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دااغمادتیترچارمیبرتیدمیازی
حنت داچیحرابرد یتاحیاوت

مدحب ینب یامغانیب منوچهریب ازب برجایبماندهب اشعانب

بزنگارب وب امراب شاهزایگار،ب پایشاهار،ب ازب تنب  یستبوچندب

ین انب آنارب اشندگارب ازب برخیب کاب شدهباستب سرویهب

وب زضانضارب امرایب وب بزنگارب ازب یضگرب برخیب غزنوضانند،ب

زیریستاربایشار،بوب عضیبندزب اباحتمالبزضایبازبین انبنیب

آِرب ازب مداضحب مدارب یشترضنب اضنب ازب ایرار.ب نواحیب یضگرب وب

ا وحربب ستایِشب ینب اوب ازب پسب وب غزنوی،ب مسعویب سلطارب

 ختدانبمحمد،با وسهلبزوزنیبوبخواجاباحمدب نبعبدالصمدب

)وزیربسلطاربمسعوی(باست.بازبیضگربکسانیبکابمنوچهریبآنهاب

بری:بعلیب نبمحمدب نامب ناب اضنبکسارب نابمدحبگفتا،بمیبتوارب

ا والحسنب نب عمرانی،بخواجابطاهربی در،بفضلب نبمحمد،ب

حسن،بخواجابخلفبا ون دعب نبن دع،با والقاسمبکثدر،باحمدب

 نبحسنبمدمندیبوزیر،بخواجابا والعباس،با والقاسمبحسنب

عنصری،بعلیب نبعبدهللاب)عبددهللا؟(بصایقب)معروفب ابعلیبیاضا،ب

محمدب ملکب افلح،ب عبدالمجددب نب مسعوی(،ب سلطارب سپهساالنب

قصری،بوبمحمدب نبنصرب نبسبکتگدن.

ین انۀب وب ماندهباندب ناشناختاب افرایب ابکلب اضنب ازب  عضیب

 عضیبیضگربآگاهیبهایبچنداربمنسجمیبینبیستبنیست.ب

ایشارب ازب تنب ساب ین انۀب کوشیدهبامب نوب پیِشب نوشتۀب ینب

اطالعاتیب ابیستبیهم.

1.یفضلیچمیحمنت

منوچهریبینبقصددهبایب ابمطلعبزیرباوبنابمدحبگفتاباست:

وقــتب هانســتبوبوقــتبونیبمــوّنی

ـد
ّ
ل
َ
ُمخ خلـدب چـوب آناسـتاب گدتـیب

)منوچهری،ب1390:ب22(

 ابگفتۀبمنوچهری،بممدوحباضنبشعر،بضعنیبفضلب نبمحمد،ب

فرییبنژایهبوب»گهرمند«بوب»خریمند«بوب»هنرمند«باستبکاب

گهربناب ابهنربینآمدختابوبنژایگِیباضنب»خواجا«بازبیوبسوِیب

پدنبوبماینباست.باوبشاعریباستب ابانواعبعلومبزماربخویب

واقف،بازبطببوبنجومبوبفلسفابوبهندسابگرفتابتابنحوبوبلغتب

وبکتا ت.ب اباحتمالبزضایباوب ابفانسیبشعربمیبگفتا،بزیراب

شاعرباوبناب»نویکیبیضگربوبنصرب نباحمد«بخوانده،بوبجزب

فانسیبینبتازیبگوضیب)نظمبضابنثر؟(بهمبماهرب ویه،بچرابکابشاعرب

اوبناب»صاحببعبّای«بوب»مبّری«بنامددهباست.ب

منوچهری،ب ناببربعایتیبکابینبستویِربممدوحاربفایلب

خویبیانی،ببرایبنشاربیایربفضلبخویب ابممدوحبازبکلماتب

عر یبینبقافداب هرهببریه،بکلماتیبکاب عضیبازبآنهابحتیب دنب

فانسیبز اناِربایضببوبشاعربندزبناناضجب ویهباست.بالبتابقصدباوب

ازباضنبکان،بافزورببربآنچابگفتابشد،بگنجاندربنامبعر ِیبممدوحب

ینبقافدابندزب ویهباست.

اماباضنبفضلب نبمحمدبکیست؟بثعالبیبینبیتیمةالدهر ازب

جرجانی«ب محمدب فضلب نب ا وبشرب »قاییب نامب شخصیب اب

ضایبکریهبکابممکنباستبممدوحبهمدنبقصددهب اشد.بثعالبیب

اوبنابچندنبتوصدفبکریه:ب»صدنبكثدربالفضل،بَجّمبالمناقب،ب

الكتب...«ب اقتناءب علىب حرضصب القلم،ب فصدحب یب،ب
َ
األ جزلب

)ثعالبی،ب1420ق:ب4/ب52(.باضنبفضلب نبمحمدب ابتازیبشعربهمبب

ازب عر یب چندضنب یتب کتابب همدنب ینب ثعالبیب وب میبسرویهب

قا وس،ب اوبینبمدحبشمسبالمعالیب ازب او،بوبازجملابشعریب

نقلبکریهباستب)همار:ب4/ب52-ب53(.ب ابنوشتۀبثعالبی،بفضلب نب

کاب هنگامیب وب یاشتب عهدهب برب ناب گرگارب قضاوتب محمدب

ضاب )384ب ینگذشتب آلب وضا(ب وزیرب وب )کاتبب عبّایب صاحبب نب

امدربقا وِسبزضانیب)کابپسبازبشکستبینببرابربآلب وضاب 385ق(،ب

وب گرگارب ازگشتب خراسارب اب ازب گرضختاب وی(ب خراسارب  اب

فضلب نب ناب اب گرگارب نضاستب همچندنب وب قاییبالقضاتیب

3/ب293(.ب 1/ب293،ب همار:ب نک.ب ندزب 53؛ب 4/ب )همار:ب سپریب محمدب

 اخرزیب)1414ق:ب1/ب561(بندزبازباوب ابعنوارب»قاییببالقضاةب

الرئیسبأ وبشربالفضلب نبمحمد«بضایبکریهباست.بثعالبیبپسرب

یرااغهیآچاتیاچ

یانشبآموختۀبیکتریبز اربوبای داتبفانسی
razie.abadian@yahoo.com
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او،با والمظفر،بنابینبنیشا ونبازبنزیضکبیضدهبوبا داتیب ابتازیب

ازبویبنقلبکریهباستب)ثعالبی،ب1420ق:ب5/ب170-ب171(.بینباضنب

زمار،بفضلب نبمحمدبازبیندابنفتابب ویه،بزیرابثعالبیبینبذکرب

کانب ناب اب أ اه«ب وبنحمب »أضدهبهللاب ا والمظفر،بجملۀب پسرش،ب

بریهباستب)همار:ب170/5(.

اگربممدوحبمنوچهریبهمدنبشخصب اشد،باضنبشعربازب

قدضمبترضنباشعانببرجایبماندهبازبمنوچهریبوبضایگانبعنفوارب

جوانیباوستبوبمیبتواندبتأضددیب اشدببربآنکابمنوچهریبپیشب

ازبنفتنب ابنیبوبهمچندنبپیشبازبپدوستنب ابغزنوضار،بمدتیب
نابینبین انبگرگارب ابسرببریهباست.1

فضِلبمحمدبیضگریبکابثعالبیبازباوبضایبکریه،ب»ا وعلیب

فضلب نبا یبالحسینبمحمدب نبحسینبطبرستی«باستبکاب

همبیونۀبثعالبیب ویهبوبثعالبیباوبنابازب»نجدببترضنبجوانارب

طوس«بنامددهبکابینبعدنبجوانی،بینبنظمبوبنثربازباقراربخویب

پیشب ویهباست.بثعالبیبچندضنب یتبعر یبازباوبنقلبکریهباستب

)نک.بهمار:ب5/ب226-ب227(.

همچندنبینبدمیة القصر  اخرزیبندزب ابیوبتنب اباضنبنامب

برمیبخونضم:بیکتبهماربا وبشربفضلب نبمحمِدبپیشبگفتابوب

تیگد ب»حاكمبأ والمظفربفضلب نبمحمدبناوندیبزیركی«بکاب

زیركیب احمدب علیب نب ازب شعریب نقلب  اخرزیب ابهنگامب

628(.ب 1/ب 1414ق:ب ) اخرزی،ب بریهباستب نامب اوب ازب استرا اییب

دلیب]ینبمتنب
َ
ض

ُ
ی درسیاقیبازب»ا وعاصمبفضلب نبمحمدبالف

 اخرزی:بفصدلی[«بندزبنامببریهبکاب» اخرزیباوبنابینبسالب

445ب]ینست:ب455[بیضدانبکریهباست«ب)ی درسیاقی،ب1390:ب

ناب فریبینب یشتربنسخب»مفضل«باستبوب اضنب نامب اماب 228(،ب

»فضل«ب)نک.ب اخرزی،ب1414ق:ب2/ب873(.

2.یعلتیچمیحمنتیعنداوتییایعلتیچمیعنداچی

ممکنباستبهماربا والحسنبعمرانیب اشد.باگرباضنبسابنامبازب

آِربضکبتنب اشد،بقصاضدب ابمطلعبهایبزیربینبمدحباوبسرویهب

شدهباست:

هنگامب هانستبوبجهاربچورب تبفرخان

گلب یبخان آرب فرخانب دانب ایب تب خدزب

)منوچهری،ب1390:ب42(

ــی ــوبجهان ــربوب دخ ــاب دمه ــابچ جهان

ــی ــان ــازانگ ــاب ــــازانب  ــت چــوبآشــف

)همار:ب138(

ــی ــیبگریان ــدببهم ــرمبچن ــریبس ــابگ صنم

یانی گرب زشتب ویب نکوب نویب ازب زشتیب

)همار:ب142(

ینبقصددۀباّولبازباضنبسابقصدده،بکابینبتهنیتب»نضاست«ب

ممدوحبسرویهبشدهب)»الحقبکابسزاوانبتوب ویهبستبنضاست...«(،ب اب

ینب محمد.ب علیب نب شدهباست:ب اشانهب ب
ً
ممدوحبصراحتا نامب

وصفب جنگاونیب ناب اب ممدوحب منوچهریب قصددهب همدنب

میبکندبوبینبقصددۀبیومبهمباوبناب»گشتاسپبتدربوبنستمبکمار«ب

وب»مریبیراب«بوب»مریبطعار«بمیبخواند.بپسبممدوحبشاعر،ب

فرییباستبجنگاون.

ی درسیاقیبممدوحباضنبقصددهبنابعلیب نبمحمدبعمرانی،ب

ازب»خانداربعمراندار«،بیانستابوبقصددۀبیضگربمنوچهریب اب

ب»شبیبگیسوبفروهشتاب ابیامن...«بنابندزبینبمدحبهموب
ِ
مطلع

یانستاباستب)منوچهری،ب1390:ب88،ب299(؛بولیبقصددۀبیومیبکاب

ذکربکریهبینبمدحبعلیب نبعبددهللابضابعلیب نبعبدهللاباستبکاب

 اضدبهماربعلیبیاضا،بسپهساالنبمسعوی،ب اشد.2بامابحدسباو،ب

کابممدوحباضنبقصددهبنابعلیب نبمحمدبعمرانیبضابهماربعلیب

 نبعمراربیانستاباست،ب اباحتمالببسیانبقویبینستباست،ب

زیرابینبقصددۀبیضگریبکابمنوچهریب ابقطعبآربنابینبمدحبعلیب

ب»جهانابچاب دمهربوب دخوبجهانی...«(،ب
ِ
 نبعمراربسرویهب) ابمطلع

همب ابصونتب وب محمد«ب »علِیب همب ابصونتب ممدوح،ب نامب

»علیب نبعمرار«بآمدهباست.

عمراندار«ب ب
ِ
»تاج یومب قصددۀب ینب ناب ممدوحب منوچهریب

نیابقلیبخاربهداضتب)1382:ب1/ب1908(ببربآرباستبکابمنوچهریبتابزماربزندهب 1.ی
 ویربمنوچهرب نبقا وس،بینبگرگاربوبینبین انباوب ویهبوبعزضمتباوبازبگرگارب

پسبازبمرگبمنوچهرباتفاقبافتایهباست.ببرخیبیضگرب)برایبنمونا،بنک.بی درسیاقی،ب

قا وسب ویهبتریضدب اضنکابمنوچهریبمقدمبین انبمنوچهرب نب 1390:بهجده(بینب

کریهباند،باگرچاباحتمالباضنبنابکاباوبمدتیبنابینبین انبگرگاربگذناندهب اشد،ب

قویبتربیانستاباند.

ینبتمامبیستنویسبهاضیبکاببرنسیبکریهبام،بهمابجا،بجزبضکبیستنویسب)کابنامب 2.ی
ممدوحبینبآربعلیب نبمحمدباست(،بممدوحباضنبقصددهبناب»علیب نبعبددهللا«بضاب

»علیب نبعبدهللا«بنوشتاباند.باضنبشخصبهمارباستبکابینبتاریخ بیهقی ازباوب

بریهب نامب عبدهللاب عبددهللا/ب علیب نب گاهب ابصونتب وب یاضا«ب »علیب نامب  یشترب اب

عبددهللا«ب »علیب نب صونتب همب تانضخب دهقیب یستنویسبهایب ینب شدهباست.ب

حبفداضبندزباضنبنامب
َّ
یضدهبمیبشویبهمبصونتب»علیب نبعبدهللا«بوبینبمتنبمصح

 ابهربیوبصونت،ب»علیب نبعبدهللا«ب) دهقی،ب1375:ب566(بوب»علیب نبعبددهللا«ب

)همار:ب567(،بوبینبچاپبضاحقیبوبسیّدیب) دهقی،ب1388:ب433(ب ابصونتب»علیب

 نبعبددهللا«بآمدهباست.
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یانایب نابشخصیب اوب اّولب ینبقصددۀب آنچنانکاب نامددهباست؛ب

»گوهربتنبوبگوهربنسبت«بخواندهبوباضنبمیبتواندبگواهیب اشدب

بربشهرتبوببزنگیبخاندارباو،بضعنیبخانداربعمراندار.بصفاب

)1385:ب1/ب585(بعلیب نبعمراربنابازب»خانداربمشهونبعمراندارب

کابینبیونۀبغزنوضاربوبسالجقابینبخراساربشهرتبیاشتند«ب اب

شمانبآونیهبوبی درسیاقی،بینبنامبنامۀبویراستبخویبازبدیوان 

منوچهری،بذضلب»عمرانیب)عمراندار(«،ب اباستنایب ابکتاببهایب

االنساب )نک.بسمعانی،ب1962م:ب9/ب368-369(بوبدمیة القصر 

)نک.ب اخرزی،ب1414ق:ب2/ب839(،ب ابیوبخاندارب استانیبعمرانیب

کابینبنیبوبسرخسباقامتبیاشتاباندبوبعمرانداربیضگریبکاب

)ی درسیاقی،ب1390:ب کریهباستب اشانهب میبزیستاباند،ب ینبموصلب

300(.بشیریبندزباحتمالبیایهبکابعمرانِیبممدوحبمنوچهریبازب

خاندارببزنگبعمرانداربسرخسب ویهب اشدب)شیری،ب1395:ب794(.ب

بمنوچهریبازبعمرانداِربشمالبایراربوبازب
ِ
امابعمرانِیبممدوح

مریماربیضلمب ویهباستب)نک.بینبالۀبمطلب(.باگربممدوحبقصددۀب

سومبندزبهمدنبعلیب نبعمرارب اشد،بکندۀباو،ب ناببربآربقصدده،ب

»ا والحسن«باست.

متأسفاناباطالعاتبچندانیبین انۀباضنبشخصبینبیستب

نیست.ب ناببربگزانشبا نباثدربینبالکامل فی التاریخ،باوبکابینب

آغازبازبفرماندهاربسپاهبعالءالدولاب نبکاکوضاب وی،بینبسالب

418ق،ب ابسببباختالفیبکاب ابنزیضکاربوبیضگربفرماندهارب

بخشمبعالءالدولا،ببرب
ِ
سپاهبعالءالدولابپددابکریبوبالبتابازب دم

اوبشونضدبوب ابمنوچهرب نبقا وسبزضانیبوب»اسپهبدبطبرستار«ب

کابمقدمبنیبوبازبیشمناربعالءالدولاب وی،بعلدابعالءالدولاب

متحدبشد.ب دنباضنبیوبگروهبنبریهاضیبنخبیایبکابینبآربنبریهاب

پدروزیبگاهیبازبآِربسپاهداربعلیب نبعمراربوبگاهیبازبآِرب

لشکرضاِربعالءالدولاب ویب)نک.با نباثدر،ب1965م:ب9/ب351-352،ب

357-358(.باضنبنابهمبمیبیاندمبکابعلیب نبعمرار،بینبطولب

ضکیبازباضنبجنگبوبگریزها،ب ابیژبکنگاونبپناهببریهب ویبوبمدتیب

ینباضنبیژب ابسربمیببری؛بامابپسبازبمحاصرۀباضنبیژب ابیستب

عالءالدولا،بمجبونب ابصلحبوبپذیرفتنببرخیبخواستابهایب

عالءالدولابشد.بعالءالدولابیژبنابتسخدربکریبوبینبعوضب

یضنونبناب اباقطاعب اباوبیایب)همار:ب9/ب359؛بندزبنک.بسجاییبوب

آلبیاووی،ب1392:ب2/ب109-108(.

مرگب ازب پسب 402-403(،ب 9/ب )1965م:ب ا نباثدرب  ابنوشتۀب

محمویبغزنویب)421ق(،بعالءالدولابفرصتبنابغندمتبشمریبوب

اصفهار،بهمداربوبنیبنابتصرفبکریبوب ابنواحیبتحتبتسلطب

انوشیروارب نبمنوچهربزضانیبتاختبوبخوانبنیبوبیماوندبناب

ازبویبگرفت.بینباضنبزماربانوشیرواربزضانیبازبسلطاربمسعویب

غزنوی،بکاب ابتازگیببربتختبنشستاب وی،بضانیبجست.بمسعویب

برایبمقا لاب ابعالءالدولابسپاهیب ابنیبوبیماوندبفرستای.ب

عمرارب علیب نب کاب شدب ضانب سپاهب اضنب ندزب اب یضگریب لشکرب

سپاهبساالنبآرب وی.باضنبیوبلشکربعالءلدولابنابازبنیبناندندبوب

مسعویب سلطارب نامب خطباب اب انوشیروار،ب ممالکب وب نیب ینب
خواندهبشد.3

عدنبعبانتبا نباثدرباضنباست:ب

...بكتببأنوشرواربإلىبمسعویبضهنئاب الملكبوسألابتقریرب

الذیبعلداب مالبضحملابفأجا ابإلىبذلكبوبسیربإلدابعسكراب

منبخراساربفسانوابإلىبینباوندبفاستعایوهابوسانوابنحوب

المدیبوالعساكربوممنبأتاهمبعلیب نبعمرارب الریبفأتاهمب

فكثربجمعهمبفحصروابالریب ها.ب)همانجا(ب

وب عمرارب علیب نب کاب ینضافتب میبتوارب عبانتب اضنب ازب

سپاهب مدیب نیب اب نزیضکِیب ینب قویب احتمالب لشکرضانشب اب

خراسارب سپاهب همراهب آغازب ازب ب
ً
مسلما وب نفتاباندب خراسارب

نبویهباند.با نبخلدورب)1988م:ب4/ب500(بازبعلیب نبعمرارب اب

اضنب یبگماربنشانگرب ضایبکریهبوب عنوارب»ا نبعمراربیضلمی«ب

خاستگاهبعلیب نبعمرارباستبوب اضدباوبنابازبخانداربعمراندارب

یانست.ب ایرار(ب مناطقب یضگرب ضاب خراسارب ناب )وب ایرارب شمالب

ا نبخلدوربهمچندنبذضلبعنوارب»أخبانبا نبكاكوضابمعبعساكرب

مسعوی...«،بعلیب نبعمراربناب»قائِد«بتاشبفراشب)ینبمتنباو:ب

قرواش(بنامددهباستب)ا نبخلدور،ب1988م:ب4/ب648(.

ا نباثدربینبذکربوقاضعبسالب423ق،ب ازبهمبازبعلیب نب

نامببریهباست.بینباضنبزمار،بعلیب نبعمراربوبتاشب عمرارب

فراشبکابسپاهساالنبسپاهبخراسارب وی،بینبتعقدببعالءالدولاب

 اببروجریبوبهمداربنفتند.بنبریهاضیب دنبآنهابوبعالءالدولابینب

نواحیبهمداربوباصفهاربینگرفتبوبینبپاضار،بعلیب نبعمرارب

 ابکمکبتاشبفراشبتوانستبعالءالدولابنابمنهزمبکندب)نک.ب

3.ی ابنوشتۀب دهقیب)1375:ب344-ب345(،بینب422ق،باحمِدبحسن،بوزیربسلطارب
مسعوی،ب اباوبپیشنهایبکریبکابحکومتبنیبناب ابعالءالدولاببسپانی،بامابمسعویب

نپذیرفتبوبسپهساالنبخوی،بتاشبفراشبناب ابنیبگسیلبکریب)ندزبنک.بهمار:ب460(.
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ا نباالثدر،ب1965م:ب9/ب424-ب425(.ب

احواالتبعلیب نبعمراربوباطالعاتیبکابین انۀباوبینباضنب

یوبمتنبآمده،ب ابتوصدفاتیبکابمنوچهریبینباضنبقصاضدبازب

جنگاونیبوبیالونیبممدوحبکریهبمطا قتبیانیبوبمیبتوارب

پذیرفتبکاباضنبعلیب نبعمراربیضلمیبهماربممدوحبمنوچهریب

)یستبکمبینبیوبقصددۀباّول(باست.

سمعانیب)1962م:ب9/ب369(بازبعلیب نبمحمدبعمرانیبیضگریب

بکندۀبا والحسنبندزبیانی:ب
ً
ندزبنامببریهباستبکاباتفاقا

العمرانیب كسربالعدنبوسكوربالمدمبوفتحبالراءبوفیبآخرهاب

النور،بهذهبالنسبةبإلىبشیئدن:بأولهمابأهلب یتبكبدرببسرخس،ب

ذیبنأضتبمنهمبالرئیسبأ ابالحسنبعلیب
ّ
وهوب یتبقدضم،بوال

 نبمحمدبالعمرانیبالسرخسی،بقرا تنا،بحظیبعندبالسلطارب

سنجرب نبملكبشاهبوانتفعبأمره،بثمبحبسبوقتلب مروب قرضةب

خمسب سنةب فیب علداب السلطارب نأیب وتغدرب سنج،ب لهاب ضقالب

وأن عدنبوخمسمائة.

اماباضنبعمرانی،بکابازبمریماربسرخسبوبازبمالزماربینگاهب

سنجرب ویه،ب یبگماربممدوحبمنوچهریبنیست.ب

جزباضنبفری،بینبمتوربازبعلیب نبعمراربیضگریبندزبنامببریهب

شدهبکاب ازبهمبنسبتبسرخسیبیانی.با واسحاقبَصِرضِفدنیبینب

المنتخب من كتاب السياق لتاریخ نيسابور )1414ق:ب1/ب53(بازب

نوایۀباضنبشخصباضنگونابضایبکریهباست:

بالسرخسیبا والحسِنب
َ
ب نبعمرار

ِّ
بعبدهللاِب ِنبعلی

ُ
ب ن

ُ
محمد

ب
ِ
بعنبمشاضخ

َ
ث

َّ
بَحد

ِ
ندِقبالصحدح

َ
باأل

ِّ
ط

َ
یِضُببَصاِحُببالخ

َ
األ

ةٍ.
َ
بِمائ

ِ
ن ع

َ
بَوأ

َ
بخمٍسبوثالثِدن

َ
ة
َ
َيبَسن

ِّ
ُوف

ُ
بت

ْ
ر
َ
ىبأ

َ
سرخَسبإِل

اماباضنبمحمدب نبعبدهللا،بآنچناربکابصرضفدنیبینبسطونب االب

اشانهبکریه،بینبسالب435قبینگذشتابوب نابراضنب عددباستب

کابپدنبزنگشبهماربعلیب نبعمراِربممدوحبمنوچهریب اشد.

3.یحلکیحمنتیقصد 

اضنبفریبممدوحبمنوچهریبینبقصددهبایب ابمطلعبزیرباست:

منوچهــری ایب ینآمــدب نــونوزب
ــلبحــمــری4 ــابگ ــۀبلــعــلبوب  ــاباللـ  

)منوچهری،ب1390:ب117(

 ناببربهمدنبقصدده،بممدوحبازبصاحببمنصباربوبشاعراربسدۀب

وب میبگفتاب شعرب فانسیب وب تازیب وب اب پنجمب ویهب وب چهانمب

منوچهریبینبچندب یتب عدب ابشاعریباوباشانهبکریهباست:

آغــازی تــازیب شــعرب كــاب آنــگاهب
ــری6یی

ْ
همتــایبلبدــد5بوباوسب ــنبَحج

گوضــی پانســیب شــعرب كــاب وانــگاهب
شـهره7ب ونصـری8 وب شـهددب اسـتایب

)همار:ب118(

اوبجنگاونبندزب ویهبوب»ینبحرببهزانبکدمدا«بمیبیانستاباست:

یانــی كدمدــاب هــزانب حــرببب ینب
ــّری9 ــُم ــنبظــالــمبال ــوربحـــانثبا  چ

)همانجا(

ناب »قصری«ب خاندانِیب نامب افراییب اب االنساب،ب ینب سمعانیب

منسو ارب اب ازجملاب یانستاباست؛ب ناحداب ششب منسو ارب اب

10/ب442(،ب 1962م:ب )سمعانی،ب نیشا ونب ینب عبدالجبان«ب »قصرب

اللصوص«بینبکنگونب)ینبمتن:ب»کنکون«(ب منسو ارب اب»قصرب

نزیضکباسدآ ایب)همانجا؛بندزبنک.بضاقوتبحموی،ب1399ق:ب4/ب363(ب

وبمنسو ارب اب»قصربنافعب نبلدث«بینبسمرقندب)سمعانی،ب1962م:ب

10/ب442؛ببرایبنموناباوبچندب انبازبمحدثیب ابنامبمحمدب نبضحدیب نب

چاپبی درسیاقی:بخمری؛بمتنببرابرباستب ابیبطبکهنبترضنبیستنویسبهایبدیوان. 4.ی

ا وعقدلبلبددبا نبن دعةب نبمالِک،بضکیبازبشعراءبمخضرمدن،بازبقبدلۀبقیسبوبازب 5.ی

اشرافبشاعرارب وی.بویبینبحدویبسالب560مبزایهبشد.بینبسالب9بهجریباسالمب

آونی.بگفتاباندبپسبازبمسلماربشدر،بیضگربشعریبنسرویبوبفقطبضکب یتبشعربینب

اسالمبگفت،باماب ابتوجاب اببرخیباشاناتباسالمیبینباشعانش،باضنبگفتابصحدحب

 ابنظربنمیبنسد.بلبددبینبنوزگانبخالفتبعمرب ابکوفابنفتبوبگفتاباندبینبهمانجا،ب

 دنبسالبهایب40بتاب42قبینگذشت.باوبصاحببچهانمدنبمعلقابازبمعلقاتبسبعب

اُمَها...«ب)ین انةباو،بنک:بسزگدن،ب1983:ب
َ
ُمق

َ
َهابف

ُّ
ضَاُنبَمَحل

ِّ
ِتبالد

َ
ب»َعف

ِ
استب ابمطلع

33/2-ب34؛با نبقتیبا،ب1423بق:ب266/1-ب277؛بالفاخونی،ب1377:ب185(.

ینباصلباوسب نبَحَجرباستبکاب ناب ابیرونتبوزر،بینباضنب یتب ابصونتب 6.ب

رب اضدبخواندهبشوی.باوسب نبحجرب نبمالکبتمدمیبازبنخستدنب
ْ
اوسب نبَحج

رب ویبتابآنکابنا غابوب
َ
شاعراربجاهلیباست.بمیبگوضندباوسببزنگبترضنبشاعربُمض

زهدربپدضدبآمدندبوبازبشهرتباوبکاستندب)نک.بآذننوش،ب1380:ب440-ب441(.بنا غۀب

دئابازبپدرواربسبکباوب ویند.بازبزندگیباوباطالعب
َ
هدرب نبا یبُسلمیبوبُحط

ُ
 دانی،بز

ُ
ذ

زضاییبینبیستبنیست.

چاپبی درسیاقی:بمدر؛بمتنببرابرباستب ابیبطبکهنبترضنبیستنویسبهایبدیوان. 7.ی

امروزضارب برایب »شهرهب ونصر«ب اماب است،ب هماربشهددب لخیب 8.ب»استایبشهدد«ب

چنداربشهرهبنیست؛بممکنباستبمرایِبمنوچهریبا ونصربمرغزی،بازبشاعرارب

عصربسامانی،ب اشد.

مشهونترضنبکسب اباضنبنامبحانثب نبظالم،بیالونبمشهونباعراب،باستبکابینب 9.ب

عر یب اباوبمثلبمیبزنند:ب»أمنعبمنبالحانثب نبظالم«ب)نک.با نبعبدبن ا،ب1987م:ب

عمارب
ُ
3/ب9(.باوبینبکویکیبپدنشبنابازبیستبیایبوبینببزنگسالی،بوقتیب ابین انبن

 نبُمنذنبنسید،بقاتلبپدنشبنابینبآنجابضافتبوبانتقامبپدنبنابازباوبگرفت.بپسب

ازبآربجنگبهاضیب دنبموافقاربوبمخالفارباوبینگرفت.بازباوبیضوارباشعانیبندزب

بربجایبماندهباستب)ین انۀباو،بنک.بزنکلی،ب1980م:ب2/ب155(.
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9/ب همار:ب نکب گفتاباست؛ب اهلبسمرقندب ویه،بسخنب کاب قصری،ب فتحب

236(.بهمچندنباوبازبخاندانیب ابنامبقصریبسخنبگفتابکابازب

نسلبفرییب ابنامب»أ والقصِربسجستانی«ب ویهباندبوبینبزمارب

سمعانیبینب لخبسکونتبیاشتاباندب)همار:ب10/ب443(.باماب اب

احتمالبزضایبملکبمحمدبقصرِیبممدوحبمنوچهریبمنسوبب

بمنوچهریبقبلبازب
ً
 ابقصراللصوصبکنگونباستبوباحتماال

اضنکاب ابین انبغزنوضارب پدوندی،باضنبشعربنابینبمدحباوبسرویهب

استب)نک.بینبالۀبمطلب(.

ازبقصریبهاضیبکابثعالبیبینبیتیمة الدهر ازبآنهابضایبکریه،ب

ازب قصریب محمدب أ یباحمدب معروفب نب ا وغانمب ضکیب

نیشا ونب ینب اوب ثعالبیب اب کاب ایببیوستاربوبشاعرانیباستب

ـبازبجملابیوب یتب یضدانبکریهبوبچندب یتبازباشعانبعر یباوب

ینبنثایبپدنشب»امدربا یباحمدبمحمد«بـبنقلبکریهباست.ب ناب

وب ینبحالبسفرب ویهب نیشا ونب ینب ا وغانمب ثعالبی،ب نوشتۀب برب

ثعالبیبمدتبکوتاهیبنابینبمصاحبتباوبگذناندهباستب)نک.ب

سکونتب گرگارب ینب ا وغانمب 150-151(.ب 5/ب 1420ق:ب ثعالبی،ب

برب ندزب اخرزی،ب1414ق:ب1/ب339(بوب یاشتاب)نک.بینبالۀبمطلببوب

اساسبآنچابینبمعجم البلدان آمده،باوبکاتببوبوزیربمنوچهرب

محمویب سلطارب پایشاهیب زمارب ینب حتیب وب قا وسب ویهب  نب

غزنوی،بازبطرفبمنوچهر،ب ابنسالتب ابین انبغزنوضاربفرستایهب

شدهبوبممکنباستبیضدانبثعالبیب اباوبینبهمدنبسفِربا وغانمب

 ابخراساربنخبیایهب اشد.بعدنبعبانتبضاقوتبحمویبین انۀب

ا وغانمباضنباست:ب

الملقبب القصريب معروفب محمدب نب معروفب نب أ وغانمب

 الوزیربمنبأهلبقصربكنكونبناحدةب دنبهمذاربوبالدضنون،ب

یضوارب تقلدب المحفوظب كثدرب الشعرب ملدحب ب
ً
سدضدا ب

ً
كاتبا كارب

منوجهرب نب أضامب فيب الوزانةب خالفةب وب االنشاءب جرجارب

الرسائلب ینابوب دنب قا وسب نبوشمكدر،بوبكاربضترییبفيب

كاربالب فإربمحمویاب لصباحةبوجهاب محمویب نبسبكتكدنب

لاب وب صبدحا،ب ضكنب لمب إذاب علداب ونیب نسولب حاجةب ضقضيب

ب
ٍ
غالم أن عمائةب القصريب أل يبغانمب كارب حسار...ب أشعانب

بفدكورب دنبضدضاب
ً
بالحماَمبلدال

ُ
یَركبورببُركو ِا،بوبكاربضَدخل

أرب إلىب الطدِبب ب
ِ
أنواع وب العنبِرب وب العویِب منب ب

ٌ
معمول شمٌعب

بعنبأحٍدبِمنبالوزناِءبمابُحِكَيبعنابمنب
َ
ضَخُرَج،بوبلمبضُحك

.ب)ضاقوتبحموی،ب1399ق:ب4/ب363(
ِ
التنّعم

 اخرزیبندزبینبدمیة القصربازب»یهخدابا والحسنبعلیب نب

ا وغانمبقصریب ویهب براینب القصری«بکاب محمدب نبمعروفب

سخنبگفتاباست.ب ابگفتۀب اخرزی،باوبینبزماربانوشروارب نب

منوچهربزضانی،بازبجانببانوشروارب ابنسولیبنزیبنکنبالدضنب

نیشا ونب سلجوقی،ب اب پایشاهب )385-455ق(،ب طغرلب دکب

فرستایهبشدهب ویهباستب) اخرزی،ب1414ق:ب1/ب646(.بهمچندنب

 اخرزیبازببراینزایۀبا وغانمبقصریبوبپسربهمدنبا والحسنب

قصریب ابعنوارب»یهخدابعمددبا والبدنبالمظفرب نبعلیب نب

امدِن«ب وب »کاتبب کاب بریهب نامب القصری«ب معروفب محمدب نب

عمددالملکب ویهب)همار:ب650/1؛بندزبنک.بهمار:ب1/ب183(باست.ب

 اخرزیبچندب یتبعر یبازباضنبپدنبوبپسربنقلبکریهباست.

 ناببرباطالعاتباضنبسابمتن،ب اباحتمالبزضای،ب»ملکبمحمدب

قصری«ایبکابمنوچهریباوبنابینباضنبشعربستویه،بپدنبا وغانمب

قصریبوبا والحسنبعلیبقصریبوبپدنبزنگبا والبدنبالمظفرب

قصریباستبکابثعالبیبازباوب ابعنوارب»امدربأ یباحمدبمحمد«ب

ضایبکریهباستب)ثعالبی،ب1420ق:ب5/ب151(.بینبصونتبینستیباضنب

حدس،باضنبشعربمنوچهریبندزبازبقدضمبترضنبشعرهایباوستب

کاب ابیستبمابنسیدهباست.

شیریب)1395:ب807-808(بممدوحباضنبقصددهبناب»ا والبدنب

المظفرب نبعلیب نبمحمدبقصری«بیانستابوبالبتابنامباوبنابینب

تعلدقاتبچاپبخویب)همار:ب807(ب ابصونتب»ا والبدنبالمظفرب

محمدب نبعلیب نبمحمدبقصری«بآونیهب) ابتصحدحبقداسیبمتنب

دمیة القصر(بکابینستبنیست.

حراچع

ب آذننوش،بآذنتاشب)1380(.ب»اوسب نبَحَجر«.بین:بدایرة المعارف ـ

بزرگ اسالمی.بزیربنظربمحمدکاظمبموسویب جنونیی.بتهرار:ب

مرکزبیایرةبالمعانفببزنگباسالمی.بج10/بص441-440.

ب ا ـنباثدـر،بعلـیب ـنبا یبالکـرمب)1385ق/ب1965م(.بالکامل فی ـ

التاریخ.ب دروت:بیانبصاینـببیانب دروت.

ب ا نبخلـدور،بعبدالرحمنب نبمحمـدب)1408ق/ب1988م(.بتاریخ ـ

ابـن خلـدون ]:[ دیـوان المبتـدأ و الخبـر في تاریـخ العرب و 

البربـر و مـن عاصرهـم من ذوی الشـان األكبر.بمحقق:بسـهدلب

زکانبوبخلدلبشحایة.ب دروت:بیانبالفكر.

ب ا نبعبدبن ا،باحمدب نبمحمدب)1987م/ب1407ق(.بالعقد الفرید.بـ

محقق:بمفددبمحمدبقمدحا.ب دروت:بیانالکتببالعلمدة.

ب ا نبقتیبـا،با ومحمـدبعبـدهللاب ـنبمسـلمبیضنـونیب)1423ق(.بـ
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الشعر و الشعراء.بقاهره:بیانبالحدضث.

ب  االدِب العربی.بتهرار:بتوس.ـ
ُ
اب)1377(.بتاریخ

ّ
الفاخونی،بحن

ب میة ـ
ُ
 اخرزی،با والحسـنبعلیب ـنبحسـنب)1414ق/ب1993م(.بد

القصـر وُعصـرة أهـل العصر.بمحقـق:بمحمدبتونجـی.ب دروت:ب

یانبالجدل.

ب  دهقـی،با والفضـلبمحمـدب نبحسـینب)1375(.بتاریـخ بیهقی.بـ

ازب لغـاتب فهرسـتب وب مقدمـاب فدـاض.ب علیباکبـرب تصحدـحب

محمدجعفربضاحقی.بمشهد:بیانشگاهبمشهد.

ب ـــــــــــــــب)1388(.بتاریـخ بیهقـی.بمقدمـا،بتصحدـح،بـ

تعلدقـات،بتویدحـاتبوبفهرسـتبها:بمحمدجعفـربضاحقـیبوب

مهدیبسیّدی.بتهرار:بسخن.

ب ثعالبـی،با ومنصـونبعبدالملـکب ـنبمحمـدب)1420ق(.بیتیمـة ـ

الدهـر فی محاسـن أهل العصـر.بمحقق:بمفددبمحمـدبقمدحا.ب

بمنشوناتبمحمدبعلیب دضور.  دروت:بیانبالکتببالعلمداـب

ب ی درسیاقی،ب1390ب←بمنوچهری،ب1390ب)مقدما(ـ

ب زنکلـی،بخدرالدضنب)1980(.باالعالم]:[ قاموس تراجم ألشـهر ـ

الّرجـال و النِسـاء مـن الَعَرب و الُمسـتعِربینَ و الُمستشـرقین.ب

 دروت:بیانالعلمبللمالضدن.

ب سـجایی،بصـایقبوبسـیّدعلیبآلبیاوویب)1392(.ب»آلبکاکوضـا«.بـ

ین:بدایـرة المعـارف بـزرگ اسـالمی.بزیـربنظـربمحمدکاظـمب

موسـویب جنونیی.بتهـرار:بمرکزبیایرةبالمعانفببزنگباسـالمی.ب

ج2/بص109-108.

ب سـزگدن،بفـؤایب)1403ق/ب1983م(.بتاریـخ التـراث العربـی.بـ

ترجمـةبمحمـویبفهمـیبحجـازی.ب ابکوشـشبعرفـةبمصطفیبوب

سعددبعبدالرحدم.بنضاض:ب یبنا.

ب سـمعانی،با وسـعدبعبدالکرضمب ـنبمحمـدب)1382ق/ب1962م(.بـ

األنسـاب.بمحقـق:بعبدالرحمـنب نبضحدـىبالمعلمـیبالدمانی.ب

حددنآ ای:بمجلسبیائرةبالمعانفبالعثماندة.

ب شیری،ب1395←بمنوچهری،ب1395ب)تعلدقات(ـ

ب َصِرضِفدنـی،بابراهدـمب نبمحمـدب)1414ق(.بالمنتخـب من كتاب ـ

السـياق لتاریـخ نيسـابور.بمحقـق:بخالدبحدـدن.ب دـروت:بیانب

الفكربللطباعةبوالنشربوالتوزضع.

ب صفـا،بذ دـحبهللاب)1385(.بتاریخ ادبیـات در ایـران و در قلمـرو ـ

زبـان فارسـی از آغاز عهد اسـالمی تـا دورۀ سـلجوقی.بتهرار:ب

انتشاناتبفریوس.

ب دامغانـی.بـ منوچهـری  دیـوان  یامغانـیب)1390(.ب منوچهـریب

 ابکوششبسیّدبمحمدبی درسیاقی.بتهرار:بزوان.

ب دامغانـی.بـ منوچهـری  دیـوان  )1395(.ب ـــــــــــــــب

 ابکوششبسعددبشیری.بتهرار:بنگاه.

ب هداضـت،بنیاقلیبخـارب)1382(.بمجمـع الفصحـا.ب ابکوشـشبـ

مظاهربمصفا.بتهرار:بامدرکبدر.

ب ضاقـوتبحمـوی،بشـهاببالدضنبا وعبـدهللاب)1414ق/ب1993م(.بـ

معجـم األدبـاء]:[ إرشـاد األریب إلـی معرفة األدیـب.بمحقق:ب

احساربعباس.ب دروت:بیانبالغربباإلسالمی.

ب ـــــــــــــــب)1399ق/ب1979م(.بمعجـم البلدان.ب دروت:بـ

یانباحداءبالتراثبالعر ی.
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