنانکـه از کتـاب نزهـۀ    «) 1377:280،اسکندر بیـگ منشـی  (

اسم قدیم آن سپید روسـتا و  آیدمیالقلوب و زینۀ المجالس بر 
برخی اشعار ولـی  از).1371:232آیتی،(.»قصبه آن فارس است

خاطرهآزرد، از اینکه زادگاهش روستاي کوچکی بودهآیدمیبر 
زیرا روسـتایی بـودن وي سـبب طعـن و آزار حاسـدان      ،است
صاحب تذکره خیر البیان این طعن ولی را به خواجه .استشده

وقتـی از اوقـات خواجـه    «:گویدمیحسین ثنایی نسبت داده و 
حسین ثنایی طعن روستایی گري بر موالنا زده و موالنا ولی در 

:        به مطلعايقصیده
اه دوختن چاك دل ز ضعف بدنه گــــــب

رشـته تــوانــم گذشــتــن از ســـوزنبه
:تابیشاه حسین بهاري سیستانی، (»اشاره بدین معنی نموده

ـ  البته )237 در قصـیده  ،در مقابلـه بـا طعـن ایشـان    یموالنـا ول
بزرگـی و عظمـت روحـش را کـه در دل روسـتاي      الذکرفوق

متعـدد و تشـبیهات   يهامثالاست در قالب قرارگرفتهکوچکی 
ماننـد کـرده   »عـدن رد«؛ او خود را بـه  کندمیبدیع و زیبا بیان 

یــا همچــون.کوچــک قــرار دارد»دل صــدفی«اســت کــه در 
جاي گرفته یـا هماننـد   »کلبه خاشاك«است که در »غنچه اي«
.وطن اوست»ویرانه«است که »گنجی«

طــعـــنبه روستایی بودن زند حســـودم 
ت مــولد منـچه جرم که از روستاسراــم
م آنکه صدف را بساط نیســت وسیعـرفتـگ

رد عـــیــب در عــدنـقدر نتــوان کبدین
نـشمیم غالیه بــیـ،بین به تنگی مجمرــــم
به ختنردبمیاد صبحدمش تحفه ـــبهـــک

اك غنچه راست مــحــلــبلی به کلبه خاش
رانه گنج راسـت وطــنـــــبه منزل ویبلی

گست و عشوه عالمگیرـــنه چشم ترکان تن
اط است وتیر قلب شکنـــنه تنگ بسکمان

)1و 4سطر32برگ12، سطر31، برگنسخه خطی مب(

آغاز شاعري
» ولـی «یی که دربـاره احـوال و زنـدگی    هاتذکرهترینقدیمی

، تذکره انددادهبه دست–هر چند اندك –اطالعات ذي قیمت 
اسـت کـه البتـه نویسـندگان ایـن      خالصه االشعار و خیر البیان

استاد احمد . اندکردهرا نیز درك » ولی«موالنا صحبت هاتذکره
خالصه االشعارع به نقل از تذکره گلچین معانی در مکتب وقو

در ابتداي سن جوانی به واسطه فطـرت  ) ولی(گویند«: گویدمی
اصلی و موزونیت ذاتی به مخاطبت شعرا میل پیـدا کـرد و بـه    

و مــوالي رســید) هـــ968م (موالنــا نثــاري تــونی »صــحبت
مشارالیه وي را به شعر گفتن ترغیـب نمـوده و در آن ایـام بـه     

:النا این غزل بگفتواسطه تربیت مو
تا چند زمن رمیده بــــاشــی

ـیــغیر من آرمیده باشــاـــب
ســـخــنـهــاامیدهشنبهر تو 

که تو هم شنیده باشـیایدـــش
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بر سینه چاك من نـخــنــدي
پیرهنی دریـده بـاشـــیگر

عیبم نکنی زمسـتــی عشــق
ـیــباده اگر چشیده باشزین

ی راــولاي هجر مکش زغم 
ــیـرا دیدي، ندیده بـاشـاو

سـبب شـهرت وي گشـت و    دلپسندعلی الجمله این نظم
مستعدان علم ادوار نیز در آهنگ سه گاه و بسته نگار بر ابیـات  
ایــن غــزل نقــش بســتند و خواننــدگان و قــواالن در مجــالس 

، تا آنکه در آفاق شهرتی تمـام پیـدا کـرد وصـیت     خواندندمی
رسید و در محلـی کـه شـاهزاده سـعادت     شاعریش به همه جا

انتما، سلطان ابراهیم میرزا به مشهد مقدس رضویه بود، موالنـا  
گلچـین  (».را طلب فرموده و چنانکه بایـد در تـربیتش کوشـید   

در مبـادي  خیرالبیـان تذکره صاحب) 661-1374:663،معانی
اطالعات کلـی و مختصـري داده و بـه جزئیـات     » ولی«احوال 
: گویدمینکرده، تنها بدین نکته بسنده کرده ايارهاشاوزندگی

در مبادي حال احرام زیارت امام ثامن علیه السالم  بسته بعـد  «
از تحصیل این حصول، ادراك مالزمت شاهزاده عالیقدر سلطان 

بهـاري  (».ابراهیم میرزا نمـوده مخصـوص بـزم خـاص گشـت     
کـودکی  یـام از اهـرروي موالنـا ولـی    به) 237:تابی،سیستانی
شعر بوده و ذوق خود را می آزموده است و آزماییطبعمشغول 

اوان نشو ونما از تابیاز زمان ص«بنا به گفته مطربی سمرقندي 
دغدغه گفتن اشعار خالی نبوده و اوقات را صرف سخن سازي 

:1382،مطربـی سـمرقندي  (».و نکته پردازي مـی نمـوده اسـت   
343(

سفرهاي ولی
ولـی از مولـدش بـه    هـاي مسـافرت رة ی کـه دربـا  هایتذکره

و االشعار، خیرالبیانهخالص؛ اندنوشتهی، مطلبشهرهاي مختلف
دیگـر همـان   هـاي تـذکره است و صـاحبان  آراي عباسیعالم
کـه در  آن گونـه ؛ انـد کـرده را در آثار خود مکرّر نقـل  هاگفته

مبادي تحصـیل در مـوطن   فراگرفتنبعد از ی، ولآمدههاتذکره
کوفایی او در سرودن شعر راهی مشهد مقدس شده و خود و ش

مدت زیادي در خدمت و مالزمت شاهزاده ابراهیم میرزا به سر 

برد، اینکه چند سال در مشهد به همراه این شاهزاده به سر برده 
به همراه وي در مشهدطوالنی از اقامتبعد ی، ولمعلوم نیست

این در مدحد این مدت قصایدي چندر طولوسبزوار رفتبه 
تـذکرة  گفتـۀ مؤلّـف  بـر اسـاس  . سـرود دوستدانششاهزادة 

این احوال بود که بـر یکـی از آدمـی    در خالل: خالصۀاالشعار
که شاهزادة عالمیان یمحلزادگان آن والیت عاشق گردید و در 

، آورده بودیفتشر) شاه تهماسب(به اردوي خاقان جنّت مکان 
متوجـه  آن شاهزاده ضـرورتاً دریافت مالزمتبه واسطۀموالنا

دارالسلطنۀ قزوین شد و مدتی طوالنی در اردوي معلّی بماند و 
چنـد  ینکها. فضل شاعري خویش بر اقران و اکفا ظاهر ساخت

سال ولی در قزوین اقامت داشته مشخّص نیست، این هست که 
سفر ولی بـه قـزوین و اقامـت او در اردوي معلـی بـه قـدري       

وب و محبوب او از خراسان به قصد طلب طوالنی شد که مطل
عاشقان صادق ی، بلمتوجه قزوین شد و طالب را آنجا دریافت

:اندگفته
عشق به حدي است میان من و اوۀـــــجذب
اگـر مــن نــروم او به طــلـب باز آیدکــه

)662- 1384:663گلچین معانی،(
ولـی  موالنـا  . ق. ه984شاه تهماسب در سال از مرگپس 

کـه از اعـزّة سـادات    -دشت بیاض به همراه مطلوب خـویش  
یا سـادات دشـت   ) 1377:1/280بیگ منشی، راسکند(سبزوار 
از قـزوین  بود)1372:476،محمد یوسف واله اصفهانی(بیاض 

بــه طــرف خراســان حرکــت کــرد و در هنگــام مراجعــت بــه  
بـا در آنجـا هنگام بود که یندر همدارالمؤمنین کاشان رفت و 

و در وقـت مراجعـت بـه    ... «. کردیدارداالشعارهخالصمؤلّف 
دارالمؤمنین کاشان آمدند و حقیر به صحبت ایشان رسیدم و در 
آن چند رو که در اینجا اقامت داشتند از موالنا اشعار خـوب و  

گلچـین  (»ابیات مرغوب استماع افتاد،خصوصاً در فـن قصـیده  
نیـز از سـفر ولـی بـه     تذکرة خیرالبیـان در) 1384:662،معانی

دیگر سخن به ايگونهقزوین و مراجعت وي به خراسان نیز به 
ولـی در زمـان   «بر اساس گفتـۀ مؤلّـف کتـاب    . بیان آمده است

به دار السـلطنۀ قـزوین   ) 984-985(جلوس شاه اسماعیل ثانی 
معزّز و مکرّم خاص و عام بود رفته و مدتی در آن مجمع انس،
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جانب خراسان به والیت یـزد رسـیده بـا    و در هنگام توجه به
موالنا وحشی مالقات نموده و از صحبت یکـدیگر حـظّ وافـر    

،بهـاري سیسـتانی  (» استشدهیافتند و از آن جا راهی خراسان 
بـر  ، اختالفآیدیماز مقایسۀ این دو گفته بر آنچه) 238:تابی

سر خروج ولی از قزوین به سمت خراسان است که طبق گفتۀ 
-هخالصـ به کاشان رفتـه و بـا صـاحب    االشعارهخالصف مؤلّ

بعـد از  خیرالبیـان دیداري داشته و بنا به گفتـۀ مؤلّـف   االشعار
خروج قزوین به یزد رسیده و وحشی بافقی را در آنجا زیارت 

شاید بتوان این دو گفته را به نوعی قابل جمع البتّه. کرده است
ــی پــس از خــروج قــزوی  ــدین معنــی کــه ول ن کــه دانســت ب

به خراسان برود نظرش بر گشته و به کاشـان سـفر   خواستمی
و بعـد از اقامـت   کنـد مـی و با تقی الدین کاشی دیـدار  کندمی

باز هواي دیدن یزد کرده و بـه آنجـا مـی    ،در کاشانچندروزه
از ینکــهاز ارا در آنجــا مالقــات نمــوده و پــس ی، وحشــرود

باز) خراسان(لوف مأوطن ، بهصحبت یکدیگر حظّ وافر یافتند
-هخالصـ ي مؤلّفان هاگفتهدیگري که از مقایسۀ ۀنکت. گرددمی

رفتن ولی به قـزوین  ، زمانآیدمیبه دستخیرالبیانواالشعار
ولـی در زمـان   االشـعار خالصـه اساس گفتۀ صـاحب  ؛ براست

حکومت شاه تهماسب به قزوین می رود و بنا به گفتـۀ مؤلّـف   
کـه  گونـه همـان . شاه اسماعیل ثـانی خیرالبیان در زمان جلوس 

.) ق. هــ 984تـا  930(شاه تهماسب صفوي از سـال  دانیممی
از وي فرزنـدش شـاه   پـس . بـود دارعهدهحکومت صفوي را 

به را حکومت) هـ984-985(یک سالاسماعیل ثانی به مدت 
طوري این واقعه را بیـان  االشعارهخالصمؤلّف. گیردمیدست

ولی در هنگام مرگ شاه تهماسب در قزوین گو این کهکندمی
، شـود مـی بوده و بعد از آن به سمت خراسان از قزوین خـارج  

قزوین در984سال که مسلّم است این است که ولی در یزيچ
984سـال  هـم او را در  سلم السموات مؤلّف تذکرة یرا، زبوده

در اربع و ثمانین و تسعمائه در قـزوین  «. قزوین دیده استدر
شــیخ (»حبت او دسـت داد و مشـاهدة او نیــز اتّفـاق افتـاد    صـ 

االشعارخالصهو مؤلّف ) 1340:90کازرونی،ابوالقاسم انصاري
که ولی به همراه معشوقش بعد از کندمیهم این نکته را تأیید 

قزوین به قصد خراسـان  از) شاه تهماسب(پناه واقعۀ شاه گیتی 

کـه  آیدمیبر هاتذکرهفتۀ از مقایسۀ گینبنابرا. بیرون می روند
ظاهراً ولـی از ایـام جـوانی سـفرهاي متعـددي در زمـان شـاه        

و) 984(تهماسب تهماسب به قزوین داشته و پس از مرگ شاه 
کشته شدن ابراهیم میرزا در همان سال و جلوس شاه اسماعیل 

آخرین ظاهراً. قزوین حضور داشته استدر984سال ثانی در 
اول بوده اسـت زیـرا   عباسشاهدر روزگار سفر ولی به قزوین

اول عبـاس شاهاو را در ایام حکومت عرفات العاشقینصاحب 
او را عباسشاهدر اول ...«. در قزوین دیده و زیارت کرده است

) 1384:665،گلچین معـانی (»...در قزوین یک نوبت در یافتم
عباسشاهیعنی زمان حکومت يهجر996این ظاهراً بعد از و

ولـی در زمـان حکومـت    984پـس از سـال   . اول خواهد بـود 
سلطان محمد خدابنده در خراسان بسر می برد تا اینکه در سال 

اي تنهـا تـذکره  ،کندمیبه سیستان سفر یک سالبه مدت 993
مؤلـف تـذکره   .اسـت خیرالبیـان ،که به ایـن سـفر اشـاره دارد   

سنه ثالث و تسعین در شهور «:در این باره گفته استخیرالبیان
و تسعمائه عزیمت والیت سیستان نموده و سلطنت پناه ، ملک 
الملوك العجم، ملک محمود والی نیمروز نسبت به موالنا اعزاز 

یـک  آورد و مدت به جايو احترام و احسان و اکرام بی شمار
، قصـاید غـرّا بـه مـدح ملـک      در آن مملکت به سر بـرده سال

، و در آن ایام از هـر قسـم   یافتالملوکی گفته، صالت ارجمند
اشعار بالغت دثاربه منصـه آثـار رسـیده، از آن جملـه مثنـوي      

، هاد همت فکر معنی پـژوه خـود سـاخته   خسرو و شیرین پیشن
:تابی،بهاري سیستانی(» .چند حکایت از آن کتاب به نظم آورد

ايگونهاشاره خیرالبیانبه تبع تذکره روز روشنصاحب) 238
از این سـفر  تاریخ ادبیاتدکتر صفا در .دارد»ولی«ر به این سف

بعـد از  «کـه  کنـد میاخیر ولی ذکري به میان نیاورده و تصریح 
کشته شدن سلطان ابراهیم میرزا همچنان در خراسان باقی ماند 

و ) 984(هاي آن دیار را کـه مـرگ شـاه طهماسـب     و انقالب
تـا عاقبـت   تاخت و تازهاي ازبکان متواتر شده بود تحمل کرد

: 1373صـفا، (».به فرمان دین محمـد خـان ازبـک کشـته شـد      
تنها شبلی نعمـانی تصـریح   نویسانتذکرهاز میان همه ) 5/828

،شبلی نعمـانی . (کرده که ولی به هندوستان نیز سفرکرده است
رسـد نمیاما این مطلب به دالیلی درست به نظر ) 5/65: 1363
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و نه منبع گفتـه خـود   کندیمزیرا شبلی نعمانی نه تاریخی ذکر 
از دیگر سوي صاحب تذکره شعراي کشمیر بـه  .را آورده است

ولی دشت بیاضـی را از شـعرایی   ،نقل از شیخ ابوالفضل دکنی
و از انـد نداشتهخدمت اکبر شاه را بار بهذکر کرده که سعادت 

اما در عهد اکبرپادشاه عدد هـردو  «. دور خداوند را ثنا گزاردند
ازار هر دو گروه نهایت به حد کثرت رسید و ب) ران شاع( قسم 

مستغنی ازاحاطت بیان و طایفـه  طایفه اولی عیانند،. گرم گردید
و : گویدو میکندمیثانی را شیخ ابوالفضل در آیین اکبري بیان 

ها گیتی خداوند را ثنـا  دستانکه سعادت بار نیافتند و از دورآن
ـ  گزاردند بس انبوه چو ، ادي، ضـمیري اصـفهانی  ن قاسـم گوناب

:1346،راشـدي (».شی بافقی، ولـی دشـت بیاضـی و غیـره    وح
این گفته شـیخ ابوالفضـل دکنـی درسـت بـه نظـر       البته) 1182

ابیاتی آمده اسـت کـه ظـاهراً در    » ولی«چون در دیوان رسدمی
.  باشدمیاکبر شاه الدینجاللمدح ملک 

الدینجاللالک ملک ــــــسر ملوك مم
ي جهان ساختش خداي جهانکدخداکه

)1، سطر33برگ ،نسخه خطی گل(
به ایـن مطلـب اشـاره    نویسانتذکرهاز یکیچهدیگر اینکه 

کـه  کنـد مـی ولی در اشعارش بیان ،و سه دیگر اینکهاندکردهن
آرزوي سفرکردن به دیار هند را دارد و گویا این مهـم بـرایش   

.استشدهمیسر ن
تـــا چــنـــدناخن به سینـه امزخــــم
شـــکـــوه را گــیـــــا باشـــدچـمــن

هـــنـد نـقــــش می بــنـــدمســـفــر
ایـــــن درد را دوا بــــاشـــــدمــگــر

) 8و 4، سطر 84برگ ،نسخه خطی مب(
تـوان در یافـت کـه وي    از مطالعه برخی اشـعار ولـی مـی   

. بوده است) ع(آرزومند و مشتاق سفر به نجف و زیارت علی
مــی بـــرم بـــه مـــوالیــــیالتجـا

را بــه خلـد راهبر استاـیـکــانـــبــ
سوخت ز اشــتیــاق نـجــفرمــجگ
به آن آتشی که در جــگــر اســـتهم

)2و 3، سطر 59برگ ،نسخه خطی سپ(

خـویش را  ،اما اینکـه ولـی در بخشـی دیگـر از اشـعارش     
بـه  اششاعرانه، یا در تخیل داندمیقدس خاکروب آن آستان م

و یا اینکه این ابیات پس از اشعار فوق استشدهل ئاین مقام نا
سروده شده و شاعر سفري هـم بـه نجـف کـرده اسـت البتـه       

.اندگفتهاز سفر ولی به نجف سخنی نهاتذکره
ان که به خاك ره تو آوردمـــــــاز آن زم

خت پناهچرخ سجده چو اقبال رو چو بچو
قانعامبودهه خاکـــروبی کوي تو ــــــب

چون دگرانم هواي حشمـــت و جاهنبـوده
)11و 12، سطر 26برگ ،نسخه خطی مب(

سفرهاییوي عالوه بر آیدمیکه از اشعار ولی بر آن گونه
یـزد و سیسـتان کـرده در    ،کاشان،قزوین،که به شهرهاي مشهد

افرت یا اقامتی کوتاه داشته است شهرهاي دیگر خراسان نیز مس
:که در مدح سلطان علی سلطان به مطلعايقصیدهاز جمله در 
شود بخت مددکار و دهد عمر امانرـــــگ

عـــجـز مــــن و خــاك داراي زمانيرو
)3، سطر 68برگ ،نسخه خطی مب(
که از بـودن در  بردیمنام ]گناباد[از شهرهایی چون جنابد

اضی اسـت ظـاهراً وقتـی در گنابـاد بـوده از ممـدوح       آنجا نار
اظهار لطفی دیده و آرزوي دیدنش را در )سلطان علی سلطان(

:پروردهسر می
ونز آنکه شـود از اثــر بـخت زبترپیش

دانـعشـق مرا خاك جنابد زنیـوســف
والحق که به من بخت آن روزچاکرم خواندي

ق آنـکـردو فراموش نکردم حیکـویین
)                        9و 10، سطر 68برگ ،نسخه خطی مب(

از ناامیدنیز در همان قصیده گویا سفري به خواف داشته و 
. داده استسرداد شکوه،اینکه چرا خود را به ممدوح نرسانده

بعد یک چند که باز آمدم از خـــواف چــرا
زدم بر در داراي زمانــــخـدمت نکــوس

)                     4، سطر 69برگ ،خطی مبنسخه (
بر ازبکدر زمان تسلط طایفه خیرالبیانبنا به گفته صاحب 

خراسان به خدمت عبداللّه خان والی توران شتافته و بالد
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انشاء فرموده به سمع ،قصیده مدح چنانکه روش شعراست
:اتبی،بهاري سیستانی(».خان رسانیده اما چندان احسانی نیافت

و سرانجام همین سفر آخر باعث کدورت سلطان از او ) 238
.شده و دستور به قتل او داده است

:درباره ولی و شعر اویساننوو تذکرهنظر مورخان
اگرچه اکثر نویسندگان با دیدگاهی انتقادي سبک شـاعر را  

رسم است عموماً به ذکـر  و چنانکهانددادهمورد بررسی قرار ن
و ؛ به هرروي ذکر آراء اندکردهی درباره سبک شاعر بسنده کلیات
از است که شـاعر  یو ارجقدر دهندهنشانتاحدي هاآنیدعقا
.بوده استمندبهرهآن

قضـاوت  گونـه یـن ا» ولی«در موردمؤلف خالصه االشعار 
ن وسـرآمد  ولی دشت بیاضی یگانه شعراي زمـا موالنا«. کندمی

عار ، درعلم شعر ماهر اسـت اشـ  فصحاي اطراف خراسان است
اقسـام  ، طبعش در اسالیب شـعر و بسیاراز استادان به خاطردارد

غـزل، و قصـیده، و در، به غایت مرغوب اسـت و کالم منظوم
) 1384:661،گلچـین معـانی  (»مثنوي داد سـخن داده رباعی و

984به سال در کاشانکه ولی را خالصه االشعار تذکره مؤلف
روز کـه چنـد  در آن... «:گویدمیاو رسیده صحبت و بهدیده 
مرغـوب  یاتو اباشعار خوب از موالنا،اقامت داشتندینجادر ا

و از شـعرا قصیده، لـیکن بعضـی   در فناستماع افتاد خصوصاً 
نمـودن  و تصـرف عادت کـرده بـه تملـک    گویندمیمستعدان
در قایـل اول  را بـه از هـا اکثـر آن دیگران اما و معانیمضامین 

پردازسخنیغیو بلشاعري نیکو بیان و الحقنظم آورده سبک
بـر اقـران  گستري و سخنيدر شاعرعنوان قدرت و بهاست 

از اکثـر گفت کـه گـوي سـخن    توانمیواکفا سرافراز چنانکه 
فرسـان   از» السـبق «احـراز قصـب   درودر ربـوده یانگوسخن

همان (».هذشته و درین زمان به هرزبان ستودمیدان بالغت درگ
به : گویدمیدرباره وي چنین تذکره هفت اقلیمصاحب )663:

محاسن سیرت اتصاف داشته جمـال عـزت از  ولطف قریحت
مطلع اوضاعش خندان صبح کمالش ازچهره احوال تابان بود و

آزاد نزار تا سـمین و مردم خراسان خصوصا اهل سیستان ازو
وي بوده ، روزگاري مهنـا  انقیاد اعتقاد ودر مقامتا رهین همه 

) 2/873: 1387،رازي(».داشت تا لواي عالم مخلـد برافراشـت   

در سـال موالنـا ولـی کـه او را    در بابسلَّم السمواتصاحب 
موالنا ولی عنـدلیبی خـوش   «:دیده است آوردهیندر قزو984

گلـزار  بلبلی خـوش الحـان از  ریاض دشت بیاض بود ونوا از
انفـاس او شـکوفه هـا تـازه و    ت ازچمـن بالغـ  خراسان ، در

ثمـانین و سنه اربع و، درازههاي او بلند آوگلستان سخن غزل
وقـت  در آن. صـحبت او دسـت داد  در قزوین) 984(تسعمائه 

دمـادم از دمیـد و هاي بالغـت مـی  از حدیقه نظمش گلپیاپی
:1340،انصاري کازرونی(» .بستان طبعش میوه سخن می رسید

90(
شـعرش رنگـین و  «آمـده اسـت   مجمع الخواصدر تذکره

ابیاتش دلنشین است، ولی به جز شعر ازچیز دیگر اطالع ندارد 
، عیاذاً باهللا اگر کسـی  شودمیطمعکار کم پیدا ) تریاکی(،چنین 

-گوش کند ناگزیر به دام طمعش گرفتـار مـی  بخواهد بیتی ازو

هرکس که باشد، هرجا که باشد، هرچیـز کـه باشـد، بـه     ،گردد
ــدار(».هرحــال ابیــات خــوبی دارد ) 1327:152،صــادقی کتاب

:کنـد مـی داوري گونهاینتذکره خیر البیان درباره ولی صاحب
ایضـاح  دردانـش مـزین و  موالناي مذکور به حلیـۀ فضـل و  «

، اخالق حمیده وو روش شعر به جمله طبایع مستحسنمعانی 
صفات پسندیده آن مجموعـه خردمنـدي بـه کمـال مراتـب و     

مدارج کمال بوده به زور قصیده فتح الباب معانی دقیقه نمـوده  
به عشوه سازي غزل، دام فریب به راه غـزاالن شـوخ چشـم    و

طبایع اتخاذ کرده، مداد به تشیید رباعی عاشقانه، تسخیرنهاده و
تسوید مثنویاتش، سـرمه خـواب چشـم معشـوقان دلفریـب و     

بهاري (»ناشکیبعاشقانمطالعه اشعار درربارش تسکین خاطر
مؤلف تذکره خیر البیان که موالنا ولـی را  .)247:تابی،سیستانی
و گـاه هم صـحبت او بـوده   سیستان دیده ودر)993(به سال 

درو...«:گویـد مـی ه چنین کردمیولی عرضه اشعار خود را بر
از آنآن ایام ازهر قسم اشعار بالغت دثار به منصه آثار رسـیده  

شیرین پیشنهاد همت فکـر معنـی پـژوه    سرو وجمله مثنوي خ
آن درکتاب بـه نظـم آورد و  از آنخود ساخته ، چند حکایت 

اوان راقم این تذکره به گفتن مصراع مبـادرت مـی نمـود وبـه     
افادتش اللی معانی نصیب بحرو ازخدمت موالنا می گذرانید 

اسکندر بیک منشـی دربـاره شـعر ولـی     ) 238:همان(»یافتمی
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و مـرد وي شاعري شیرین زبـان  «که کندمیاظهارنظرنهگواین
هـاي  غزلبیتی ازهر.رنگین خوش صحبت فصیح البیان است
قصاید غرّایش درغایت آبدارش دردانه ایست درکمال لطافت و

هـاي او  غـزل : گویـد مـی جایی دیگـر  دربالغت وفصاحت و
ــین و ــقانه رنگ ــات عاش ــتابی ــگ  (»اش بسیاراس ــکندر بی اس

که بدون عرفات العاشقینتذکره صاحب) 1377:1/280،منشی
نگـارش  دري فارسی است وهاتذکرهتریناز جامعشک یکی 

اسـت  یاز کسـان ،تواریخ دقت بسیار داشتهو ثبتاحوال شعرا 
در عبـاس شـاه حکومت در روزگارکه طبق گفته خود، ولی را 

ید باشـد  با996اما این مالقات ظاهراً بعد از سال .دیدهینقزو
املـح  زبدة الفصحا والبلغـا، »:ولی آورده استدر احوالوي -

، موالنا ولی دشت بیاضی، کلیمی ثعبـان  لمتکلمینالمتأخرین وا
عطـاردي خورشـید   تأثیر،، بدري مهررقم،  مسیحی معجزقلم

نهایـت  ، سخنوري اسـت درغایـت خـوش ادایـی و    بودهنظیر
فکـرتش  سیرطالي فکرتش ازغش وغل پاك و،خوش طبعی

همدوش افالك، گوهر نظمش به غایت خوشاب، نهال معانیش 
شـهرت  درسخن صاحب طرزي تـازه و ، دربی نهایت شاداب

اداهـاي نمکـین، مـزه    ،الحق شـیوه مالحـت  آوازه است سپهر
کالم، جزالت لفظ، طالقت لسان، غرابت معنی، نزاکت عبارت، 

خـوب  حالوت بیان، دقت خیال، قدرت نظـم، طـالع شـهرت    
یـک نوبـت دریـافتم    در قـزوین او را عباسشاهداشته در اول 

»..، نهایـت حالـت داشـته   اقسام سـخن، همـه را خـوب گفتـه    
محمد مطربی سـمرقندي صـاحب   ) 1374:665،گلچین معانی(

گـویی  در خـوش ... «: گویـد میدرباره شعر ولی تذکره الشعرا
ل وبه فصاحت مایعجزتاصدرشهره جهان، ابیات خوشش از

مصارعش به بالغت شامل، درگفتن جمیع اصـناف نظـم   حشو
ذهن مستقیمش مشهور به مثـل اسـت؛   طبع سلیمش بی بدل و

الحق سخنوري وعلـم نکتـه پـروري را درعرصـه میـدان نظـم       
اي نامرعی نگذاشته،، دقیقهگستري نیکو افراشته ودردقت معانی

الی نبوده اوان نشو ونما ازدغدغه گفتن اشعار ختابیزمان صاز
ــازي و  و ــخن س ــرف س ــات را ص ــی اوق ــردازي م ــه پ -نکت

آتشـکده مؤلف تـذکره  ) 1382:342،يسمرقندمطربی (».نموده
او کالمـی  یرینشـ و بهداندمیهمه اشعارش را یکدست «آذر 

نویسـان تذکرهاغلب) 1337:120،آذر بیگدلی. (کندمیاعتراف
عرفـی  تهماسـب م عهـد شـاه  بیـان  یکـو و نشاعر سخنور او را
مخـزن  تـذکره  صـاحب ) 1383:1868،واله داغستانی. (کنندمی

و سـخنش نـازك   ،جـز فصـحاي شورسـت   «:گویدمیالغرائب
ــههمــوار ــکنزددل و ب : 1372ســندیلوي،هاشــمی(.اســتی

ــاض) 5/526 ــارفین او را از ریـ ــابر«العـ ــاض اکـ دشـــت بیـ
الفصحا و مجمع) 1361:2/331،آفتاب راي لکهنوي(».داندمی

شعري نمکین معرفی داراي طبعی متین و«سراییغزلر او را د
نتایج االفکار درباره نظـم او  ) 3/159: 1353،هدایت(».کندمی
بـه نغـز   سـر نظم، طبع خوشی داشـت و در مراتب«:گویدمی

محافـل  صـاحب  ) 1336:737،گوپـا مـوي  (».افراشتگویی می
یرین شاعري شـ «او را تاریخ عالم آراي عباسیبه تبع المومنین

.کندمیفصیح البیانی توصیف صحبتخوشرنگین و مردزبان 
او رااشـعار  خلـد بـرین  صاحب) 1383:176،حسینی عاملی(
اربـاب کمـال شـیرین    در مـذاق کـه  کنـد مـی آبدار توصـیف  «

روي یگـــراز د) 1372:476،والـــه اصـــفهانی(.نمایـــدمـــی
چ کما هـی هـی  ) ولی(او  یقتاز حق«که ی هستند نویسانتذکره

به دستدیوان ولی  چند بیت فقط ازنداده وبه دستاطالعی 
شبلی نعمانی کـالم  عالمه) 124:تابی،سرخوش(؟!!!».اندآورده
نهایت درجه سوز در) گوییوقوع(وقعه گویی عالوه بر«او را 

شعر پارسی با میرتقی همپایه را دراوو. کندمیوگداز توصیف 
:1363،شـبلی نعمـانی  (»..کنـد مـی هم درد معرفـی  همزبان وو
در شـعرالعجم افـراط   دیگـري از در بخـش محقـق  این) 5/65

بـه  و عاشقانهکه رنگی رندانه داندمیرا عاملی و نعمتدولت
میلی مروي و وحشی بافقی داده ،اشعار امثال ولی دشت بیاضی

شاعران نـامی  ازرا»ولی«سعید نفیسی استاد) 71:همان.(است
و مختلـف شـعر دسـت داشـته     در اقسامه که زمان خود دانست

و 1344:1/458،نفیسی(می گفته است را خوبو غزلیدهقص
داوري گونـه ایـن مـورد ولـی   درصفا نیـز اهللاذبیحدکتر) 508
سـخنوري دروعهـد خـود  تواناي از شاعراناو یکی «:کندمی

یحفصازین روي کالمش منتخب و پیرو استادان پیشین است و
هـاي یباز ترکنابر رسم شاعران هم عهد خود بعضی بواست

در کالمخود بکار برده والحق خوب در غزلرایج اهل زمان را 
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هــردو را خــوب و غــزلوي قصــیده .خــود گنجانــده اســت
)5/829: 1372،صفا. (ساختمی

آثار ولی
.باقی نمانده است»ولی«اثر دیگري از به جز دیوان اشعار 
کتابدار مؤلف تذکره مجمع الخواص کـه  بنابراین سخن صادقی 

. ولی بـه جـز شـعر از چیـز دیگـري اطـالع نـدارد       «:گویدمی
بیانگر این است که موالنـا ولـی   ) 1327:152صادقی کتابدار، (

یشهجز پ، نکردهیزنقلممختلف علوم رایج عصر هايینهدر زم
البتـه شـاید   .نداشـته اسـت  یگـري اثر د، شاعري و دیوان شعر

ب مجمع الخواص خالی از تعریض و کنایه نباشد، سخن صاح
نـامی  هااز تذکرهیک یچدر هروي اگر اثر دیگري داشته به هر

که اثر دیگري جز دیوان شعر رسدمینظرو بهاز آن برده نشده 
در سـال آنگاه که ولی را خیرالبیانصاحب تذکره .نداشته باشد

ایام ازدر آن«دکنمیدرخور ذکر اينکتهدیده یستاندر س993
از آنرسـید  بالغت دثار بـه منصـه آثـار   از آنقسم اشعار، هر

شیرین  را پیشنهاد همت معنی پژوه خود جمله مثنوي خسرو و
ــت  ــد حکای ــه نظــم آورداز آنســاخته چن ــاب ب ــاري (.کت به

البته سخن صاحب خیر البیان درسـت بـه   )  238:تابیسیستانی،
مثنویهاي کـه هسـت، برخـی    ولی در دیوانچون رسدمینظر 

ازآنها حکایت وداستانهاي پراکنده خسـرو وشـیرین اسـت کـه     
امـا چیـزي کـه هسـت     . دربعضی نسخ دیوان ولی آمده اسـت  

به هـر روي ایـن حکایـات کـه در    . منجسم نیستیکدست و
هـایی اسـت کـه    قالب مثنوي سروده شده، ظاهراً همان مثنـوي 

دیـوان  درراهاآنما واست یادکردهآنها ازخیر البیانصاحب 
هـا در تـذکره تعداد ابیات دیـوان ولـی   .مصحح خود آورده ایم

مجمع الفصحا ابیات دیـوان  مختلف است تذکره آتشکده آذر و
: 1337آذربیگدلی ،). (3/159: 1353هدایت،.(او را دو هزار بیت

ایضاح المکنونصاحب سفینه خوشگو وبه تبع او مؤلف )120
صـاحبت تـذکره   و1بیـت دیوانش را پنج هزارابیاتوالذریعه

بیـت نوشـته   دیوان معجز آفـرین او را دوازده هـزار  خیر البیان
توجه به نسخ دوازده گانـه اي کـه درتصـحیح مـورد     با2است

آنهـا نسـخه   توجه به اینکه هیچ یـک از و باقرارگرفتهاستفاده 
رباره دتوانمیهمه ابیات دیوان ولی را ندارد، نکاملی نیست و

اسـتاد  . کـرد اظهـارنظر تعداد ابیات دیوان ولی بـه طـور قـاطع    
گلچین معانی مجموع اشـعار ولـی را همـان پـنج هـزار بیتـی       

گلچـین  (».بیان کرده است) خوشگو(که صاحب سفینه داندمی
2بخـش 7،ج نسخ خطی آسـتان قـدس  ، فهرست1346،معانی

شـده نقلهادر تذکرهحاضر با احتساب ابیاتی که دیوان) 547:
. بیت است»5479«

بندهاترکیب»69«قطعات » 377«غزلیات »76«قصاید تعداد 
دو ،اعم ازمفـردات (ها وغزلواره»92«رباعی» 12«مثنوي» 4«

که ظاهراً نزدیک به قول استاد گلچین معانی » 129«...)وهابیتی
.است

وفات ولی دشت بیاضی
بازگشـت و پایان سفرهاي خـویش بـه خراسـان   در»ولی«

تحمل ) 984(انقالب هاي خراسان را بعد ازمرگ شاه تهماسب 
عاقبت به فرمان دین محمد خان اوزبک پسرجانی بیـک  کرد تا

ایـن  . خواهر زاده عبداهللا خان  پادشاه مشهور اوزبک کشته شد
در998سال دین محمد خان که به یتیم سلطان معروف بود از

بزرگـان  ازعـده اي شـت و تاز اشـتغال دا خراسان به تاخت و
قزلباش به فرمان او ویا درجنگ با او تباه  شـدند و خراسان و

راه میان قـاین  خلیفه شاملو که درعلیسلطانآن جمله بود از
) 5/828: 1373صـفا، (» .طبس درجنگ بـا او بـه قتـل رسـید    و

عبـاس شاهبا در جنگ906سال دریز رخوناین پادشاه نهایت
اقـوال مختلفـی   »ولـی «رباره علت کشته شدن د.اول کشته شد

زمـان  در«:گویـد مـی درین بـاره  3خیر البیانوجود دارد تذکره 
خراسان به خدمت عبداهللا خان والی بر بالدازبکتسلط طایفه 
قصیده مـدحی چنانکـه روش شعراسـت انشـاء     ،توران شتافته

:سمع خان رسانید که مطلع آن قصیده، این استبهفرمود
ريـمشتو انجممهر رخت راو خالاي رخ 
در خوريوالحقمهريیرتو غماه رشک

قصیده دیگر درهمان بحر انشا نمود .نیافتاحسانیو چندان
:که

ريي غبار موکبت زیب لـواي سـنــجـا
خنگت ملـک را آیینـه اسـکنــدرينعل

تربیت دیدم که یارب تازه باد،مدح گفتم
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وريـان انروح سنجر وازمن رووــــازت
را الدوله خان بود این ابیـات  موتمنمیرقل بابا که صدر و

آن مالحظه ازگرفت ودر خاطرنموده غبار کلی یهبر کناحمل
موالنا عزیمت دشت بیاض نموده قلعه آن موضع را مسـتحکم  

بـر آن خـان  ... چون دین محمد سلطان خواهرزاده عبـدا .نمود
و بعدلعه مذکور فرستاد حدود مستولی شد لشگر به محاصره ق

خدمت سلطان بردند چون بـه  را بهآن قلعه موالنا ولی از فتح
حضور سلطان رسید، ایـن ربـاعی را انشـا نمـوده بـه خـدمت       

:سلطان رسانید
دل تــحـفــه جــان براي تیــغ آورده

ســــري ســـزاي تــیــغ آوردهآزاده
اونـیـزســري،داشتسر تحفهخلقــی 
پــاي تـیـغ آوردهو بهــهــتبــرداشـ

و همان لحظه به قتل آن مظلوم اشاره فرموده وقد وقع فـی  
:تـا بـی بهـاري سیسـتانی،   (»تاریخ سنه الف من الهجره النبویـه 

درباره مرگ ولـی چنـین   تاریخ عالم آراي عباسیمؤلف ) 238
زمان نـواب سکندرشـأن بـه خراسـان رفـت در      ولی در«: گفته

آزار در مقـام سلطان اوزبک به علت رفض فترت خراسان یتیم
گفـت  آن مـی عذراو درآمده است عاقبت به قتلش پرداخت و

چون موالنا ازما آزرده شده بود باشندمیکه شاعران سیه زبان 
بر صـفحه روزگـار بـاقی    کند ومالحظه کردم که مبادا هجو ما

جواب گفته که کـدام هجـو   اهل خراسان درشخصی از. بماند
بدتر بود که جناب سلطانی بـه قتـل چنـین شخصـی کـه      ازین

وحید زمان خود بود فرمـان داده ارتکـاب چنـین عمـل شـنیع      
یتیم .نمودند  و رقم بدنامی برصحیفه روزگار خود ثبت کردند

ازاء ن حرف درایگوینده، عاقبت سلطان تصدیق این کرده بود
: 1377،اسـکندر بیـک منشـی   (»این گسـتاخی بـه قتـل رسـید    

در صاحب عرفات العاشـقین کـه موالنـا ولـی را     )1/281-280
دراو راعباسشاهدر اول«:گویدمیدیده بود درباره ولی قزوین

فترات خراسان به همان ایام دردرقزوین یک نوبت دریافتم و
دست یتیم خان پادشاه اوزبک مظلومانه شربت شهادت چشیده، 

پادشاه پرسـیده در  گویند وقتی قل باباي کوکلتاش از یتیم خان
چه هجو ازین هجو کند، وي گفت تراجواب گفته ترسیدم مرا

بدتر باشد که تا قیامت به سبب قتل  چنین شاعري هجو کنند؟
گلچـین معـانی  (».شـد ولـی فایـده نداشـت    غایت متأثرهوي ب

همـین قـول   عالم آراي عباسـی که ظاهراً مؤلف ) 1374:665،
گلچین ینا آورده است استاد کتاب خود عدرصاحب عرفات را

را مقـرون بـه صـواب    عـالم آرا صاحب عرفـات و قول معانی
،فهرست نسـخ خطـی آسـتان قـدس    ،گلچین معانی(» .داندمی

الشــعرايتــذکرهدر ســمرقندي مطربــی) 7/547-546: 1346
بعد »ولی«: کرده استاظهارنظرگونهاینخود درباره مرگ ولی 

عبداهللا خان برممالک خراسان به از استیالي خاقان جنت مکان 
اي منزوي گردیـده بـه اهـل زمـان     گوشهمشهد مقدسه رفته در

ن جهت جمعی مزاج شریف والی عـالی  انموده  بداختالط نمی
آخر االمر ،اند، بی امساکی نبودهرا نسبت به او منحرف گردانیده

بـه  ] رااو[نی خان جابیجناب نواب سپهر رکاب  یتیم سلطان 
صـاحب تـذکره   )1382:343مطربی سـمرقندي، (»سانیدهقتل ر

ي مؤلف عـالم آراي عباسـی مـرگ    هاگفتهروز روشن با تکرار 
فرمان  یتـیم  خـان   ولی را در فترت خراسان به اتهام رفض به

بنـا بـه گفتـه    )1343:91صـبا ، (».کنـد می، بیان سلطان اوزبکیه
وشـیعه بـودن ا  علل مرگ وي، رفـض و یکی ازنویسانتذکره

اما برخی ) 1/280: 1377اسکندر بیگ منشی، (».استشدهذکر
علیه شـاعر را  تحریک اوکردن پادشاه اوزبک وبدبینهاتذکره

بنا بـه  .)238:تابی،بهاري سیستانی(».عامل قتل وي دانسته اند
آخـرین شـعر   5خیرالبیانتذکرهو 4خالصه االشعارگفته مؤلف 

بـوده یـر زشا کـرده ربـاعی   انازبکسلطان در حضورولی که 
.است 

دل تحفه جـان بــراي تــیــغ آورده
ســـري ســزاي تـیـــغ آوردهآزاده
ی سر تحفه داشت او نیز سريـــخلق

و بــه پــاي تـــیــغ آوردهبرداشته
درباره تـاریخ بـه قتـل رسـیدن ولـی نیـز آراء و نظریـات        

) ق. ه979(؛ فهـرس التـواریخ سـال    اسـت شدهگوناگونی بیان 
) ق.ه999(تذکره حسینی و ریاض العارفین، روز روشنتذکره 
دکتر ) ه ق1001(االشعار خالصه)ق.ه1000(خیرالبیانتذکره 

سـفینه  و مؤلـف ) ق.هــ 1012(هرمان اته )ق.هـ1002(صفا 
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اهللایحدکتر ذباستاد. داندمیرا معتبر) ق.هـ1015(سال خوشگو
به اینکه اسکندر بیک منشـی  با توجه«:گویدمیصفا درین باره 

سـلطان تفصیل حوادثی مانند قتـل  عالم آراي عباسیتاریخ در
ذکرکـرده  1002میان حوادث مربوط به سال سلطان را درعلی

مـرگ وي  اي کـه ولـی در  گـرفتن مرثیـه  نظردراست و نیز با
همان سال دریافت که قتل ولی نیز مقارن توانمیسروده است 

حدود قاینات که محل ایلغارهاي یتیم خـان بـوده،   در) 1002(
به تاریخی کـه  با توجه) 5/828: 1373صفا،(».اتفاق افتاده است

ظـاهراً گفتـه مؤلـف    )1001(شـده او نوشتهسنگ قبر يبر رو
.همه اقوال معتبرتر دانستیناز بتوانمیرا خالصه االشعار

مدفن ولی
در ؛ ایـن روسـتا   باشدمیدر روستاي کارشک » ولی«مدفن 

کیلــومتري 62دشــت بیــاض و در فاصــله -خضــري منطقــه
یماتدر تقسـ منطقـه خضـري   . استشدهشهرستان گناباد واقع 

محسـوب اسـت؛ فاصـله    ینو قـا جنوبی جزء خراساناستانی 
در کیلومتراسـت؛ ایـن روسـتا    12خضري تا روستاي کارشک 

ایی که هم هبسیار نزدیک روستاي بسکاباد قراردارد خانهفاصله
خاك سرخ بنـا و بااکنون درکارشک ساخته شده اغلب قدیمی 

... مزار شریف عبداهللا بن موسی بن عبدا؛ قبرولی دراستشده
کـه  )ق.هــ 203متوفی (بن حسن بن حسن المجتبی .. بن عبدا

مدفون است قبرشاعر ،مجتبی استحسناوالد اماماز احفاد و
در کـه  اسـت شدهواقع ضریحشرقیشمالمتري2در فاصله

؛ البتـه بنـا بـه گفتـه     اندبرداشتهاخیر، سنگ قبر را هاييبازساز
سـنگ ) ش.هــ 1347از سـال قبـل  (مسئوالن بقعه، درگذشته 

زلزلـه  قبربردیوار نصب بوده است طبق گفته آنـان تـا پـیش از   
یـن و ابرپا بـوده ق بناي قدیمی بقعه .هـ1347در سالکاخک 

تخریـب زلزلـه،   اثـر نصب بوده است اما بردیواربرسنگ قبر
البته .اندکردهبازسازي و دوبارهمحوطه اطراف بقعه را برداشته 

ازیـن آرامگـاه   از زلزلهیعنی قبل 1344از سالکه هاییعکس
حاکی ازین واقعیت است که بناي بقعه به روزگـار  شدهبرداشته

و ســنگ قبـر ولــی بــه رنــگ خاکســتري  گــرددبرمــیصـفویه  
شماره یک یعنی باالي کتیبه سـنگ  در قسمت.استیضلعجپن

قسمت درو» الاله االاهللا  محمد رسول اهللا علیاً ولی اهللا«قبر او

قسمت شماره سـه  درو»شیء هالک اال وجههکل«شماره دو 
:بیتی از ولی

محشر اگر لطف تو خیزد به شفاعتدر
بگـردند وگنهکار نیابنــدیــارـــبســ

هـذا  «قسمت شـماره چهـار عبـارت    درو.استشدهنوشته
مرقد مرحوم المغفور المبرور الشهید المحب الهل البیت علیهم 

.»السالم موالنا ولی دشت بیاضی توفی تاریخ سنه احدي والف
)حاشیه سنگ قبـر (قسمت شماره پنج درو.استشدهنوشته

.ماده تاریخ مرگ شاعر آمده است
پیــرخـرد دوشبه گریه جستم از

یـقتــل آن استــاد نـامـچـوسال
بگفتا چون نظــامــی زمــان بــود

کــن سـال قتلش ازنظامیبـــطلـ
).232: 1371آیتی،(

ــدانی  در ــق می ــن تحقی ای
مطلــب دیگــري کــه مــورد 
،توجه نگارنـده واقـع شـد   

ـ  بر سـنگ عالوه  ،یقبـر ول
بـه نـام   دختـر او سنگ قبر 

در سـال شد که بنا به تصریح کتیبه قبـر، وي  فضه سلطان دیده
سـنگ قبـر  یبهبر کت.دار فانی را وداع گفته است)ق.هـ1052(

هذا مرقد عصـمت  «:استشدهنوشتهولی دشت بیاضی دختر
سلطان بنت مرحـوم  ) فضه(پناه عفت دستگاه، زین المخدرات 

مغفور خواجه شاه ولی دشت بیاضی فی تاریخ هجـدهم شـهر   
اخیـر  از مـورد مهمـی کـه   نکتـه . »1052وفی فی سـنه  شوال ت

ولـی  و فرزنـدان اشاره بـه زن  ايتذکرهیچدر هاینکه آیدمیبر
بدین مهـم  اياشارهاو در اشعار، حتی استشدهدشت بیاضی ن

به هر روي آنچه معلوم است اینکه ولی دشـت بیاضـی   .نیست
زنـدگی )کارشـک (فرزند یا فرزندانی داشته که دریـن محـل   
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اما اینکه ولی عالوه ،اندیستهزپدر از مرگسالها بعد ه وکردمی
است دقیقاً روشن نیست با توجه به داشتهیزنپسرانی ،بر دختر

نیز قدمت آن چیزي که مبـرهن اسـت داشـتن    این سنگ قبر و
دربعد بـه یادگـار مانـده و   هاسالتا از شاعردختري است که 

.یار باقی شتافته استق به د.هـ1054سال او بهکنار 

موضوعات شعر ولی دشت بیاضی
مدح

سـنتی  ،مـدحی یددر قصایرانو اموزیران ،مدح شاهان:الف
محـرك  ،فارسیدر شعریژهبه وپارسی است و در ادبدیرین 

، نخسـت داعیـه   شاعران قصیده گوي در سرودن این نوع شعر 
ن سـاما سـاز و فـراهم کـردن   و سـپس شاعري در فناستادي 

از ایـن موضـوع   ،تمـام ادوار شـعر فارسـی   درزندگی است و
تبلیغـی شـاعر   و نقششاعري بوده وشعرهايزمینهینترمهم

.استیهیو بدآشکار و بزرگانشاهان هايیاستدر س
ــاعران  در دوران ــر ش ــز اکث ــه وصــفویه نی ــژهب ــاعران ی ش

ه البت.بزرگان صفوي پرداختندیگرو دبه مدح شاهان سرایدهقص
اظهـار  شـاعران  از مـدح حکومتشـان  یـل در اواشاهان صفوي 

درهمان اوان موجـب رکـود   امر تنهااما این کردندیمنیازيیب
بـا آن کـه   سـرایان یحـه و مدشـد  ياحرفـه سرایانیدهقصبازار 

مراثـی ائمـه هـدي    خود را صـرف مناقـب و  یداز قصاقسمتی 
یو حتـ عصـر يو امراحکام در مدحاز نظم قصاید کردندیم

صـفوي  و شاهانهم به کلی منصرف نشدند و ملوكسالطین 
اسـت کـه   یاز شـاعران نیز » ولی«.کردندمیامر استقبال یناز ا

وشعر اوسـت هايینهاز زمشاهان صفوي یکی یشو ستامدح 
و ستایش کـرده اسـت   بسیاري را) ممدوحان(شعر خویش در

و آوردن مبالغـه  راه از یـن در اسرایحهمددیگر شاعران همانند
او سـپهر دامـان   در نظر. استفروگذار نبودهگزاف يهااغراق

و ماه از زیبایی اندیشه ممدوح نورانی مهر6استطراز ممدوح
پایـه معـراج   ینو کمـ نازدمیو فلک به غالمی ممدوح 7است

آسـمان ،9فلـک خنگ ممدوح عینک چشم نعل8.ممدوح است
11هستندسپاهیانشکواکبونیزه او و سماك10غبار دامن وي

پیامبر باال یهپاهمکه ممدوح راکشاندیمبه آنجا کار راو حتی 

و بسـیار  12کندمیزبانی کالم خود را با وحی بیان همبرد ومی
از آنیـک  یچاز هـ دیگري که شـاید ممـدوح   یزغلوآماوصاف 

در اوصـافی کـه او بـه شـاه     المثلیف. نبرده باشداوصاف بویی 
خونریز سفاك ومورخین فردي بسیاریداز دل ثانی که اسماعی

خطـه اسـالم   و پنـاه او را وارث پیـامبر  دهـد مـی بوده نسـبت  
یکی شاید. یگردیزآممبالغهاز اوصافیارو بس13کندمیتوصیف 

ولی این باشد؛ که او میان ممدوحین خود هايیحهمدیباز معا
از فاتی برجسـته  را به صو آناناستشدهتفاوت چندانی قایل ن

، قضـا قَـدر  : مشـترکی نظیـر  و صـفات ممتاز نسـاخته  یکدیگر
،دولحـامی دیـن و  ،خورشـید مکـان  ،قدرقدر، جمشید مکان

سراسـر  ... وارث پیمبر، پناه خطـه اسـالم و  ،دولشرف دین و
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه سیاسـت       .گرفته استاو راقصاید 

و سـالطین  گشته اسـت کـه وي  ، موجبمذهبی دربار صفوي
در مدح مثالً. پروري بستایدیندداريدینرا به صفت بزرگان
سلطان او را حامی انصاف، هادي دین معرفی کرده یعلسلطان
این خود راعلت برتري ممدوح ،دیگرايقصیدهدرو14. است

یو پادشـاه که وي برخالف سران ملک که بـه عـزت   داندمی
. 15به لطف یزدان مفتخر استکنندمیو تفاخرنازندیمخویش 

شـاه تهماسـب، شـاه اسـماعیل ثـانی،      در مـدح ولی قصـایدي  
سـلطان محمـد   (ابراهیم، میرزا محمـد  ، شاهزادهاولعباسشاه

میـرزا،  ابوطالـب میرزا نظـام،  ،سلطان مراد،بداغ خان،)خدابنده
دین ،معصومیرمسلطان خلیفه شاملو، مسیب خان، یعلسلطان

محمـد شـفیع   ،سـلمان ، میـرزا الـدین جاللک مل،محمد پادشاه
ملک محمـود والـی نیمـروز    )والی توران(خان عبداهللا ،سلطان

یلدر ذ.سروده است) احمد میرزا صفوي(وامیراحمد)سیستان(
:شودمیبه اختصار اشاره از آنانبرخی حالو شرحبه زندگی 

)ق0هــ  984وفات ،ق. هـ930:جلوس(:شاه تهماسب)1
ده در سن)930(شاه اسماعیل اول از مرگاسب پس شاه تهم

سـال سـلطنت   54یباًو تقرنشست بر تختسالگی به جاي او 
سـایر یـروان و پبـود  یو خرافـات کرد وي پادشـاهی متعصـب   

روضــه تــذکرهدر 16.دانســتیمــو کــافرمــذاهب را نجــس 
چگونگی بزرگواري آن . درباره وي چنین آمده استالسالطین

مثلسالطین زمان کسیازعالم ظاهر است وحضرت بر همه
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همه اشتغال پادشـاهی  با وجودنکرده است او ضبط ملک پدر
التفات و نظرفرمایدیمشعر به جانبگاهی خاطر انورش میل 

، فخـري هـروي  (.نمایدمیعنایت ،مصروف داشتهیفهطابه این 
)70:تابی

ـ   یدشاز قصایکی ولی در ه با ردیف خیمه بـه صـراحت ب
.شودمیمدح شاه تهماسب پرداخته که با این ابیات آغاز 

زهی فراشته قدرت برآسمان خیمه
هان خیـمچاه ترا چرخ پرنیـاساس

نـکشیده چتر تو براوج المکان دام
ست قدرتو برفرق فرقدان خیمهزده

پهر مرتبه تهماسب شاه آنکه بودــس
خیمهوکانبحرکفت رشکگاه بذلبه

)7- 10سطر 93، برگ نسخه خطی مب(
اسماعیل میرزا فرزند شاه تهماسـب در :شاه اسماعیل ثانی)2

طلـب و جـاه زمان پدر حاکم خراسان بود چون طبعی سرکش 
گردیـد ولـی   پـدر متحـد  امراي قزلباش علیـه  یبا بعضداشت
قهقهـه  در قلعـه امـر شـاه تهماسـب    و بهعملی نشد اشنقشه

در قلعهسال که 21ی ال19از و پسآذربایجان محبوس گردید 
در قـزوین  ستونچهلکاخ درمحبوس بود جانشین پدر شد و

را شاه اسـماعیل دوم  و خودکرد يگذارتاج) ق.هـ984(سال
در مستولی بود کـه  بر همهسلطنت رعبش چنان در آغاز.نامید
بـا سال به سرحدها حاکمی اعـزام نشـد و  دومتجاوز ازیمدت

:1357ملـو، ور. (ه نافرمانی نمایـد ت نکرد کأاین حال کسی جر
وبـی رحـم بـود    القلـب یقسوي با اینکه پادشاهی ) 719-718

اشـعاري هـم کـه    درودانسـت یمـ سالطین عـادل  ازخود را
.کردمیعادلی تخلص سرودیم

نـیم  سـال و یـک سـالگی پـس از  43در سـن این پادشـاه  
)همان. (درگذشت) ق.هـ985(در سالحکومت 

خود را بـه مـدح شـاه اسـماعیل ثـانی      یداز قصاولی یکی 
.شودمیآغازیرزاختصاص داده است که با ابیات 

راد خلق خدا این زمان میسر کردـم
داوري چوترا پادشاه کشـورکـردکه

اعیــلـپناه خطه اسالم شــاه اسـمـ

بر کردــایزدت به سزا وارث پیمکه
)8و 10، سطر 57برگ ،نسخه خطی مب(

–985جلـوس  ()سلطان محمد خدابنـده (د میرزا محم)3

پادشاهی بـود صـاحب   . شاه تهماسب استتربزرگپسر )996
و اصــطالحاتشــعر و آدابامــر نقاشــی دروو کــرمجــود 

ــارت  ــیقی مه ــالعموس ــت و اط ــاد داش ــزی ــص یو فهم تخل
) 720:همان(».کردمی

درباره او تکمله االخباریقاتدر تعلاستاد عبدالحسین نوایی 
این نکته مسلم است که تهماسب فرزند ارشد خود، «:گویدمی

دوست ناتوانی بسیاره بی دست و پایی وهمبامحمد میرزا را 
. داشت چه وي را نذر حضرت صاحب الزمـان کـرده بـود    می

اسماعیل میرزا برادر محمد میرزا : گویدمیادامه استاد نوایی در
وي بعـد از رورزیـد بـه هـر   نسبت به وي بسیار حسادت مـی 

پادشاهی اسماعیل میرزا محمد میرزاي کـور بـه همـراه فرزنـد     
بـه سـلطنت   میان طوفان حوادث زنده ماندند وخردسالش در

عبـدي بیـگ   (».معـروف اسـت  عباسشاهرسیدند پسراو همان 
)1369:216،شیرازي
:کندمیوصف گونهایناین پادشاه را ايیدهدر قصولی 

دارددل مهر تورا زجان نهـــان 
طرفه که درمیان جان داردوین

ـویــــیــبیمارمحبت تـو راگ
آرزو زیـان داردنــــوبــــاوه

ستتازندهبازیست امید من که
تغـافل آشیان داردبـــرنخـــل

جم مرتبه میرزا محمـــد آنــک
وحـــی کــالم او زبان داردبـا

)2و 5، سطر 61برگ ،نسخه خطی مب(
سلطان ابوالفتح ابراهیم میرزا بن بهـرام بـن   :رزاابراهیم می) 4

روزگار بود خط نستعلیق و نوابغاز نوادرشاه اسماعیل صفوي 
یقیدر موس،مصوري نازك قلم بود،نوشتیمخوش بسیاررا

شاگرد و عملتصنیف قول و درادوار سرآمد عهد خود و علم
صـنعت درنواختیمرا خوب و تنبورموالنا قاسم قانونی بود 

در بنـدي مهـارت تـام داشـت     و حاتمسازتراشی درودگري و
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و عکس ســازي، تیرانــدازي ،يافشــان گــر،، مــذهبییصــحاف
یو جـاه گفـت یمـ شعر یو ترکبه فارسی .استاد بوديزرگر

از و هنـر فضـل  و اربـاب از شـعرا عده زیادي کردمیتخلص 
در تهماسـب شـاه در عهـد انـد برخاسـته او و هنرفضل دامن

آن پادشاه، وي از فوتو پسحکومت داشت و سبزوارهد مش
گلچـین  (17.به شـهادت رسـانید  984در را شاه اسماعیل ثانی 

)1/257: 1369، معانی
درایـن شـاهزاده تربیـت شـد و    و هنرفضل در دامن»ولی«

سـروده بـه   ) ع(حضـرت رضـا   در مـدح کـه  ايقصیدهضمن 
تمام قصیده را بـه  حقیقتدرستایش سلطان ابراهیم پرداخته و
:ستایش وي اختصاص داده است

:شودآغاز میابیات ینبا اقصیده مزبور 
مـسقف عرش عظی،زهی حریم ترا فرش

چو عرش، حریم تو واجب التعظیمزهی
غــریب خاك خراسان شهید مشهد توس

اض نعیمــهست روضۀ او غیرت ریکــه
)1و 2، سطر 33برگ ،نسخه خطی مب(

:زندبه مدح سلطان ابراهیم گریز میاینگونه و
دارماو عجبوازیاد بر آتشدلـــم 

ابراهیمدرو چوآید مالحظهیبکــه
بــالدا مـن وامـان پــادشـاه عرش سریر

دیــن ودول شـاهــزاده ابراهیماهـپــنــ
) 9و 10، سطر 33،برگ نسخه خطی مب(

فرزنـد  -وي فرزند سـلطان محمـد خدابنـده    :عباسشاه) 5
. تهماست اول استشاهبزرگ

خـان والـی   عبـداهللا یـر ممادر وي خیرالنساء بـیگم دختـر   
هـرات  در شـهر 987در سـال عبـاس شاه.مازندران بوده است

یـک در سن980سال درمرکز حکومت خراسان متولد شد و
پادشـاه  996سـال  و تـا نیمی به میرزایی هرات رسـید  وسال

بـر  در قـزوین 1038تـا  996سـال  بـود واز در هراتخراسان 
از شاهنشـاهی صـفوي   دهنـده نجاتوي .قدرت نشستتخت
اسـکندر بیـگ   (.اسـت و کمـال آن به عظمت و رسانندهزوال

ــی) 1/1: 1377منشــی، ــددشــت بیاضــی ول از قصــیده در چن

کـرده  را مـدح خـود او  از قصـاید یکیو دریادکردهعباسشاه
:است که مطلع آن بیت ذیل است

ـــار دامنــت زیـب لواي سنجرياي غب
خنگت ملک را آیینه اسکنــدرينــعل

)1، سطر 54برگ ،نسخه خطی مب(
:گریز می زندعباسشاهبه مدح ینو چن

با چنین شوقی ندارم تاب دوري بعـد ازاین
مــلــک وعــــرض داوريمـاوکــــوي

عــلـی اسـتعباسشاهم دفخرآ،شاه عالم
ررج پــــاددشـــاهی، مهــر برج داوريد

)  7و 8، سطر 53برگ ،نسخه خطی سپ(
:به مطلعايقصیدهنیز 

شکــرکــزتأییــد ایـــزد کامـکار وکامـران
آمــد به قایــن خسرو گیـتـی ستانازطبــس

عبـاس شـاه سلطان به مدح علیسلطانکه وي درضمن مدح 
: پرداخته است

درآغاز کارن زآن شرف داري که ـــبرسالطی
عبـــاس شاهـت برگزید ازهمگنانهمــت

)10، سطر 63برگ ،نسخه خطی مب(
به امیـد  معموالًمدایح مدحیه که در کنار:مدایح مذهبی)ب

معمـوالً که خوریمبرمیبه مدایحی شدمیمنفعت مادي ساخته 
روي کمـال اعتقـاد و  و ازدل و فرمـان رضاي خاطر شاعر به

و مـذهبی دینـی  از قصایده که عبارت است ایمان به نظم آورد
رسول اکرم و منقبتباري تعالی یشو ستاتوحید درکه شاعر

.اطهار سروده استو ائمهمنین ؤو امیرالم) ص(
حملـه مغـول رواج چنـدانی    از دوراناشعار قبـل  گونهاین

دوران صفوي به سبب درو به ویژهاز آناما پس ،نداشته است
اجتماعی زمـان، تقویـت مـذهب تشـیع و    مقتضیات سیاسی و

هاي خاص مـذهبی شـاهان صـفوي    سیاستن آن وشدمیرس
نیز » ولی«)1332:32مؤتمن،(.ی یافته استتوجهقابلپیشرفت 

،)ص(رسول اکـرم  در مدحتحت تأثیر چنین محیطی قصایدي 
امامزاده شـاهزاده عبـداهللا   و) ع(امام رضا ، و)ع(حضرت علی 

کـه ستودهگونههماناین اشعارگاه ائمه را راما د.سروده است
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بطوري که اگر جهات مشخصی ذکر نشده ،بزرگان راپادشاه و
هیچ تفاوتی نداشت وبود با مدح پادشاهان یکسان می نمود و

دهـد مـی برخی قصاید نیزتنها آوردن نام امام است که نشان در
درالبتـه .اسـت شـده منقبت امامی معصوم سروده این اشعار در

منان سروده ؤامیرمدر مدحاشعاري که به ویژهبرخی قصایدش 
برخی وقایع مهـم  به صفات برجسته آن حضرت اشاره کرده و

بسـیاري  داده است اگر چـه در قرارمورد نظرزندگی ایشان را
است اما آن هنگام آورماللموارد مضامین مناقب او تکراري و

ايقصیدهدر مثالًست که سخن ازعمق جان او برآمده دلنشین ا
سـاده امـا زیبـا    با زبـانی سروده ) ع(حضرت علی در مدحکه 

:گویدمیچنین 
شها ولی است گداي تو وتو شـــاه ولــی

گاهـــزلطف نگر کنیشود او چهسوي به
از آنتــســت يدر والدو جهانسعادت 

پناهیمانبردهتــو جـایی يجز والبــه
رمايــــکرم فياقطرهرحمت خود زا بر
که چهـره بــشــوییـم ازغبـارگنــاهبود

)4و 6، سطر 28برگ ،نسخه خطی مب(
:یا قصیده به مطلع

زهی زدود دلم، کــوکــب بــال را نــور
دوربه وصل چو نومیدي از تســلیدلم

شه سریر امامت، امـــام خـطــه شــرع
ود مشکورـشرع حکمش درکاردین بکه

دانـش عــلــی بــن موسیمحیط نقطه
مرکز عرفـان، شــفیــع دور نشـورمدار

)4و 5، سطر 56برگ ،نسخه خطی مب(

ییو خودستافخر 
بیان همه شاعران وجود دارد حتـی گوینـدگان   خودستایی در

از این امر شاید ناشی «و نیازي ندارند ییخودستابزرگی که به 
و غ خود واقـف باشـند   معنی باشد که هنرمندان باید به نبوینا

ــدون ــویش  بـ ــه و موهبـــت خـ ــه قریحـ ــاد بـ ــاروراعتمـ بـ
) 1357:260دشتی،(.شوندنمی

و فخرنیز خودستایی یشعر ولهايزمینهتریناز مهمیکی 
و بـه خود کمال اعتقـاد را دارد  و دانشفضلاو به مقام. است

را و علـم دانـد مـی و سخنهمین دلیل خود را شاه اقلیم نظم 
:شماردیمخود شماریبخیل 

شاه اقلـیم نظمــم و ســـخـنـم
من استشماریبخــیــل عـلـم

)4، سطر 36برگ ،نسخه خطی مب(
در کـه  کنـد میکان مانند را بهولی دشت بیاضی لفظ خود 

لحـاظ بیـت خـویش را گـنج     و بدینوجود دارد » درمعنی«آن
:داندمیشایگان 

منســـتانکـــمعنیــم در و لـــفــظ
مــن گــنــج شــایــگان منستبیــت

)6، سطر 34برگ ،نسخه خطی مب(
زمانی نیز .هاي ولی استخودستاییوهمه این قصیده فخر

آن همانند در برابرکه گلشن قدس داندمیبلبل بوستان خود را
.نمایدمیو بهاقدریبخاري خشک 

کیستم بلبــلـی کــه گــلــشن قـــدس
خــــاري زبــوســتان منستــکخشــ

)10، سطر 34برگ ،نسخه خطی مب(
آتشین زبان معرفی را شاعرخویش اشعار یدر برخهمچنین 

:کندمی
هـــرجــــا دم گـــرمم آتش افروخت

ــیجـــهـــانـشـــد ازوآتــشـکـده
خــودگـــو کــه جـــزاین چه کارآید

ـانـــیآتشـــیـــن زبــــازشـــاعــر
: داندمیگاه سخن خود را هم رتبه با حسان 

)3و 4سطر86، برگنسخه خطی مش(
مـــعــجـــزمــــدح تـــو دادســت مرا

ـیــســــخـــن مـــرتبـــه حســاندر
)3، سطر 29برگ ،نسخه خطی مب(

را و آنانداندمیبرتریو خاقانحتی خود را از سعدي و گاه
خواندمید طفل مکتب خو

گردنـدـل مکتــبــمـشایـــد ار طفــ
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چــوسعـــدي وصـــد چوخاقانیده
)12، سطر 74برگ ،نسخه خطی مب(

که شرف خطه حکمت را از نام افالطـون  گونههمان»ولی«
در بـالد نظـم را از شـهرت و آوازه    یو بزرگـ شـرف  .داندمی

.داندمیخویش 
ددارـرفــشبالد نظم ز هستیم کنون

که خطه حکمت به نام افالطونچنان
) 12، سطر 23برگ ،نسخه خطی مب(

خـویش را  و سـخن گـذارد مـی فراتـر  از حـد پا را و گاه
وجود این مدعی است و باداندمیهمچون قول خداوند معتبر 

است ستایش نکرده است که سزاوارآن گونهخود را 
ذات مــنبــهاماستایمینمخود را 
یــقـم کــه تفاخر کند هنرالامــروز

کرــکه مرا دردیارفولیخرسندي اي
است همچو قول خداوند معتبرنظمی

) 4و 6، سطر 42برگ ،نسخه خطی مب(
به خود فریفتـه اسـت کـه ناخودآگـاه     چنانآنبراستی ولی 

خاقـانی نیـز   «آوردیمـ یـاد  را بـه شـاعر شـروان ـ خاقـانی ـ      
ل شده و بیش از حـد  ئقاارزش را براي شعر خویش ترینیشب

یگـر بـر د را او خـود .خودستایی خویش برآمده استدر مقام
بـه  ياز شـاعر ندرت ه شاعران سلف و معاصر ترجیح داده و ب

خود یمعانخواریزهر، بلکه همه را دزد بیان و کندمینیکی یاد 
یدر حـال یـن و اخوانـد مییشاز خورا فروتر هاو آنداندمی

در ، داننـد یمسرایانیدهقصترینبزرگاز و راااست که همگان
خاقانی برخـوردار نبـوده   و مقامنأشهرگز ازکه ولی یصورت
و ییخودستاممکن است هر حالبه) 262-263:همان(.است

به مناقشان و و جوابدفاع در مقامولی همانند خاقانی تفاخر
و یقین بـدون موجـب روحـی    و بهباشد شدهگفتهحسدورزان

و آنچه تفاخر .بیان فضل خویش برنیامده استدر مقاممعنوي
درمضـامین تکـراري وي  سازدمینامطبوعولی را خودستایی

در حتی قصایدي که ،قصایدیشتردر باو و اینکه،استبارهاین
خـویش  و نظـم از شـعر بـه سـتایش   اطهار سـروده ائمه مدح

) ع(علـی امـام در مدحکه ) 19(یدهدر قصمثالًپرداخته است؛ 

بیت به ستایش آن حضرت پرداخته و تقریباً در نهسروده فقط 
.خود اختصـاص داده اسـت  و تفاخرتمام قصیده را به ستایش 

امـام رضـا   در مـدح کـه  هایییدهقصیکی دیگر از همچنین در
:ستایدیمستایش امام خود را نیز یندر حسروده 

پایه سخنو مرارا بلندت تو ـهـمـ
عرصه خیالو مراوسیع تو راورـکش
رم گه تعقل وچرخم به گاه فکرــبح

گه مقالیحمو مسگه بیان رمــــخض
عیبزحرفخالیچون خلق توضمیرم

خالی ز اختـاللیالمتو خعهد ونـچ
) 1سطر 10، برگ11و 12، سطر 9برگ ،نسخه خطی مب(

ا مذهبی او بارهیددر قصاناخوشایند و خودستاییاین فخر 
از گذشـته  .که به ذکر دو نمونه فوق اکتفا شـد استشدهتکرار 

بـه  » ولـی «دارد کـه  نیـز وجـود  مذکور موارد دیگري هايمثال
کـه  شـود میموجب و آنچهستودن نظم خویش پرداخته است 

و نباشد این است که عنایتآورماللاین خودستایی چندان هم 
داندمیمقام خود و بلنديائمه اطهار را سبب برتري نظم توجه
گفتـه  از سـواد خورشـید  و فـروغ معتقد اسـت روشـنایی   مثالً

گرفتـه  » منشـور «امـام از پیشگاهو ظاهرشاوست زیرا اندیشه 
.است

به مهر فروغدهدمیواد گفته من ـس
گرفتـه زراي تو خاطـرم منشورمگــر

) 6، سطر 57برگ ،نسخه خطی مب(
و مکـارم  و نفـی قبایح عبارت است از ذکر رذایل و: هجا) 3
که گاهی شخصی مورد گونههمان،یا چیزياز شخصیلفضا

ایـن  یفـاي در او شـاعر گیـرد  مـی شاعر قـرار یشو ستامدح 
تجلیل و و ازبردیممقصود تا آخرین حد قدرت خود را بکار 

گاهی نیز شـخص یـا   . کندمیکوتاهی نياذره،بزرگداشت وي
فرونشاندن يو براشودمیاو واقع و بغضچیزي طرف نفرت 

هـر  و سـلب ت یلدادن هرگونه رذاز نسبتینهو کآتش خشم 
و یـر در تحقهمان شـدت  و بهکندمیخودداري نیلتفضنوع

، گرچه ممکن است همین شخص یا چیز درکوشدیمتذلیل او 
او یشو سـتا مورد مدح و بارهاشاعر بودهگذشته مورد توجه 
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آزردگـی شـخص   )308-1332:315،مؤتمن(».باشدقرارگرفته
از از صـله کامیـابی انـدك وبـی نصـیبی     ،توقعات بسیار،شاعر
ولـی نیـز ماننـد    .باشـد یمـ عوامل ایجاد اشعار هجـا ترینمهم

شـود مـی ممدوح مأیوس ياز عطابسیاري از شعرا هنگامی که 
کـه اگـر   کنـد مـی بـه هجـا تهدیـد    ايقصیدهضمن راابتدا او

و چنـان خود وفا ننماید، چنین به وعدهیا باز نکندسرکیسه را 
.خواهد شد

جهــــکه بخلت گرم کند رنبترساز آن
رورـاین بناز که جودت گرم کند مسبه

زنــــم آتــــشاز هجاترا جاهاساس
قــدرترا از ثنــا کنــم معمـورســراي

)5و 6، سطر 89برگ ،نسخه خطی مب(
شـود مـی ناامیـد  ممـدوحش کـامالً  ياز عطاو هنگامی که 

را چنـین  اووگـردد یمتحریک یشاز پبیش و غضبشخشم 
:کندمیهجو 

از نفستخسیس نهادي که بویی تو آن
دهر عبوربهگر کندبا ـــهمرهی صبه

شـود زلطـف شما سبزه چمن محروم
ـعذورـزبی ثمري نخل بــارور مـبود

رارــنه شعله شدگره ابر قطره فشاندـن
نه مشک بخورشک دهد بعدازاین نافه منه

)  5و 7، سطر 09،برگ نسخه خطی مب(
لحـاظ نـوع   ضروري اسـت کـه هجـووهزل از   نکتهینذکر ا
و )و مهـذب اخالقـی  (دو نـوع اداي کـالم بـه   و طـرز مطلب 

یواندر دکه شودمیتقسیم) اجتماعیاز منظوریو خالرکیک (
م از دسـته دوم  نمونه هـ و چنداول از نوعنمونه دوولی یکی
به زشتی هجو از شعراولی خود مانند بسیاري شودمیمشاهده 

شودمیکه سبب بدنامی داندمیرا مانند بالیی و آنآگاه است 
اشـعارش تنهـا چنـد    در دیـوان به همین دلیل است که و شاید

این همین چنـد قصـیده   با وجود.استشدهقصیده هجو ضبط 
ارزش ازفسانی شـاعر اسـت و  نو حاالتهم نمایانگر روحیه 

آلـوده که هرگز زبان بـه هجـو  شاعرانیبادر مقایسهسخن او 
.کاهدمیاندکردهن

گیرينتیجه
با توجه به مواردي که در مقدمه راجع به زوایاي مبهم زندگی 

ترینقدیماساس دشت بیاضی برولیمحمدموالنا و شخصیت
اشـعار او مطـرح   خطی دیـوان هاينسخهاستفاده از و بامنابع 

ادبـی را در حـد   و پژوهنـدگان رود ادب دوستان امید می،شد
روزگار صـفوي آشـنا کـرده    سنگگرانوسع خود با این شاعر 

نگارنده این سطور در آینده نزدیک تصحیح دیوان موالنا .باشد
تقـدیم  دوازده نسـخه دشـت بیاضـی را بـر اسـاس    محمدولی
.کردو ادب فارسی خواهد زباندوستداران

:هایادداشت
محمدولیموالنا یواندهاينسخهمعرفی - 1

: دشت بیاضی
:نسخه کتابخانه موزه بریتانیا

در فهرست این ] OR. 9466[این نسخه به شماره 
12و به خط نستعلیق در صفحات استشدهکتابخانه ثبت 

این یکروفیلمم. برگ تحریر یافته است121سطري در 
موجود ] 19640[ان قدس به شماره نسخه در کتابخانه آست

این میکروفیلم به آستان قدس آقاي اهداکنندهاست 
ابیات این . عباسی است و نوع میکروفیلم آن منفی است

.صفحه است238بیت، و صفحات آن ] 2613[نسخه 
بدیندر ترقیمه این نسخه نام کاتب و تاریخ کتابت

:استشدهگونه ضبط 
رجب 15الملک الوهاب فی تاریخ تمت الکتاب بعون [

علی یدي العبد المذنب، الراجی 1014المرجب سنه 
] حاجی محمد بن نورالدین محمد دشت بیاضی غفر ذنوبه

شاعر به هايیتیوالکه ظاهراً کاتب از معاصران و هم 
.حساب می آمده و به احتمال خود او را نیز دیده باشد

کرده آزماییطبعهاآنقوالب شعري که موالنا ولی در 
و بندیبترکقصیده، قطعه، مثنوي، غزل، : ازاندعبارت
از ترتیب الفبایی برخوردار نیست، که به قصاید.رباعی
به ترتیب اهمیت و ارزش موضوع منظم و رسدیمنظر 

غزلیات به ترتیب الفبایی ضبط . مرتب شده باشد
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هابرگبه علت افتادگی هاغزل؛ اما بعضی از استشده
هايیافتادگگفته شد تریشپکه گونههمانناتمام مانده و 

این نسخه در قسمت غزلیات بوده است، با توجه به اینکه 
اندآوردهمتعددي يهاغزلموارد گونهایندر هابدلنسخه 

دهدمیرا یاري مصحح، هاستآنکه نسخه اساس فاقد 
حال نسخه با این. نیز استفاده کندهانسخهتا بتواند از آن 

است هم به جهت توجهقابلمورد نظر از جهات بسیاري 
اینکه اقدم نسخ موجود است و هم از آن روي که از سهو 

نسخه به عنوانخطاهاي کتاب به دور است این نسخه 
توضیح اینکه چون . [استقرارگرفتهاساس مورد استفاده 

با مقابله جانبینااصح نسخ نیست؛ يانسخههر اقدم 
تعدادي از قصاید و غزلیات این یشناسسبکن و نیز کرد

به عنوان نسخه اساس انتخاب ،دیگريهانسخهنسخه با 
که نشانگر موزه بریتانیا است ] مب[شد و با رمز 

.استشدهمشخص
نسخه محفوظ در کتابخانه مدرسه عالی مطهري -

]:سابقساالرسپه[
و در این نسخه پیوسته به دیوان ثنایی مشهدي است

به اشتباه به نام 284کتابخانه با آن دیوان، زیر شماره 
، بنابراین دیوان ولی شدهثبتالدین اومانی دیوان اثیر

به دشت بیاضی که ضمیمه دیوان ثنایی مشهدي است، 
مشهدي به خط نستعلیق ینمحمدحسکاتبی به نام یلهوس

، سایر اطالعات نسخه شناسی این نسخه که در شدهنوشته
جلد : ازاندعبارتاستشدهرست آن کتابخانه ثبت فه

: ، قطعساالرسپه: کاهی، واقف: میشی، نوع کاغذ: نسخه
22طول ] 232[نسخه 2وزیري کوچک، شماره اوراق 

برگهاي این نسخه تعداد. سانتیمتر15سانتیمتر و عرض 
و تعداد ابیات ] صفحه242تعداد صفحات [، ]برگ122[

تاریخ کتابت . بیت است] 3016[ش این نسخه طبق شمار
تمت : [استشدهذکر گونهایناین نسخه در ترقیمه 

الکتاب بعون الملک الوهاب فی تاریخ پنجم شهر ذي 
افتادگی هاي این نسخه دو گونه ] 1025حجه الحرام سنه 

هایی افتاده است و یا بخشی از بیت یا است؛ یا برگه

قوالب.تمصراعی حذف شده و در نسخه نیامده اس
قصیده، غزل، قطعه، رباعی و ترکیب : شعري این نسخه

اشعار به ترتیب قوافی، منظم و مرتب نیز. بند است
نسخه مزبور مانند نسخه اساس با قصاید آغاز .استشدهن

در ضبط قصاید، . پذیردبا رباعیات پایان میو. شودمی
شباهت و همانندي بسیاري به نسخه اساس دارد اما در 

باشد که زیادي غزل مینسبتاًها شامل تعداد غزلبخش
نسخه اساس فاقد آنهاست؛ از جمله اینکه چندین غزل را 

متفاوت، نوشته است نسبتاًبار و هر مرتبه هم با ضبطی 2
و خط وي نیز در بسیاري از موارد به دشواري خوانده 

و گاه در مورد اشعاري که تنها در همین نسخه شودمی
ها کمک گرفت، از نسخه بدلتوانمیو نستاشدهضبط 

نسخه در بسیاري از موارد با نسخ این. ستکامالً ناخوانا
یهایی آشکار دارد و به لحاظ همانند]کر] [عل] [ته] [مش[

. استگرفتهقرارقدمت پس از نسخه اساس در مرتبه دوم 
است، ساالرسپهکه نشانگر ] سپ[از این نسخه با نشانه 

.تاسشدهیاد 
احمد –فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس- 2

سفینۀ ازبه نقل(2:547بخش 7ج –گلچین معانی
) خوشگو

، ایضاح المکنون فی ذیل علی کشف الظنون- 
ج پادشابن محمد امین بن میر سلیم البابانی اسماعیل

1:538
ج ،، آقا بزرگ تهرانیالشیعهالذریعه الی تصانیف- 

4:1280بخش9
239:خیرالبیان- 3

667:خالصه االشعارمکتب وقوع به نقل از - 4
238:البیانخیر - 5
5سطر51برگ ،نسخه خطی مب- 6
10سطر48برگ ،نسخه خطی مب- 7
، خطی مش، نسخه1سطر 58برگ ،نسخه خطی مب- 8

14سطر87برگ
2سطر 20نسخه خطی عل برگ - 9
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.سپهر

،ي فارسیهاتذکرهتاریخ . )1363(،احمد،معانیگلچین 
.تهران، انتشارات سنایی،چ دوم

چ ،مکتب وقوع در شعر فارسی. )1374(،________ 
.فردوسیانتشارات دانشگاه،مشهد، اول

خطی کتابخانه کتبفهرست.)1346(،_________ 
ادارهانتشارات،مشهد،2بخش7ج ،آستان قدس رضوي

.کتابخانه
،مشهد،ج اول،کاروان هند. )1369(،_________

.ستان قدسآانتشارات 
مشترك در شعر مضامین.)1369(، _________ 

.انتشارات پاژنگ،تهران،چ اول،فارسی
تذکره نتایج .)1336(،محمد قدرت اهللا،گوپا موي

.سلطانیچاپخانهخاضع،،، بمبئیاالفکار
،فارسیو ادبشعر. )1332(،العابدینینز،مؤتمن

مطبوعاتیو بنگاهیناسابنانتشارات کتابخانه ،تهران
.افشار

،تذکره الشعرا.)1382(،سلطان محمد،مطربی سمرقندي
انتشارات ،تهران،چ دوم،روديمرورفیعی عالعلی

.میراث مکتوب
زبانو درایران درو نثرنظم . )1344(،سعید،نفیسی
.فروغییفروشکتاب،تهران،قرن دهمنیاتا پافارسی 

خطیيهانسخهفهرست . )1362(،سید عارف،یشاهنو
انتشارات کراچی، مرکز،ملی پاکستانفارسی موزه

.و پاکستانتحقیقات ایران
به ،خلد برین. )1372(،محمد یوسف،واله اصفهانی

ایرج موقوفات دکتر،تهرانمحدث،هاشمکوشش میر
.افشار

محسنبه تصحیح،تذکره الشعرا. )1383(،ستانیواله داغ
.اساطیر،تهران،ينصرآبادناجی 

تذکرهخان،یاحمدعلشیخ .)1372(،هاشمی سندیلوي
مرکز ،پاکستان،5ج ،محمدباقربه اهتمام،مخزن الغرائب

.و پاکستانایران فارسیتحقیقات
،ج سوم،گلزار جاویدان.)1354(،محمود،هدایت

.زیبخانهچاپ،تهران


