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    احوال و آثار مير عالءالدوله كامي قزويني

  

   قزويني كامياحوال و آثار مير عالءالدوله
  ∗غالم اشرف قادري

تنها اديب و   بودند و اكثر افراد اين خانواده نه، از قزوين كاميخانوادة مير عالءالدوله
هاي تصنيفي و تأليفي، دربين معاصرين خود  سبب كارنامه تاريخ دوست بودند؛ بلكه به

، در زمانة خود از ١ السيفي الحسيني بن عبداللطيفيحٰيي پدرش مير. داشتند امتيازي
  :گويد چنانچه حيرتي، شاعر مشهور در مدح او مي. اي تمام داشت علوم عقلي و نقلي بهره

شنيد ايد  ب ازو  اريخ   كس در اين تاريخ مثل او نديد قصّة ت
  :نويسد كه ، مصنّف دربارة حافظة پدر خود ميالمآثر نفائسدر 

  .“دارد  تا عهد خود از برميr اكرم  از زمان رسولاو وقايعي را”
مير . كرد و از او دربارة تاريخ سؤاالت كرد  مالقاتيحٰييمير   با در قزوينچون همايون

  : جواب را شنيد اين قدر مسرور گرديد كه فرمودچون همايون.  پاسخ داديحٰيي
  .٢“باشد  مييحٰييمالقات با ) عجم(عراق  يكي از فوايد مسافرت من به”
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» ي معصوميحٰي«داد و او را   او را در ابتدا عزّت و مرتبه زياد ميشاه طهماسب
سبب اختالف مسلك شاه  ري ستارة بختش ياري نكرد و بهخواند ولي در پي مي

 محبوس ماند و در همين حالت، حبس، طهماسپ، تا مدت يك سال و نيم در اصفهان
  .خالص يافت. م ١٥٥٥./ ه ٩٦٢از اين عالم پر كدورت و مالمت در سال 

حكم  به» التّواريخ لب« عمومي كتاب تاريخ: ، رسايل ديگري مانندييحٰي مير
 كه مشتمل بر احوال دورة قديم تا ١ تأليف كرد پسِر شاه اسماعيلابوالفتح بهرام ميرزا

  .هجري است ٩٤٨سال 
 .ي و مير عالءالدولهالدين عيس ، قاضي صفي، سه پسر داشت مير عبداللطيفيحٰيي مير

بودن  علّت سنّي اش به  و خانوادهيحٰيي  براي دستگيري ميرطهماسب موقعي كه شاه
. ٢ در آذربايجان بود حكم فرستاد عالءالدولهربايجانهجري در آذ ٩٦٠آنها در سال 

پدرش را خبر كرد ولي پدر نتوانست فراركند و دستگير شده در زندان جان سپرد البتّه 
دربار   فراركند و از آنجا بههاي گيالن كوه شد كه به ق موفّ برادر عالءالدولهعبداللطيف

  :گويد دربار همايون چنين مي  را بهآمدن عبداللطيف  سبباستوري. گزيند  پناههمايون
  .٣“رباِر خود دعوت كرده بودد  شاه او را بههمايون”

او در . ٤ مقرر كردشاه معلّمي پسر و وليعهد خود يعني اكبر  او را بههر كيف همايون به
  نزد مزار سيد حسين خنك سوار و در اجمير٥ فوت نمودهجري در فتحپور ٩٨١سال 

  .مدفون شد
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 كه از وي بزرگتر بود، مانند پدر ي، برادر دوم عالءالدولهالدين عيس قاضي صفي
 گشته و در خانوادة هجري وارد هندوستان ٩٧٦خود عالم و شاعر بود؛ و در سال 

 هجري در شهر آگره ٩٨٠االول سال   ربيع١٢گري را داشت در  مت منشيشاهي س
  .كرده است  نقلالمآثر  بيتي چند از وي در نفائسعالءالدوله. يافت وفات

» خان نقيب« د ملقّب بهاحم علي الدين غياثنام  ، پسر ديگري داشت بهعبداللطيف مير
 مداح علم و جهانگير.  آمدهند همتا بود او همراه پدر خود به كه در تاريخ و سيره بي

خان  يافته، نقيب ابهاي سانسكريت رواجهاي كت  ترجمهشاه اكبر در دورة. فضل وي بود
حدي  داشت تا به  او را خيلي دوست ميدر آن تراجم كارهاي گرانبهايي انجام داد، اكبر

 هم ممدوح و شاه پس از آن جهانگير. ١شود گذاشت، هيچوقت از نظر وي دور كه نمي
  .سرپرست علم و فضل وي بود

  در هيچ كتاب پيدا نيست و حتّي ملّا عبدالقادر بدايونيال مفصّل عالءالدولهشرح ح
اي   كسب فيض نموده بود، راجع به وقايع مهم زندگاني وي هيچ اشارهكه از عالءالدوله

است كه تأليف » المآثر نفائس «براي شرح حال عالءالدولهننموده است و تنها مأخذ 
آوريم ولي از  جسته بدست توانيم احوال زندگانيش را جسته اوست كه از آنجا مي

وق و شوق زيادي  از كوچكي ذشود كه عالءالدوله اشارات اجمالي اين تذكره معلوم مي
 يادگرفته و كلنگ فن خطّاطي داشت؛ و اين فن را از امير شعر و عالقة مفرطي به به

 طهماسب چنانكه قبالً ذكر شد؛ چون شاه. نموده بود اي هم در اين فن تأليف رساله
 بود وي براي حفظ جان  در آذربايجانپدرش را گرفتار كرد در آن وقت عالءالدوله

 مسافرت كرد ولي معلوم نيست كه در كدام سال وارد هند هند كرده به خود ترك وطن
در تذكرة خود در مواردي . دين خود اسالم عالقة زيادي داشت  بهعالءالدوله. گشت
همچنين ذوق .  كرده استr اكرم آيات قرآني و احاديث رسول  اشاراتي بهبسيار
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. آورد احترام مي عرفان و تصوف هم داشت و هميشه در اين تذكره اسم صوفيه را با
. سروده ولي در اين فن چندان شهرت و معروفيت نداشته است  شعر هم ميعالءالدوله

رسد، مهارت او را در اين فن  نظر مي  بهالمآثر نفائسجا در  به قطعات تاريخ او كه جا
  .كند و از حيث تاريخ هم خالي از ارزش و اهميت نيست ثابت مي

  ./ ه ١٠٠٤ (التّواريخ سال وفات مؤلّف معلوم نيست ولي در موقع تأليف منتخب
 نويسان كه ذكر كوتاه و مختصري از كامي بعضي از تذكره. ١بوددر حيات .) م ١٥٩٥-٦

اند ولي اين اقوال درست  هجري نوشته ٩٨٢يا  ٩٨١اند تاريخ وفات او را  قزويني كرده
را را تا سال آيد كه مصنّف احوال شع  برميالمآثر نفائسنيست، زيرا كه از مطالعة 

هجري  ٩٩٨كرده است پس الزم است كه تا اين سال يعني  هجري ثبت ٩٩٨
  .باشد زنده

ورزيد و در  دوستان و متعلّقان مي از طرز تحرير و حاالت و معامالتي كه با
خو   عادتاً نرمشود كه عالءالدوله شود، معلوم مي  هم اشاراتي از آن يافته ميالمآثر نفائس

قلم  خواهد كه كسي را به طبع بود از اين است كه در تصنيف خود هم نمي و خوش
وجود آنكه تراجم كتاب خود   باهمين سبب ملّا عبدالقادر بدايوني به. كند خود مجروح

اعتبار  اش را بي  گفته است و تذكره اخذكرده است اكثر از او بدالمآثر نفائسرا از 
  .٢دانسته است

 اصالً شاعر كامي. كرد  تخلّص مي شاعر هم بود و در شعر كاميعالءالدوله مير
چند . داريم نمونة برجستة شاعري اوست  در دستغزلگو بوده و غزلهايي كه از كامي

  :شود طور نمونه نقل مي غزل به
  همرهان چون سوي آن نامهربان افتد  باگذر
  من جهت با رنجم اگر صد جنگ دارد بي نمي

  جان افتد كند گرمي بهر كس تا مرا آتش به
  ميان افتد كه من ترسم براي صلح غيري در
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  چنين كز آتش رخسار او بيتابي دارم
 قاصد چون توانم داشت پنهان عشق جانان را ز

  ميان مردمان افتد عجب نبود كه رازي در
 كه از تغير حالم گاه پرسش در گمان افتد

   در اين سوداكسان را صد هوس در خاطر و كامي
  ل چنان افتدكه باز امشب خيال زلف او در د

* 
  آيد انگيز مي كويش قاصد امشب باز شوق ز

  شد همدم نبودم دوش در بزمش مگر با غير
  فراق او نهم ناگهخوش آن ساعت چون سر در 

  وي غم ديگر جان از هجر شيرينكند فرهاد

  آيد آميز حرف تيز مي ازو آورده لطف
  آيد انگيز مي كه باز امروز پيغامش عتاب

  آيد فتد شوري كه اينك آن بت خونريز مي
 آيد كه از بهر تسلّي بر سرش پرويز مي

   چنين كرزهكه خواهد برد جان از دست او كامي
اب ت مي ع ز  ي گ ن ا ال ب خ  شو ن  آ د  و ل د آ ي   آ

تأليف در › صبا‹ محمد مظفّر حسين گوپاموي متخلّص به» روشن روز«صاحب 
  :اوست شاعري برجسته انتخاب واقعاً كه است آورده كامي نام خود ابيات ذيل را به

  نامهربانيت  ايم ز بس دل شكسته
 بر پرسشت نشانة صد دشمني بود

  طفيل جوانيت  بر ما ترحمي به
 لطف زبانيت  كس مبتال مباد به

* 
ا ز ر گي ن بالا چشم  آن  ام   دكن كز نگاهي صد قيامت مي ن

* 
  كردي وداع و جاي تو در چشم تر هنوز
 از بس كه در نظّارة آن شست نازكم

  رفتي و صورت تو نرفت از نظر هنوز
 دل گذشت و ندارم خبر هنوز تيرت ز

   دميده استتربت كامي  صد خار غم ز
جگر هنو ر خار دگر در    زدارد هزا

* 
  كوي خود برونش كردي خوار آنكه ز

 آرد داريم بدرت كشان كشان مي
  زار آنكه بدست غم زبونش كردي
 آن در كه هزار بار خونش كردي
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 بر واقعات بينم كه كامي  ميالمآثر نفائسعالوه بر آن غزليات، قطعات زيادي در 
نشان ميمهم دهد  گفته است و قدرت او را در اين فن.  

  :سليم نوشته، اينست موقع والدت شهزادة مثالً تاريخي كه به
  اوج سلطنت كرد خرام شاهي كه ز

  در تهنيت قدوم و تاريخش خلق
 

  بنمود جمال خويش چون ماه تمام
  »آفتاب دولت دوام«گفتند كه 

 هجري ٩٧٧                         

  :گفت.  ه ٩٨٠، در شعبان عنوان حاكم گجرات به موقع تقرر ميرزا عزيز  بهكامي
  شاه  ت اكبردول خان اعظم ز
  شناس دل خورده تاريخ جو جستم ز

 

  رغم عدو  عليشد حاكم گجرات
  »شب برأت دادند بدو«گفتا كه 

 هجري ٩٨٠                         

  نثرنگاري عالءالدوله
  :شرح ذيل آورده است  بهالمآثر نفائس، آثار خود را در عالءالدوله

 اي در فن خطّاطي؛ ، رسالهاالرقام صحيفة -١

  . در صنايع شعررساله  -٢
هيچ  لذا. اند  تاكنون يافت نشدهرساله در صنايع شعر و االرقام صحيفةكتاب  دو

  .اطالعاتي دربارة آنها در دست نيست
اين تذكره براي . است» المآثر نفائس«بخشد  ي را عمر دوام مكتابي كه عالءالدوله
ارزش اين تذكره .  در قرن شانزدهم ميالدي گنج گرانمايه استتاريخ علمي و ادبي هند

نگاران معاصر وي و بعد از او از آن كتاب استفاده  بدين سبب است كه مورخين و تذكره
  و اكبر شاه، همايونذ دربارة احوال شعرا و ادباي دورة بابراند و اصالً تنها مأخ كرده
در .  را بر اطالعات همين تذكره نهاده استالتّواريخ منتخببدايوني جلد سوم . است

  :ست چنانچه خود گويدحقيقت اين تذكره را خالصه كرده در منتخب آورده ا
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 مذكوراند كه مآخذ اين عجاله المآثر نفائسذكر شعراي عصر اكبر شاهي كه در ”
اند، فقير   است و بعضي آنها صاحب ديوانتذكرة مير عالءالدوله و مشهور به

  .١“اند رتبه اشتهار رسيدهم ايشان صحبت داشته يا از دور و نزديك ديده يا به به
ولي اين . ذكر شعرا دربار اكبري كرده است» اكبري آيين« در تأليف خود ابوالفضل

» المآثر نفائس«از طرز تحرير و انتخاب اشعار . نيست  كاملالمآثر نفائسمقابل  ذكر در
بيني و نظر نقد كالم شعرا را  باريك  در اين كار تصنيف باكه عالءالدولهشود  معلوم مي

  .مطالعه كرده بود
نام تاريخي است كه از آن سال آغاز تأليف يعني » المآثر نفائس«نام اين تذكره يعني 

  :كند  خود در مقدمه در اين باره وضاحت ميآيد چنانچه عالءالدوله هجري برمي ٩٧٣
  .٢“آيد كه سال آغاز اين تذكره است هجري برمي ٩٧٣سال » المآثر نفائس«از ”

 سال چارلس ريو. در سال و تاريخ پايان رسيدن اين تذكره اختالف زياد وجود دارد
ن، كار تصنيف هاني فخرالزما قول ام ولي به. ٣تام ذكر كرده استهجري را سال اخت ٩٨٢

شود كه  معلوم مي. ٤هجري ادامه داشت ٩٩٨ بوده و تا سال ٩٨٢اين تذكره بعد از سال 
اتمام رسيده بود ولي مؤلّف بعد از آن تاريخ هم  هجري به ٩٨٢اصل تذكره در سال 

هجري  ٩٩٨ها در سال  كرده است كه آخرين آن اضافه ضافه تذكره ا مطالبي را به
  .وقوع پيوسته به

 وجود دارد و از آن در نگارش اين براساس نسخة خطّي كه در كتابخانة موالنا آزاد
  :بندي شده است گونه تقسيم  اينالمآثر نفائسمقاله استفاده شده است مطالب 

 :ترتيب زير بر دو مصرع به: مطلع -١
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  .»در كيفيات صدور شعر«ـ مصرع اول  الف
 . »در تعريف و تقسيم شعر«ـ مصرع دوم  ب

ترتيب الفبايي از  شرح حال و اشعار تقريباً سيصد و پنجاه شاعر به: احوال شعرا -٢
  در هندوستانا در زمان اكبر شاهاكثر اين شعر. روي حرف اول اسم يا تخلّص آنها

. اند ولي مصنّف چندي از شعراي دوران گذشته را هم ذكر كرده است زيسته مي
عالوه بر اين در ضمن شرح حالشان اطالعات تاريخي و جغرافيايي هم بدست 

 .داده است

 .هجري ٩٨٥ تا ٩٨٠ سال  ازتاريخ گجرات اطالعاتي را جع به -٣

يك دورة تاريخي تيموريان  مشتمل است بر سه مطلب، كه هر مطلب به: مقطع -٤
 :باشد شرح ذيل مي  كه سال نهصد و هشتاد و دو ادامه دارد به تا اكبر از بابرهند

از سال والدت او تا وفات، فتوحات، تجهيزات ، تاريخ بابر :اول مطلب ـ الف
نظامي، شاهكارهاي ادبي وي، قطعات تاريخي كه در مواقع مهم از شعراي 

  .معاصر گفته شد، شش شعر و يك رباعي از خود آن پادشاه
هاي وي،   از جلوس تا وفات، فتوحات، لشكركشيتاريخ همايون :دوم مطلب ـ ب

شده و شصت و هشت  ي كه در مواقع مهم از شعراي معاصر نقلقطعات تاريخ
  .شعر از خود آن پادشاه

، از تولّد تا سال نهصد و هشتاد و دو، فتوحات نظامي تاريخ اكبر :سوم مطلب ـ ج
قلم خود مؤلّف يا  وي، شرح عمارات، قطعات تاريخي كه در مواقع مهم به

  .شد و بيست و شش شعر از خود آن پادشاهشعراي معاصر ديگر گفته 
اين حال چندي از خوانندگان درباره اكبري كه در هيچ جاي ديگر پيدا  عالوه بر

  .اند شود، نيز در اين نسخه معرفي شده نمي
  .پايان رسيد وقتي كه بار اول اين كتاب به: اول تمت

  .عمل آورد  پادشاهي در آن بههايي كه بابر هاضاف  بابعد از مالحظة اكبر: تمت دوم
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نظر تاريخي خيلي مهم است زيرا كه معلومات تاريخي   ازالمآثر نفائساين قسمت 
و آثار و وقايع تاريخي كه جاي  در آن فراوان است و احوال  و اكبر و همايونعهد بابر

سبب   بهالمآثر نفائسولي براي ما اهميت . شود در آن آمده است ديگر كمتر يافت مي
سيصد  شده و عدة آنها به  ذكرالمآثر نفائساحوال و آثار شعرا است كه در قسمِت دوم 

  .رسد و پنجاه مي
اينك . معتبر استاطالعات آن مستند و . ارزش و اهميت اين تذكره بسيار است

  .شود مي كننده ارزش و اهميت آن است، ذكر چندي از نكاتي كه بيان
شعراي معاصر خود در اين تذكره آورده است خيلي  اطالعاتي كه مصنّف راجع به

 قزويني برادر ارزش و مورد اعتبار و اعتماد است زيرا كه عبداللطيف مهم و با
اكثر  فراواني داشت و با شاهي نفوذ بنابراين در درباِر.  بودشاه  استاد اكبرلدولهعالءا

اين آشنايي شخصي در گردآوري اطالعات احوال . شعراي دربار شخصاً آشنايي داشت
  .و شعر ايشان مؤثر واقع شده است

زيرا كه .  است داراي ارزش و اهميت زياد استشاه عهد اكبر وقايعي كه مربوط به
  .چشم خود ديده يا از مردمان معتبر و موثق آن عهد شنيده بود مؤلّف اين وقايع را به

 را نياورده شاه  شرح شعراي زمان اكبرالمآثر نفائساندازة  هيچ كتاب ديگري به
  .است

 تذكره فقط تذكرة شعراي اين زمان نيست بلكه فرهنگ بزرگي است در احوال اين
شعرا و گلدستة ادبي است كه در آن بهترين انتخاب از اشعار سيصد و پنجاه شاعر 

 بودند و بعضي هنديان و بعضي ديگر متعلّق ايران فارسي كه برخي از ايشان مربوط به
ال و آثار و اشعار همة گويندگان را خواه آنها شعراي مؤلّف احو. هر دو مملكت به

ور باشند يا پادشاهاِن وقت و شهزادگان و امرا و مردمان ديگر درباِر ايشان كه  پيشه
درباِر امراي ايشان  درباِر ايشان يا به گفتند و شعراي كه متعلّق به شاعر بودند و شعر مي
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 پادشاه  ذكر هم نشده بودند از عصر بابرعالوه بر آنها كساني كه هيچ جاي ديگر. بودند
  .تا سال نهصد و نود و هشت هجري، در اين اثر گنجانيده است

مؤلّف در اين كتاب اشعار و شرح حال اكثر اشخاص را از طبقات مختلف مردم از 
فارسي شعر   بهشاه  اكبرشاه تا عهد قبيل سالطين و امرا و فضال و شعرا كه از عهد بابر

  .كرده است سرودند، نقل مي
  و امراي درباِر آنها از زمان بابربراي ادراك ذوق ادبي و علمي خاندان تيموري هند

  .تر از اين كتاب وجود ندارد تا زمان اكبر هيچ مأخذي بهتر و مفصّل
ل و آثار بعضي شعراي زمانهاي گذشته را مانند؛ مسعود ضمناً اين كتاب شرح حا

اين . غيره را نيز دربردارد ، وجامي  و عبدالرحمنفاريابي ، ظهيرخسرو ، اميرسعد سلمان
برده شده  برك و تيمن نيست بلكه تحقيقات تاريخي در آن پيهمه تذكّر محض براي ت

 را نشان داده و اطالعات خود را بر آن شاه است و بيشتر اغالط پيشينيان مثل دولت
مؤلّف  ضبط شده بودند النفائس مجالس و سامي تحفةافزوده و شعرايي كه قبالً در 

داده كه از زمان  آنها اطالعات بيشتري اضافه نموده و خود در مقدمه بروز راجع به
نموده و آن را  داشت و در احوال شعرا تحقيقاتي را مي اي مي شاعري عالقه خردسالي به

  .صورت كتاب درآورد به
غيره از   وشيرنوايي شاهي و علي هاي دولت در مورد شعراي متقدم غير از تذكره

كتب تاريخ و جغرافي نيز استفاده كرده است و در ذيل شرح حال شعرا گاهي اطالعات 
  .مفيد تاريخي و جغرافيايي نيز ارائه داده است
آن بوده  شهري كه آن شاعران متعلّق به مؤلّف در پايان حال هر شاعر راجع به

ساخته، اطالعات  ن تعلّق داشت، درجآ مفصّلي نموده و حكايات و اشعار هم كه به بيان
 و احوال شهرهاي تأليف حمداهللا مستوفي» القلوب نزهت«دربارة شهرهاي فارس از 

غيره بدست آورده  و» رشيدي تاريخ«و » بابري تزك« از آثار ديگر مانند هندوستان
  .است
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 را كه تا شاه شاه و اكبر شاه، همايون در پايان اين كتاب مؤلّف بيان تاريخي بابر
  .قلم درآورده است سالهاي نهصد و هشتاد و دو ادامه داشت به

هاي  قلعه صّلي راجع بهمف بنابر اطالعات شخصي در ضمن شرح تاريخي بيان
قيد تحرير درآورده، اضافه  وقوع پيوسته به گاه به سورت و مند و نيز واقعاتي كه گاه به

  .نموده است
در اين ضمن . كرد مي  موسيقي را هم دوست داشت و خوانندگان را تربيتاكبر

داده است فقط يك فهرست » اكبري آيين « درشرحي از خوانندگان كه ابوالفضل
يك از ايشان   تحت احوال خوانندگان ذكر هرالمآثر نفائسولي مؤلّف . مختصري است

كرده  احوال خوانندگان ايراني و هندوستاني را جداگانه ذكر. تر نوشته است را مفصّل
، استاد محمد ، استاد دوست سيد علي غجكياز خوانندگان ايراني مير. است

 ، استاد حافظ قانونيقلي ، استاد بهرام، استاد قاسم جنبكي مصريمودود هروي يوسف
بهادر  ، باز ميان تانسينطور از خوانندگان هندوستان كرده است همين  ذكرغيره را و

ه، مؤلّف غيره را مورد تذكّر قرارداد  وداون  و شيخخان ، سبحان، مال اسحاق ملتانيخان
 را هم مورد بررسي قرارداده است و از اين تذكره معلوم ضمناً موسيقي دوستي اكبر

  .داشت همه موسيقي دوستي اكبر موسيقي اروپايي را دوست نمي شود كه با مي
كبري ا اي است كه در آن احوال شعراي دورة ترين تذكره  مهمالمآثر نفائسلذا 

اين  شاعري در هيچ جاي ديگر به استعداد علمي امرا و عالقة ايشان به. مندرج است
پايان رسيد ولي  شود اين اثر اگرچه در سال نهصد و هشتاد و دو به تفصيل ديده نمي

بدين . شده عداً در آن اضافهغيره ب  و و مظهري، عرفياحوال شعراي مابعد مانند عتابي
رود؛ و  شمار مي  بهشاه شاه و اكبر ترين مآخذ دربارة شعراي عصر همايون جهت مهم

 و عارف قندهاري تاريخ محمدرسد حتّي  اين پايه نمي هيچ كتابي ديگر به
 كه تقريباً تا  تأليف بايزيدهمايون و اكبر تذكرة و  تأليف جوهر آفتابچيالواقعات ةتذكر

  . رسد  نميالمآثر نفائسدرجة  سال نهصد و نود و دو تكميل يافته بودند، به
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