
 
 
 
 

 

 *انوری و سلطان عالءالدین غوری
 

 عباس اقبال آشتياني

 

( در سال 556-544غوری ملقب به جهانسوز ) حسینسلطان عالءالدین

( 552-511وقی )الدین سنجر بن ملکشاه سلجالسالطین معزّبر سلطان 547

بار ه درعصیان کرد و از فرستادن تحف و هدایایی که هر سال معموالً از غور ب

و رفت خودداری نمود و از شدت غروری که بر اثر چند فتح بر مزاج امی سنجر

 خود ض ممالک سنجری پرداخت و بلخ را نیز به تصرفمستولی شده بود به تعرّ 

ل ر ساآورد. سلطان سنجر به جلوی او شتافت و در اوبه از بالد مشرق هرات د

نفصیل این او را شکستی سخت داد و اسیرش کرد. مؤلف طبقات ناصری  547

 کند:واقعه را چنین نقل می

سلطان عالءالدین گرفتار شد از سلطان سنجر فرمان شد تا او را قید »

کردند و تخته بند آهن آوردند تا بر پای او نهند فرمود که به خدمت سلطان 

عرضه باید داشت که با من آن کن که من با تو اندیشیده بودم و تخته بند زرین 

دم تا مقدار حرمت سلطنت تو موفور باشد. چون عرضه افتاد آن مهیا گردانیده بو

تخت بند را طلب کردند چون حاصل شد همان تخته بند بر پای او نهادند و او را 
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بر شتر نشاندند و سلطان مراجعت فرمود. چون ذکر لطافت طبع و شهامت عقل 

بارک عالءالدین در آن عصر مذکور بوده و مشهور گشته و این معنی بسمع م

سلطان بسیار رسیده بود عالءالدین را دیگر روز یا بعد از چند روز طلب فرمود و 

ص گردانید و یک طبق گوهر ثمین پیش مسند نهاده بود آنرا به کرد و مخلّاعزاز 

 گفت: هةبداعالءالدین خدمت کرد و این دو بیت 

 بگرفت و نکشت شه مرا در صف کین  

 شتنی از روی یقینکُهرچند بدم   

 بخشید مرا یکی طبق درّ ثمین 

 بخشایش و بخشش چنان بود و چنین  

سلطان سنجر او را حریف و ندیم خود گردانید و هیچ مجلس عشرت 

حضور او نبود تا روزی در بزم نظر عالءالدین بر کف پای مبارک سلطان بی

 نآ ،گسنجر افتاد عالءالدین برخاست و بر کف پای سلطان سنجر خالی بود بزر

 بوسه داد و این بیت بگفت: را

 ای خاک سم مرکب تو افسر من  

 وی حلقة بندگی تو زیور من  

 چون خال کف پای ترا بوسه زدم  

 اقبال همی بوسه زند بر سر من   

 (1)سلطان سنجر تخت غور او را باز فرمود ... الخ

سلطان سنجر باطناً هیچ میل نداشت که سلطان عالءالدین بغور مراجعت 

اندیشید که مبادا بار یرا که چندان به صفا و صداقت او مطمئن نبود و میکند ز

دیگر راه عصیان پیش گیرد لیکن چون عالءالدین در این باب اصرار داشت و 
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همواره با ابراز حسن خدمت و اظهار ظرافت سلطان را نسبت به خود بر سر 

 غور برگشت.آورد عاقبت سنجر به این کار رضا داد و عالءالدین بلطف می

ر و ورزید انوری شاعدر ایامی که عالءالدین برای مراجعت بغور اصرار می

ندیم مخصوص سلطان سنجر بیک رباعی عالءالدین غوری را هجو گفت و آن 

میلی عالءالدین در ماندن در خدمت سنجر اشاره رباعی که انوری در آن بی

 کند این است:می

 آید خوشچون بندگی شهت نمی  

 ملک چو آب و دولتی چون آتش  با  

 خوشبرخیز بسیج آن جهان کن خوش  

  و آنجا علف گلخن دوزخ میکش  

نجر سرباعی کینة انوری را دردل گرفت و چون عالءالدین از شنیدن این 

غز اسیر افتاد و عالءالدین غوری از هیبت دست طایفة به 548االولی در جمادی 

ینة و ک ری را از مرو به دربار خود جلب کندسلطان آرمید درصدد برآمد که انو

ن الدبدیرینه را از او بخواهد یکی از منشیان زیردست خود یعنی فخرالدین خ

 ای به امیر خراسانربیع را که از دوستان انوری بود بر آن داشت که نامه

ین اترین امرای غز که در ایام اسیری سنجر بر ناصرالدین ابوشجاع طوطی بزرگ

 د.انه دارکرد بنویسد که انوری را به وعد یا وعید به دربار غور روارت میدیار ام

 یوانفخرالدین خالد چنانکه اشاره کردیم از دوستان انوری بود و در د

 انوری یک قطعة طویل از این شاعر در مدح فخرالدین خالد هست در جواب

 انوری گفته بود:ه این بیت که فخرالدین خطاب ب
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 حالک نوری کیفَسالم علیک ا  

 تو خراب است باریمرا حال بی  

 گوید:انوری در جواب می

 و سالم علیک فخرالدین  

 افتخار زمان و فخر زمین  

 ای نهفته مخدّر سخنت  

 چهره از ناقد گمان و یقین ... الخ  

 و این قطعه چهل بیت است که ما برای احتراز از تطویل از نقل آن

 کنیم.خودداری می

خواست که علت سابقة دوستی با انوری نمیون فخرالدین خالد بهباری چ

ره و تلویح انوری به اشاه ای بءالدین غوری بیفتد در نامهدام سلطان عالاو به 

است سوءعاقبت این دعوت را به او فهماند و انوری هرقدر امیر طوطی غز خو

ی را ططو یری امیرکه او را روانة غور کند راضی نشد و باألخره توانست به تداب

لدین فخرا: »(2)االلباباز اصرار در فرستادن خود باز دارد. به گفته مؤلف لباب

خالد را از آن حال علم بود و صورت حال به نزدیک او ]یعنی انوری[ 

اندیشید و مصادفت ءالدین میهر سلطان عالقتوانست نبشت چه از سطوت نمی

 داد به نزدیک او نامة نبشت و مطلع آن نامه این که:همال رضا نمیو دوستی با

 مل فیهایهی بدنیا نقول   

 حذار حذار من بطشی و فتکی  

 ابتسامی (3)یغررکم طول فال  

 لفعل مبکیافقولی مضحک و   
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 هی الدنیا اشبهها بشهد  

  (5)ملئت بمسک (4)فةيج و سمّی  

ت و انوری از این بیت استدالل نمود که در ضمن آن مالطفت ناکامی هس

 وطی شهد آن لطف حال بزهر عقوبت مآل آلوده است. شفیعان انگیخت تا ملک ط

یگر دولی را از آن دور کردند و چون ملک عالءالدین را از آن حال معلوم شد رس

ی. ملک گر او را نزدیک من فرستدهم افرستاد و گفت هزار سر گوسپند می

ر طوطی انوری را موکل کرد که ناکام ساخته باید شد و بغور رفت چه هزا

ا به دهد. انوری گفت ای ملک اسالم چون من مردی او رگوسپند به مقابلة تو می

 ارزد تا باقی عمر در سلک خدمارزد پادشاه را به رایگان نمیهزار سر گوسپند می

ش ا خوبه دست بیان در مدایح در پای تو باشم، ملک طوطی ر تو منخرط باشم و

ه ود کبآمد او را نگاه داشت. و غرض از تقریر این حکایت لطف طبع فخرالدین 

اما مت صورت حال را در دو بیت تضمین کرد و اگر چه شعر دیگران بود فاتم

ه ک ریغرض او از ایراد آن به وفا رسید و حسن عهد را رعایت کرد و ذات انو

مجمل  فصیحی خوافی در«. (6)نور حدقة فضل  و نور حدیقة هنر بود سالم مانده

گوید که: کند و میمیبه همین واقعه اشاره  547خود در ضمن حوادث سال 

در  یاید وانوری( نامه نوشت که به بفخرالدین خالد از زبان سلطان بدو )یعنی »

 مکتوب خود نوشت:

 ایرسیده همه جاه ای آن که در هنر ب  

 اینیک و بد زمانة غدار دیده  

 وشککه کست و نشستت با قاین اصلت ز  

 (7)ایوان نیم بیت دیگر دانم شنیده  
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 شت:معلوم کرد که مصلحت رفتن او نیست این قطعه در اعتذار نوانوری 

 شبز و به ای کاندر او به روکلبه  

 جای آرام و خورد و خواب منست  

 او که از آن حالتی دارم اندر  

 چرخ در غبن و رشک و تاب منست  

 آن جهانم در او که گوی سپهر  

 ذرة نور آفتاب منست  

 وان سپهرم در او که بحر محیط  

 واله لمعة سراب منست  

 هر چه در مجلس ملوک بود  

 همه در کلبة خراب منست  

 رحل اجزا و نان خشک بر او  

 گرد خوان من و کباب منست  

 ر من که بادا پرشیشة حب  

 نزد من شیشة شراب منست  

 قلم کوته و صریر خوشش  

 زخمه و نغمة ر باب منست  

 جامة صوفیانه ازرق  

 بر هزار اطلس انتخاب منست  

 هرچه بیرون بود از این کم و بیش  

 حاش للسامعین عذاب منست  
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 گنده پیر جهان جنب نکند  

 همتی را که در جناب منست  

 ه رجعتم بستستزین قدم را  

 آن که او مرجع و مآب منست  

 گرچه پیغام روح پرور او  

 همه تسکین اضطراب منست  

 نیست من بنده را زبان جواب  

 جامه و جای من جواب منست  

 حضرت پادشه که باقی باد  

 نه به بازوی خاک و آب منست  

 گرچه این لفظ از منست خطا  

 چکنم این خطا صواب منست  

 (8)شرق عالءالدین حسین از مالقات مأیوس شد.سلطان م

  
 یادداشت

 .61 – 60طبقات ناصری ص  .1

 .االلباب: یغررک و در آن صورت وزن خرابست، متن مطابق تاریخ یمینی است. در لباب2

 . در تاریخ یمینی: حسن3

 . در تاریخ یمینی: طلیت4

می که در ه فخرلدولة دیلرا در رثا اوی که آنای است از ابوالفتح س. این سه بیت از مرثیه5

پ الهور چا 110ـ  109فوت کرده گفته و تمام آن در تاریخ یمینی عتبی )ص  387شعبان 

 قمری( مندرج است. 1300

 .139-138ص  2االلباب ج . لباب6
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عروفی مطعة . این بیت خیر که مصراع اول آن را فخرالدین خالد بر سبیل تضمین آورده از ق7

سیر م کوشککی قاینی خطاب به خود که در فتنة غز در جنگ این طایفه ااست از حکی

 افتاده بوده است و غرض از نیم بیت دیگر این است:

 کنی؟ای خام قلتبان تو بختالن چه می    

 الفصحاءتر که در مجمعیا به شکلی رکیک    

یم قلهفت اه در ضمن تمام آن قطعه مندرج است )رجوع کنید ایضاً ب 488ص  1ج 

 و حواشی همان صفحه( 187در ذیل قهستان و جلد سوم جهانگشای جوینی ص 

عالمه  متعلق به استاد 547. به نقل از نسخة عکسی مجمل فصیحی خوافی در وقایع سال  8

 یز.آقای قزوینی ـ اصل نسخه متعلق است به آقای حاج محمدآقا نخجوانی مقیم تبر

 


