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فراگیر  جستجویی  با  کوشیده ایم  مقاله  این  در  چکیده: 
دربارۀ ابن حسام هروی او را از همنامانش تمییز دهیم و برای 
اولین بار آثار و اشعاری از او را بشناسانیم، که تاکنون مجهول 
تبار  از  تازه ای  یافته های  کوشیده ایم  همچنین  بودند.  مانده 
وی ارائه کنیم. آنچه در این مقاله آمده همچنین سرنخ های 
تازه ای پیرامون تاریخ علمیـ  ادبی دربار آل کرت و مناسبات 

علمی در آن روزگاران را مقابل دیدۀ خوانندگان درمی آورد. 
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Abstract: In this article, we have tried to 
distinguish Ibn Hisām Hiravī from his name-
sakes by a comprehensive search about him and 
to introduce his works and poems for the first 
time, which had remained unknown until now. 
We have also tried to provide new findings from 
his lineage. What is presented in this article 
also provides readers with new insights into the 
scientific-literary history of the Āl-e Kurt court 
and the scientific condition of those days.
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العلم واألدب يف إمارة آل كرت
دراسة خاّصة حول ابن حسام اهلروي وأصله

حمّمد عيل  عيویض
اخلالصـة: سـعینا يف هـذه املقالـة ومـن خـالل البحـث الشـامل عـن 
ابـن حسـام اهلـروي للتمیيـز بینـه وبـني غیـره مـن األشـخاص الذيـن 
تألیفاتـه  مـن   

ً
عـددا مـّرة  وألّول  واکتشـفنا  االسـم،  نفـس  حيملـون 

مي معلومات  وأشـعاره الـي مل تكـن معروفـة مـن قبل. کما سـعینا لتقـد
جديدة عن أصله.

يـخ العلمي واألديب  کمـا تتضّمـن املقالـة مؤّشـرات جديدة حول التار
إلمارة آل کرت، وتضع أمام أنظار القارئ صورة عن األجواء العلمّية 

. لذلك العصر
املفـردات األساسـّية: مجـال الديـن ابـن حسـام اهلـروي، کمـال الديـن 
رسـالة  نامـه )=  شـطرنج  کـرت،  آل  اهلـروي،  الديـن  نظـام  اهلـروي، 
يـاض  ر املفّضـل يف شـرح املفّصـل، عوامـل املنظومـة،  الشـطرنج(، 

الفتيان، فصیح الدين مابزن آبادي، فرائد التفسير.
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درآمد
حسام  ابن   جمال الدین  ایشان  از  یکی  نام بردارند.  ِاْبِن  ُحسام  به  شاعر  دو  فارسی  ادبیات  یخ  تار در 
ی )د 737 ق( و دیگری شمس الدین ابن  حسام خوْسفی ُقِهْستانی )873-781  بهدادینی خوافی هرو
آنها  دربارۀ  ادب پژوهان  و  تراجم  ارباب  کتابشناسان،  تذکره نویسان،  مورخان،  از  بسیاری  است.1  ق( 
به اشتباه رفته اند. برخی این دو را یک نفر پنداشته اند،2 بعضی لقب یا نسبت یکی را به دیگری داده اند3 
استاد علینقی منزوی  مانند  کسانی هم  کرده اند.4  به دیگری منسوب  به غلط  را  آنها  آثار  نیز  گروهی  و 
کرده اند، در حالی که هیچ دلیلی به نفع این مدعا  )1302-1389ش( این دو را از یک خاندان قلمداد 
نمی توان اقامه کرد، بلکه عبارت دولتشاه که در ذیل ترجمۀ ابن  حسام خوافی نوشته: »و درین زمان ابن 
 حسام دیگر بوده است ...« و هیچ اشاره ای به نسبت آنها با یکدیگر نکرده، قرینه ای بر عدم ارتباط آنها با 
هم است.5 شاهد استوارتر ترجمه ای است که حسامی واعظ از ابن  حسام خوسفی نوشته که قدیم ترین 
و معتبرترین ترجمۀ احوال اوست و در عین اینکه اجداد او را همه اهل علم و معرفت دانسته اند، اما از 
میان ایشان هیچ اشاره ای به ابن  حسام خوافی نمی کند.6 باید توجه داشت اساسًا حسام/ حسام الدین، 

نام/لقب پدر این دو نفر بوده، نه نام یک جد اعال تا بخواهد مشترک بین آنها باشد.

گفتنـی اسـت در برخـی از سـفینه ها، بیاض هـا و جنگ هـا ابیاتـی از شـاعری موسـوم بـه جالل الدیـن ابـن  
ی همـان ابـن  حسـام خوافی اسـت،8 در  حسـام سرخسـی ثبـت شـده اسـت7 و برخـی تصـور کرده انـد کـه و

ل الدیـن سرخسـی یـاد و او را از سـخنوران سـدۀ هفتـم در شـمار  1. البتـه نفیسـی و بـه تبـع وی صفـا از ابـن  حسـام دیگـری موسـوم بـه جال
یـخ نظـم و نثـر در ایران و در زبان فارسـی تا قرن دهم؛ سـعید نفیسـی )1274- کرده انـد، ولـی از وی جـز نامـی باقـی نمانـده اسـت. )تار
ـف 1332-

َّ
یـخ ادبیـات در ایـران و در قلمـرو زبـان فارسـی )مؤل 1345ش(، ط: تهـران، کتابفروشـی فروغـی، 1334، ج 1، ص 180؛ تار

1370ش(؛ ذبیح اهّلل صفا )1290-1378ش(؛ ط 8، تهران، انتشارات فردوس، 1378، ج 4، ص 315.
، دانش کتابخانه ـ  ر ؛ ط 1، پیشـاو ین مهر 2. آتشـکدۀ آذر؛ ط: سـادات ناصری؛ شـعرا و فضا در بارگاه ملوک کرت هرات؛ عبدالغنی برز
یانا، شمارۀ پیاپی 261، مهر و آبان 1344 که  ی؛ رضا مایل هروی؛ آر دهکی نعلبندی قصه خوانی، بی تا، ص 46-50؛ ابن حسام هرو

ابن  حسام خوسفی را با کمال الدین فرزند ابن  حسام خوافی یکی گرفته است.
یعـة إلـی تصانیـف الشـیعة؛ شـیخ آقابـزرگ طهرانـی )1293- یـخ ادبیـات در ایـران و در قلمـرو زبـان فارسـی، ج 4، ص 315؛ الذر 3. تار

1389ق(؛ ط 1، نجف ـ تهران، 1355-1389، ج  9 )ق 1(، ص 19.
ل الدین کزازی، ص 322. 4. بدایع الصنایع، مقدمۀ میر جال

رده اسـت که وی شـعر منقبت دارد و نتیجه گرفته که »خاندان ابن  5. منزوی در ترجمۀ احوال ابن  حسـام خوافی به نقل از دولتشـاه آو
یـی شـهرت داشـته اند«، در حالـی کـه ایـن مطلـب در هیـچ یـک از چاپ هـای تذکرة  یـن دو قـرن بـه شـیعی گری و منقبت گو  حسـام در
زگار ابن  حسـام دیگر بوده اسـت قصاید و  ین رو الشـعراء دیده نمی شـود. بله، دولتشـاه در پایان ترجمۀ ابن  حسـام خوافی نوشـته: »و در
 این عبارت موجب سـهو اسـتاد منزوی شـده اسـت. تذکرة 

ً
ید و ذکر او به جایگاه خود خواهد آمد« و احتماال منقبت را نیکو می گو

ف شوال 892ق(؛ امیر دولتشاه بن عالءالدوله َبختی شاه سمرقندی )ح842 ـ قبل از 896ق(؛ به سعی و اهتمام میرزا 
َّ
الشعراء )مؤل

؛ به سـعی و اهتمـام و تصحیـح ادوارد  محمـد ملـک الکتـاب شـیرازی )خـان صاحـب(؛ ط 1، بمبئـی، 1305ق، ص 100؛ همـان؛ همـو
برد می دهیم. ین پس در ارجاعات به همین طبع اخیر باز یل، 1279، ص 226. ز براون؛ ط 1، لیدن، مطبعۀ بر

6. مزارنامۀ قهستان؛ حسامی واعظ؛ نسخۀ خطی کتابخانۀ دکتر سیدعلیرضا مجتهدزاده، برگ 52.
: مونس األحرار فی دقائق األشـعار، ج 2  بردارندۀ بیشـترین ابیات نیز هسـت، مونس األحرار باشـد. )نگر 7. شـاید قدیمی ترین آنها که در
ـف 741ق(؛ محمـد بـن بـدر جاجرمـی )زنـده در 741 ق(؛ به اهتمـام میرصالـح طبیبـی؛ ط 1، تهـران، انجمـن آثـار و مفاخـر ملـی، 

َّ
)مؤل

1350، ص 1032-1030.
یر نظر دکتر محّمد معین و دیگران؛ تهران، 1325-1359، ذیل »ابن  حسام«. کبر دهخدا )1258-1334ش(؛ ز 8. لغت نامه؛ علی ا
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حالی که عالوه بر تمایز کنیه و لقب ایشان باز هم دلیلی بر اتحاد آنها وجود ندارد، خاصه اینکه محمد 
بن بدر جاجرمی )زنده در 741 ق( که غزلیاتی از این هر دو نقل کرده، هر یک از ایشان را به نامی متغایر 

و در موضعی علٰیِحَده یاد کرده است.9

ی از جنگ ها، تذکره ها و  تی که دربارۀ این شـعرا وجود دارد این اسـت که در بسـیار یکی دیگر از مشـکال
ی ذیل نام ابن  حسـام یا محمد بن حسـام و امثال آن آمده و مشـخص نشـده اسـت که  سـفینه ها اشـعار

کدام یک از ایشان مقصود هستند.10

همچنین باید یادآور شـد که ابن  حسـام خوافی و ابن  حسـام خوسـفی هر یک را خاندانی اسـت که خود 
کیـد بـر تمایـز ایـن دو  از مشـاهیر فضـالی خراسـان بوده انـد و در ایـن مقالـت بـر آن بوده ایـم تـا عـالوه بـر تأ
یـم.  خانـدان ، بـه معرفـی تفصیلـی ابـن  حسـام خوافـی و خاندانـش و میـراث ادبـی ـ علمـی ایشـان بپرداز
یم این جستار پرتوی بر آفاق ادبی حوزۀ هرات در عصر ملوک آل کرت )643-784 ق( بیفکند  امیدوار

یخی این حوزه در عصر تیمورزادگان را مقابل دیدگان بیاورد. و پیشینۀ تار

نگاهی اجمالی به ناحیۀ خواف در سده های  هفتم و هشتم
ـ  شهر )/کورۀ( نیشابور بود،11 اما پس از آن  خواف تا قبل از ایلغار مغول ناحیه ای )/ رستاقی( از توابع مرکز

یج در توابع هرات داخل شد.12 و به واسطۀ خرابی نیشابور به دست ایشان به تدر

ایـن شـهر در سـال 618ق بـه دسـت تولـوی )د630 ق( آخریـن و کوچک تریـن فرزنـد چنگیزخـان از خاتـون 
بزرگش بورته اوجین )فوجین( گشوده شد.13 آن گونه که رسم مغوالن بوده و در هر جا که مردم ایل شده یا آن 
را به جنگ و زور گرفته بودند، »بنه گذاشته و شحنه می نشاندند«،14 در آنجا نیز بایستی چنان کرده باشند.

کـه نیـای ایشـان )عزالدیـن عمـر و  کـه شـعلۀ جهانسـوز مغـول خراسـان را می سـوزاند، آل کـرت  در ایامـی 

9. مونس األحرار فی دقائق األشعار، ج 2، ص 1030-1032 و بسنجید با ص 1054-1053.
رده اند اشـاره می کنیم. )تذکرة  10. در اینجا برای نمونه به برخی از این آثار که در ذیل این عنوان مطلق، اشـعار ابن  حسـام خوسـفی را آو
الخوانین؛ دوسـتی بخاری؛ تهران، کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسـناد دانشـگاه تهران، شـمارۀ 2431، ص 18-19 و مواضع دیگر آن؛ زبدة 

المنتخبین؛ علی محمد بن احمد همدانی؛ تهران، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، شمارۀ 13578، برگ 71 پ.
11. معجـم البلـدان ؛ شـهاب الدین ابوعبـداهّلل یاقـوت/ یعقوب بن عبداهّلل حموی )575/574-626ق(؛ نشـره َفْردناند ُفْسـَتْنَفلد، 6 ج، 

الیبتسک، 1866-1870م، ج 2، ص 489.
یحـًا از توابـع هـرات دانسـته اسـت. )جغرافیـای  یسـته، در جغرافیـای خـود خـواف را صر 12. حافـِظ َابـرو کـه در اواخـر عهـد تیمـوری می ز
حافظ ابرو؛ شهاب الدین عبداهّلل بن لطف اهّلل بن عبدالرشید ِبهدادینی خوافی شهیر به حافِظ َابرو )د 833ق(؛ مقدمه، تصحیح و 

تحقیق صادق سجادی؛ ط 1، تهران، میراث مکتوب، 1375، ج 2، ص 110(
ینـی )622 یـا 623-681 ق(؛ به سـعی و اهتمـام محمـد بـن عبدالوهـاب  یـخ جهانگشـای؛ ابوالمظفـر عالءالدیـن عطاملـک جو 13. تار
ـف ح710 ق(؛ رشـیدالدین 

َّ
یـخ مبـارک غازانـی/ مؤل یـخ )تار یـل، 1329-1355ق، ج 1، ص 118؛ جامـع التوار ینـی؛ ط 1، الیـدن، بر قزو

فضـل اهّلل همدانـی )647-718 ق(؛ تصحیـح و تحشـیۀ محمـد روشـن و مصطفـی موسـوی؛ ط 1، تهـران، انتشـارات میراث مکتوب، 
1394، ج 1، ص 465(

یخ جهانگشای، ج 1، ص 136. 14. تار
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ی )حکــ 558-599ق( و کوتـوال دژ  ی دربـار سـلطان غیاث الدیـن غـور تاج الدیـن عثمـان مرغینـی( وزار
یان بودند، به مغوالن تقرب جسـتند و نزد ایشـان منزلتی درخور یافتند. مدتی پس  َخْیسـار از جانب غور
ی تسخیر دژ خیسار یرلیغی برای رکن الدین خیسار  از آنکه چنگیز به توصیۀ مشاورانش به دلیل دشوار
ی کنـد و فرمانـروای آنجـا باقـی بمانـد،15  فرزنـد تاج الدیـن مرغینـی فرسـتاد و از او خواسـت کـه فرمان بـردار
فرزند/نـوادۀ دختـری او شـمس الدین محمـد بـن ابی بکر کـرت )حکـ 643-676ق( به واسـطۀ فرمانی که 
یافـت کـرده بـود، بر »شـهر هرات و  ی در ی و از منگـو قـاآن )649-657ق( فرزنـد تولـوی در سـال تاجگـذار
توابـع او چـون جـام و باخـرز و کوسـویه و خـره و فوشـنج و آزاب و تولـک و غـور و فیروزکـوه و غرجسـتان و 
یاب و مرجق تا آب آموى و اسفزار و فراه و سجستان و تکیناباد و کابل و تیراه و بستستان  مرغاب و فار
 از »توابع هرات« به 

ً
کم شد.16 خواف نیز که در آن زمان احتماال و افغانستان تا شّط سند و حّد هند« حا

شمار می آمده، بدین وسیله داخل در ملک آل کرت شده است.

گـو )حکــ 654-663ق( بـرادر منگـو قـاآن بـرای تثبیـت قـدرت مغـوالن در ممالـک غربـی  زمانـی کـه هال
ی به ایران روانه شده بود، شمس الدین کرت اولیِن ملوک دست نشاندۀ ایران بود که به خدمت  امپراطور
او رسـید و او را در مرغزار کان گل در حوالی سـمرقند در شـعبان 653 مالقات کرد. در این ایام گروهی از 
مردم شهر که عطاَمِلک جوینی ایشان را رنود خوانده، اما ظاهرًا گروهی مردم آزاده و غیور بودند،17 خواف 
یـۀ کنونـی( از فرمـان امیران مغولی سـرپیچی می کردند،  را متصـرف شـده و ماننـد تـون و زاوه )تربـت حیدر
گو بر ایشـان دسـت یافتند و مردم آن  ولی سـرانجام در 655ق و پس از هفت روز محاصره سـپاهیان هال

شهر را قتل عام کردند.18

بیر صدیقی؛ ط  ف 721 ق(؛ سـیف بن محمد بن یعقوب هروی )681 ـ بعد از 721ق(؛ به تصحیح محمد ز
َّ
یخ نامۀ هرات )مؤل 15. تار

1، َکلَکته، بپَتسَت مشن، 1362ق، ص 145-144.
یخ نامۀ هرات، ص 170-169. 16. تار

بار ایلخانان در بسیاری از موارد قیام های مردم جوانمرد و آزادۀ بالد ایران در برابر مغوالن را از روی تحقیر و استخفاف  17. مورخان در
یـی و نفـاق مسـتوفیان و کاتبـان، خـود یکـی از موجباتـی اسـت کـه حافـظ را، همـو کـه  رو بـه رنـود و اوبـاش نسـبت داده انـد و ایـن دو
، 1371، ص 232( بـر آن مـی دارد  یـی و نفـاق نقطـۀ مقابـل افـکار اوسـت«، )حافـظ اندیشـه؛ مصطفـی رحیمـی؛ تهـران، نشـر نـور رو »دو
کـه ایـن کلمـه را جانـی نـو بدمـد و از آن مفهومـی مثبـت برسـازد و آن را بـه تـارک اندیشـۀ خـود برکشـد و در جوار عشـق همسـایه گرداند. 
ایـن َجهـد شـاعر شـیرازی البتـه کـه پایـدار مانـد و همـواره پـس از او ایـن مفهـوِم برسـاخته و برکشـیده اش پایگاهـی رفیـع یافـت و کلمۀ 
رنـد پیشـینۀ معنایـی خـود را بـه فراموشـی سـپرد. آنـان کـه بـه تأمـل در اشـعار حافـظ پرداخته انـد، تصدیق می کنند که رند کسـی اسـت 
یـر ایـن چـرخ کبود، ز هر چـه رنگ تعلق پذیـرد آزاد اسـت«. )از کوچۀ  رد، از هیـچ چیـز نمی ترسـد و ز کـه »بـه هیـچ چیـز سـر فـرود نمـی آو
ری از مردم آزاری و  ین کوب.؛ ط 20، تهران، انتشـارات سـخن، 1394، ص 41( رند حافظ در نظر اینان به »دو رندان؛ عبدالحسـین زر
؛  یز اهور کامی و حتی مرگ« )کلک خیال انگیز؛ پرو ر و بیم نداشتن از تهی دستی و نا بونی در برابر ستم و زو گردن ننهادن به بندگی و ز
، 1372( شناخته می شود، اما متأسفانه رابطۀ این کلمه با ادبیات سیاسی عصر نکته ای است که مغفول واقع  ط 2، تهران، اساطیر
یخ  شده و غالب حافظ پژوهان تنها زمینۀ اجتماعی آن را محط نظر و توجه خود قرار داده اند، بی آنکه به زمینۀ سیاسی آن که در توار
یت اسـت عنایت کنند. غرض اینکه  یران و سـایر کارگزاران دولت ایلخانی قابل رؤ ز نگاشـته به دسـِت بیتیکچیان و مسـتوفیان و و
یگر  شـناخت زمینـۀ ایـن کلمـه در ادبیـات سیاسـی آن عصـر می توانـد مـا را در مفهوم شناسـی »رنـد«، ایـن مفهـوم برسـاختۀ حافـظ، یار

اقل از آن مایه می گرفت. باشد و نشان دهد که این مفهوم چگونه در تقابل با اندیشۀ سیاسی عصر قرار داشت یا ال
یخ جهانگشای، ج 3، ص 102. 18. تار
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یـخ خـواف در ایـن اعصـار همـواره صحنـۀ کشـمکش مغـوالن و دست نشـاندگان ایشـان بـا  ی تار بـه هـر رو
رنـود آن نواحـی بـود. ملـک شـمس الدین در شـعبان 676 بـه امـر غـازان در تبریـز مسـموم و مقتـول شـد و 
فرزنـدش رکن الدیـن )حکــ 677-697ق( امـارت یافـت. در حوالی 690 ق19 نیز که امیر نوروز )د 696 ق( 
فرزنـد ارغـون آقـا )د20 ذیحجـۀ 673ق( حکومـت هـرات و توابعـش را بـه فخرالدیـن بـن رکن الدیـن )حکــ 
ی را مأمور سـرکوب پهلوان محمدمحمود چژدی که در خواف سـربرآورده بود کرد.  697-706 ق( داد.  و
البته سرانجام همین ملک فخرالدین در 696 ق برای خوش خدمتی به غازان خان، امیر نوروز را تسلیم 
ی کـرد تـا او را بـه قتـل آوردنـد. پـس از فخرالدیـن که در 24 شـعبان 706 درگذشـت، برادرش  فرسـتادگان و
غیاث الدین )حکـ 707-729ق( به حکومت هرات رسـید. غیاث الدین سـه فرزند داشـت که به ترتیب 
کم  بـه حکومـت رسـیدند. اولیـن ایشـان شـمس الدین محمـد نـام دارد کـه یـک سـال از 729 تـا 730ق حا
ی حکومت به برادرش حافظ بن غیاث الدین )حکـ 730-732ق(  هرات و توابع آن بوده است. پس از و
ی در ادارۀ مملکت سوءاسـتفاده  یان از ضعف و ی نیـز کوتاه بود و غور منتقـل گردیـد. مـدت حکومـت و
ی را در ارگ اختیارالدیـن بـه قتـل رسـاندند. آن گاه حکومـت بـه معزالدیـن حسـین بـن  کـرده و سـرانجام و
ی بزرگ ترین و مشهورترین ملوک آل کرت بوده و بیش  غیاث الدین )حکـ 732-771ق( منتقل گردید. و
ی در حکمرانـی خـود مسـتقل بوده اسـت. )پـس از 736ق/ پس  از همـۀ ایشـان حکـم رانـده و مـدت دراز
ی هـرات رو بـه آبادانـی گـذارد و مأمنـی بـرای حضـور دانشـوران  از مـرگ ابوسـعید بهادرخـان( در عصـر و
و هنرمنـدان و ظریفـان شـرق ایـران گردیـد. جانشـین معزالدیـن فرزنـدش غیاث الدیـن پیرعالـی/ پیرعلی 
)حکـ 771-783ق( آخرین ملوک آل کرت است که دولت خود را به تیمور پرداخت و هم به فرمان او به 

یان درآمد. ی هرات و توابع آن به زیر پرچم تیمور قتل آمد )در 785ق( و پس از و

ابن حسام هروی

زادگاه
گفتـۀ دولتشـاه  کـه از ُمالیـان و ظریفـان و شـاعران نامـدار عصـر خـود بـود، بـه  جمال الدیـن ابـن  حسـام 
سـمرقندی )ح 842 ـ قبل از 896ق( در ناحیۀ )/ رسـتاق( خواف متولد گردیده.20 از پسـوند »بهدادینی« 
که خواند میر )ح 880-942 ه.ق( و عبدالرزاق سمرقندی )816-887ق( به او داده اند، معلوم می شود 
ی زادۀ ده ِبْهدادین21 )از دهات خواف( بوده اسـت.22 همان طور که یاقوت حموی )574 / 575- که و

یرا روایت های مختلفی از آن شده است. یخ دقیق این واقعه به روشنی معلوم نیست؛ ز 19. تار
20. تذکرة الشعراء، ص 226.

ید معنای این کلمه در فارسی بهترین داده )/ أجود عطاٍء( است. )معجم البلدان ، ج 1، ص 767(  21. آن گونه که یاقوت حموی می گو
: فرهنـگ جغرافیائـی ایـران )آبادی هـا(؛ حسـینعلی رزم آرا )1272-1364ق(؛ ط 1،  ز نیـز بـه همیـن نـام پابرجاسـت. )نگـر ایـن ده امـرو

تهران، انتشارات دایرۀ جغرافیایی ارتش، 1328-1339، ج 9، ص 65(
ـف حـدود 857ق(؛ کمال الدیـن عبدالـرزاق بـن اسـحاق سـمرقندی )816-887 ق(؛ ط 1، 

َّ
22. مطلـع سـعدین و مجمـع بحریـن )مؤل

 ] یـخ حبیـب السـیر ]فـی أخبـار أفـراد البشـر تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، 1353-1383، ج 1، ص 125؛ تار
یـر نظر سـیدمحمد دبیرسـیاقی )1298-1398ش(؛ با  ـف 927-928ق(؛ خواجـه غیاث الدیـن خوانـد میـر )ح880-942ق(؛ ز

ّ
)مؤل
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626 ه.ق( گفتـه در اعصـار قبـل از حملـۀ مغـول، ایـن ده از توابـع زوزن بـه شـمار می رفته اسـت و شـاید بر 
همیـن پایـه باشـد کـه یوسـف اهـل )زنـده در 837ق( ابـن  حسـام را بـه زوزن نسـبت کرده اسـت.23 یاقوت 
قطعـه ای از ابوالحسـن عبدلکانـی زوزنـی )پـدر ادیـب و شـاعر نامـی: ابومحمـد عبـداهلل بـن محمـد بـن 
یوسـف متوفـای 431ق( نقـل کـرده کـه در عیـن اعتـراف بـه نیکویـی و پیراسـتگی ایـن ده مردمـان آنجـا را 

سرزنش نموده است.24

زاد روز
یـم. راه  یـخ والدت ابـن  حسـام دانسـته نیسـت و بـرای تخمیـن تقریبـی آن دو راه در پیـش دار متأسـفانه تار
یخ فوتش 737ق  اول اینکـه بـه گفتـۀ دولتشـاه سـمرقندی کـه قدیم ترین شـرح حال او را به قلـم آورده و تار
ی )نظام الدیـن( در ایام حیات  دانسـته اعتمـاد نماییـم. در ایـن صـورت و بـا در نظـر گرفتن اینکه نـوادۀ و
ی نگاشته،25 می توان احتمال  یاض الفتیان را به خواست و او مردی فاضل و کمال یافته بوده و کتاب ر
یافته است. پس می بایست به تقریب متولد نیمۀ  ی عمری دراز کرده و ایام کمال نوادۀ خود را در داد که و
ی )ـ بعد از 89ق( آورده و  قرن هفتم، حدود سـال های 640-650 باشـد. نیز از حکایتی که َزْمچی َاْسـِفزار
می بایست در سال های 725 تا 729ق واقع گردیده باشد، ابن  حسام از فرزند خود به گونه ای یاد می کند 
گر نه مردی مجتمع که الاقل جوانی شـارخ بوده اسـت و پدر می خواسـته که سـه  ی ا که نشـان می دهد و

پایۀ زرین وزین و ثقیل برای او فرستد تا »از آن متمتع گردد«.26

ِکرُة الُشعراِی دولتشاه سمرقندی قابل 
ْ

یخ منقول از تَذ اما با توجه به آنچه که پس از این خواهیم گفت، تار
یخی پس از 749ق مربوط دانسـت و حاجت  اعتماد نیسـت و سـالمرگ ابن  حسـام را می بایسـت به تار
ی نقـل کردیـم، آنقـدر از دقـت برخـوردار  بـه گفتـن نیـز نیسـت کـه حکایاتـی ماننـد آنچـه از زمچـی اسـفزار
نمی باشند که بخواهیم پایۀ چنین بررسی هایی را بر آنها قرار دهیم. بنابراین و با در نظر گرفتن سال های 
یخ والدت او را حوالی دهۀ  حضور او در دربار دهلی )قبل از 727ق(27 درسـت تر به نظر می رسـد که تار

آخر سدۀ هفتم بدانیم.

ل الدیـن همایـی )1278-1359ش(؛ ط 4، تهـران، انتشـارات خیـام، 1380، ج 3، ص 379( البتـه در ایـن دو کتـاب دو  مقدمـه جال
یسـندۀ  ضبط متفاوت و مصّحف از بهدادین درج شـده که به ترتیب بهداون و بهددان هسـتند. حافظ ابرو )- 833 ق( مورخ و نو
شـهیر نیز زادۀ این ده بوده اسـت. در مصدر ذیل به هر سـه نسـبت وی اشـاره شـده اسـت، )صحف ابراهیم؛ علی ابراهیم خان خلیل 

، رقم 98( )ح 1145-1208ق(؛ برلین، کتابخانۀ سلطنتی، شمارۀ 663 فارسی، ب 53 ر
بنیـاد فرهنـگ  انتشـارات  تهـران،   ،1 یـد؛ ط  به کوشـش حشـمت مؤ )زنـده در 837ق(؛  اهـل  ل الدیـن یوسـف  فرائـد غیاثـی؛ جال  .23

ایران زمین، 1358، ج 1، ص 18.
24. معجم البلدان، ص 767.

25. تفصیل این مطلب در آینده خواهد آمد.
ف 897-899ق(؛ معین الدین َزْمچی َاْسِفزاری )- بعد از 899ق(؛ با تصحیح و 

َّ
26. روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات )مؤل

حواشی و تعلیقات محمدکاظم امام؛ ط 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1338-1339، ج 2، ص 3.
27. در ادامه در این باره سخن خواهیم گفت.



آینۀ پژوهش  191
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

مقــــــــــــــــــاله
76علم و ادب  در دربار آلکرت

تحصیالت
از تحصیـالت او اطـالع چندانـی در دسـت نیسـت. تنهـا بـا توجـه بـه گفتـۀ خـود او در کتـاب المفّضـل 
ی بوده اسـت.29 مابژنابادی کتاب  می دانیـم کـه فصیح الدیـن محمـد بـن عمر مابژنابادی28 از اسـتادان و
فرائـد التفسـیر را نگاشـته کـه ایکنجـی از آن یـاد کـرده اسـت.30 مـا دو نسـخه از ایـن اثـر را می شناسـیم کـه 
یکـی در کتابخانـۀ مـوزۀ توپکاپـی )مجموعـۀ احمـد سـوم( اسـتانبول و دیگـری در کتابخانـۀ راشـد افندی  
کـه شـرف الدین ِطْیبـی )ـ 743ق( در  ی بـوده  ی می شـود.31 منزلـت ایـن کتـاب بـه قـدر یـه نگهـدار قیصر
ی از بزرگان و صاحب نظران برترین حاشیه ای است که بر کتاب  نوشتن فتوح الغیب که به اذعان بسیار
ف آن »الشیخ فصیح الدین)رحمه اهلل( با 

ّ
مهم الکّشـاف نگاشـته شـده، بسـیار از آن بهره گرفته32 و از مؤل

احتـرام یـاد کـرده اسـت.33 شـهاب الدین احمـد حسـینی ایجـی نیز )زنـده در 820ق( در توضیـح الدالئل 
منقوالتی از این کتاب آورده34 که نشان می دهد این کتاب در حوزۀ علمیـ  فکری شیراز در سدۀ نهم که 

مهم ترین مدارس فکری ایران در آن عصر بوده، کتابی مورد مراجعه و مطالعه بوده است.

سفر به دیار هند
همان طور که پیش تر گفتیم، خراسان در قرن هفتم دستخوش ناامنی و پریشانی بود و چه بسا به همین 
سـبب و نیز خبر بخشـش های سـلطان دهلی35 بود که ابن  حسـام به دربار تغلق شـاهیان )سلسـلۀ سـوم 

زون بوده است.  ینی برمی آید که مابژناباد در نزدیکی زو 28. مابژناباد نیز همچون بهدادین از دهات تابعۀ خواف بوده است. از گفتۀ جو
یـخ جهانگشـای، ج 2، ص 134( از دیگـر بزرگانـی کـه بـه ایـن ده منسـوب اند یکـی رکن الدیـن خوافـی )746-834ق( و دیگـری  )تار
: سایه به سایه؛ نجیب مایل هروی؛ ط 1، تهران،  نظام الدین مشهور به پبر تسلیم )د 737ق( را می شناسیم. )برای احوال ایشان نگر

، 1378، ص 240 به بعد( نشر گفتار
له لی(، شـمارۀ  29. المفّضـل فـی شـرح المفّصـل؛ محمـد بـن حسـام هـروی )زنـده در 751ق(؛ اسـتانبول، کتابخانـۀ سـلیمانیه )خزانـۀ ال

. 3449، برگ 11 ر
30. کشـف الظنون عن أسـامی الکتب والفنون؛ مصطفی بن عبد اهّلل ایکنجی )1017-1067ق(؛ تصحیح محمد شـرف الدین یالتقایا 

رفعت بیکله الکلیسی؛ ط 1، استانبول، مطبعة وکالة المعارف، 1360-1362، ج 2، ستون 1242. و
 .31Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Arabça Yazmalar Kataloğu. KARATAY, F. E. İstanbul, Topkapi Sarayi Müzesi, 

1962-69، I, 477; Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça ve Arapça. KARABULUT, A. yazmalar kata-
loğu. Kaysei, Raşid Efendi Kütüphanesi, 1995، I I, 435.

یة، دارالعقبة، 1422، ج 4، ص  یخ التراث اإلسامی فی مکتبات العالم؛ علیرضا قره بلوط و احمد طوران قره بلوط؛ قیصر معجم التار
.3009

ْیبی )- 743ق(؛  : فتوح الغیب فی الکشـف عن قناع الّریب؛ شـرف الدین حسـین بن عبداهّلل الّطِ 32. برای اسـتقصای این موارد نگر
یم، 1434، ج 17، ص 286- المحّققة تحت إشـراف محّمد عبدالرحیم سـلطان العلماء؛ ط 1، دبی، جائزة دبی الدولیة للقرآن الکر

.287
یب، ج 16، ص 642. 33. فتوح الغیب فی الکشف عن قناع الّر

ل الدین الحسینی الشافعی اإلیجی  34. فضائل الثقلین من کتاب توضیح الدالئل علی ترجیح الفضائل؛ شهاب الدین أحمد بن جال
یب بین المذاهب اإلسـالمیة، 1428، ص  )حیـًا 820ق(؛ تحقیـق حسـین الحسـنی البیرجنـدی؛ ط 1، تهـران، المجمـع العالمی للتقر

.197
ران و کشتی شکستگان به امید عواطف و مراحم او از خراسان و عراق  ، من اّوله الی آخره، عظما و کبرا و هنرو 35. »... در پادشاهی او
یخ فرشته؛  یاده از آنچه تصور کرده بودند نوازش ها می یافتند ...«. )تار راء الّنهر و عربستان و ترکستان به هندوستان می آمدند و ز و ماو
فرشته، محمدقاسم هندوشاه بن غالمعلی استرآبادی )ح 960-پس از 1033ق(؛ تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات محمدرضا 



191  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

مقــــــــــــــــــاله
علم و ادب  در دربار آلکرت 77

غ خان که با عنوان سـلطان 
ُ
ی قصیده ای در مدح غیاث الدین ُال از سـالطین مسـلمان دهلی( کوچید. و

محمد )حکـ 725-752ق( به تخت نشسته بود، سرود و هنگامی که مطلع قصیده را بر او خواند، مورد 
ی قرار گرفت و با ظرافتی که به خرج داد، به اندازۀ قامتش از سلطان صره های زر  عنایت و تفقد بسیار و
ی را بسـیار  یافـت کـرد. رفتـار ظریـف ابـن  حسـام توجه سـلطان محمد را برانگیخت و موجب شـد که و در
ی حکایتی نقل  ی از ظرافت هـای و بـه خـود نزدیـک نمایـد و ندیـم خاص خود قرار دهد.36 َزْمچی َاْسـِفزار

کی از عنایت بسیار سلطان محمد به اوست.37 کرده که حا

کثر در سال چهارم سلطنت سلطان محمد دربار او را ترک گفت و به هرات  با این همه ابن  حسام حدا
رفت و به دربار آل کرت پیوست. شاید علت مهاجرت او عالوه بر تمایل به بازگشت به وطن، رفتارهای 
گیـری )دئوگیری( در 727ق  ی مردم دهلی به دوا نامعقـول سـلطان محمـد باشـد، ماننـد کوچاندن اجبار
کـه دولت آبـاد نـام گرفتـه بـود که نارضایتی مردم و شـورش ها و ناآرامی های ممتد را در ادامه داشـت. طبع 
ک سـلطان نیـز کـه »هیـچ هفتـه اى نبـود کـه موّحـدان و مشـایخ و سـادات و صوفـی و  تنـد و روحیـۀ سـفا
قلندر و نویسـنده و لشـکرى را سیاسـت نفرماید و خونریزى نکند«38 و شـاید نسـبت به ابن  حسـام متغّیر 
قیه 

ُ
شـده باشـد، ممکن اسـت از موجبات این مهاجرت باشـد. به هر حال ظاهرًا ابن  حسـام در دربار ُتغل

چنـدان پایـه ای نیافـت؛ چـه اینکـه ضیاءالدیـن َبَرنـی )ح 684-758ق( مـورخ دربـار سـلطان محمـد و 
ی نبرده است.39 این در حالی  یخ فیروزشاهی نامی از و جانشینش فیروزشاه )حکـ 752-790ق( در تار
ی از  ی نویسـندۀ معاصر فیروزشـاه در مجموعۀ لطایف و سـفینۀ ظرایف اشعار اسـت که سـیف جام هرو
ابن  حسام آورده و نیز قطعه ای از موسی فلکی که در پاسخ به ابن  حسام سروده را مندرج کرده است.40 
ی زنده بوده که سـید مطهر شـاعر  همچنین گفتنی اسـت که خاطرۀ ابن  حسـام در دربار فیروزشـاه به قدر
ی چـون کمال الدیـن اسـماعیل اصفهانـی )568- ی در قصیـده ای او را در ردیـف شـعرای نامـور دربـار و

635ق( قرار داده و گفته:
کشــــــــور هند این  ز در  امرو تو  اقبال  به  چه در ابداع قوافی، چه در انشــــــــای بحورمن 

کمالم به سپاهان، چو جمالم به هری چون بدیع از همدان، چون رضی از نیشابور41چو 

نصیری؛ ط 1، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1387، ج 1، ص 447.
یخ حبیب السیر، ج 3، ص 473. 36. تار

ف 897-899ق(، ج 2، ص 3-1.
َّ
37. روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات )مؤل

یخ فرشته، ج 1، ص 449. 38. تار
39. بـرای بررسـی بیشـتر در این بـاره می تـوان بـه ایـن پایان نامـه مراجعـه کـرد: بررسـی ادبیـات فارسـی در هنـد در دورۀ تغلـق ]شـاهیان[؛ 
شعیب اعظمی؛ به راهنمایی دکتر سیدامیر حسن عابدی )1300-1390ق(؛ بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی، اطالع ما 
از این پایان نامه با اسـتفاده از بیانات شـفاهی دکتر اکبر ثبوت و یادداشـت پایان نامه های تحصیلی گروه زبان و ادبیات فارسـی در 

یۀ گزارش میراث، سال اول، شمارۀ هشتم، 1385 بوده است. نشر
ردینـ   40. »مجموعـۀ لطایـف و سـفینۀ ظرایـف منبعـی کهـن در شـعر فارسـی و صنایـع ادبـی«؛ عارف نوشـاهی؛ معارف؛ شـمارۀ 46، فرو

تیر 1378، ص 59، ص 64.
«؛ احمد گلچین معانی؛ جستارهای نوین ادبی؛ شمارۀ 6 و 7، تابستان و پاییز 1345، ص 113. .41 »سید مطهر
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بازگشت به وطن
ورود ابـن  حسـام بـه هـرات مقـارن بـوده اسـت42 بـا جلـوس شـمس الدین بـن رکن الدیـن کـرت کـه در اواخر 
کـه سـاخت آن و  یخـی سـرود  یـخ جلـوس او مـاده تار سـال 829ق بـه تخـت نشسـت. ابـن  حسـام در تار
موافقتش با عبارات رسـمی که برای سـالطین در آن روزگار بکار می گرفتند، توجه گروهی را برانگیخت و 

یخ ثبت افتاد. آن قطعه چنین است: در تذکره ها و توار

زمانـــــــــنا کرت  الدیــــــــن   بشـــــــــمس  فلـــــــــکه أضاء  المرادات  بحـــــــــر  فــــــــی  أجرى  و 

ملــــــــــــکه مبداء  یــــــــخ  تار عجــــــــب  من  د ملـــــــــــکه«و 
ّ
یوافــــــــق قــــــــول النــــــــاس »خل

د نشد که دوماهی بیش نپایید، اما این قطعه نام سرآیندۀ 
ّ
ک َمِلک شمس الدین نه تنها مخل

ْ
هر چند ُمل

ـد کـرد وسـتایش دیگـران را برانگیخـت. عبدالـرزاق سـمرقندی دربـارۀ ایـن قطعـه می گویـد: و 
ّ
خـود را مخل

یخـی کـه بـه حسـاب حـروف جمـل در مبـادى جلـوس پادشـاهان گفته انـد، زعـم کاتـب آن اسـت کـه  توار
مانند این کم واقع شده باشد«.43

با خاندان شیخ جام
ابـن  حسـام همـواره بـا معین الدیـن جامـی )ـ 783ق( کـه از علمـای ذی نفـوذ خراسـان و از احفـاد شـیخ 
ی  ی زمانـی کـه بـه هنـد کوچیـده بـود مکتوبـی بـرای و احمـد جـام )440-536ق( بـود ارتبـاط داشـت.44 و
فرسـتاد45 و در آن از حـق صحبـت پیشـین یـاد کـرد و متذکـر شـد هـر چنـد کـه قصـد مراجعـت دارد، امـا 
ی در دست است که از جانب امیری به نام  »ملک معّظم« او را معاف نمی دارد. همچنین مکتوبی از و
محمـد بهـرام بـه معیـن الدیـن جامـی نوشـته اسـت.46 ایـن دو مکتـوب را یوسـف اهل )زنـده در 837 ق( 
در فرائد غیاثی ثبت کرده اسـت، اما از آن رو که در باب ششـم این کتاب قرار گرفته اند، تا کنون به طبع 

نرسیده اند.47

معین الدین جامی نامه ای به شاه شیخ ابواسحاق اینجو )حکـ 740-758 ق( دارد و در آن از فرستادۀ 
کـرده اسـت.48 از طرفـی مرحـوم اسـتاد  کـه او را »سـاللة المشـایخ شـیخ جمال الدیـن« نامیـده یـاد  خـود 

ف 897-899ق(، 
َّ
42. این معنا از ظاهر عبارات زمچی اسفزاری استفاده می شود. )روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات )مؤل

ج 2، ص 1(
گاه، 1370، ص  یل؛ ترجمۀ ابوالحسـن َرده؛ ط 1، تهران، مؤسسـۀ انتشـارات آ ، چ. پ. ملو یخ زمین لرزه های ایران؛ ن. ن. امبرسـز 43. تار

.54
یخ حبیب السیر، ج 3، ص 386. : تار بارۀ او نگر 44. در

ل الدین یوسف اهل )زنده در 837ق(؛ تهران، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شمارۀ 4756،  45. فرائد غیاثی )دست نوشت(؛ جال
ص 491.

46. فرائد غیاثی )دست نوشت(، ص 505.
ین کتاب را در دو جلد به طبع رسانده است. ید تنها پنج باب آغاز 47. دکتر حشمت مؤ

48. فرائد غیاثی، ج 1، ص 100.
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ی  کـه گروهـی از بـزرگان از جملـه ابـن  حسـام بـه خواسـتار محمدامیـن خنجـی از جنگـی خبـر می دهـد 
ی در آن مطالبی به یادگار نوشته اند.49 یادداشت ابن  حسام  قطب الدین مطهر بن عبدالرحمن نیشابور
در ایـن جنـگ دربردارنـدۀ مطالـب متعـددی اسـت کـه بـا خـط خـوش خـود بـه یـادگار گذاشـته بـوده و از 
ی )670-756 ق(50 داشـته ارائـه  جملـه گزارشـی از مناظـره ای کـه بـا قاضـی مجدالدیـن اسـماعیل شـیراز
کرده اسـت. این تقارن موجب می شـود که احتمال قوی بدهیم »شـیخ جمال الدین« که به نمایندگی از 

ی باشد. جانب معین الدین جامی به نزد شاه شیخ ابواسحاق رفته، همین ابن  حسام هرو

ابن حسام و عبید زاکانی 
کانـی )ـ 772 ھ.ق( بـا عنـوان  ی همـان دو مکتوبـی کـه در کلیـات عبیـد زا مشـهورترین مکتوبـات قلنـدر
ی آمده است.  هر چند همواره این احتمال مطرح می شده  انشاء شهاب قلندر و پاسخ ابن حسام الهرو
یه سـاخته اسـت،  اما اسـتاد شـفیعی  ی مکتوبات قلندر که عبید خود این دو نامه را به قصد نقیضه سـاز
کـه »ایـن  یخـی شـهاب الدین قلنـدر )ـ 725 یـا 726 ھ.ق( نشـان داده  کدکنـی بـا شناسـایی هویـت تار
یخـی نگارنـدۀ مکتـوب دوم، بر  احتمـال چنـدان قـوی نیسـت«.  مـا نیـز در اینجـا بـا شناسـاندن هویـت تار

کید می نمائیم. این مدعا تأ

در قبـل نشـان دادیـم کـه ابن حسـام سـفیر معین الدیـن جامـی در دربـار شـاه شـیخ ابواسـحاق بـوده و در 
ی مصاحبت داشـته اسـت. شـهاب الدین قلندر نیز آنگونه که اسـتاد  شـیراز با قاضی مجدالدین شـیراز
شـفیعی کدکنـی نشـان داده بـا همیـن قاضـی  مجدالدیـن در ارتبـاط بـوده و او را مدح گفته اسـت، لذا به 
هیچ وجه دور نیست که مکتوب شهاب الدین در شیراز به دست ابن حسام افتاده باشد و او به سبک 
قلندران و برای آزمایش طبع پاسخی برای آن انشاء کرده باشد. ظاهرا عبید نیز که خود مقیم شیراز بوده 
ی را نباید  این نامه را دیده و پسـندیده و در نوشـته های خود نقل کرده اسـت. بنابر این مکتوبات قلندر

از تألیفات عبید، بلکه از منقوالت او شمرد.

میراث شعری
اشـعار باقیمانـده از ابـن  حسـام همـواره کمیاب بوده اند؛ بـه گونه ای که علی ابراهیم خـان خلیل می گوید: 
کنـون بـر صحایف روزگار نیسـت«.51 غیـر از مطلع قصیده ای که ابن  حسـام در  »اشـعار بسـیار گفتـه، امـا ا

یم. یر کم نداشته است خبری ندار ز ز از این جنگ که به احتمال در نفاست از بیاض تاج الدین احمد و 49. متأسفانه امرو
: شـّد اإلزار فـی حـّط األوزار عـن زّوار المـزار )اتمـام در 791 ق(؛ معین الدیـن ابوالقاسـم جنیـد شـیرازی؛ بـه تصحیـح و  بـارۀ او نگـر 50. در
ینی و عباس اقبال؛ طهران، چاپخانۀ مجلس، 1327، ص 423-426 و مراجعی که در تعلیقات آن آمده است.  تحشیۀ محمد قزو
رده،  وی هموسـت که حافظ در قطعۀ مشـهوری که در آن از بزرگان شـیراز در عهد سـلطنت شـاه شـیخ ابواسـحاق ذکری به میان آو
یخ وفات او را درج کرده اسـت،  وی را »مربی اسـالم« خوانده و گفته که »قاضیی ِبْه از او آسـمان ندارد یاد«. همچنین در قطعه ای تار
یـز ناتـل خانلـری؛ چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات خوارزمـی،  )دیـوان حافـظ؛ حافـظ )ح 713 تـا 720-792ق(؛ تصحیـح و توضیـح پرو

1362، ج 2، ص 1065، ص 1075.
، رقم 98. 51. صحف ابراهیم، ب 53 ر
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یخی که برای جلوس شـمس الدین کرت ساخته  مدحت سـلطان محمد تغلق شـاه سـروده و نیز ماده تار
ی دسـت یافـت. یکی از آن  و در قبـل بـه آنهـا اشـاره کردیـم، بـا جسـتجو می تـوان بـه اشـعار دیگری نیز از و
جملـه کـه بـه گفتـۀ دولتشـاه سـمرقندی خواجـه عبدالقـادر مراغـی )758-838ق( تصنیفـی و قولـی )/ 

ی( بر آن ساخت52 غزل مستزادی بوده است با این مطلع: آواز
آن کیست که تقریر کند حال گدا را در حضرت شاهی53

ف 741ق( قدیمی ترین روایت این ابیات 
َّ
محمد بن بدر جاجرمی54 در مونس األحرار فی دقائق األشعار )مؤل

را بـه دسـت داده اسـت. نکتـۀ مهمـی کـه در اینجـا بایـد مـورد توجه قرار گیرد این اسـت که در مونـس األحرار 
این اشـعار به جمال الدین همدانی منسـوب شـده اسـت. وقتی که نسـخۀ مصحح و مطبوع این کتاب را 
مطالعه می کردم، احتمال دادم که اشتباهی از جانب مصحح صورت گرفته و کلمۀ »البهدادنی« در متن 
نسـخه را »الهمدانی« خوانده اسـت، اما پس از مراجعه به نسـخۀ اسـاس تصحیح معلوم شـد که این کلمه 
آشـکارا »الهمدانی« خوانده می شـود، اما با توجه به اینکه در فهرسـت مندرج از مؤلف در آغاز کتاب نامی 
از شاعری به نام جمال الدین همدانی نیامده و در عوض از »ابن  حسام« یاد شده و تمامی منابع به اتفاق 
این ابیات را از ابن  حسـام آورده اند و در هیچ کجا از شـاعری به نام جمال الدین همدانی سـراغ نداده اند، 

باید پذیرفت که این تصحیف در اصل نسخه راه یافته است و باید قیاسًا تصحیح شود.55

گرفـت.  کـه از قدیمی تریـن نمونه هـای قالـب مسـتزاد اسـت،56 از همـان ابتـدا مـورد توجـه قـرار  ایـن غـزل 
جاجرمی غزلی مستزاد از سیف الدین هندوی نقل کرده که در پاسخ به غزل ابن  حسام سروده است. این 
سیف الدین هندوی می بایست همان واعظ هرات باشد که فصیح خوافی )777ـ  بعد از 845ق( وفات 

پرسـت محمدرضا  52. این تصنیف در شـوق نامه )بازخوانی تصنیف های منسـوب به عبدالقادر مراغی(، گروه عبدالقادر مراغی، سر
رش فکری کودکان و نوجوانان ـ آوای باربد، 1390ش نیامده اسـت. شـوق نامه  یان، تهران، کانون پرو یشـی، خواننده همایون شـجر درو
لحان کلیاتی، 1995م  مشتمل بر 24 تصنیف منسوب به مراغی است که از خواجه عبدالقادر مراغی، روؤف یکتا، استانبول، داراأل
و آرشـیو کتابخانـۀ کنسـرواتوار موسـیقی کالسـیک تـرک ـ اسـتانبول، آرشـیو کتابخانـۀ مرکـز فرهنگـی آتاتـورک ـ اسـتانبول برگرفتـه شـده 

است. البته رؤف یکتا از 32 تصنیف یادکرده که 8 تای آنها به دست گروه عبدالقادر مراغی نیفتاده است.
53. تذکرة الشعراء، ص 226. همه جا این غزل با یک پاره مصراع مستزاد پس از هر مصراع اصلی روایت شده است، اما تهانوی روایتی 
: کشـاف اصطلحـات العلـوم و الفنـون؛ محّمدعلـی بـن علـی  از آن بـه دسـت داده کـه مشـتمل بـر دو پاره مصـراع مسـتزاد اسـت. )نگـر
بیـة عبداهّلل  تهانـوی )- 1158ق(؛ تقدیـم و اشـراف و مراجعـه د. رفیـق العجـم؛ تحقیـق د. علـی دحـروج؛ نقـل النـّص الفارسـی إلـی العر
یناتـی؛ ط 1، بیـروت، مکتبـة لبنـان ناشـرون، 1416، ج 2، ص 1534( صـورت اصلـی مسـتزاد  الخالـدی؛ الترجمـة األجنبیـة د. جـورج ز
: مجموعـۀ نعمـت خـان عالـی؛ محمـد عالی شـیرازی  در سـفینه ها و بیاض هـا و جنگ هـای بسـیاری آمـده اسـت. )بـرای نمونـه نگـر
ف قبل از 1098ق(؛ 

ّ
)نعمت خان عالی /-1122ق(؛ تهران، کتابخانۀ مجلس سنا، شمارۀ 1150، ص 231-232؛ سفینۀ صامت )مؤل

محمدصادق بروجردی )متخلص به صامت(؛ تهران، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، شمارۀ 13463، ص 578(
54. وی فرزند شاعر نامدار اوایل عصر ایلخانی بدر جاجرمی )- 686ق( بوده است.

ینی احتمال داده که نسـخۀ مونس األحرار به خط خود مؤلف اسـت، اما چندان  55. در اینجا الزم اسـت بیفزایم که هر چند عالمۀ قزو
نمی توان بر این احتمال اعتماد کرد.

 : 56. مبتکر مستزاد را مسعود سعد سلمان دانسته اند و باید دانست که مستزادهای منسوب به عطار و مولوی مجعول هستند. )نگر
ینش و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی؛ ط 8،  ل الدین محمد بلخی )604-672ق(؛ مقدمه، گز غزلیات شمس تبریز؛ موالنا جال

تهران، انتشارات سخن، 1387، ج 2، ص 1367-1365(
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ف 741ق(، تهران، کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم 
َّ
غزل مستزاد ابن  حسام در مونس األحرار فی دقائق األشعار )مؤل

انسانی دانشگاه تهران، شمارۀ 5 عکسی.
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او را در سـنۀ 777ق ضبط کرده و از فرزندش شـیخ اإلسـالم که به سـال 833ق وفات یافته نیز یاد کرده 
اسـت.57 جاجرمی پس از غزل هندوی غزل مسـتزاد دیگری از موالنا عزیزالدین آورده که بر وزن و سـیاق 
غـزل ابـن  حسـام اسـت. دور نیسـت کـه عزیزالدین نیز همان خواجـه عزیزالدین بن خواجه شـهاب الدین 

سق از دیوانیان ملک غیاث الدین کرت باشد که در مجمل فصیحی از او یاد شده است.58

ـف 
َّ
یخنامـۀ هـرات )مؤل ی )681 ـ بعـد از 721ق( نیـز کـه از معاصـران ابـن  حسـام اسـت و تار سـیف هـرو

721ق( را قبل از درگذشت او تمام کرده در این کتاب به مناسبت چند بیتی از او را درج کرده است.59 
یـاض الشـعراء بـدو منسـوب شـده اسـت.60 در ایـن غـزل بیتی آمده  غزلـی نـو نیـز در عرفـات العاشـقین و ر
کـه شـیخ بهایـی )953-1030ق( در مسـّمط مخّمسـی کـه در تضمیـن غزل مشـهور خیالـی بخارایی )ـ ح 

862ق( سروده از آن نیز بهره گرفته است.61

بیشترین ابیات ابن  حسام در مجموعۀ لطافت و منظومۀ ظرافت گرد آمده است. این جنگ که به خط 
کاتبی به نام محمودشـاه نقیب در شـیراز به سـال 827 هجری کتابت شـده، شـش غزل از ابن  حسـام را 
ی )کاتب الملک( به نقل از ابن  حسام آورده و از  در خود جای داده است.62 غزل دیگری نیز بایزید دور
ی بسـیار سازگاتر است احتمااًل  آنجا که در دیوان ابن  حسـام خوسـفی نیسـت و با سـبک ابن  حسـام هرو
ی نویسـندۀ معاصر فیروزشـاه در مجموعۀ  ی باشـد.63 پیش تر نیز اشـاره کردیم که سـیف جام هرو از هرو
ی از ابن  حسـام آورده و نیز قطعه ای از موسـی فلکی که در پاسـخ به ابن  لطایف و سـفینۀ ظرایف اشـعار
ی که باید در اینجا به آن اشاره کنیم، نسخۀ شمارۀ   حسام سروده را مندرج کرده است.64 آخرین مصدر
109 کتابخانۀ شخصی سعید نفیسی است که بر اساس آنچه در فهرست نامگوی آن به قلم ایرج افشار 
آمـده اسـت، دربردارنـدۀ 283 بیـت از غزلیـات ابـن  حسـام بـوده کـه نفیسـی به خـط خود گـردآوردی کرده 

ـ بعـد از 841ق(؛ مقدمـه، تصحیـح و تحقیـق محسـن  احمـد بـن محمـد بـن یحیـی فصیـح خوافـی )777  مجمـل فصیحـی؛   .57
، 1386، ج 3، ص 973؛ ج 3، ص 1118. ناجی نصرآبادی؛ ط 1، تهران، اساطیر

58. مجمل فصیحی، ج 2، ص 888.
یخ نامۀ هرات، ص 84. 59. تار

60. تذکـرۀ عرفـات العاشـقین و عرصـات العارفیـن؛ تقی الدین محمـد اوحدی دقاقی بلیانی )973ـ  بعد از 1042ق(؛ تصحیح ذبیح اهّلل 
صاحبـکاری و آمنـه فخراحمـد بـا نظـارت علمـی محمـد قهرمـان؛ ط 1، تهران، انتشـارات میراث مکتوب با همـکاری کتابخانه، موزه 
یاض الشعراء؛ علیقلی بن محمدعلی والۀ داغستانی )1124- و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1389، ج 1، ص 404؛ تذکرۀ ر

، 1384، ج 1، ص 146. 1170ق(؛ مقدمه، تصحیح و تعلیق، محسن ناجی نصرآبادی؛ ط 1، تهران، اساطیر
61. در احـوال و اشـعار فارسـی شـیخ بهایـی؛ سـعید نفیسـی )1274-1345ش(؛ ط 1، تهـران، چاپخانـۀ اقبـال، 1316، ص 136-135. 
ایـن مخمـس بـه صـورت ناقـص آمـده اسـت. صـورت کامـل آن را در اینجـا ببینید: کلّیات اشـعار فارسـی و موش و گربه؛ شـیخ بهایی 
؛ ط 1، انتشارات کتابفروشی محمودی، 1336، ص 79-78. )953-1030ق(؛ به تصحیح و مقدمه و پیوست مهدی توحیدی پور

62. »مجموعـۀ لطافـت و منظومـۀ ظرافـت« )جنـگ محمـود شـاه نقیـب(؛ به کوشـش جـواد بشـری؛ نسـخه پژوهی، دفتـر سـوم، تهـران، 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، پاییز 1385، ص 571.

کاتـب الملـک/-986ق(؛ تهـران، کتابخانـۀ مرکـزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران، شـمارۀ 2448،  ری ) یـد َدو 63. مجمـع الشـعراء؛ بایز
ص 14-13.

ردین ـ تیر  64. مجموعۀ لطایف و سـفینۀ ظرایف منبعی کهن در شـعر فارسـی و صنایع ادبی؛ عارف نوشـاهی؛ معارف؛ شـمارۀ 46، فرو
1378، ص 59، ص 64.
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بوده،65 اما متأسفانه امروز خبری از این نسخه در دست نیست.

با توجه به ابیات معدودی که از ابن  حسام مانده نمی توان دربارۀ پایگاه شعری او اظهارنظر دقیقی کرد، 
ی که خود از بستگان دربار ملک معزالدین حسین  اما مظفر خوافی، شاعر و شعرشناس قریب العهد و
یافت کـه مقصود  بـوده، شـعر ابـن  حسـام را »بـر اقـران او تفضیـل« می کـرده اسـت.66 به روشـنی نمی تـوان در
« چـه کسـانی هسـتند، امـا احتمـااًل شـاعران دربـار ملـک شـمس الدین و ملـک حافـظ و اوایل  از »اقـران او

دولت ملک معزالدین مراد باشد.

میراث علمی - ادبی
او  آثار  آثار منظوم و منثور نیز دست داشت و خوشبختانه برخی  ابن  حسام عالوه بر شعر در تألیف 
الفرائض(67 است.  آثار منظومه ای در مباحث فقهی ارث )/ علم  از این  امروز در دست است. یکی 
گردیده  کشف و بر اساس یک نسخه طبع  که فرائض نامه نام دارد، توسط یکی از پژوهشگران  این اثر 
ف 1267ق( عبدالغفار بن 

َّ
انیس القلوب )مؤل از آن در مجموعۀ  است.68 خوشبختانه نسخۀ دیگری 

علی قبه ای داغستانی ثبت شده که برای چاپ هاب بعدی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.69

از ابـن  حسـام اثـر دیگـری بـه نثـر باقـی مانـده کـه تـا کنون شـناخته نشـده و برای اولین بـار در اینجـا معرفی 
کـه شـطرنج نامه نـام دارد، بـه حکـم ملـک حافـظ بـن غیاث الدیـن تألیـف و بـه همـو  می شـود. ایـن اثـر 
اهـدا شـده اسـت. تـا کنـون یـک نسـخه بیشـتر از ایـن اثـر شناسـایی نشـده کـه در ضمـن مجموعۀ شـمارۀ 
ی می شـود و ششـمین رسـالۀ آن مجموعـه )ص 273-265(  1628 عربـی کتابخانـۀ ملـی تهـران نگهـدار
می باشـد.70 این مجموعه که در سـال 1050ق به خط نسـخ توسـط جالل الدین بن محمود71 مازندرانی و 
الت رصدی،  محمد بن جمشید مازندرانی نویسانیده شده، دربردارندۀ هشت رساله در احکام نجوم، آ
علم الحیل، مالعب، حساب و هندسه می باشد. متأسفانه در این نسخه برخی کلمات ناخوانا هستند 

؛ مجلۀ دانشـکدۀ ادبیات و علوم انسـانی؛ سـال نوزدهم، شـمارۀ 1 و 2،  65. کتابخانۀ سـعید نفیسـی و نسـخه های خطی او؛ ایرج افشـار
78 پیاپی، آبان 1351، ص 35.

66. تذکرة الشعراء، ص 227.
یضـه به هر سـه معنی آمده  یعت اسـالم مبّیـن و مقـّدر و مقطوع انـد و فر بـارۀ سـهام ارث اسـت و آنهـا در شـر 67. از آنجـا کـه ایـن رشـته در

است، آن را علم الفرائض نامیده اند.
؛ فصلنامۀ نقد کتاب فقه و حقوق؛ سـال اول،  68. مشـخصات طبع، فرائض نامۀ منظوم ابن  حسـام خوافی؛ به کوشـش احمد خامه یار

شمارۀ سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1394ش.
یی و ابوالفضل حافظیان بابلی؛ به کوشـش  69. فهرسـت نسـخه های خطی کتابخانۀ عمومی آیت اهلل گلپایگانی ـ قم؛ علی صدرایی خو
یرایـش مصطفـی درایتـی؛ چـاپ اول، تهـران ـ مشـهد، کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسـالمی و مؤسسـۀ فرهنگـی ـ  و و

پژوهشی الجواد، 1388، ج 1، ص 548.
70. متأسـفانه در فهرسـت این کتابخانه مؤلف و پادشـاهی که کتاب به او اهدا شـده شـناخته نشـده اند و حتی گفته شـده که »نام او 
؛ ط 1، تهـران، انتشـارات کتابخانۀ ملی،  ــ کتب عربی؛ سـیدعبداهّلل انوار در متـن نیامـده« اسـت. فهرسـت کتابخانـۀ ملـی؛ جلـد دهـمـ 

بهار 1358، ص 189.
71. در فهرست به اشتباه محمد آمده است.
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ی نشده اند و در صورتی که نسخۀ دیگری از رسائل آن در دست نباشد، راهی جز  و به درستی نقطه گذار
تصحیح قیاسی آنها وجود ندارد.

ی ـ سـلک اهلل ]بـه[ طریـق رضـاه ـ  مؤلـف کـه در دیباچـه خـود را »بنـدۀ ضعیـف محمـد بـن حسـام الهـرو
یار ربـع مسـکون، ... حافـظ  « خوانـده، از ملـک حافـظ این گونـه یـاد کـرده اسـت: »حضـرت همایـون، شـهر
اإلسـالم و المسـلمین، غیـاث الدنیـا و الدیـنـ  أّیـده اهلل تعالـی بنصـرهـ  «. این گونـه تعبیـر از فرزنـدان ملـک 
غیاث الدین کرت، یعنی بدین گونه که ابتدا لقب خود ایشان و در ادامه لقب پدرشان بی اضافت کلمۀ 
»ابن« آورده شـود، در آثار دیگر نیز دیده شـده اسـت. مثاًل سـعدالدین تفتازانی )722-792ق( که شـرِح 
مطـّوِل تلخیـص المفتـاح را بـه نـام بـرادر و جانشـین همیـن ملـک حافظ قلمـی کـرده او را »... معّز الحق و 
الدنیا و الدین، غیاث اإلسـالم و مغیث المسـلمین ...« خوانده اسـت.72 خود ابن  حسـام در اثر دیگرش 
المفّضل نیز که پس از این به آن خواهیم پرداخت، به همین صورت از ملک معزالدین نام برده است.73

ابـن  حسـام در دیباچـه بـا اسـتفاده از اصطالحـات شـطرنج براعت اسـتهاللی ترتیب داده و سـپس گفته 
که شک و تردیدهایی که دربارۀ حل و حرمت شطرنج وجود دارد، مانع از آن شده که تألیفی جامع پیدا 
شـود به وسـیلۀ مطالعۀ آن بتوان به کنه این فن دسـت یافت. آن گاه اجمااًل بعضی از ادلۀ طرفین در حل 
ی سپس از کتاب های استاد عدلی و ابوبکر ُصولی و ابوالمظّفر74  و حرمت شطرنج را برشمرده است. و
لجـالج و محمـد بـن عمـر بـه نام »مجنج75 در علم شـطرنج« یادکرده اسـت. ابن  حسـام در وصف کتاب 

محمد بن عمر و عمل خود گفته است:

یـاد کـرده و در ایـن قسـم از آن بهتـر نسـخه نیسـت، امـا  بیشـتر سـخن های اسـتادان آورده، از خـود نیـز ز
ی بـود از آن چیـزی  بواسـطۀ آنکـه آن نسـخه در ایـن دیـار کـم بـود و آن نسـخه سـقیم بـود و مطـول و بـه تـاز
حاصـل نمی شـد، احیانـًا بـر خاطـر ایـن بنـدۀ ضعیـف ... می گشـت کـه ایـن نسـخه را انتخـاب کنـد، امـا 
بواسـطۀ عالیـق اتفـاق نمی افتـاد تـا حکـم جهان مطـاع ... حافـظ اإلسـالم و المسـلمین ... بـه آن داعیـه 
پیوسـت و بنـدۀ ضعیـف آنچـه تعلـق بـه شـطرنج دارد، بـه تمـام و کمـال در ایـن مختصـر نوشـته اسـت بـا 
زواید و فواید بسیار و ساقط نکرده مگر دو سه باب که تعلق به شطرنج ندارد، مثل قصاید که در وصف 

شطرنج گفته اند و مانند آن ... .

72. اإلصباح في شرح تلخیص المفتاح المعروف ب ـ »المطّول«؛ التفتازاني، سعدالدین مسعود بن عمر بن عبداهّلل )722-792ق(؛ 
صنعه محّمد زکي الجعفري األدیب الَدّرة الصوفي؛ الطبعة األولی، قم، دارالحّجة، 1435، ج 1، ص 59.

له لی(، شمارۀ  73. المفّضل فی شرح المفّصل؛ محمد بن حسام هروی )زنده در 751ق(؛ استانبول، کتابخانۀ سلیمانیه )مجموعۀ ال
. 3449، ب 2 ر

74. ابن  ندیم که که خود معاصر لجالج بوده و او را دیده، کنیۀ او را ابوالفرج دانسته است. )الفهرست؛ ابن  ندیم )- 380ق(؛ قابله علی 
ق علیه و قّدم له، أیمن فؤاد سّید؛ ط 1، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمی، 1430، ج 2، ص 480(

ّ
أصوله و عل

75. ایـن کلمـه در نسـخه به روشـنی »مجنـج« خوانـده می شـود و از آنجـا کـه بـا شـطرنج نیـز همنوایی دارد، مقبـول طبع قـرار می گیرد، اما 
متأسـفانه معنـای محّصلـی نـدارد. بنابرایـن بـه نظـر می رسـد کـه صـورت صحیح آن مثـالً »المنّجح فی علم الشـطرنج« بوده باشـد که 

مقصود از آن روشن است و نامگذاری کتاب به چنین نامی معقول خواهد بود.
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ی بـه آثـار عدلـی و صولـی و لجـالج دسترسـی  آن گونـه کـه از ظاهـر عبـارات ابـن  حسـام برمی آیـد، خـود و
، یعنی با  گاهی یافته و کتاب خود را بر اساس کتاب او نداشته و از طریق کتاب محمد بن عمر از آنها آ
ی کتاب خود را در چهارده باب تنظیم کرده است  ترجمه و تلخیص و افزایش بدان پدید آورده است. و

یم: که فهرست آن را به نقل از دیباچۀ خود او می آور
باب اول: در بیان آنکه بعضی از صحابه و تابعین بشطرنج اشتغال نموده اند. 

باب دوم: در حجت معقول بر حل شطرنج و بعض فواید آن 
باب سیوم: در اینکه بعد از این معانی که یاد کردیم شطرنج را فواید است. 

باب چهارم: در یادکردن مصّنف شطرنج 
باب پنجم: در استعمال الفاظ و اسماء که در شطرنج وضع کرده اند. 

باب ششم: در ذکر آداب شطرنج. 
باب هفتم: در وصیت شطرنجیان بروایت لجالج از ابی بکر صولی.

باب هشتم: در شناختن شطرنج که غالب خواهد بود یا قائم. 
باب نهم: در اینکه چگونه آغاز لعب کند. 

ح از طرف شاه76  ح یا مجّنِ باب دهم: در لعب مجّنَ
باب یازدهم: در لعب های ملیح که در شطرنج کرده اند. 

باب دوازدهم: در منصوبه و شرح آن که غالب است یا قائم. 
باب سیزدهم: در محاریق اسب 

باب چهاردهم: در شطرنج غایبانه.

یـم، اثـری بـه زبـان عربـی در شـرح المفّصـل زمخشـری از ابـن  حسـام بـه یـادگار  از ایـن آثـار فارسـی کـه بگذر
الله لـی  خزانـۀ  در  المفّصـل  شـرح  فـی  المفّضـل  نـام  بـه  اثـر  ایـن  فـرد  بـه  منحصـر  نسـخۀ  اسـت.  مانـده 
یخ اتمام آن 21 ماه شـوال سـال 751  کتابخانۀ سـلیمانیه ـ اسـتانبول به شـمارۀ 3449 موجود اسـت که تار
هجـری قمـری اسـت. خوشـبختانه ایـن کتـاب در بخش هـای مختلفی به عنـوان پایان نامه در دانشـکدۀ 

76. متأسـفانه کلمـۀ »مجّنـح« در اصـل خوانـا نیسـت؛ چراکـه هیـچ یـک از حـروف آن نقطه گـذاری یـا مشـکول نشـده اسـت، جـز حرف 
بارۀ آن نیامده و به بهانۀ طوالنی شدن  یر »جیم« خوانده می شود. در باب دهم نیز هیچ توضیحی در اخیر که به غلط با یک نقطه در ز
کتـاب از آن صرف نظـر شـده اسـت. بـا مراجعـه بـه متـون قدیـم شـطرنج روشـن می شـود کـه »مجنـح« یکـی از منصوبه هـا و تعبئه هـای 
ز  ر نیسـت که مشـابه تکنیک حملۀ دو جناحی در شـطرنج امرو شـطرنج بوده و مخصوصًا مبتدیان را به آن سـفارش می کرده اند و دو
باشـد. همچنیـن بـه نظـر می رسـد کـه تردیـد موجود در متن ناشـی از این باشـد که ایـن کلمه را به صیغۀ فاعلی بایـد خواند یا به صیغۀ 
مفعولـی. در کتـاب الشـطرنج لجـاج کـه اصـل و ترجمـۀ فارسـی آن در مجموعـۀ اسـعد افنـدیـ  سـلیمانیه موجـود اسـت، شـکل ایـن 
منصوبه ترسـیم شـده اسـت. )کتاب الشـطرنج؛ ابوالفرج لجالج )- ح 363ق(؛ مجموعۀ 1858 اسـعد افندیـ  کتابخانۀ سـلیمانیه، 
استانبول، برگ 2؛ ترجمۀ فارسی کتاب الشطرنج؛ ناشناخته؛ مجموعۀ 2866 اسعد افندی ـ کتابخانۀ سلیمانیه، استانبول، برگ 3( 
نموزج القتال فـی نقل الُعوال؛ ابـن  ابی َحَجلة 

ُ
ابن ابی َحَجلـة در توصیـف ایـن تعبیـه از عبـارت نشـر جناحیـن اسـتفاده کرده اسـت. )أ

التلمسانی )725-776ق(؛ تحقیق زهیر أحمد القیسی؛ ط 1، بغداد، 1401، ص 132؛ نیز نگر همان، ص 92(
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زبـان و ادبیـات عربـی دانشـگاه أم القـری تحقیـق شـده اسـت.77

درگذشت
گفتیم که دولتشـاه سـمرقندی وفات ابن  حسـام را در سـال 737ق دانسـته است و آن گونه که از عبارات 
یسـته و بنابرایـن بـا دو ملـک بعـدی آل کـرت کـه هـر  دولتشـاه ظاهـر می شـود، در ایـن ایـام در هـرات می ز
دو بـرادر ملـک  شـمس الدین بودنـد، یعنـی حافـظ الدیـن و معزالدیـن حسـین بـن غیاث الدیـن )732-
ی برمی آید  771ق( معاصرت داشته است. این در حالی است که از بیاض قطب الدین مطهر نیشابور
ی الاقـل تـا سـال 749 )یـا 747( حیـات داشـته اسـت. می دانیـم کـه خـواف در سـال 737ق شـاهد  کـه و
ی را در پـی داشـت و بـر اثـر آن یازده هـزار نفـر جـان سـپردند و  گیـردار ی وا زلزلـه ای عظیـم بـوده کـه بیمـار
یخ وفات ابن  حسام را حدس زده است. این قبیل حدس  احتماال دولتشاه با عنایت به همین واقعه تار
ی،  و تخمین هـا در میـان تراجم نـگاران دیـده می شـود و ایشـان بـا توجه بـه بالیای عاّمه مانند شـیوع بیمار
یخ درگذشت اشخاص را تعیین می کردند. اشاره به این نکته نیز الزم است که در  زلزله و قتل  عام ها تار
یکم شوال سال 751 به چشم می خورد، اما نمی توان  یخ چهارشنبه بیست و نسخۀ موجود از المفّضل تار
یخ متعلق به انجامه مؤلف است یا انجامۀ کاتب؛ هر چند فرض اول خالی  به درستی دانست که این تار

از رجحان نیست.78 صاحب عرفات العاشقین تصریح کرده که مرقد ابن  حسام در هرات است.

کمال الدین هروی
کـه عوامـل منظومـۀ او سـال ها متـن درسـِی  کمال الدیـن دارد  ابـن  حسـام خوافـی فرزنـدی فاضـل بـه نـام 
ی ایـن منظومه را به  مـدارس قدیـم بـوده79 و مکـرر در مجموعـۀ جامـع المقدمات به طبع رسـیده اسـت. و

نام سلطان معزالدین حسین سروده است: 

ی80 معزالدین حسـین/ حامی دین، آفتاب معدلت، ظّل اله/ بر خالیق واجب  هسـت مدح خسـرو غاز
و بر بنده زاده فرض عین/ چون دعای شاهزاده صبح و شام و سال و ماه.

 متأسـفانه تـا کنـون تصحیـح انتقـادی ایـن منظومـه کـه طـی چندیـن قـرن متـن درسـی بـوده منتشـر نشـده 

77. بـا وجـود تالش هـای متعـدد دسترسـی بـه متـن ایـن پایان نامه هـا ممکن نشـد. مشـخصات آنها در ادامـه درج می شـود: المفّضل فی 
شـرح المفّصـل )مـن أولـه إلـی نهایـة المفعـول المطلـق(؛ تحقیـق منصـور بـن ناصـر البرکاتـی؛ 1437-1438؛ الخـاف النحـوی فـي 
( المشبهتین ب-)لیس(؛ تحقیق  المفضل في شرح المفصل ومعه تحقیق جزء منه من بدایة المفعول به إلی نهایة خبر )ما( و )ال
خالد بن محمد بن معتوق المطوفی؛ 1439؛ الحذف والتقدیر في المفضل في شرح المفصل ومعه تحقیق جزء منه من بدایة مثال 

األمر إلی نهایة الحروف؛ تحقیق محّمد بن حافظ علی کریری؛ 1438.
. 78. المفّضل فی شرح المفّصل، ب 345 ر

. یاض الفتیان؛ شمارۀ 12618 کتابخانۀ بزرگ آیت اهّلل مرعشی نجفی، ب 33 ر 79. ر
 برای 

ً
80. ایـن کلمـه در نسـخ متـداول چاپـی )ضمـن مجموعـۀ جامـع المقدمات( به غلط قاضی ضبط شـده اسـت. این لقـب احتماال

ق می شـده اسـت. در خطبۀ مطّول تفتازانی نیز  جنگ های وی با تاتارها، مانند جنگی که با امیر غرغن )/قزغن( داشـته، به او اطال
از همین لقب برای وی استفاده شده است.
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است. ما با مراجعه به برخی از فهارس که متداول است، به نسخۀ قدیمی از آن دست نیافتیم.81

نظام الدین هروی
ی شرحی فاضالنه  فرزند کمال الدین نیز که نظام الدین نام دارد، از دانشوران و نویسندگان بوده است. و
یـاض الِفْتیـان بـر نصـاب الصبیـان نوشـته که ظاهرًا اولین شـرح این کتاب اسـت و موجب شـده  بـه نـام ر
کز  ی از دانشـوران قهسـتان و هـرات کـه در قـرن هشـتم و خصوصـًا قرن نهـم یکـی از مهم ترین مرا کـه بسـیار
ی از او به این کتاب توجه کنند و گزارش های متعددی در اطراف آن  بـزرگ فرهنـگ ایرانـی بـوده، بـه پیـرو
پدید آورند. بنابراین این شرح را باید پیشگام سّنت شرح نویسی بر نصاب محسوب کرد؛ پیشگامی که 
همواره در شروح بعدی تأثیر بسیار گذاشته است، بلکه عالوه بر تأثیری که بر شروح پس از خود گذاشته 
روایت متن نصاب را نیز متحول کرده است؛ تحولی که اثر آن بر پژوهشگران ادبی در دوران ما نیز دیده 

یاض الفتیان به آن داده بپیرایند. می شود، به گونه ای که ایشان نتوانسته اند نصاب را از رنگی که ر

نظام الدیـن ایـن کتـاب را بـه درخواسـت بعضـی از یـاران و جد اسـفلش جمال الدین محمد بن حسـام )ـ 
یخ تقریبی  ی پس از سال 749 ق درگذشته، می توان تار بعد از 749 ق( نوشته است و از آنجا که جد و
ی در خطبۀ  تألیف این کتاب را به دست آورد و آن را متعلق به نیمۀ دوم قرن هشتم دانست. عبارت و

یاض الفتیان چنین است:  ر

بعـض یـاران و دوسـتان مدت هـا باعـث می شـدند ایـن ضعیـف نحیـف بی بضاعـت: نظـام بـن کمـال بـن 
ی را و جـد اسـفل ایـن ضعیـف کـه مذکـور اسـت و معروف به ابن  حسـام که مشـغول شـوم به  جمـال الهـرو
نوشـتن شـرح ایـن کتـاب؛ چـون چـاره نبـود از اسـعاف حاجـات ایشـان شـروع کـردم بـه تألیـف شـرحی کـه 
ی باشـد حـل مشـکالت را و جمیـع معانـی هـر لغـت را که شـیخ بعضی را ذکر نکرده بـود و تقطیع هر  حـاو

قطعه را و نام آن بحر شعر را.

علینقی منزوی به داللت این عبارت بر مدعای ما تشکیک کرده است و از نسخه ای از کتاب نزد محیط 
یخ تألیف در پایان آن 790 آمده است.82 این در حالی است که در نسخه ای  طباطبایی یاد می کند که تار
از این کتاب که در اختیار شیخ عباس قمی بوده و امروز به کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی 
یخ کتابت سال 785ق آمده است.83 هر  منتقل شدده است و شیخ آقابزرگ تهرانی گزارش آن را آورده، تار

81. فهرستگان نسخه های خّطی ایران )فنخا(؛ مصطفی درایتی؛ چاپ اول، تهران، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی 
ایران، 1391، ج 23، ص 105-101.

یاض الفتیان؛ دست نوشت کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ـ تهران، رسالۀ یکم از مجموعۀ شمارۀ 858؛ مورخ 943 ق، برگ 1؛  82. ر
فرهنگنامه های عربی به فارسی؛ علینقی منزوی )1302-1389ش(؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1338 ش، ص 159-158.

یعـة الـی تصانیـف الشـیعة؛ العاّلمـة الشـیخ آغابـزرگ الطهرانـی )1293-1389ق(؛ تنقیح، علینقی منزوی؛ چـاپ اّول، تهران،  83. الذر
کتابخانـۀ اسـالمیه، 1329ش، ج 14، ص 105؛ بسـنجید بـا فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانـۀ عمومـی حضـرت آیـت  اهلل العظمـی 
یـر نظـر سـیدمحمود مرعشـی؛ چـاپ اّول، قـم، کتابخانۀ حضرت آیـت اهللا العظمی  نجفی مرعشـی؛ سـیداحمد حسـینی و دیگـران؛ ز

نجفی مرعشی، 1383 ش، ج 32، ص 38-37.
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یخ قطعًا نادرست است،84 اما باز هم بهتر است در  چند به تفصیلی که در مقالۀ دیگری نوشته ام، این تار
یخ کتابت دانست تا به تصریح مصنف در  یخ نسخۀ محیط طباطبایی تشکیک کرد و آن را تار صحت تار
خطبۀ کتاب تعرض نشود. عالوه بر این انجامه ای که منزوی از نسخۀ محیط طباطبایی نقل کرده است، 

لزومًا مفید معنایی که او برداشت کرده نیست.85

یاض الفتیان سبک و سیاقی علمی پیدا کند، کوشید تا نصاب را کتابی  نظام الدین برای آنکه نگارش ر
برتر از یک درسنامۀ ابتدایی نشان دهد. برای این منظور در خطبۀ شرحش ادعا کرد که این کتاب بر ده 
، سـیم: کیمیا، چهارم: معرفت انساب، پنجم: علم قرآن،  نوع علم مشـتمل اسـت: »اّول: لغت، دوم: شـعر
، دهـم: ادوات«.86 احتماال مقصود او از اشـتمال  ششـم: طـب، هفتـم: نجـوم، هشـتم: حسـاب، نهـم: نحـو
کتاب بر علم شعر همان منظوم بودن آن است که برای آن باید با بحور عروضی و تقطیع آشنا بود. لغت 
ـ معنی هم که موضوع اصلی کتاب اسـت و بیسـت وچهار قطعۀ آغازین به آن اختصاص دارد. می توان 
پنجم و بیست وششـم و بیسـت وهفتم و از طـب نیـز در  کـه از معرفـت انسـاب در قطعـۀ بیسـت و گفـت 
قطعۀ سی وسوم سخن گفته شده است. قدما علم نجوم را به نظر اولی دارای دو شعبۀ علم احکام نجوم 
و علـم نجـوم تعلیمـی می دانسـتند.87 سـپس بخـش اخیـر را دو شـعبه می کردنـد کـه یکی هیئـت نظری و 
ک و ستارگان، اقسام بروج، فواصل، بزرگی و  دیگری هیئت عملی است. شعبۀ اّول دبارۀ شناسایی افال
یخ  یم و اسـتخراج توار یجات و سـاختن تقاو حرکت آنها و غیره بحث می کند و شـعبۀ ثانی دربارۀ حل ز
و امثـال آنهـا صحبـت می کنـد.88 در نصـاب الصبیـان در قطعـۀ سـی ودوم و سی وسـوم از هیئـت عملـی 
پنجم از هیئت نظری سـخن گفته  بحث شـده و در قطعۀ سـی وچهارم از احکام نجوم و در قطعۀ سـی و
ـن و کاِیـن و کاٍی و کاٍء / و َکـیٍء: بـه  شـده اسـت. از نحـو هـم در قطعـۀ سی وسـوم آنجـا کـه می گویـد: »َکأّیِ
« خبـری آمـده اسـت. از ادوات نیـز در مثـل ایـن بیـت از قطعۀ نهم سـخن رفته اسـت:  معنـا َکـم انـدر خبـر
: یا«، اما از کیمیا و علوم قرآن و حسـاب  ، َکیـَف: چـون، أم و أو ، إلـٰی و حّتـٰی: تـا / أیـَن: کـو »ِمـــن و َعـــن: از
یـاض الفتیان که مشـتمل بـر الحاقاتی بوده،  در نصـاب اصلـی سـخنی نرفتـه، بلکـه در نسـخۀ صاحـب ر
از کیمیـا در قطعـۀ سـی ودوم از آن و از علـوم قـرآن در قطعـۀ هجدهـم آن ذکـری آمـده اسـت. نیـز آن قطعـۀ 
مشتمل بر کیمیا از داده های حسابی هم تهی نیست. این محصل توجیهی است که می توان برای گفتۀ 

ابن  حسام دست و پا کرد.

یـده( بـر پایـۀ نسـخۀ کهـن کتابخانـۀ آیـت اهّلل مرعشـی نجفی می باشـد که بـرای انتشـار به مجلۀ  یـاض الفتیـان« )گز 84. مقصـود مقالـۀ »ر
میراث شهاب سپرده شده است.

85. فرهنگنامه های عربی به فارسی، ص 160.
یاض الفتیان؛ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، رسالۀ یکم از مجموعۀ شمارۀ 858، مورخ 943ق، برگ 1. 86. ر

87. احصاء العلوم، 84.
ینـو )1872-1938م(؛ 

ّ
یخـه عنـد العـرب فی قرون الوسـطی؛ َکرلـو َالفونسـو نل یـخ نجـوم اسـامی؛ ترجمـۀ کتـاب علـم الفلـک تار 88. تار

ترجمۀ احمد آرام؛ کانون نشر و پژوهش های اسالمی، ص 33.
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کار دیگـری کـه ابـن  حسـام بـرای منظـور پیش گفتـه به آن پرداخت، بحث دربارۀ بحـور عروضی و تقطیع و 
ی باشـد  ی در خطبۀ کتاب نوشـت که شـرحی نوشـته »که حاو ی آنها در ابتدای هر قطعه بود. و نامگذار
حل مشـکالت را و جمیع معانی هر لغت را که شـیخ بعضی را ذکر نکرده بود و تقطیع هر قطعه را و نام 
آن بحـر شـعر را«. ایـن کار کـه نـه بـه متعلمـان نصاب فایدتی می رسـاند و نه معلمـان را بصیرتی می افزود، 
در ادامه توسط دیگر شارحان نیز پیگیری شد. عالوه بر این کسانی پیدا شدند و برای ابتدای هر قطعه 
یک دوبیتی به عنوان تغزل سـرودند و به آن افزودند که مشـتمل بر نام بحر عروضی و تقطیع آن بود. این 
کارها موجب شد تا روایت نصاب در قرن های بعد تحت نفوذ این نگاه قرار گیرد و روایت نصاب نتواند 

خود را از این نگاه جدا کند.

یاض الفتیان این است که بند بیست وهشتم نصاب که »فی اسامی العشرة  از نکات قابل توجه دربارۀ ر
المبّشـرة« نـام دارد در آن نیامـده اسـت، در حالـی کـه مؤلـف از ابوحنیفـه بـا احتـرام یـاد کـرده و در شـرح 

خطبۀ نصاب آرای فقهی او را به شاهد آورده است.
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اوحدی دقاقی بلیانی، تقی الدین محمد )973 ـ بعد از 1042ق(؛ تذکرۀ عرفات العاشقین و عرصات العارفین؛ تصحیح 
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ذبیح اهّٰلل صاحبکاری و آمنه فخراحمد با نظارت علمی محمد قهرمان؛ ط 1: تهران، انتشارات میراث مکتوب با همکاری 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1389.

.1372 ، ؛ کلک خیال انگیز؛ ط 2: تهران، اساطیر ، پرویز اهور

کتابخانه ـ دهکی نعلبندی قصه خوانی،  ، دانش  ، عبدالغنی؛ شعرا و فضال در بارگاه ملوک کرت هرات؛ ط 1: پیشاور برزین مهر
بی تا.

گزینش، تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی؛  بلخی، موالنا جالل الدین محمد )604-672ق(؛ غزلیات شمس تبریز؛ مقدمه، 
ط 8: تهران، انتشارات سخن، 1387: ج 2، ص 1367-1365.

ف 741ق(؛ به اهتمام میرصالح 
َ
جاجرمی، محمد بن بدر )زنده در 741ق(؛ مونس األحرار فی دقائق األشعار ـ ج 2)مؤّل

طبیبی؛ ط 1: تهران، انجمن آثار و مفاخر ملی، 1350.

جالل الدین یوسف اهل )زنده در 837ق(؛ فرائد غیاثی؛ به کوشش حشمت مؤید؛ ط 1: تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران زمین، 1358.

جنید شیرازی، معین الدین ابوالقاسم؛ شّد اإلزار فی حّط األوزار عن زّوار المزار )اتمام در 791 ق(؛ به تصحیح و تحشیۀ 
محمد قزوینی و عباس اقبال؛ طهران، چاپخانۀ مجلس، 1327.

جوینی، ابوالمظفر عالءالدین عطاملک )622 یا 623-681ق(؛ تاریخ جهانگشای؛ به سعی و اهتمام محمد بن عبدالوهاب 
قزوینی؛ ط 1: الیدن، بریل، 1329-1355ق.

خوسفی قهستانی، محمد بن حسام )781-873 ق(؛ دیوان محمد بن حسام خوسفی؛ به کوشش احمد 
احمدی بیرجندی و محمدتقی سالک؛ ط: مشهد، ادارۀ کل حج و اوقاف و امور خیریۀ استان خراسان، 1366.

حافظ )ح 713 تا 720-792ق(؛ دیوان حافظ؛ تصحیح و توضیح: پرویز ناتل خانلری؛ چاپ دوم: تهران، انتشارات 
خوارزمی، 1362.

حافِظ َابرو، شهاب الدین عبداهّٰلل بن لطف اهّٰلل بن عبدالرشید ِبهدادینی خوافی )ـ 833ق(؛ جغرافیای حافظ ابرو؛ تحقیق 
صادق سجادی؛ ط 1: تهران، میراث مکتوب، 1375.

خواند میر، خواجه غیاث الدین )ح 880ـ  942ق(؛ تاریخ حبیب السیر ]فی أخبار أفراد البشر[ )مؤّلف 927-928ق(؛ زیر نظر 
سیدمحمد دبیرسیاقی )1298- 1398ش(؛ با مقدمۀ جالل الدین همایی )1278-1359ش(؛ ط 4: تهران، انتشارات خیام، 1380.

کتابخانۀ ملی جمهوری  درایتی، مصطفی؛ فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(؛ چاپ اول: تهران، سازمان اسناد و 
اسالمی ایران، 1391.

کبر )1258-1334ش(؛ لغتنامه؛ زیر نظر دکتر محمد معین و دیگران؛ تهران: 220ج، 1325-1359، و مجلد  دهخدا، علی ا
گروهی از نویسندگان؛ چاپ اّول، تهران: مؤّسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1337؛ و تکملۀ مقدمه محمد  مقدمه 

دبیرسیاقی؛ چاپ اّول، تهران: مؤّسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1359.

.1371 ، رحیمی، مصطفی؛ حافظ اندیشه؛ تهران، نشر نور

رزم آرا، حسینعلی )1272-1364ق(؛ فرهنگ جغرافیایی ایران )آبادی ها(؛ ط 1: تهران، انتشارات دایرۀ جغرافیایی ارتش، 
.1339-1328

زرین کوب، عبدالحسین؛ از کوچۀ رندان؛ ط 20: تهران، انتشارات سخن، 1394.

ف 897-899ق(؛ با تصحیح و 
َ
َزْمچی َاْسِفزاری، معین الدین )ـ بعد از 899ق(؛ روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات )مؤّل

حواشی و تعلیقات محمدکاظم امام؛ ط 1: تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1339-1338.

ف شوال 892ق(؛ به سعی 
َ
سمرقندی، امیر دولتشاه بن عالءالدوله َبختی شاه )ح 842 ـ قبل از 896ق(؛ تذکرة الشعراء )مؤّل

و اهتمام میرزا محمد ملک الکتاب شیرازی )خان صاحب(؛ ط 1: بمبئی، 1305ق.

همو؛ همان؛ به سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد براون؛ ط 1: لیدن، مطبعۀ بریل، 1279.

همو؛ همان؛ به کوشش محمد رمضانی؛ ط: تهران، 1338.



191  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

مقــــــــــــــــــاله
علم و ادب  در دربار آلکرت 91

ف حدود 857ق(؛ ط 
َ
سمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق بن اسحاق )816-887ق(؛ مطلع سعدین و مجمع بحرین )مؤّل

1: تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383-1353.

، منصور ستایش،  شوشتری، قاضی نوراهّٰلل )956-1019ھ(؛ مجالس المؤمنین؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: ابراهیم عرب پور
محّمدرضا محّمدیان، محمدحسن خزاعی، محمدعلی علی دوست؛ ط 1: مشهد، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی، 1392.

؛ ط 1:  شیخ بهایی )953-1030ق(؛ کلّیات اشعار فارسی و موش و گربه؛ به تصحیح و مقدمه و پیوست مهدی توحیدی پور
کتابفروشی محمودی، 1336. انتشارات 

صدرایی خویی، علی و ابوالفضل حافظیان بابلی؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ عمومی آیت اهّٰلل گلپایگانی ـ قم؛ 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی و  به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی؛ چاپ اول: تهران ـ مشهد، 

مؤسسۀ فرهنگی ـ پژوهشی الجواد، 1388.

ف 1332-1370ش(؛ ط 8: تهران، 
َ
صفا، ذبیح اهّٰلل )1290-1378ش(؛ تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان فارسی )مؤّل

انتشارات فردوس، 1378.

فرشته، محمدقاسم هندوشاه بن غالمعلی استرآبادی )ح 960 ـ پس از 1033ق(؛ تاریخ فرشته )نورسنامه(؛ تصحیح و 
تعلیق و توضیح و اضافات محمدرضا نصیری؛ ط 1: تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1387.

فصیح خوافی، احمد بن محمد بن یحیی )777 ـ بعد از 841ق(؛ مجمل فصیحی؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن 
.1386 ، ناجی نصرآبادی؛ ط 1: تهران، اساطیر

گزاردۀ میرجالل الدین  کاشفی سبزواری، کمال الدین حسین بن علی )ـ 910ق(؛ بدایع االفکار فی صنایع االشعار؛ ویراسته و 
.1369 ، کزازی؛ ط 1: تهران، نشر مرکز

.ک به: کاشفی سبزواری. کزازی، میرجالل الدین؛ ر

کای لیسترانج انگلیسی؛  مستوفی، حمداهّٰلل بن تاج الدین ابوبکر )ح 640 ـ بعد از 740ق(؛ نُْزَهة القلوب؛ به سعی و اهتمام 
ط 1: لیدن، بریل، 1331ق/ 1913م.

منزوی، علینقی )1302-1389ش(؛ فرهنگنامه های عربی به فارسی؛ ط: تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1338.

ف 899 یا 901 
َ
میر خواند، محمد بن خواندشاه )838 - 903ق(؛ تاریخ روضة الصفا فی سیرة األنبیاء و الملوک و الخلفا )مؤّل

.1380 ، ؛ ط 1: تهران، انتشارات اساطیر کیان فر ق(؛ به تصحیح و تحشیۀ جمشید 

مینای آزادانی اصفهانی، محّمدصادق )1018-1061ق(؛ شاهد صادق؛ با مقدمه و تصحیح و تحقیق گاللۀ هنری؛ ط 1: قم ـ 
بن، مجمع ذخائر اسالمی ـ مؤسسۀ ابن سینا برای پژوهش در تاریخ اندیشه، 1393.

نفیسی، سعید )1274-1345ش(؛ تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا قرن دهم؛ ط: تهران، کتابفروشی فروغی، 1334.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی؛ ط 1: تهران، چاپخانۀ اقبال، 1316.

والۀ داغستانی، علیقلی بن محمدعلی )1124-1170ق(؛ تذکرۀ ریاض الشعراء؛ مقدمه، تصحیح و تعلیق: محسن 
.1384 ، ناجی نصرآبادی؛ ط 1: تهران، اساطیر

وصاف الحضرة شیرازی، شرف الدین عبداهّٰلل بن عزالدین فضل اهّٰلل )احتمااًل 663 ـ ح 730ق(؛ تجزیة األمصار و تزجیة 
ف 699-728ق(؛ به اهتمام حاجی محمدمهدی اصفهانی؛ بمبئی، 1269ق.

َ
األعصار )مؤّل

ف ح 710ق(؛ تصحیح و تحشیۀ 
َ
همدانی، رشیدالدین فضل اهّٰلل )647-718ق(؛ جامع التواریخ )تاریخ مبارک غازانی/ مؤّل

محمد روشن و مصطفی موسوی؛ ط 1: تهران، انتشارات میراث مکتوب، 1394.

َکلَکته،  هروی، سیف بن محمد بن یعقوب )681 ـ بعد از 721ق(؛ تاریخ نامۀ هرات؛ به تصحیح محمدزبیر صدیقی؛ ط 1: 
بپَتسَت مشن، 1362ق.

کتب عربی

نموزج القتال فی نقل الُعوال؛ تحقیق: زهیر أحمد القیسی؛ ط 1: بغداد، 1401.
ُ
ابن  ابی َحَجلة التلمسانی )725-776ق(؛ أ
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ابن  ندیم )ـ 380ق(؛ الفهرست؛ قابله علی أصوله و عّلق علیه و قّدم له: أیمن فؤاد سّید؛ ط 1: لندن، مؤسسة الفرقان للتراث 
اإلسالمی، 1430.

ایکنجی، مصطفی بن عبد اهّٰلل )1017-1067ق(؛ کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون؛ تصحیح: محمد شرف  الدین 
یالتقایا ورفعت بیکله الکلیسی؛ ط 1: استانبول، مطبعة وکالة المعارف، 1362-1360.

التفتازاني، سعدالدین مسعود بن عمر بن عبداهّٰلل )722-792ق(؛ اإلصباح في شرح تلخیص المفتاح المعروف بـ 
»المطّول«؛ صنعه محمد زکي الجعفري األدیب الَدّرة الصوفي؛ الطبعة األولی: قم، دارالحّجة، 1435ق.

َتهاَنوی فاروقی حنفی، محمداعلی بن علی )ـ پس از 1158ق(؛ کشاف اصطالحات الفنون و العلوم؛ تصحیح: مولوی 
کلکته، 1862م. ؛ باهتمام: آلویس اشبرنگر و ویلیام ناسولیس؛ ط 1:  محمدوجیه، مولوی عبدالحق، مولوی غالم قادر

همو؛ همان؛ تقدیم و اشراف و مراجعة: د. رفیق العجم؛ تحقیق: د. علی دحروج؛ نقل النّص الفارسی إلی العربیة: عبداهّٰلل 
الخالدی؛ الترجمة األجنبیة: د. جورج زیناتی؛ ط 1: بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، 1416.

الحسینی الشافعی اإلیجی، شهاب الدین أحمد بن جالل الدین )حیًا 820ق(؛ فضائل الثقلین من کتاب توضیح الدالئل 
علی ترجیح الفضائل؛ تحقیق حسین الحسنی البیرجندی؛ ط 1: تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب اإلسالمیة، 

.1428

الحموي، شهاب  الدین أبوعبد اهّٰلل یاقوت/ یعقوب بن عبد اهّٰلل )574/ 575-626ق(؛ معجم البلدان ؛ نشره َفْردناند 
ُفْسَتْنَفلد؛ 6 ج، الیبتسک، 1866-1870 م.

إلی تصانیف الشیعة؛ ط 1: 25 جزء فی 28 مجّلد )الجزء 9 فی 4  طهرانی، شیخ آقابزرگ )1293-1389ق(؛ الذریعة 
مجلدات(، نجف ـ تهران، 1355 ـ 1389. + مجّلد 26 )مستدرکات المؤلف(، مشهد، 1405.

ْیبی، شرف الدین حسین بن عبداهّٰلل )ـ 743ق(؛ فتوح الغیب فی الکشف عن قناع الّریب؛ المحّققة تحت إشراف محمد  الّطِ
عبدالرحیم سلطان العلماء؛ ط 1: دبی، جائزة دبی الدولیة للقرآن الکریم، 1434.

قره بلوط، علیرضا و احمد طوران قره بلوط؛ معجم التاریخ التراث اإلسالمی فی مکتبات العالم؛ قیصریة، دارالعقبة، 1422.

کتاب های ترکی

له لی، ط: استانبول، درب سعادت، 1310ق. دفتر کتبخانۀ ال
KARATAY, F. E. Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Arabça Yazmalar Kataloğu. İstanbul, Topkapi Sarayi Müzesi, 

1962-69.
KARABULUT, A. Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça ve Arapça. yazmalar kataloğu. Kaysei, Raşid 

Efendi Kütüphanesi, 1995.

مقاالت

، ایرج؛ »کتابخانۀ سعید نفیسی و نسخه های خط او»؛ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی؛ سال نوزدهم، شمارۀ  افشار
1 و 2، 78 پیاپی، آبان 1351.
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کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، پاییز 1385.

کتاب، شمارۀ دوم، سال سوم، تیر 1339. خنجی، محّمدامین؛ »دربارۀ ابن حسام«؛ راهنمای 

«؛ جستارهای نوین ادبی؛ شمارۀ 6 و 7، تابستان و پاییز 1345. گلچین معانی، احمد؛ »سید مطهر

مایل هروی، رضا؛ »ابن حسام هروی«؛ آریانا؛ شمارۀ پیاپی 261، مهر و آبان 1344.

نوشاهی، عارف؛ »مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف منبعی کهن در شعر فارسی و صنایع ادبی«؛ معارف؛ شمارۀ 46، 
فروردین ـ تیر 1378.


