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چکیده: بحر الفوائد متن فارسی کهنی است که نویسنده 
از  موجزی  دائرةالمعارف  شیوه  به  را  آن  ناشناخته اش، 
و  متن  در  است.  نگاشته  خود  زمانه  معارف  و  دینی  علوم 
نسخه های خطی کتاب، هیچ نشانی از نام نویسنده آن دیده 
نمی شود و پژوهشگران قبلی از جمله مصّحح آن مرحوم 
محمدتقی دانش پژوه نیز موفق به شناسایی وی نشده اند. 
نویسنده مقاله پیش رو، با ردگیری سرنخ هایی که متن کتاب 
در راستای شناسایی ماهیت مؤلف آن به دست می دهد، 
در  کتاب  تألیف  و  مؤلف  دینی  باورهای  و  مذهب  همچون 
نیمه سده ششم هجری در سرزمین شام، و با بهره گیری از 
درباره  گمانه زنی  به  برون متنی،  و  درون متنی  شواهد  دیگر 
ماهیت مؤلف بحر الفوائد پرداخته و یکی از فقهای شافعی 
ساکن شام به نام قطب الدین نیشابوری )505-578ق( را به 

عنوان مؤلف احتمالی آن پیشنهاد داده است.

الفوائد؛  بحر  کهن؛  متون  فارسی؛  متون  کلیدواژه ها: 
قطب الدین نیشابوری؛ شام؛ احمدَیلیان

| احمد خامه یار  دکترای تاریخ و تمدن ملل اسالمی ـ دانشکده الهیات دانشگاه تهران

 گمانه زنی در باب 
مؤلف بحر الفوائد



Speculation about the Author of «Baḥr al-
Fawāid»
Ahmad Khameyar

Abstract:  Baḥr al-Fawāid is an ancient Persian 

text written by an unknown author in the form 

of a brief encyclopedia of religious sciences and 

teachings of his time. In the text and manu-

scripts of the book, no trace of the author›s 

name can be seen and previous researchers, 

including its editor Mohammad Taghi Danesh-

pajooh, have not been able to identify him. The 

author of the present article, by following the 

clues that the text of the book provides in order 

to identify the identity of its author, such as his 

religion and religious beliefs and the time of the 

writing of the book in the middle of the sixth 

century AH in Syria, and using other internal 

and external evidence, has speculated about the 

identity of the author of Baḥr al-Fawāid and has 

suggested one of the Shafi›i jurists living in the 

Syria named Qutbuddīn Neyshābūrī (505-578 

AH) as its possible author.

Keywords: Persian texts; Ancient texts; Baḥr 

al-Fawāid ; Qutbuddīn Neyshābūrī ; Syria;

ف حبر الفوائد
ّ
 تصّورات حول مؤل

أمحد خامه يار
كتبـه  اخلالصـة: حبـر الفوائـد هـو أحـد املصّنفـات الفارسـّية القدميـة، 
فـه املجهـول عـى شـكل موسـوعة خمتصـرة عـن العلـوم الدينّيـة 

ّ
مؤل

اخلّطّيـة  ونسـخه  الكتـاب  نـّص  يف  يوجـد  وال  عصـره.  ومعـارف 
املحّققـني  مـن  أّي  يتمّكـن  ـف، ول 

ّ
املؤل إشـارٍة السـم  أّي  املختلفـة 

السابقني هلذا الكتاب -  ومهنم مصّححه املرحوم حمّمد تيق دانش 
ّيته. پژوه  - من تعيني هو

واملقـال احلـايل يسـعى كاتبـه لتتّبع بعـض رؤوس اخليوط الي ميكن 
ف، مـن قبيل مذهبه 

ّ
ّيـة املؤل العثـور علهيـا يف نـّص الكتـاب عـن هو

السـادس  القـرن  منتصـف  يف  الكتـاب  وتأليـف  الدينّيـة  وعقيدتـه 
اهلجـري يف بـاد الشـام، ومـن خـال مجعهـا مـع بـايق الشـواهد الـي 
ّيـة  ميكـن اسـتاهلا مـن النـّص ومـن خارجـه، ليصـل إىل ختمـني هو
ـف هـو 

ّ
ـف هلـذا الكتـاب قائـًا إّنـه يـرى احتمـال أن يكـون املؤل

ّ
املؤل

الديـن  قطـب  وامسـه  الشـام  سـكنة  مـن  الشـافعّيني  الفقهـاء  أحـد 
النيشابوري )505 - 578 هـ  (.

القدميـة، حبـر  النصـوص  الفارسـّية،  النصـوص  املفـردات األساسـّية: 
الفوائد، قطب الدين النيشابوري، الشام، أمحد يليان.
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کتاب شناس  تقدیم به دوست فاضل و 
آقای محمدمهدی جعفری )طبری(

مقدمه
کـه بـه شـیوه دائرةالمعـارف موجـزی از علـوم  کهنـی اسـت از مؤلفـی ناشـناخته،  بحـر الفوائـد متـن فارسـی 
دینـی و معـارف زمانـه، و بـه عنـوان راهنمـا و دسـتور العلمـی بـرای امـرا و فرمانروایـان نگاشـته شـده اسـت. 
کنـون یـک بـار، به تصحیح زنده یـاد محمدتقی دانش پژوه، در ضمن سلسـله »مجموعه متون  ایـن متـن تا

کتاب، در سال 1345 در تهران منتشر شده است. فارسی« تصحیح و از سوی بنگاه ترجمه و نشر 

بحـر الفوائـد نامـی اسـت کـه مؤلـف بـرای اثر خود برگزیده. او این اثر را مشـتمل بر انواع علوم دانسـته و متن 
کتاب ها چند باب )وگاه تنها یک  کرده اسـت. هر یک از این  آن را به سـی و شـش »کتاب« تقسـیم بندی 
کاملـی از  بـاب( را در برمی گیـرد و تعـداد آنهـا بـه 300 بـاب می رسـد. مؤلـف در مقدمـه، فهرسـت مفصـل و 

کتاب ها و باب های اثر خود به دست داده است )بحر الفوائد، 1345: 11-4(. عناوین و موضوعات 

گونی همچون اخـاق، آداب و اصول و عقاید  گانـه بحـر الفوائـد، علـوم و موضوعـات گونا کتاب هـای 36 
دینی، برخی ابواب فقهی )از جمله مناسک حج( و سایر معارف رایج زمانه مؤلف را شامل می شود. در 
ینـی همچـون کتـاب عجائب الدنیا )در جغرافیا و عجایب نـگاری(، کتاب الجواهر )در  ایـن میـان، عناو
کتاب جوابات الروم واالفرنج )در پاسخ به شبهه های مسیحیان( نیز به چشم می خورد. گوهرشناسی( و 

که چنانکه مرحوم دانش پژوه در مقدمه تصحیح خود اشـاره  کتاب، از علمای اهل سـّنت اسـت  مؤلف 
کـرده، در عقایـِد دینـی، اشـعری مسـلک بـوده. احـکام و مسـائل فقهـی را نیـز بیشـتر مطابـق فقـه شـافعی و 
کـرده و البتـه ظاهـرًا پیرو مذهب شـافعی بوده اسـت )همان: مقدمه تصحیـح، 13(. با توجه  حنفـی بیـان 
بـه گسـتردگی دانـش مؤلـف، قاعدتـًا می بایسـت از جایگاه علمی ویـژه ای در زمان خود برخـوردار می بوده 

است. 

او در »کتـاب مناقـب االئمـه«، بـه فضائـل امامـان مذاهـب مشـهور اهـل سـّنت در زمـان خـود پرداختـه و 
»کتـاب نـوادر العلمـاء« را بـه مختصـری از اقـوال بـزرگان و پیشـوایان دینـی اختصـاص داده اسـت. افـزون 
بـر ایـن، نقـل قول هـای فراوانـی نیـز از صوفیـان دارد و کتـاب »حکایـات الصالحیـن« را بـه داسـتان هایی از 

ی را نشان می دهد. صوفیان مشهور اختصاص داده است. این مسئله تمایات صوفیانه و

با این حال، بحر الفوائد از مؤلف آن چهره عالمی بسیار متعّصب و سخت ضّد شیعی و اسماعیلی ستیز 
گانـه اثـر خـود را »کتـاب الـرّد علـی الُملحدیـن« نامیـده و  کتاب هـای 36  بـه نمایـش می گـذارد. او یکـی از 
یخچـه ای از دعـوت اسـماعیلیه و فضایـح و باورهایشـان بـه دسـت داده اسـت. در ادامـه نیـز  در آن، تار
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کـه همـواره آنهـا را ملحـد می خوانـد،  بـه صـورت پرسـش و پاسـخ، بـه رّد برخـی از اعتقـادات کامی شـان، 
پرداخته است.

ی  و پیـروان  و  صّبـاح  حسـن  ویـژه  بـه  و  اسـماعیلیان  و  باطنیـان  بـا  خـود،  اثـر  از  بخـش  ایـن  در  مؤلـف 
یده اسـت. او همچنین با بیان اینکه »قتل ایشـان حال تر  )اسـماعیلیان نزاری(، به شـّدت دشـمنی ورز
یختن خون آنها حکم داده و سـاطین و پادشـاهان را به قتل و قتال آنان  که آب باران«، به اباحه ر اسـت 
یختـن اولی تـر اسـت کـه هفتاد کافـر رومی را کشـتن« )همان:  کـه »خـون ملحـد ر تحریـک کـرده اسـت؛ چرا

.)361

کتـاب بـه دسـت می آیـد. از  یـخ تقریبـی نـگارش  کـه از آنهـا تار کتـاب، سـرنخ هایی وجـود دارد  در متـن 
کـه مؤلـف در پایـان کتـاب »سـیر الخلفاء«، فهرسـت خلفای عباسـی را  مهم تریـن ایـن سـرنخ ها آن اسـت 
بـا المقتفـی ألمـر اهّلل )خافـت: 530-555ق( ختـم می کنـد )همان: 342(. این مسـئله نشـان می دهد او 
نـگارش کتـاب خـود را در دوره خافـت و زمـان حیـات ایـن خلیفـه عباسـی، یعنـی پیش از سـال 555ق 

به پایان برده است.

ی را مسـلمانان در  او همچنیـن از جانشـین حسـن صّبـاح بـه نـام »کیـا« یـاد و اشـاره کرده اسـت که »پسـر و
جیان بکشـتند و امروز پسـر دیگر نشسـته اسـت« )همان: 348-349(. مرحوم دانش پژوه این پسـر دیگر 
را منطبق بر »حسن بن بزرگ امید« )حکومت: 557-561ق( دانسته و بر این اساس احتمال داده است 

کتاب در حدود سال های 552-557ق نوشته شده باشد )همان: مقدمه تصحیح، 13(. که 

که آن را به مدت پنج سـال  گفته اسـت  که مؤلف در مقدمه بحر الفوائد  نکته بسـیار مهم دیگر آن اسـت 
در سـرزمین شـام، و به نام »الب قتلغ جبوغا الغ اتابک ابی سـعید ارسـان ابه بن آقسـنقر« نگاشـته اسـت 
ی بـه معرفی این اثر پرداخته اند،  )همـان: 3-4(. امـا مرحـوم دانش پـژوه و دیگر پژوهشـگرانی که پیش از و

موفق به شناسایی این شخص نشده اند.

کـه عبارت انـد از: نسـخه کتابخانه ملی  از بحـر الفوائـد تـا کنـون چهـار نسـخه خطی شـناخته شـده اسـت 
 Blochet, 1912: vol.2,( کتابـت عبـدی بـن شـیخ زاده حسـام در 979ق یـس بـه شـماره 23 فارسـی،  پار
کتابخانه مجلس به شماره 9362، بی کا و بی تا، از سده هشتم )حافظیان بابلی، 1388:  p.3(؛ نسخه 
90/30-91(، کـه گویـا در اصـل متعلـق بـه کتابخانـه آقـای سـلطان القرائی بـوده؛ نسـخه مجموعه شـیرانی 
که  کتابخانه لیدن )درایتی، 1391: 770/5(  به شـماره 1529، بی کا و بی تا؛ و نسـخه شـماره 286W در 

یت تصاویر نسخه(. کهن ترین نسخه بحر الفوائد است )رؤ یخ، اما ظاهرًا  گرچه بی تار ا

کتابخانـه شـخصی  یـس و  کتابخانـه پار مرحـوم دانش پـژوه در تصحیـح متـن بحـر الفوائـد، از دو نسـخه 
گویـا در آن زمـان تنهـا بـه ایـن دو نسـخه دسترسـی  کـه  کتابخانـه مجلـس(،  سـلطان القرائی )انتقالـی بـه 
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داشـته، بهـره بـرده اسـت )بحـر الفوائـد، مقدمـه تصحیـح، 15(. بـا توجـه بـه امکان دسترسـی به دو نسـخه 
کهن و ارزشـمند لیدن( و نیز وجود اشـتباهاتی در متن نسـخه چاپی  دیگر در زمان حال )به ویژه نسـخه 
کـه بررسـی آنهـا از حوصلـه ایـن مقالـه خـارج اسـت، تصحیـح و چـاپ دوبـاره آن ضـروری به نظـر  کتـاب، 

می رسد.

گرفتـن  کتـاب و شـواهد درون متنـی و بـرون متنـی و بـا در نظـر  مـا در ایـن نوشـتار، بـا توجـه بـه ادبیـات 
یـخ تقریبـی نـگارش اثر خود به دسـت داده اسـت، بـه گمانه زنی  کـه مؤلـف دربـاره محـل و تار سـرنخ هایی 
کن شـام  دربـاره نویسـنده بحـر الفوائـد پرداختـه و تـاش کرده ایـم تـا از میـان علمـای اهل سـّنت ایرانی سـا
کتـاب باشـد،  گزینـه بـه عنـوان مؤلـف ایـن  کـه می توانـد نزدیک تریـن  در سـده ششـم هجـری، شـخصی را 

پیشنهاد دهیم.

کیست؟ ُمهدی الیه بحر الفوائد 
کـه  کتـاب،  ایـن  بـه معرفـی ُمهدی الیـه  الفوائـد، الزم اسـت  نویسـنده بحـر  گمانه زمانـی دربـاره  از  پیـش 
یم. چنانکه اشاره شد، مؤلف، اثر خود را به نام  ی نشده اند، بپرداز پژوهشگران قبلی موفق به شناسایی و
ی با القاب و تعابیر »پادشاه  »الب قتلغ جبوغا الغ اتابک ابی سعید ارسان ابه بن آقسنقر« نگاشته و از و
ـه شـرف االمه قامـع الکفـرة والمشـرکین« و 

ّ
عاِلـم عـادل نصرةالدیـن عماداالسـام قطب الدولـه و بهاءالمل

کرده است )همان: 4-3(. »ظهیر امیرالمؤمنین« یاد 

پژوهشـگران قبلـی همچـون بلوشـه و دانش پـژوه، پـدر ُمهدی الیه را همان قسـیم الدوله آقسـنقر )حکومت: 
کوچـک  بـرادر  نیـز  را  ُمهدی الیـه  اسـاس  ایـن  بـر  و  دانسـته اند  ـ  والـی سـلجوقی حلـب  ـ  478-487ق( 
عمادالدیـن زنگـی )حکومـت: 521-541ق(ـ  مؤسـس سلسـله آل زنگـی یا اتابکان موصـل و حلبـ  تصّور 
کرده انـد )همـان: مقدمـه تصحیـح، 12؛ Blochet, vol.2, p.2(. در حالی که آقسـنقر یاد شـده، فرزندی جز 

عمادالدین زنگی نداشته است )ابن اثیر، بی تا: 15(.

که ُمهدی الیِه بحر الفوائد، کسی  با این حال برخاف این دیدگاه، با جستجوی ساده ای می توان پی برد 
کمان خاندان  نمی توانـد باشـد جـز نصرت الدیـن ارسـان ابه )ملّقب به خاص بـک( فرزند آق سـنقر، از حا
»احمدَیلیان« یا اتابکان مراغه، که فرمانروایان این شهر و بخش هایی از آذربایجان در سده ششم هجری 

بوده اند. 

با استناد به نتایج تحقیقات پژوهشگران قبلی درباره خاندان احمدیلیان1، ارسان ابه پس از قتل پدرش 

ین به زبان فارسی درباره این خاندان را احمد کسروی در گفتار سوم کتاب ارزشمند خود شهریاران  1 نخستین و مفّصل ترین پژوهش نو
یـاب خوئـی در دائـرة  گمنـام انجـام داده اسـت. همچنیـن در همیـن زمینـه می تـوان بـه مدخـل »احمدیلیـان« بـه قلـم مرحـوم عبـاس زر

کرد. المعارف بزرگ اسامی اشاره 
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گویا برای مدتی، به استقال از سلطان سلجوقی، بر این  گشت و  کم مراغه  آق سنقر در سال 527ق، حا
کرد؛ و سـرانجام در سـال 570ق از دنیا رفت و فرزندش فلک الدین را به جانشـینی خود  شـهر حکمرانی 

یاب خوئی، 1367: 121-119/7(. گماشت )زر

عالمان سّنی خراسانی مقیم شام در سده ششم
چنانکه اشاره شد، بحر الفوائد در سال های میانی سده ششم در سرزمین شام نگاشته شده است. متن 
که نویسـنده  دائرةالمعارف گونه اثر نیز جایگاه علمی مؤلف آن را نشـان می دهد. از این رو به نظر می رسـد 
بحـر الفوائـد را بایـد از میـان علمـای ایرانـی و فارسـی زبانـی که در این دوره از ناحیه ایران یا خراسـان بزرگ 

کرد. کرده بودند، جستجو  به شام مهاجرت 

ی کار آمـدن حکومت هـای  چنانکـه می دانیـم، سـرزمین شـام در سـده های چهـارم و پنجـم، در نتیجـه رو
شیعی بنی حمدان و بنی مرداس در شمال آن و تصرف بخش های جنوبی آن از سوی خافت فاطمی، 
شـاهد گسـترش تشـیع در برخی از مناطق و شـهرهای آن همچون حلب، طرابلس، صور، طبریه و شـمال 

فلسطین بوده است. اما با تصرف شام به دست سلجوقیان، چرخ روزگار به نفع اهل سّنت برگشت.

یـج به شـهری با  یسـت سـال، از نیمـه نخسـت سـده چهـارم، بـه تدر کـه بـرای نزدیـک بـه دو در شـهر حلـب 
کثریت شیعی و بلکه مهم ترین پایگاه تشیع در شام تبدیل شده بود، در سال 517ق، نخستین مدرسه  ا
اهـل سـّنت بـه نـام »شـرفیه« )َزّجاجیـه در دوره هـای بعـدی(، بـه دسـتور والی سـلجوقی حلـب، بدرالدوله 

سلیمان بن عبدالجّبار بن ارتق )حکومت: 515-517ق( ساخته شد )ابن شّداد، 1991م: 241/1/1(.

سـاخت ایـن مدرسـه در آغـاز بـا واکنـش و مقاومـت شـدید جامعـه شـیعه حلـب مواجـه شـد؛ اما سـرانجام با 
وسـاطت و همـکاری بـزرگ شـیعیان، شـریف زهـرة بـن علـی حسـینی )د 540ق(، سـاخت مدرسـه بـه پایان 
رسید )همانجا(. شیعیان حلب پیش تر نیز در سال 509ق، نسبت به ساخت نخستین خانقاه صوفیان در 
این شهر که »بدرالدین لؤلؤ« قصد ساخت آن را داشت، واکنش مشابهی نشان داده و مقاومت کرده بودند 

)العشماوی، 2010م: 109-108(.

ی  در دوره عمادالدیـن زنگـی، مؤسـس دولـت آل زنگـی یـا اتابـکان موصـل، مناسـبات حسـنه ای میـان و
گرفتـه بـود. امـا فرزنـد و  و جامعـه شـیعه حلـب وجـود داشـت و او سیاسـت مـدارا بـا شـیعیان را در پیـش 
ی نورالدین محمود )حکومت: 541-569ق(، با هدف نزدیکی به اهل سّنت و زمینه سازی  جانشین و
روانـی بـرای فتـح دمشـق، سـیره ای مخالـف بـا سـیره پـدر برگزیـد و به توصیه برخـی از علمای اهل سـّنت، 

گرفت. سیاست مذهبی بسیار سخت گیرانه ای را در ازای شیعیان حلب در پیش 

او به موازات سـخت گیری مذهبی خود نسـبت به شـیعیان، نهضت سـاخت مدارس فقهی اهل سـّنت 
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که در دوره 28 سـاله حکومت  کرد؛ به طوری  را در حلب و سـپس در دمشـق و سـایر شـهرهای شـام آغاز 
یـس فقه حنفی در  یـس فقه شـافعی، و شـش یا هفت مدرسـه برای تدر ی، چهـار مدرسـه دینـی بـرای تدر و
گاهـی بیشـتر دربـاره این مـدارس بنگریـد: ابـن شـّداد، 253-244/1/1،  شـهر حلـب سـاخته شـد )بـرای آ
کـه بعدهـا ایوبیـان نیـز بـه شـکل گسـترده تری آن را ادامه  264-278(. سیاسـت سـاخت مـدارس دینـی، 
دادند، بیشترین تأثیر را در تحول مذهبی شهر حلب و سرزمین شام از تشّیع به مذاهب اهل سّنت به جا 

گذاشت.

نهضت ساخت مدارس فقهی اهل سّنت در شام در این دوره، فضا و انگیزه ای را برای بسیاری از علما 
یـس و عهده دار شـدن مناصب علمی  کـرد تـا به قصد تدر و فقهـای اهـل سـّنت ایرانـی و خراسـانی ایجـاد 
یـان مـدارس 

ّ
کـه بـا بررسـی نسـبت های مدّرسـان و متول کننـد. به طـوری  ایـن مـدارس، بـه شـام مهاجـرت 

کـه تقریبـًا همـه آنهـا، فقهـای سـّنی  سـاخته شـده در حلـب در دوره نورالدیـن محمـود، می تـوان پـی بـرد 
منسوب به شهرهای خراسان و ماوراءالنهر بوده اند.

برخـی از ایـن فقهـا، شـهرت بیشـتر و جایـگاه علمـی باالتـری نسـبت بـه دیگـران داشـتند و معمـواًل دارای 
روابط بسیار نزدیکی با پادشاهان معاصر خود همچون نورالدین محمود و صاح الدین ایوبی بودند. این 
یاست و تولیت( مدارسی که خود در  یس و پذیرش منصب شیخیِت )در واقع ر پادشاهان، آنان را به تدر

شهرهای شام می ساختند، دعوت می کردند.

از آن جمله می توان به برهان الدین علی بن حسن بلخی )د. 548ق(، فقیه حنفی اشاره کرد که در سال 
یه،  کر، 1995م: 340/41( و پس از پایان سـاخت مدرسـه حاو 518ق به دمشـق مهاجرت کرد )ابن عسـا
یس  نخستین و مشهورترین مدرسه فقه حنفی در حلب، به دعوت نورالدین محمود، از دمشق برای تدر
کرد )ابن شـّداد، 265/1/1(. او در این شـهر  در آنجا، به عنوان نخسـتین مدّرس آن، به حلب مهاجرت 

تاش های فراوانی در راستای مقابله با تشّیع انجام داد )ذهبی، 2003م: 935/11(.

کـه پـس از  شـخصیت دیگـر، عاءالدیـن عبدالرحمـان بـن محمـود غزنـوی حنفـی )د. 564ق( اسـت 
یه را برعهده داشت )ابن شّداد، 267/1/1(.  یس مدرسه حاو برهان الدین بلخی، تا پایان عمر خود، تدر
کـه پـس از  کـرد  نیـز بایـد از رضی الدیـن محمـد بـن محمـد سرخسـی )د. 571ق(، دیگـر فقیـه حنفـی یـاد 
یه حلب را ادامه داد )همانجا(. او آثار مهمی در فقه حنفی،  یس در مدرسه حاو عاءالدین غزنوی، تدر

د( داشته است.
ّ
کتاب المحیط الرضوی )در چهل مجل از جمله 

کاسـان  کاسـانی )د. 587ق(، فقیـه حنفـی از  شـخصیت مشـهور دیگـر، عاءالدیـن ابوبکـر بـن مسـعود 
یس در  کرد و سپس به دعوت نورالدین محمود، برای تدر که چندی به باد روم مهاجرت  ماوراءالنهر بود 
که معتزله و اهل بدعت را بسـیار مذّمت می کرد  گفته اند  یه حلب را پذیرفت؛ و درباره اش  مدرسـه حاو
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و در دروس خود، به آنها لعن و ناسزا می گفت )ابن عدیم، 2016م: 93-92/10(.2

که در سده ششم از ایران یا خراسان و  نگارنده این سطور، از میان شمار فراوان فقها و علمای اهل سّنت 
کرده بودند، فقیهی شافعی به  ماوراءالنهر به شام مهاجرت داشته و سال هایی از عمر خود را آنجا سپری 
که بیش از دیگران می تواند مؤلف احتمالی بحر الفوائد  کسـی  نام »قطب الدین نیشـابوری« را، به عنوان 

باشد، تشخیص و پیشنهاد می دهد.

کیست؟ قطب الدین نیشابوری 
کر )د. 571ق( بـه دسـت داده اسـت. بـر اسـاس ایـن شـرح حـال،  ی را ابـن عسـا بهتریـن شـرح حـال از و
قطب الدیـن ابوالمعالـی مسـعود بـن محّمـد بـن مسـعود نیشـابوری )505-578ق(، علـوم دینـی از جمله 
فقه را در زادگاه خود نیشـابور و چندی نیز در َمرو به پایان برد و مدتی در نظامیه نیشـابور، به نیابت از ابن 
کرد و در مدرسه مجاهدیه  یس پرداخت. سپس در سال 540ق به دمشق مهاجرت  بنت ُجوینی به تدر
یس پرداخت. سـپس به حلب رفت و در آنجا، در  یه غربی جامع دمشـق به تدر این شـهر و سـپس در زاو
یـس پرداخت. پس  ی بنـا کردنـد، بـه تدر کـه نورالدیـن محمـود و اسـدالدین شـیرکوه بـرای و دو مدرسـه ای 
گردید. سـپس به دمشـق بازگشـت و  یس در این شـهر را عهده دار  از مدتی از حلب به همدان رفت و تدر
کرد و پس از مرگ، در مقبرة الصوفیه )قبرسـتان صوفیه(  سـال های پایانی عمر خود را در این شـهر سـپری 

کر: 14-13/58(. ک سپرده شد )ابن عسا در غرب دمشق به خا

قطب الدیـن نیشـابوری از جایـگاه علمـی باالیـی در زمـان خـود برخـوردار بـود؛ چنانکـه بـه گفتـه مورخان، 
گفتـه ابـن نّجـار )د. 643ق(، »کان ُیقـال: إّنـه بلـغ حـّد االمامـة علـی ِصَغـر  »تفـّرد برئاسـة الشـافعیة«، و بـه 
گفتـه اسـت: »کان امامـًا فـی المذهـب والخـاف  ی  ِسـّنه«. تاج الدیـن ُسـبکی )د. 771ق( نیـز دربـاره و
ی را در اشـتهار بـه فصاحـت و باغـت سـتوده اسـت.  واألصـول والتفسـیر والوعـظ، ادیبـًا مناظـرًا«؛ و و
ی از کتابـی بـه نـام »الهـادی« در فقـه یاد کرده انـد )سـبکی، 1964م: 297/7( که موضوع  موّرخـان بـرای و

آن فقه شافعی است.3

شواهد انطباق مؤلف بحر الفوائد بر قطب الدین نیشابوری 
که در ادامه برای احتمال انطباق مؤلف بحر الفوائد بر قطب الدین نیشـابوری  هر یک از شـواهد و قراینی 
ارائـه می گـردد، ممکـن اسـت بـه تنهایـی بـرای اثبات این احتمال کافی نباشـد. اما مجموع این شـواهد و 

2 عاءالدین کاسانی دارای تألیفاتی بوده است؛ از جمله: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، در شرح کتاب تحفة الفقهاِء شیخ خود 
کتابخانه چسـتربیتی نگهداری می شـود(؛  عاءالدین سـمرقندی )د. حدود 540ق(؛ المعتمد من المعتقد )که نسـخه ای از آن در 

و السلطان المبین فی اصول الدین.
کتابخانه  که عبارت اند از: نسخه گنجینه ایاصوفیا به شماره 1509 در  اقل سه نسخه خطی از این اثر سراغ دارد  3 نگارنده این سطور ال
یاض به شـماره  یه به شـماره 45 فقه شـافعی؛ و نسـخه مرکز ملک فیصل ر سـلیمانیه اسـتانبول؛ نسـخه کتابخانه شـهرداری اسـکندر

ب14927-14924.
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ی را بـه عنـوان نزدیک ترین گزینه برای اینکه مؤلف بحر الفوائد باشـد،  قرایـن در کنـار یکدیگـر، می توانـد و
کند. مهم ترین این شواهد و قراین به شرح زیر است: مطرح 

که او در  1. به باور نگارنده این سطور، یکی از سرنخ های مهم برای شناسایی مؤلف بحر الفوائد آن است 
پایان »کتاب تذکرة الخرة« از این اثر، چندین قصیده و رباعی از ظفر همدانی، شاعر پارسی سرای سده 
کـه ایـن اشـعار در منابـع دیگـری دیـده نمی شـود. در  کـرده اسـت )بحـر الفوائـد: 444-441(  ششـم را نقـل 
حالی که در سـایر بخش های کتاب، اشـعار فارسـی بسـیار اندکی، تقریبًا شـامل یک قطعه و یک رباعی، 

و البته بدون اشاره به نام سرایندگان آنها، به چشم می خورد )همان، 260، 270(.

کـه چرا نویسـنده بحـر الفوائـد، از میان سـرایندگان پارسـی گوی )البته  در اینجـا ایـن سـؤال مطـرح می شـود 
کـرده اسـت؟ آیـا ایـن نکتـه  کتفـا  بـا چشم پوشـی از قطعـه و رباعـی دیگـر(، تقریبـًا بـه اشـعار ظفـر همدانـی ا
ی یـا دیوانـش،  ی و نقـل ایـن اشـعار از و ی بـا ظفـر همدانـی یـا حتـی هم نشـینی بـا و می توانـد بـر آشـنایی و

داللت داشته باشد؟

به نظر می رسـد وجود شـاهد فوق در بحر الفوائد می تواند به نوعی ارتباط میان مؤلف آن و شـهر همدان را 
ق این اثر به قطب الدین نیشـابوری باشـد. 

ّ
برسـاند؛ و در ایـن صـورت ایـن مسـئله می توانـد قرینـه ای بـر تعل

کن شـام در سـده ششـم، قطب الدین نیشـابوری تنها  که از میان علما و فقهای ایرانی و خراسـانی سـا چرا
کرده اند. ی، به مهاجرتش به همدان اشاره  که در شرح حال و کسی است 

ی بـه دمشـق، باید  بـرای تعییـن بـازه زمانـی تقریبـی مسـافرت نیشـابوری از حلـب بـه همـدان و بازگشـت و
یه«  کرد، »مدرسه ِنفریه نور ی در حلب بنا  که نورالدین محمود برای و که مقصود از مدرسه ای  کرد  اشاره 
کـه اسـدالدین  کـه در سـال 544ق سـاخته شـد )ابـن شـّداد، 248/1/1(؛ و مقصـود از مدرسـه ای  اسـت 
یـخ سـاخت آن را نمی دانیـم )ابـن شـّداد،  گرچـه تار کـه ا کـرد، مدرسـه اسـدیه اسـت  ی بنـا  شـیرکوه بـرای و
یـخ مـرگ شـیرکوه( سـاخته شـده باشـد.  253/1/1(، امـا قاعدتـًا بایـد در حدفاصـل 544 تـا 564ق )تار
بنابرایـن مهاجـرت قطب الدیـن نیشـابوری بـه همـدان، احتمـااًل چنـدی پـس از سـال 544ق )و پیـش از 
کر( به دمشـق بازگشـته  یخ درگذشـت ابن عسـا گرفته و در حدود سـال 571ق )تار سـال 564ق( صورت 

کر، 13/58(.4 است )ابن عسا

کتاب بحر الفوائد بوده  که ُمهدی الیه  که امیر شیرگیر ـ برادر ارسان ابه احمدیلی  از سوی دیگر، می دانیم 

کر به باقی ماندن قطب الدین نیشابوری در همدان تا زمان خود اشاره کرده و عبارت او چنین است: »... ثم خرج من حلب  4 ابن عسا
یـس، وهـو بهـا الی اآلن، له قبول.« با این حال، در ادامه همین سـخن، به بازگشـت نیشـابوری به  ـی بهـا التدر

ّ
ومضـی الـی َهَمـذان، وتول

یه غربی جامع دمشـق اشـاره شـده و جزئیات وفات و دفن وی در این شـهر آمده اسـت. با توجه به اینکه  یس وی در زاو دمشـق و تدر
کر از دنیـا رفتـه، بایـد توجه داشـت که ایـن توضیحـات، از تعلیقات و افزوده هـاِی فرزند  نیشـابوری تقریبـًا هفـت سـال پـس از ابـن عسـا
یخ پدر خود اسـت و مصّحح متن، بدون توّجه به این نکته، این توضیحات را  کر« بر تار یخ دمشـق، »فخرالدین ابن عسـا یسـنده تار نو

کرده است. بدون تفکیک از متن اصلی درج 
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ـ در سـال 549ق بـا سـپاه بـرادر خـود بـه همراهـی اتابـک ایلدگـز بـرای تسـلیت گویی بـه سـلطان محمـد بن 
محمـود سـلجوقی )حکومـت: 547-554( کـه همسـرش را از دسـت داده بـود، به همـدان رفته و چندی 
کـرده بودنـد؛ و همیـن سـلطان بـه هنـگام مـرگ )554ق(، پسـر کوچـک خـود را بـه ارسـان ابه  آنجـا اقامـت 

یاب خوئی، 120/7(. سپرده و ارسان ابه، او را با خود به مراغه برده بود )زر

کتـاب بحـر الفوائـد ظاهـرًا در دوره خافـت المقتفـی ألمـر اهّلل )530-555ق( بـه پایـان  بـا توجـه بـه اینکـه 
گـر بپذیریـم قطب الدیـن نیشـابوری مؤلـف بحـر الفوائـد بـوده، بعیـد  رسـیده اسـت )بحـر الفوائـد: 342(، ا
کـه پیش تـر در شـام نوشـته بـوده، در همدان به ارسـان ابه  کـه او در همیـن سـال ها، کتـاب خـود را  نیسـت 
که نیشابوری از زمان حضور خود در شام،  کرده باشد. هرچند این احتمال نیز دور از ذهن نیست  تقدیم 

ی نگاشته است. کتاب خود را به نام و بی ارتباط با ارسان ابه نبوده و در همانجا، 

2. شـاهد مهم دیگر بر احتمال انتسـاب بحر الفوائد به قطب الدین نیشـابوری آن اسـت که بهاءالدین ابن 
شّداد )د 632ق(، مورخ دوره ایوبی، در سیره صاح الدین ایوبی )حکومت: 569-589ق( نوشته است 
گرد آورده بود تا صاح الدین، هرآنچه را که در این باب  که قطب الدین نیشابوری برای وی عقیده نامه ای 
)معـارف و عقایـد( بـدان نیـاز داشـت، بـه آن )عقیده نامـه( مراجعـه کند؛ و او از شـّدت اهتمام خـود به آن، 
کند؛ و من آن ]عقیده نامه[ را  کودکی، در ذهن آنها رسـوخ  آن را به فرزندان خردسـال خود می آموخت تا از 

که فرزندان صاح الدین آن را نزد پدر از حفظ می خواندند )بهاءالدین ابن شّداد، بی تا، 26-25(. دیدم 

یـس درباره بحـر الفوائد ابراز عقیده کرده اسـت  بلوشـه در فهرسـت نسـخ خطـی فارسـی کتابخانـه ملـی پار
که  کتاب به منظور آموزش عمومی شاهزاده ای  که این  که: از طرح و محتوای بحر الفوائد چنین برمی آید 
کافی برای پرداختن به جزئیات را نداشته، تدوین شده است )Blochet, vol.2, p.2(.5 این اظهار  وقت 
نظر می تواند منطبق بر توصیفی باشد که بهاءالدین ابن شّداد درباره عقیده نامه یا معارف نامه تهیه شده 

برای صاح الدین، به دست داده است.

که بحر الفوائد اثری فارسی است؛ اما  گرفته شود  البته طبیعتًا به این استدالل ممکن است این اشکال 
یاد اثری عربی بوده است. این اشکال را می توان چنین  کتاب نیشابوری برای صاح الدین، به احتمال ز
که ممکن است نیشابوری پس از بازگشت از همدان به دمشق، تحریری عربی از بحر الفوائد  پاسخ داد 
کـرده اسـت. وجـود متـون مهـم دیگـری از سـده های پنجـم و ششـم  سـاخته و آن را بـه صاح الدیـن تقدیـم 
کـه مؤلفـان آنهـا، تحریـری  یحـان بیرونـی و گیهـان شـناخت قّطـان مـروزی  هجـری، همچـون التفهیـم ابور

فارسی و عربی از آثار ساخته بودند، می تواند رواج این مسئله را در آن دوره نشان دهد.

کـه نورالدین محمود بن  کتـاب بحر الفوائد،  یکرد اسماعیلی سـتیزانه  کـرد که رو همچنیـن نبایـد فرامـوش 

Blochet, v.2, p.2. 5
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ی صاح الدیـن ایوبـی، آن را در پیـش گرفته بودنـد و به جّدیت دنبال می کردند،  زنگـی و بلکـه بیشـتر از و
یکرد تحت تأثیر علمای متعصبی همچون همین قطب الدین نیشابوری قرار  ممکن است آنها در این رو
کـه نیشـابوری بـرای صاح الدین نگاشـته بود،  گـر بپذیریـم عقیده نامـه یـا معرفت نامـه ای  گرفتـه باشـند و ا
کتاب بر  همان بحر الفوائد یا تحریر دیگری از آن بوده، این مسـئله می تواند نشـان دهنده تأثیرگذاری این 

ی باشد.  صاح الدین و تفسیرگر سیاست اسماعیلی ستیزانه و

کتابی به نام الهادی در فقه مذهب شافعی داشته است.  3. چنانکه اشاره شد، قطب الدین نیشابوری 
کمـی دارد، امـا در میـان مباحـث فقهـی آن، می تـوان عبارت هایـی را  هرچنـد بحـر الفوائـد، ابـواب فقهـی 
کـه معـادل یـا برگـردان عربـی آنهـا، در الهـادی نیـز بـه چشـم می خـورد. بـه عنـوان نمونـه، در مقایسـه  یافـت 
میـان کتـاب »مناسـک حـج« از بحـر الفوائـد با »کتاب الحـّج« در الهادی فی الفقه اثر نیشـابوری، هرچند 
اختاف هایـی میـان دو متـن از جهـت ترتیـب موضوعـات یـا تفصیـل و تلخیـص مطالـب وجـود دارد؛ 
کـه در اینجـا،  کامـًا منطبـق بـر یکدیگـر اسـت  گاه  یـادی نزدیـک و  امـا احـکام و مسـائل فقهـی تـا حـدود ز
نمونه هایـی از تشـابه دو متـن بحـر الفوائـد و کتـاب الهـادی )مطابـق نسـخه گنجینه ایاصوفیا( در مسـائل 

فقهی حج را ارائه می کنیم:

برگکتاب الهادی )نسخه ایاصوفیا(صفحهبحر الفوائد )تصحیح دانش پژوه(ردیف

1

و  شـوال  مـاه  بدانکـه  حـج:  وقـت  بیـان  در  بـاب 
ذوالقعده و نه روز اول ماه ذی الحّجه و شب عید 
گر کسـی پیش از مـاه حج احرام  تـا صبـح بدمـد، ا
آرد بـه حـج احـرام، ازو عمـرت افتد. اما عمرت در 

همه سال روا باشد.

2۷۶

وقـت االحـرام بالحّج ّشـوال وذو القعدة وتسـع من 
ذی الحّجـة ولیلـة العیـد الـی وقـت طلـوع الفجـر. 
فلـو أحـرم ال فـی هـذه االوقـات ینعقـد إحرامـه عـن 
ـل بعمـل عمـرة. ووقـت 

ّ
یتحل العمـرة دون الحـج و

العمرة جمیع السنة.

28ر

2

و میقات اهل مدینه، ذوالحلیفه است؛ ومیقات 
اهل شام و مصر و مغرب، جحفه؛ و میقات اهل 
یمـن و تهامـه، یلملـم؛ و میقـات اهل نجد، قرن؛ و 
گر مشرقی سوی  میقات اهل مشرق، ذات عرق. ا
مغـرب آیـد، میقـات او میقات اهل مغرب باشـد؛ 
گـر شـامی از سـوی یمـن آید، میقـات او میقات  و ا

اهل یمن باشد.

-2۷۸

2۷۹

ومیقـات المّکـی بـاب داره، ومیقـات المدنـّی ذو 
ومیقـات  الُجحفـة،  الشـامی  ومیقـات  الحلیفـة، 
ـم، ومیقـات النجـدی ـ نجد الحجاز 

َ
مل

َ
الیمنـی َیل

ونجـد الیمـن ـ َقـرن، ومیقـات العراقـی ذات عرق. 
وهذه المواقیت لکّل من مّر بهذه المواضع.

28ر

۳

بـا  نـدارد  آن  بهـای  و  نباشـد،  هـدی  گـر  ا و   ...
خویشـتن، ده روز روزه دارد: سـه روز پیش از آنکه 
گرفتـه باشـد پیـش از روز عیـد، و  بـه حـج احـرام 
هفـت روز پـس از آنکـه از حـج فـارغ شـود بـه شـهر 

خویش باز شود

2۷۸
ایـام:  عشـرة  صیـام  فعلیـه  معسـرًا،  کان  إن  و  ...

ثة فی الحّج وسبعة بعد الرجوع الی وطنه ثا
28پ
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برگکتاب الهادی )نسخه ایاصوفیا(صفحهبحر الفوائد )تصحیح دانش پژوه(ردیف

۴
گوسـفندی  بچینـد،  ناخـن  یـا  مـوی  سـه  گـر  ا  ...
گـر یـک موی یا یـک ناخن بچیند،  واجـب آیـد، و ا

ُمّدی طعام دهد
2۸۰

... فلـو نتـف ثـاث شـعرات لزمته الفدیة، وشـعرة 
واحدة لزمه ثلث الدم علی االصّح

29ر

۵

ل اول، 
ّ
گـر ُمحـِرم بـا زن جماع کنـد پیش از تحل و ا

حـج تبـاه شـود، و شـتری پنـج سـاله ببایـد کشـت 
یشـان حرم دهد، و  گوشـت آن را به درو در حرم، و 
کند،  کند و دیگر سال قضا  آن حج فاسد را تمام 
ی  گاو نـدارد،  گـر اشـتر  ا و  و همچنیـن در عمـره، 
گوسفند  گر نیابد، هفت  بکشد دو ساله تمام، و ا
گوشـت به  یک سـاله یا هفت بز بکشـد در حرم، و 
گوسـفند یک سـاله ببایـد و بـز  یشـان دهـد، و  درو
گـر نیابـد، اشـتر را قیمـت  کـم نشـاید، و ا دو سـاله 
یشـان  کننـد، و بـدان قیمـت طعـام خـرد و بـه درو
گر طعام نیابد، به  حـرم دهـد، هر یکـی را ُمّدی. و ا

هر ُمّدی یک روز روزه دارد.

-2۸1

2۸2

لین 
ّ
یحرم علیه این ُیجامع، فلو جامع قبل التحل و

یجـب المضـی فـی فاسـده، الـی ان  فسـد حّجـه و
یجب علیه القضـاء والکفارة  ُیتـّم اعمـال الحـّج و
إن لم  العظمـی، وهـی بدنـة، فإن لم یجد فبقـرة، و
یجـد فسـبع مـن الغنم، فإن لم یجـد قّومت البدنة 
یجـد  لـم  فـإن  الطعـام،  الـی  یصرفهـا  و بالدراهـم 

کل ُمّد یومًا. الطعام صام عن 

29ر

۶

چـون چشـم بـر کعبـه افتـد دسـت بـه دعـا بـردارد و 
وتعظیمـًا  تشـریفًا  البیـت  هـذا  زد  »اللهـم  بگویـد: 
مـن  وکرمـه  شـرف  مـن  وزد  ومهابـة.  وبـّرًا  وتکریمـًا 

حّجه او عّمره تشریفًا وبّرًا.«

2۸2

واذا وقـع بصـره علـی الکعبـة یقـول: »اللهـم زد هذا 
وزد  ومهابـًة،  وتکریمـًا  وتشـریفًا  تعظیمـًا  البیـت 
تشـریفًا  واعتمـره  حّجـه  مّمـن  وعّظمـه  شـّرفه  َمـن 

وتعظیمًا وتکریمًا وبّرًا.«

29پ

نتیجه گیری
کتـاب بحـر الفوائـد،  یخـی محکـم و قطعـی بـرای شـناخت مؤلـف  تـا زمـان یافـت شـدن مـدرک و سـند تار
گزینـه به عنوان  کـه بتـوان قطب الدیـن نیشـابوری فقیه شـافعی سـده ششـم را نزدیک ترین  به نظـر می رسـد 
کن  که در این دوره سا مؤلف احتمالی این اثر به شمار آورد. بیشتر علمای اهل سّنِت ایرانی و خراسانی 
شـام بوده انـد، مذهـب حنفـی داشـته اند؛ امـا نیشـابوری بـر مذهـب شـافعی بـوده و بخش هـای فقهـی بحر 
کتـاب الهـادی فـی الفقـه ـ  الفوائـد نیـز مطابـق ایـن مذهـب نوشـته شـده و حتـی عبارت هـای مشـابهی در 

تألیف فقهی نیشابوری ـ دارد.

یسته است  که چندی در همدان ز کسی است  همچنین از میان این علما، قطب الدین نیشابوری تنها 
و وجـود حجـم قابـل توجهـی از اشـعار ظفـر همدانـی در بحـر الفوائـد، بـه نوعـی نشـان دهنده ارتبـاط مؤلف 
کتاب  کامًا معاصر ارسـان ابه احمدیلی ـ ُمهدی الیه  این اثر با شـهر همدان اسـت. نیشـابوری همچنین 
کمـان شـام همچـون نورالدین محمود بـن زنگی و صاح الدیـن ایوبی، ارتباطی  بحـر الفوائـدـ  بـوده و بـا حا
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یکـرد ضـد اسـماعیلی کتاب بحـر الفوائد با سیاسـت های  نزدیـک و بـر آنهـا تأثیرگـذاری داشـته اسـت و رو
اسماعیلی ستیزانه این دو پادشاه، قابل جمع است.
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