ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﮐﺎﻧﻮن اﯾﺪآﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
و اﻣﺎ اﺑﯿﻮرد و ﻧﺴﺎ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﺖ ﺳﺮدار و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮد .درﮔﺰ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺰرگ اﯾﺪآﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود واﯾﻦ ﻣﻬﻨﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﺨﻂ ﻣﺮزی اﯾﺮان در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﯿﻠﮕﺎن اﺳﺖ زادﮔﺎه اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﭘﺪر
ﺗﺼﻮف اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺷﺎرﺗﺎن او را ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺻﻮﻓﯿﺴﻢ ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر ﻟﺴﺎن اﻟﺘﺼﻮﻓﺶ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﺑﺒﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ .او ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻬﻤﺘﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد .ادﺑﯿﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ اش ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ
ﻣﺎﺟﺮای او راه واﻗﻌﯽ ﺗﺼﻮف را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺗﺼﻮف از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﺗﻨﻔﺮ از دﻧﯿﺎ و ﻣﺮدم و اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻟﻬﺎﻣﺎت ﺧﻮد راه ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن را ﺑﺎز و ﻫﻤﻮار ﮐﺮد ،اﺳﺎس ﻇﻠﻢ وﺟﻮد را از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .وﻗﯽ از او درﺑﺎره
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺼﻮف ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﺪ "آﻧﭽﻪ در ﺳﺮداری ﺑﻨﻬﯽ و آﻧﭽﻪ در ﮐﻒ داری ﺑﺪﻫﯽ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺗﻮ آﯾﺪ ﻧﺠﻬﯽ".
ﻓﻀﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد واﻗﻌﯽ و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ "ﻣﺮد آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺨﺴﺒﺪ وﺑﺎ
ﺧﻠﻖ داد و ﺳﺘﺪ ﮐﻨﺪ و در آﻣﯿﺰد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ" .ﻣﻬﻨﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﯿﺦ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در
درﮔﺰﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺪس آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻏﺰان و وﯾﺮان ﮐﺮدن و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم در ﻣﻬﻨﻪ اﯾﻦ دﯾﻪ از آﺑﺎدی و اﻫﻤﯿﺖ
دﯾﺮﯾﻦ اﻓﺘﺎد .در ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺷﯿﺦ از وی و از ﻣﺮدان ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﻀﻞ ﺑﺎوردی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ .اﺑﺘﺪا در ﻣﯿﺎن ﺑﺎورد
و ﻣﺮو راﻫﺰﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﺑﯿﮑﺒﺎر اﺳﺘﻤﺎع آﯾﻪ ای از ﮐﺎروان او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮد .ﯾﺎران دزد را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد ﻗﺪم در وادی ﻃﺮﯾﻘﺖ
ﻧﻬﺎد ﭼﻨﺎن ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را در اﻧﺪک ﭘﯿﻤﻮد ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .او ﻧﯿﺰ ﭼﻮن
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﻣﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﻐﺪاد ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺎده ﻏﺮور و ﻗﺪرت ﻫﺸﯿﺎر ﮐﺮد .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس
ﻧﺴﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ ﻧﺰد ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ واﻻ و و ﭘﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن داﺷﺖ.
اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺴﻮی از ﻓﻀﻼی ﻋﺎرف ﺳﺪه ﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ او را از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻃﺒﻘﻪ ارﺑﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺎن
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺎوردی از ﻋﺮﻓﺎی ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻋﺪه ای از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ او را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .از
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اوﺳﺖ "درﯾﻎ و اﻓﺴﻮس ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺲ آﺳﻮده و آﺳﺎن و ﻣﺎ ﺧﻮد آﻧﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد دﺷﻮار
ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ" .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﺎوردی ﮐﻪ در ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ و از ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اوﺳﺖ "ﺷﺎدی و ﺳﺮور دﻧﯿﺎ از
آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آز و ﻃﻤﻊ ﺳﺮ ﺧﻮاری ﻧﺰد ﮐﺴﺎن ﻓﺮود ﻧﯿﺎورد" .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺣﺴﻦ
ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن راﺳﺦ او را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو ﻟﻤﻌﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺴﺎب ﺧﻮد او را ﺑﻪ اﺧﻼص و اﯾﻤﺎن و ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺎوره و ﺧﻄﺎﺑﻪ
ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ .ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ درﮔﺰی از ﻣﺸﺎﯾﺦ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﮐﻪ در ﻧﻮ ﺧﻨﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺴﺎل  1319ﻗﻤﺮی در درﮔﺰ
ﺑﺪرود زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ .ﺗﺮﺑﺘﺶ در ﻗﺮﯾﻪ ﺳﺎدات ده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی درﮔﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﻣﺰارش ﻃﻮاف
اﻫﻞ دل و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺼﺪر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده از اﯾﻤﺎن و اﺧﻼص آن ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺰرگ
ﺷﺮح ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻣﯿﺰی ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮐﺎن ﺗﺼﻮف ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ از آﻧﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه از اﯾﻨﻘﺮار اﺳﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺑﯿﻮردی و
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺑﯿﻮردی.

ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻣﺤﺪﺛﺎن – اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻌﯿﺐ در ﺳﺎل  315در ﻧﺴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮد .او ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ ﺗﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺰرگ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ" ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﮏ روز روزه داﺷﺘﯽ و
ﯾﮏ روز اﻓﻄﺎر ﮐﺮدی .او ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم "اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻓﯽ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺖ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و دوﻟﺖ او را از
ارداده ﺑﻪ رﻣﻠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل 303ﺑﺪرود زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻔﺖ و آﺛﺎر ﻓﮑﺮی او در ﻣﺼﺮ و دﻫﻠﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ
دارد.
اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻧﺴﻮی از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ دوره ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺎص داﺷﺖ و ﺟﺰء رﺟﺎل ﺑﺤﺴﺎب
ﻣﯿﺮﻓﺖ .ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﻮی ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮی در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ دارد .اﺑﺎﺳﻬﻞ اﺑﯿﻮردی ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﮑﯿﻢ اﺑﯿﻮردی .ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮﻓﯽ اﺑﯿﻮردی.
اﺳﺘﺎدان و ﺣﮑﯿﻤﺎن – اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮز ﺑﺎوری ﮐﻪ در ﺳﺎل  259ﯾﺎ  260در اﺑﯿﻮرد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﺎم ﭘﺪرش ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻮد.
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ در درﮔﺰ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ از اﯾﻨﺮو او را ﻣﻄﺮز ﻧﻘﺎش و ﻧﮕﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ ﺳﭙﺲ در ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ و ﻟﻐﺖ و
ﺣﺪﯾﺚ و زﺑﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﻗﻮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﺠﯿﺐ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﯽ ﻫﺰار ورق از ﻋﻠﻮم را
از ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﻫﯿﺠﺪه ﻓﻘﺮه ﮐﺘﺎب و آﺛﺎر او را ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .در ﺳﺎل  344ﯾﺎ  345ﺑﺪرود زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.
ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺴﻮی ،ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺴﻮی از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن اﯾﺮان از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻋﻠﻤﯽ وﻃﻦ ﻣﺎﺳﺖ .اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺑﺎو ﻟﻘﺐ اﺳﺘﺎد ﻣﺨﺘﺺ داده اﻧﺪ .وی در ﻋﺼﺮ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ .ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻧﻔﯿﺴﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﺤﮑﻤﺖ و ﮐﺎﻧﻮن ارﺑﺎب داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﺎب
ﻗﺎﻧﻮن را در ﺧﺎﻧﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و رﯾﺎﺿﯽ و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﯿﻮان ﺷﻨﺎﺳﯽ و داروﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻨﺪﺳﻪ
اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎد داﺷﺖ ،در ﺟﻠﺴﺎت درس اﯾﻦ داﻧﺶ ﻫﺎ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت ﻃﻬﺮان ﯾﺎزده ﻓﻘﺮه آﺛﺎر
وﯾﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮐﺘﺎب اﻻﺷﺒﺎع وی ﮐﻪ در ﺷﺮح ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻨﻼوس رﯾﺎﺿﯽ دان و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس و ﻃﺒﯿﻌﯽ دان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺪﺳﻦ ﺑĤﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﺎزﻧﺎﻣﻪ وی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎری و ﺷﺮح ﻧﮕﺎﻫﺪاری و
ﭘﺮورش و ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺎر و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ وﻣﺪاوای آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ دارد .اﺳﺘﺎد اﺳﻌﺪ ﻣﻬﻨﻪ ای ،اﺳﻌﺪ ﻣﻬﻨﻪ ای ﻓﺮزﻧﺪ
اﻟﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻫﻢ ﻣﺤﻞ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ در ﻣﻬﻨﻪ درﮔﺰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ا ﺑﻮا ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺴﺘﯽ او را در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ .اﻧﻮری او را
ﭼﻬﺎر آﻓﺘﺎب ﺧﺎوران و ﻫﻢ ﺷﻬﺮی ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ .او در ﺳﺎل  517اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد و در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﺒﺮز ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ و از رﺟﺎل دوره ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ .اﺳﺘﺎد ﺗﻔﺘﺎزاﻧﯽ ﺑﺴﺎل  722در ﻧﺴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه در
ادﺑﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎزی اﺳﺘﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻮده در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺮات ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﮑﺮده از رﺟﺎل ﻧﺎﻣﺪار آل ﮐﺮد و اﻣﯿﺮﺗﯿﻤﻮر
ﮔﻮرﮐﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود .ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ او ﻫﻤﻮاره در درﺑﺎر اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﺸﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮد .آﺛﺎر او در
ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﺤﻮ و ﮐﻼم و ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .وی ﺑﺴﺎل  797ﺑﺪرود زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﺮﺑﺘﺶ در
ﺳﺮﺧﺲ اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻔﺘﺎزاﻧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼی زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد در ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ و ﺗﻘﻮای او را ﺳﺘﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺴﺎل  916ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در اﯾﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﺎوردی ،اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﺎوردی
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻌﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﻪ در اﺑﯿﻮرد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮد وی از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﺟﺎل ﻋﻠﻮم ادب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده.
در زﻣﺎن اﻟﻤﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺧﺎزن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ درﺑﺎر ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد از ﺑﻐﺪاد ﻓﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﻣﺎ ﯽ ا ﻮردی

ﻋﻼﻣﻪ دﻫﺨﺪا ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ او را در ﻟﻐﺖ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ از وی ﺑﻬﺘﺮ از او ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .دﯾﻮان اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﯽ
وی ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻘﺎم وی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺪاری ﺳﻮرﯾﻪ ،داراﻟﯿﻘﻈﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم اﻻﺑﯿﻮردی در
ﻧﺒﻮغ ادﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او در ﺳﯿﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و او را از ﻧﻮاﺑﻎ ﻋﻠﻤﯽ دﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد.
دﺷﻤﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ وی ﻫﻤﻪ ﺟﺎ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ در وﻃﻦ ﺧﻮد آرام و آزادش ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ای در 25

رﺑﯿﻊ اﻻول  507در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .آﺛﺎر ﻓﮑﺮی او را ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺑﯿﻮرد و ﻧﺴﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺎب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑĤن ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﮑﻮﻓﺎﻧﯽ در اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻪ در  479ﻗﻤﺮی در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﮔﺰ )ﻧﺴﺎ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ادﺑﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﺒﺤﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص در رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﯿﻬﻤﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﻌﺪ ﻣﻬﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺮﺣﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻢ ﺷﻬﺮی ﺧﻮد را
ﺑﺪاﻧﺸﮑﺪه ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او در آﻧﺠﺎ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎو داده اﻧﺪ و از اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازد وﻟﯽ اﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺮدی آزاداﻧﺪﯾﺶ ،ﺑﻨﺪ ﮔﺴﻞ ،ﻗﯿﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آن درﺑﺎر را
ﺗﺮک ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﮑﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﺎن درﺑﺎر ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻣﯿĤﯾﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد او را ﺑﺮادر
ﺧﻄﺎب ﻣﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺳﻠﻄﺎن رﻧﺠﯿﺪه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺎﺑﺖ دﯾﻮان را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪ درﺑﺎر ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ را
ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮ ﺧﻨﺪان آﻣﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮاﺳﺎن در درﮔﺰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﻏﺰان وﺣﺸﯽ ﺑﻌﺪ از
ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و اﺳﯿﺮی ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺮو و ﻣﻬﻨﻪ زادﮔﺎه اﺳﺘﺎد را دﭼﺎر ﻧﻬﺐ و ﻏﺎرت ﮐﺮده ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﻟﯽ رﻧﺠﻮر در ﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻨﮏ ﺗﺮﺑﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺟﺎی آن در ﺷﺎدﻣﯿﻨﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻫﯿﺠﺪه ﻓﻘﺮه ﮐﺘﺎب او را ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﮐﺘﺎب ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد
اﻧﻮری اﺑﯿﻮردی ،ﺣﮑﯿﻢ اﻧﻮری اﺑﯿﻮردی ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرک ﭘﺎرﺳﯽ را ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .در ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻘﺎم وی در ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان اﯾﻦ
اﺑﯿﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
در ﺷﻌﺮ ﺳﻪ ﺗـﻦ ﭘﯿﻤﺒﺮاﻧﻨـﺪ

ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ

ﻓﺮدوﺳﯽ و اﻧﻮری و ﺳﻌﺪی

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐـﻪ ﻻﻧﺒـﯽ ﺑﻌـﺪی

اﻧﻮری در اﻏﻠﺐ داﻧﺶ ﻫﺎی آﻧﺮوز دﺳﺖ داﺷﺖ .اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮان ﻃﻮﻓﺎن  581ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
از درﺳﺖ در ﻧﯿﺎﻣﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ او را آزار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺮان ﺑﻌﺪاً درﺳﺖ در آﻣﺪ ﭼﻪ در ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎل ﺗﻤﻮﭼﯿﻦ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻣﻮﺟﺪ ﻃﻮﻓﺎن وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﻐﻮل ﺑﻤﻘﺎم ﺳﺮداری اﯾﻞ واﻟﻮس ﻣﯿﺮﺳﺪ .اﻧﻮری ﺷﺎﻋﺮی آزاداﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮده
اﺷﻌﺎر وی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻔﮑﺮ و ﺣﺎﻻت روﺣﯽ اوﺳﺖ:
آﻟـﻮده ﻣﻨـﺖ ﮐﺴﺎن ﮐــﻢ ﺷــﻮ

ﺗﺎ ﯾﮑﺸﺒﻪ در وﺛﺎق ﺗﻮ ﻧﺎن اﺳﺖ

ﻋﺎدت ﮐﻦ از ﺟﻬﺎن ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ را

ای ﺧﻮاﺟﻪ وﻗﺖ ﻣﺴﺘﯽ و ﻫﺸﯿﺎری

داﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ آن ﺑﺸﻨﻮ از ﻣﻦ

رادی و راﺳـﺖ و ﮐـﻢ آزاری

در ﺗﻌﺮﯾﻒ از وﻻﯾﺖ اﺑﯿﻮرد ﮐﻪ ﺧﺎوراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﻣﯿﺴﺮاﯾﺪ:
ﺷﺎدزی ای آب و ﺧﺎک ﺧﺎوران ﮐﺰ روی ﻟﻄﻒ
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ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻮری ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﺑﯿﻮرد ﺑﺎﺑﺎﺳﻮداﻧﯽ اﺑﯿﻮردی اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮ ﻟﻄﯿﻔﻪ ﮔﻮ در ﺳﺎل 770

ﻗﻤﺮی در اﺑﯿﻮرد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮد .ﮔﻮﯾﺎ از اﻫﻞ ﺷﯿﻠﮕﺎن ﻟﻄﻒ آﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺮ دوﻟﺘﺸﺎه او را ﺳﺮﺧﯿﻞ ﺷﺎﻋﺮان ﻗﺮن ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺷﻤﺎرد .از اﺷﻌﺎر ﻟﻄﯿﻒ اوﺳﺖ:
ﻋﻨﺒﺮت ﺧﺎ ل و رﺧﺖ ورد و ﺧﻄﺖ رﯾﺤﺎن اﺳﺖ

دﻫﻨﺖ ﻏﻨﭽﻪ و دﻧﺪان درُ و ﻟﺐ ﻣﺮﺟﺎن اﺳﺖ

ﮔﻮﻫﺮت ﻧﻄﻖ و زﺑﺎن ﻃﻮﻃﯽ و ﻓﻨﺪق اﻧﮕﺸﺖ

ذﻗﻨﺖ ﺳﯿﺐ و ﺑﺮت ﺳﯿﻢ و دﻟﺖ ﺳﻨﺪان اﺳﺖ

ﻓـﺮﻗﺖ روی ﺗﻮ زاﻧـﺪازه و ﻃﺎﻗﺖ ﺑﮕﺬﺷـﺖ

ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺻﺒﺮ ﻧﺪارم ﮐﺮم از ﻣﺮدان اﺳﺖ

ﺑﺎﺑﺎ در  853ﺑﺪرود زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.
زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻧﺴﻮی  -ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻪ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﻮی از ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺎﺿﻞ و ﻋﺎرف ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﯿﺎ ت از اوﺳﺖ:
در ﺟﺴﺘﻦ ﺟﺎم ﺟﻢ ﺑﺴﯽ ﭘﯿﻤﻮدم

روزی ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ و ﺷﺒﯽ ﻧﻐﻨﻮدم

زاﺳﺘﺎد ﭼﻮ وﺻﻒ ﺟﺎم ﺟﻢ ﺑﺸﻨﻮدم

ﺧﻮد ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی ﺟﻢ ﻣﻦ ﺑﻮدم

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﻮی  -از ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻌﺮای ﺑﺰرگ ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ .دﯾﻮان اﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ او ﺑﻮد.
ﻋﺪه ای ﺑﻮی اﺧﻼص ﻣﯿﻮرزﯾﺪﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺴﻮی  -ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺴﻮی در ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ .ﻣﺪاح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﻮده
ﻃﺒﻌﯽ ﻣﺘﯿﻦ داﺷﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﻓﯽ ﻃﺒﻊ و ﻓﻀﻞ او را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺴﻮی  -از ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﺷﮕﻮ و ﻟﻄﯿﻒ ﻃﺒﻊ ﮐﻪ در ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ .ﺟﺰء رﺟﺎل ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯿﺮﻓﺖ .ﻣﺪﺗﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان رﺳﺎﯾﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻧﻮری ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺖ .ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺮوف "ﮔﻔﺖ اﻧﻮری ﮐﻪ از اﺛﺮ
ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺨﺖ

وﯾﺮان ﺷﻮد ﺳﺮاﭼﻪ و ﮐﺎخ ﺳﮑﻨﺪری" در ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻗﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﻮری از اوﺳﺖ .در ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻠﻄﺎن

ﺳﻨﺠﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺴﺮاﯾﺪ:
ﺷﺎﻫﺎ زﺳﻨﺎن ﺗﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ راﺳﺖ

ﺗﯿﻎ ﺗﻮ ﭼﻬﻞ ﺳـﺎل زاﻋـﺪا ﮐﯿـﻦ ﺧﻮاﺳـﺖ

ﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺪی رﺳﯿﺪ آﻧﻬﻢ زﻗﻀﺎﺳﺖ

ﮐﺎن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﮏ ﺣﺎل ﺑﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ

ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻣﻬﻨﻪ ای  -ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺎرف ﻣﺴﻠﮏ اﺑﯿﻮردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از اوﺳﺖ:
از ﻣﻪ روی ﺗﻮ آﺋﯿﻨﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ

وﻧﺪران آﯾﻨﻪ ﺟﺎن را ﻧﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ

ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎوردی  -ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮ ﻧﻮاﺋﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ادﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ او را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻼﻗﺎﺳﻢ ﻣﻬﻨﻪ ای ادﯾﺐ و ﺷﺎﻋﺮ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻋﺮاج اﺑﯿﻮردی ﮐﺎﺗﺐ .ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﮐﺎﺗﺐ
ﻣﺸﻬﻮر.
ﺻﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن درﮔﺰی  -ﺻﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن از ﺧﺎﻧﺪان ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن و ﺑﯿﮕﺮﺑﯿﮕﯽ ﻫﺎی درﮔﺰ )اﺑﯿﻮرد( ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﺨﺎن ﺑﺮادر ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯿﺨﺎن ﻣﻨﺼﻮراﻟﻤﻠﮏ و ﺳﺮﺗﯿﭗ اﻟﻬﯿﺎرﺧﺎن ﺑﯿﮕﻠﺮﺑﯿﮕﯽ از ﺷﻌﺮای ﻣﻌﺮوف و ادﺑﺎی ارزﻧﺪه ﻣﺘﺎﺧﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ادﺑﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻮده در اﺑﺘﺪای ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان )ﻣﮑﺘﺐ ادﺑﯽ ﺻﯿﺪﻋﻠﯿﺨﺎن( در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ داﺷﺖ .ادﯾﺐ ﭘﯿﺸﺎوری و ﻣﻠﮏ
اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر از ﺷﺎﮔﺮدان وی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ .ﺧﻮد ﺑﻬﺎر در ﻗﺼﯿﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ دﻋﻮت ﺑﺪرﮔﺰ ﺳﺮوده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯿﺴﺮاﯾﺪ:
ﻣﺮااﺳﺘﺎد ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ اوﺳﺖ

ﺑﻨﺎم اﯾﺰد زﻫﯽ اﺳﺘﺎد و ﺳﺮور

اﺷﻌﺎر ﺻﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻠﯿﺲ و روان و ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﺷﻌﺎر وی ذﮐﺮ ﻣﯿﺸﻮد:
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ﻞ ﻮم – ﮐﺎ ﻮن اﯾﺪآ ﯽ اﺳﺎن -

ﻣﺎ ﯽ ا ﻮردی

ﺑﺎز ﺷﺪ ﺑﺎز وای ﺑﺮ ﻣﻦ و دل

ﭼﺸﻤﺶ از ﻧﺎز وای ﺑﺮ ﻣﻦ و دل

ﻣﺮغ دل ﺗﺎ ﺑﮕﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﻣﺶ

ﮐﺮد ﭘــﺮواز وای ﺑﺮ ﻣﻦ و دل

ﺑﺎز دﻣﺴﺎز ﻣﻦ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻏﯿﺮ

ﺷﺪه دﻣﺴﺎز وای ﺑﺮ ﻣﻦ و دل

دل ﻣﻦ ﺑﺮد و ﻗﺼﺪ ﺟﺎن دارد

ﺗﺮک ﻗﻔﻘﺎز وای ﺑﺮ ﻣﻦ و دل

ﺻﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن از آوردن واژه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در اﺷﻌﺎر اﺣﺘﺮاز ﻣﯿﺠﺴﺖ .از اﺷﻌﺎر ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و روان اوﺳﺖ:
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﻧﺎ ﭼﻮ زرﯾﻦ ﮐﻮزه ای اﺳﺖ

ﻧﺸﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺑﺎزش ﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ

دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﺎدان ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻮزه ای اﺳﺖ

ﺑﺸﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﺸﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪور اﻧﺪاﺧﺘﻦ

اﺑﯿﻮرد از دﯾﺮ زﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و رﺟﺎل زﻣﺎﻣﺪار ارزﻧﺪه ای داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎی آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ:
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﻮی رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی ﻧﯿﺰ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
اﺷﻌﺎر زﯾﺮ از اوﺳﺖ
ﺷﺎﻫﺎ زﻣﯽ ﮔـﺮان ﭼـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺧﺎﺳـﺖ

وز ﻣﺴﺘﯽ ﺑﯿﮑﺮان ﭼﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ

ﺷﻪ ﻣﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺧﺮاب دﺷﻤﻦ ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ

وز رﻃﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﮔﺮان ﭼﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ

در اﺛﺮ ﻗﻠﻤﯽ او ﺳﯿﺮت ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﺿﯿﺎء اﻟﻤﻠﮏ ﻧﺴﻮی در درﺑﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻋﺎرض ﻟﺸﮑﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﻠﯽ
ﺷﺎداﻧﯽ  -ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن از ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ در اﺗﮏ اﻃﺮاق ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﺎورد در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم درﮔﺰ ﺗﻔﺎﻫﻢ و
رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻬﻤﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﻗﯿﺎم ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺣﮑﺎم و ﻫﺪاﯾﺖ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﺑﻮد .از اﯾﻨﺮو وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ از ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﻗﺪرت ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﻮری اﺑﯿﻮردی ،ﻓﺮﯾﺪ ﻧﺴﻮی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺷﺎداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮزارت اﻋﻈﻢ ﻃﻐﺮل ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ رﺳﯿﺪ ﺳﻬﻢ
ﺑﺰرﮔﯽ در ﻗﻮام و دوام ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن داﺷﺖ .ﺑﻤﻌﺮﻓﯽ وی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل اﻣﯿﺮ دوﻟﺘﺸﺎه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺷﺎداﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از وی وزﯾﺮ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن از ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ از
ﺷﺎداﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺮرواﻧﺶ درود ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﻧﻮری در ﺷﻌﺮ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﺧﺎوران اﺑﻮﻋﻠﯽ را ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر آﻓﺘﺎب
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﯿﻮرد و ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﯿﻮردی ادﯾﺐ و ﺷﺎﻋﺮ و رﺟﻞ درﺑﺎر ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﺑﻤﻘﺎم ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  910در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ ﺑﺰادﮔﺎه ﺧﻮد اﺑﯿﻮرد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ درﻣﯿﮕﺬرد.
ﺧﻮاﺟﻪ ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﯿﻮردی از رﺟﺎل ﻣﻌﺮوف ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪارت اﻣﺮای ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻘﻮی و ﭘﺎﮐﯽ
ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮده در ﺳﺎل  899ﺑﺪرود ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ .ﺗﺮﺑﺘﺶ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮات ﮐﻪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی اوﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن اﺑﯿﻮردی  -از دﯾﺮ زﻣﺎن زورﻣﻨﺪان و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن اﺑﯿﻮرد در ﺧﺮاﺳﺎن و اﺗﮏ وآﺧﺎل ﺗﺎ ﻣﺮو و ﺧﻮارزم ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻗﺎدر 1ﭘﻬﻠﻮان ﮐﻪ ﺷﺮح زورﻣﻨﺪی و ﭘﯿﺮوزی او ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان ﻣﺮو و آﺧﺎل و ﺧﻮارزم ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از
_______________________________________________________

 – 1ﻗﺎدر ﭘﻬﻠﻮان اﻓﺸﺎر ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻐﻮﮐﻮﻟﯽ را ﺷﮑﺴﺖ داده ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮاﺧﺎن ﺑﯿﮏ از ﺳﺮداران اﻓﺸﺎر واﻗﻊ و اﺳﺐ ﺧﻮد ﻗﺮﻗﯽ را ﺑﺎو

ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ )ﺷﯿﺮ ﻣﺮد اﺗﮏ(

5

ﻪ اﻟ ﺮو ﯿﮏ ای ر ﻤﺎی

www.abivard.com

ﻮ ﻂ د ﺮ وز ﮫﺎ ﺸﺎ ﯽ

ﻞ ﻮم – ﮐﺎ ﻮن اﯾﺪآ ﯽ اﺳﺎن -

ﻣﺎ ﯽ ا ﻮردی

ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﻧﺎﻣﻮر دوره ﺻﻔﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ )ﮐﺘﺎب ورزش ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻘﻠﻢ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﯿﻀﺎﺋﯽ( .ﺻﻨﺪل ﺑﯿﮓ ﻧﺴﺎﺋﯽ اﺑﯿﻮردی و
ﺗﺮﺧﻮن ﺑﯿﮓ درﮔﺰی را در ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان و زورﻣﻨﺪان ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ )ﻧﺎم ﺻﻨﺪل ﺑﯿﮓ ﻧﺴﺎﺋﯽ اﺑﯿﻮردی و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻢ ﺑﯿﮓ ﺑﻮاﻟﻮردی در ﺻﻔﺤﻪ  105رﺳﺘﻢ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ رﺳﺘﻢ اﻟﺤﮑﻤﺎ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا در ﻣﻮرد اﺑﯿﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :اﺑﯿﻮرد -ﯾﺎﻗﻮت ﮔﻮﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﺧﺒﺎر ﺧﻮﯾﺶ ارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﮑﺎوس زﻣﯿﻨﯽ
را ﺑﺨﺮاﺳﺎن ﺑﺎﻗﻄﺎع ﺑﺎورد ﺑﻦ ﮔﻮدرز ﮐﺮد او ﺷﻬﺮی ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺴﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﺎورد ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪ و ﺑﺨﺮاﺳﺎن ﻣﯿﺎن
ﺳﺮﺧﺲ و ﻧﺴﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ و آﺑﯽ ﻧﺎﮔﻮار دارد و آﻧﺮا ﺑﺎورد ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻨﺪ واز اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ادﯾﺐ اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻻﻣﻮی اﻟﻤﻌﺎدی اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﺻﻞ او از ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻮﻓﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮاء اﺑﯿﻮرد اﺳﺖ و ﻓﺘﺢ اﺑﯿﻮرد ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺑﻦ
ﻋﺎﻣﺮ اﺑﻦ ﮔﺮﯾﺰ ﺑﺴﺎل  31از ﻫﺠﺮت ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺎل اﺧﻨﻒ ﻗﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺎوردی و اﺑﯿﻮردی اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد )درﮔﺰ( ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻣﻐﺮب ﻣﺮو وﻗﺘﯽ
ﺗﺎﺑﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﻓﻌﻼ ﺟﺰء ﺑﻼد روس اﺳﺖ و در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﻘﺮ اﺳﻘﻒ ﺷﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان از ﺑﻼد ﺛﻐﺮی
اﯾﺮان و روس ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺧﺲ و ﮔﻮگ ﺗﭙﻪ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻋﺸﻖ آﺑﺎد ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رود اﺗﺮک ﻧﺰدﯾﮏ اﺑﯿﻮرد اﺳﺖ و اﺑﻮ
ﻋﻠﯽ ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﯿﺎض و اﻧﻮری اﺑﯿﻮردی ﺷﺎﻋﺮ و اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻮی ﺑﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ و ذﯾﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ
رﺷﯿﺪﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ و ﻣﺮآت اﻟﺒﻠﺪان ذﯾﻞ اﺑﯿﻮرد و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﻮل ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل و ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﺳﺖ .ﻧﺎدر ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺪوﺳﯽ از اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن درﺑﺎره درﮔﺰ )اﺑﯿﻮرد( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻋﺪه ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺮ آﻧﻨﺪ
ﮐﻪ دارا آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﺟﻠﮕﻪ ای ﮐﻪ درﮔﺰ در ﻣﺮﮐﺰ آن واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ
و اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﻮده و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎک را در ﺑﻐﻞ
ﺑﮕﯿﺮد و ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻧﻮد ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪه .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد  1285ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﺧﺎل
)ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﺸﻖ آﺑﺎد( ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺑﯿﻮرد و ﻧﺴﺎ و ﺟﻠﮕﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﺗﮏ ﺑﺮوﺳﯿﻪ واﮔﺬار
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﯿﮓ ﺣﺼﺎری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد ﯾﮏ ﺧﺮﺑﻮزه و ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر را ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎر ﮐﺮده و ﻧﺰد
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ رﺟﺎل ﻧﺎﻻﯾﻖ ﻧﺎﺻﺮی ﭼﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زرﺧﯿﺰی را )ﻣﻘﺼﻮد دﺷﺖ اﺗﮏ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺴﺎ و اﺑﯿﻮرد( از
دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﻼع ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎورد )اﺑﯿﻮرد( ﻧﺴﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﺸﻖ آﺑﺎد ﺣﺎﻟﯿﻪ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺪﯾﻤﯽ آرﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی درﮔﺮز ،دﺳﺘﮕﺮد ،ﺧﯿﻮه آﺑﺎد )ﻧﺰدﯾﮏ اﺑﯿﻮرد( ،آﻧﺎﺋﻮ )در ﺧﺎک ﺷﻮروی
ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﺸﻖ آﺑﺎد( ،ﻗﻮزﻗﺎن )ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻤﺴﯽ ﺧﺎن( ،ﺑﺎﻏﺒﺎده ،ﭼﺎﭘﺸﻠﻮ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی درﮔﺰ ،ﻣﻬﻨﻪ )در ﺧﺎک روﺳﯿﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﯿﻠﮕﺎن( ،ﭼﺮم )ﺑﯿﻦ ﮐﻼت و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﻮس ﺑﺎ ﻓﺮودﮐﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ دژ ﺑﻮده
اﺳﺖ( ،ﮐﻼت و ﺑﺮون ﮐﻪ زادﮔﺎه اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﺑﺮوﻧﯽ( رﯾﺎﺿﯽ دان ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺴﯽ ﺧﺎن ،ﻗﺮه ﺑﺎﺷﻠﻮ ،ﻻﺋﯿﻦ ،ﻗﺮه
ﺗﯿﮑﺎن ،ﭼﻬﭽﻪ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ،ﻗﻠﻌﻪ ﺷﯿﺨﺎن ،ﮐﺮﻧﺎوه ،ﺣﺎﺗﻢ ﻗﻠﻌﻪ ،ﻟﻄﻒ آﺑﺎد ،ﻧﻮﺧﻨﺪان ،ﺷﯿﺨﻮاﻧﻠﻮ ،ﭘﺎﻟﮑﺎﻧﻠﻮ ،و زﻧﮕﺎﻧﻠﻮ.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﻌﺎر وﻃﻨﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺻﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎن درﮔﺰی ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر و ادﯾﺐ ﭘﯿﺸﺎوری ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻗﺮارداد ﻧﻨﮕﯿﻦ آﺧﺎل( در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ زادﮔﺎه اﺟﺪادی ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺰرگ
ﻣﺮداﻧﯽ ﭼﻮن ارﺷﺎک ،اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺎدرﺷﺎه ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ،اﻧﻮری ،ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺴﺎﺋﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﺎم آوران ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﯿﻢ و ﺑﻘﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ:
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7

ﻣﻮﻃﻦ اﻧﻮری و ﻣﻮﻟــﺪ ﻧﺎدرﺷﺎﻫــﯽ

در ﮔﺰدان ﮐﻪ ﭼﻨﻮ در ﻫﻤﻪ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد

ﺷﻬﺮﻫﺎن ﮐﻬﻨﺶ ﮔﺮ ﮐﻨﻮن وﯾﺮان اﺳﺖ

از ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺣﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﯾﺮان ﻧﺒﻮد

ﺷﻬﺮ ﺑـﺎورد و ﯾﺎ ﻧـﺎﺣﯿﻪ دارﺟــﺮد

ﯾﺎ ﭼﻮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎن در ﻫﻤﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻧﺒﻮد

ﺳﻨﮓ اﻣﺮوزه ﺑﺮ آﺛﺎر ﻫﻤﻪ ﮔﺮﯾﺎن اﺳﺖ

وای ﺑﺮ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﮐﺎﻧﺠـﺎ ﮔـﺮﯾﺎن ﻧﺒﻮد

ﻪ اﻟ ﺮو ﯿﮏ ای ر ﻤﺎی

www.abivard.com

ﻮ ﻂ د ﺮ وز ﮫﺎ ﺸﺎ ﯽ

ﻞ ﻮم – ﮐﺎ ﻮن اﯾﺪآ ﯽ اﺳﺎن -

ﻣﺎ ﯽ ا ﻮردی

