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رجننماالا لد اررنامگلوسارال
نتم الچرلررعلیارظالۀللوارال
چرلا یاملوقنم
یعلاکتم

ّ
ونشتگلااجلامد

نظاملص هیلص بنص همآص بنص احمدص اثآص وادر 
ّ
الن مجمع  کتابص

ودص550فصدربارۀصچهارصگآوهصازص هآوضلصسمآ ند صدرصحد

پزشکان(ص وص اختآگویانص سآایندگان،ص )دبیآان،ص پادشاهانص نزدیکاِنص

بعصهآص رن،صیکص»مقالع«ص نوشتعصشدهصوصچونصدرص ردابشانص وص

ملآوفصشدهصاست.ص چهارمقاله  بعص یافتع،ص اختصاصص گآوهص

بعصهمینص ازصدیدگاهصها صگوناگونصاهمیّتصداردصوص اینصمتنص

محّمدص زوینلص مقّصلص تلییقاتص وص د یقص پژوهِشص باص تص
ّ
هی

چاپصوصسپسصبآصمبنا صهمانصچاپ،صباصپژوهشصها صافزودۀص

تجدیدص بارهاص وص شدهص منتشآص نوص ازص وص تکمیلص ملینص محّمدص

چاپصشدهصاست.

شواهدصنشانصملصدهدصکعصچهارمقاله درصسدهصها صپیشینص

موردصتوّجعصبودهصوصنویسندگانصادوارصگوناگون،صمطالبلصراصازص

مۀصخودص
ّ
رنصنقلصکآدهصاندصوص زوینلصشمار صازصرنصهاصراصدرصمقد

بآشمآدهصاستص) زوینل،ص1381:صچهل-پنجاهصوصدو(.صکهنصتآینص

الکاتب  دستور  متنلصکعص زوینلصبعصرنصاشارهصکآده،صکتابص

نخجوانل،ص هندوشاهص بنص محّمدص اثآص المراتب  تعیین  فی 

نوشتۀص767فصدرصرموزشصتآّسلصاستصکعصگزیدهصا صازصمقالۀص

دارانل،ص )احمد ص شدهصاستص نقلص رنص درص چهارمقاله  دبیآِ ص

ازص منقوالتلص این،ص جزص اماص نع(.ص وص هقت-سلص وص سلص 1395:ص

نیزص هقتمص سدۀص اواخآص ازص کهنصتآص اثِآص یکص درص چهارمقاله 

دیدهصملصشود.

اثآصمحلصسخن،صیکصنوشتۀصفارسلصدرصاحکامصنجومصاستص

کعصتاصکنونصسعصنسخعصازصرنصشناسایلصشده،1صاماصمتأّسقانعصچونص

صاثآصازصرنصهاصبعصدستصنملصرید.ص
ِ
همۀصنسخعصهاصنا صصهستند،صنام

رویدادها ص بعص وص بآدهص نامص خودص ازص جاص چندص درص نویسندهص

ملصتوانص مواردص اینص همۀص ازص وص کآدهصاستص اشارهص زندگلصاشص

ین«صبودهصاستصکعص
ّ
ینصبنصاکآمصالد

ّ
صاوص»تاجصالد

ِ
دانستصکعصنام

البتعصنامصاوصوصپدرشصهآصدوصساختارصلقبلصدارند.صدرصبآخلص

ص
ً
منابع،صنسبِتص»نخجوانل«صراصبآا صاوصیادکآدهصاند،صاماصظاهآا

ازصمتنص)گ121پ(ص نویسندهصدرصجایلص نیست؛صزیآاص درستص

صاشارهصکآدهصکعصدرصنخجوانصغآیبصبودهصاست:
ً
 آیحا

ینص
ّ
درصنخجوانصبزرگصزادهصصا صراصامیآمحّمدصنام،صپسِآصسلدالد

محبّتلص ماص میاِنص پسص بود...ص میزانص طالعص رحمهمصهللاص اسلدص

هظیمصوا عصشدصوصمنصدرصرنصشهآصغآیبصبودمصوصسبِبصاینص

محبّتصازصطآِفصمنصهشقصبود...صوصسبِبصمحبِّتصاوصتحصیِلص

هیوم...صوصمحبّتصمیاِنصماصبغایتلصبودصکلصدرصو ِتصبیمار صوص

مقار تصاوصهآچصداشتصازصامالکصوصخانعصوصغالمصهمعصنامصکآدِص

رنجاصازص ایّمعصوص ضاِتص اماص اینصداهلصکآدصوصوفاتصیافت،ص

غایِتصبدبختلصوصجهل،صهیچصبدینصداهلصنگذاشتند...

ینصاکآمصدرصجا صدیگآ صازص
ّ
چنانصکعصخواهیمصدید،صتاجصالد

وص بودهص ساکنص نخجوانص درص سالص دهص کعص کآدهص اشارهص اثآشص

پژوهشگآانص بآخلص کعص موجبصشدهص موضوعص همینص ص
ً
ظاهآا

اوصراصنخجوانلصبدانند،صاماصاینصدرستصنیست.صجزصرنصچعص

پایانص درص اکآمص ینص
ّ
تاجصالد کعص وللص درصجد یادصشد،ص باالص درص

بعص رورده،ص مآتقعص بناها ص بآخلص ص
ِ
تاریخ دربارۀص کتابشص

ینصملشآصکعص
ّ
»همارتصکآدِنصمسجدصبدیعصبآصدسِتصبهاءالد

لنلالصفتیلآقلقلعه

پژوهشگآصمتون،صمؤسسۀصپژوهشلصمیآاثصمکتوب
alisafari_m@yahoo.com

اینصنسخعصهاصهبارتندصاز:ص  .1
ۀص لصفآانسع،صکعصبلصتاریخصاماصازصاواخآصسد

ّ
ـصنسخۀصPersan 166صکتابخانۀصمی ص

وص ایآانلص نستلییِقص راص نسخعص ص
ّ
خط بیوشعص است.ص هشتمص سدۀص اوایلص یاص هقتمص

کتابتص دورۀص درص اماص )BLOCHET, 1912: 145(ص دانستعص 676فص سالص بعص قص
ّ
متلی

تاریخص نسخعص هیچصجا ص درص ص
ً
وصضمنا نشدهصبودص ابداعص نستلییقص هنوزص نسخع،ص

بعصهمینصنسخعصاست،ص اینصمقالعص کتابتصدرجصنشدهصاست.صارجاهاتصماصدرص

مگآصاینصکعصبعصنسخۀصدیگآصاشارهصشود؛

ودص الهیاتصدانشگاهصتهآان،صکعصبلصتاریخصوصازصحد ۀص ـصنسخۀص159جصدانشکد ص

ازص بسیار ص کعص 429-433،ص 1345:ص حّجتل،ص )نک.ص استص نهمص سدۀص دومص نیمۀص

الهاتصنسخعصراصروردهصاست(؛
ّ
اط

ـصنسخۀص6468صکتابخانۀصمجیسصکعصبلصتاریخصوصازصحدودصسدۀصدهمصاستص)نک.ص ص

الهلصازصنسخعصاستخآاجصنکآدهصاست(.ص
ّ
حسینلصاشکور ،ص1389:ص45-46،صکعصهیچصاط

لآاءصبهارصبوده،صاماصدرصبآخلصمنابع،صازصیکص
ّ
قصبعصمیکصالش

ّ
نسخۀصمجیسصمتلی

قصبعصاوصیادصشدهصکعصازصسدۀصهقتمصبودهصوصبعصکتابخانۀصمجیسص
ّ
نسخۀصدیگآصمتلی

منتقلصشدهصاست.صازصچنینصنسخعصا صدرصکتابخانۀصمجیسصسآاغصنداریم.
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سالص 59ص درص بود«ص همدانص ولۀص
ّ
هالءالد ینص

ّ
مجدالد خواجعص

کآدهص اشارهص )676ف(ص بخشص رنص تألیِفص ص
ِ
تاریخ ازص پیشص

وص امامتص کعص افزودهص وص الهیات(2ص ۀص دانشکد نسخۀص )گ270پ،ص

ینصوصفآزنداِنص
ّ
صاو،صمآحومصاکآمصالد

ِّ
تولیِّتصرنصمسجدصبعصجد

کعص دانستص اینصجاصملصتوانص ازص بودهصاست.ص اوصمقّوضصشدهص

لقِبص ص
ً
وصضمنا بودهص همدانص ص

ً
احتماال خانوادهص اینص خاستگاهِص

فصبعصپدرشصاهطاصشدهصاست.ص
ّ
صمصن

ِّ
ین«صپسصازصجد

ّ
»اکآمصالد

خانوادهصا ص درص نویسندهص کعص دانستص ملصتوانص اینکعص ضمنص

رغازصمتنص ازص درصبخشلص اینصها،ص زادهصشدهصاست.صجزص دینلص

نشانص نقلصشدهصکعص الهیات(صمطیبلص ۀص دانشکد )گ35پ،صنسخۀص

اواخآص درص ـصیلنلص 677فص سالص درص فص
ّ
مصن خانۀص ملصدهدص

تألیفصوصهنگامصبازبینلصکتابصـصدرصشهِآصهمدانصبودهصاست:

مایةصهجآیّةصموالناءص
ّ
درصربیعصاآلخآصسنۀصسبعصوصسبلینصوصست

ینصاللارضصدامصهیّوهصبآصموجِبص
ّ
ةصوصالد

ّ
م...صکمالصالمی

ّ
ملظ

ص
ّ
هز ینص

ّ
الد وص ص

ّ
بهاءالحق اشارِتصمخدومصمخدومصزادۀصجهانص

بعص وص بعصهمدانصرسیدص ا قهانص بآص وِبص ازصسیاهصکوهص نصآهص

بندهصخانعصتشآیفصداد.

صتألیفصاینصکتابصچندینصسالصبعصدرازاصکشیده،صاماص
ً
ظاهآا

-673 سالصها ص میانص درص رنص همدۀص بخشصها ص نگارشص

ابا اص)حک.ص ازص بودهصاست،صزیآاصدرصچندصجا صمتنص 678فص

درص وص شدهص یادص زمینص رو ص پادشاهص بعصهنوانص 663-681ف(ص

وللصکعصبعصهنوانصمبدأصبآخلصازصتواریخصدرصپایانصکتابص جد

تحآیآص ساِلص بعصهنوانص 676فص سالص بعص )گ216ر(ص درجصشدهص

اشارتصرفتعصاست.3صالبتعصدرصپایاِنصهمینصجدولص)گ270پ،صص

کججانلص محّمدص شیخص درگذشتص بعص الهیات(ص ۀص دانشکد نسخۀص

همسِآص درگذشِتص وص 677فص ذ صالحّجۀص درص تبآیزص درص

درگذشِتص وص بغدادص درص جوینل(ص هطامیکص )ظ:ص ینص
ّ
هالءالد

رویدادص چندص وص جوینلص ینص
ّ
شمسصالد بنص محّمدص ینص

ّ
بهاءالد

کعص استص صص
ّ
مشخ وص شدهص اشارهص 678فص سالص درص دیگآص

هباراِتص ازص داشتعصاست.ص ادامعص 678فص تاصسالص متنص تکمیِلص

ینصاکآمصدرص
ّ
اینصبخشصازصجدولصملصتوانصدانستصکعصتاجصالد

سالص678فصدرصبغدادصبعصسآصملصبآدهصاست.صهبارتصاخیآ ص

نیزصسالص نقلصکآدیمص فصدرصهمدانص
ّ
کعصدربارۀصسکونتصمؤل

677فصراصنشانصملصدهدصوصهمگلصاینصهاصمؤیّدصتألیفصکتابص

ا یلص سالص ص
ً
ظاهآا هآچندص است.ص یادشدهص سالصها ص درص

تألیفصهمانص676فصبودهصوصتاصدوصسالصبلدصهمصدرصرنصبازبینلص

ملصشدهصاست.

نویسندهصدرصجایلصازصاوایلصکتابص)گ139ر(صاشارهصکآدهص

کعصهمآشصنزدیکصبعص45صسالصرسیدهصاست.صاگآصاینصاشارهص

همانصحدودص یلنلص کتاب،ص تألیفص رغاِزص ۀص محدود بعص مآبوطص

فصبایدصکمابیشصدرصسالص
ّ
سالص676فصبوده،صپسصوالدتصمصن

631فصبودهصباشد.

درصسالص کعص اشارهصکآدهص متنص)گ131ر(ص ازص درصجایلص اوص

672فصبعصتقییسصرسیدهصوصباصارغونصا اصوصچندصتنصدیگآصدیدارص

داشتعصاست.صبازصدرصجا صدیگآص)گ104ر(صحکایتلصازصسالص

ینص
ّ
شمسصالد حضورص درص مآاغعص درص کعص کآدهص نقلص 674فص

دربارۀص داستانلص مجیسص رنص درص وص دادهص رو ص  احبصدیوانص

سنائلصنقلصشدهصکعصشخصلصراصازصسکونتصدرصمآاغعصبآصحذرص

ینصاکآمصدرصپایاِنصحکایتصملصگویدصکعص
ّ
داشتعصبودهصوصتاجصالد

تصدهصسالصا امتشصدرصمآاغع،صازصاینصنوعص یاساتصبآا ص
ّ
درصمد

نیزصدرصهمانصجدوِلصپیشصگقتعص و صبسیارصرو صدادهصاست.ص

)گ270پ،صنسخۀصدانشکدۀصالهیات(صاشارهصکآدهصکعصپسصازصکشتعص

ینصپآوانعصدرص قآص676فصبآصدسِتصمغوالن،ص
ّ
شدِنصملینصالد

ینصجوینلصبآا صاستمالِتصرهایا صرومصازصنخجوانص
ّ
شمسصالد

ادراراِتص ین،ص
ّ
شمسصالد بستگاِنص وص شدهص روانعص سو ص رنص بعص

اکآمصفآستادهصاند.ص ینص
ّ
تاجصالد بآا ص نقدصوصجنسص ازص بسیار ص

فصدرصاینصسالصهمچنانصدرصنخجوانصماندهص
ّ
صمصن

ً
پسصاحتماال

وصباصجوینلصهمآاهصنشدهصاست.

ادواِرص ازصجمیۀص»ماجآاجویاِن«ص بایدص راص اکآمص ینص
ّ
تاجصالد

صجزوِصطبقاِتصمیانعصبعصباال ص
ً
 دیمصبعصشمارصروردصکعصملموال

فنونلص بعص هیوم،ص ماِتص
ّ
مقد رموختِنص جزص وص بودهصاندص جاملعص

چونصسپاهلصگآ ،صکیمیاگآ ،صدررمدنصبعصزّ صاهلصفتّوتصیاص

وص ملصپآداختعصاندص هنآهاص بآخلص بعص نیزص گاهلص وص  یندریانص

رنانص زندگلص ویژگلصها ص ازص جهانگآد ص وص سقآص نیزص ص
ً
هموما

اینصبخِشصجدولصدرصنسخۀصپاریسصموجودصنیست،صاماصنسخعصهمصافتادگلص  .2
ندارد.صدرصمواردصبلد صهمصکعصبعصاینصنسخعصارجاعصشدهصچنینصاست.

3.صدرصجا صدیگآص)گ161ر(صزایجۀصتحویلصسالصچهلصوصششمصازصایّامص)وزارت؟(ص

بآابآص 673ف،ص سالص محّآمص نهمص یکشنبعص روزص درص ینص احبصدیوانص
ّ
شمسصالد

دهمصمهآماهِص دیمصازصسالص643صیزدگآد ،صدرجصشدهصوصبازصدرصجایلصدیگآص

)گ10ر(صازصسالص675فصبآابآصباص645صتاّمۀصیزدگآد صبعصهنواِنصزماِنصحالصیادص

شدهصاست.
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الهاتصمآبوطصبعصاینصافآاد،صبعص ورتصپآاکندهص
ّ
بودهصاست.صاط

صتاصکنونصدربارۀصرنانصتکصنگار ص
ً
درصمتونصدیدهصملصشود،صاماصظاهآا

افآادص اینص نمونعصها ص ازص نشدهصاست.ص نگاشتعص  ابلصتوّجهلص

نسو ص احمدص بنص هیلص پنجم،ص سدۀص ریاضلصدانص بعص ملصتوانص

بعص جوانلص دورۀص ازص کعص کآدص اشارهص 473ف(4ص تاص )393-زندهص

سپاهلصگآ صوصفنوِنصرنصگآایشصداشتص)نسو ،ص1354:ص75(صوص

کتاِبصبازنامه،صمهمصتآینصاثآصفارسلصدربارۀصپآندگانصوصبآخلص

دیگآصازصجانورانصشکار ،صیادگاِرصاینصسآگآمِلصاوصاست.صازص

آتآ،ص
ّ
دیگآصنمونعصهاصملصتوانصبعصنا آصخسآوصوصدرصادوارصمتأخ

حسینصواهظصکاشقلصوصپسآشصوصهمچنینص
ّ

آانلصچونصمال
ّ
مذک

 اد لصبیگصافشارصاشارهصکآدصکعصبآرسلصزندگلصوصرثارصرنانص

درصطبقاتص دورهص رنص اجتماهلص زندگلص ازص زوایایلص ملصتواندص

راص ماجآاجویل،ص شیقتگاِنص بعصویژهص وص جاملع،ص باال ص وص میانعص

ینصاکآمصدرصجایلصازصکتابشص)گ119پ-ص
ّ
صصکند.صتاجصالد

ّ
مشخ

120ر(صبآا صنشانصدادنصتأثیآصاحکامصنجومصدرصزندگلصافآاد،صبعص

الهاتصخوبلصدرصاینص
ّ
یّاتلصازصزندگلصخودصپآداختعصکعصاط

ّ
کی

زمینعصدرصاختیارصملصگذارد:

...صکاِرصاینصضلیفصدرصاّول،صتحصیِلصهیومصوصحقِظص آرنص

وص پدرصوصخآیدص باصخدمِتص بودصوصتجارتص نبو ص اخباِرص وص

ثۀص
ّ
فآوخت،صتاصنوبِتصتآبیِتصهطاردصبعصرخآصرمد،صچع،صدرصمثی

ِتصتآبیتصدرگذشت،صنوبِتصتآبیِتص
ّ
خودصبود.صوصچونصرنصمد

صهاشآصبود...صتغییآصحالص
ِ
صدرج

ّ
زهآهصدررمدصکلص احبصحد

ِتصمالصوصمنال،صتاص
ّ
ِلصاحوالصوصپآیشانلصوص ی

ّ
دررمدصوصتبد

رنچصیادصگآفتعصبودصفآاموشصکآدصوصهآزهصگآد صوصسپاهلصگآ ص

وصسوار صاختیارصکآدصوصجالءصوطنصگزیدصوصهشقصوصهاشقلص

وصفسادِصکارصباصدیدصرمدصوصبیشتِآصاو ات،ص نلِتصضلیف،ص

سآودصگقتنصوصنآدصوصشطآنجصباختنصوصسپاهلصگآ صکآدنصوص

هملصدار صبود .صوصچونصنوبتصبعصرفتابصرسید،صوصاوصدرص

نقسص وص گآفتص استقامتص کارهاص بود،ص هاشآص وتِدص حقیقتص

طیبص هاللصهّمتانعص کارهاءص وص گآفتص و ارص وص شدص ررمیدهص

مایعصهنایِتصحقص
ّ
ملصکآدصتاصدرصسنۀصتسعصوصخمسینصوصست

پدرمص خداوندص مبارِکص هّمِتص بواسطۀص وص دررسیدص تلاللص

المسیمینص عصهللاص
ّ
ـصمت اوص ینصوصسلِلصجمیِلص

ّ
الد ةصوص

ّ
اکآمصالمی

پیشۀص وص زّ ص ازص وص نمودص مساهدتص سلادتص بقائعصصـص بطولص

بیگانگانصخالصصیافتصوصتبدیِلص ورتصوصاخالفصکآدصوص

بعصدسِتصخداوندصپدرصتوبۀصنصوحصکآدصوصمو صبآگآفتصوص

بلِدصرنصبعصاحتساِبصبصآهصوصخوزستانصموسومصشدصبعصسبِبص

شهادِتصمشتآ صوصرفتابصوصزحل.صوصچونصمّآیخصباصرفتابص

وصجبّار قتص پادشاهِصجهانصگیآص ازص کارص وص اینصشغلص بود،ص

چونصهوالگوصوصخواجۀصنیکوصسیآ،صوزیآصوصها ِفصهصآ،ص

وص ص
ّ
شمسصالحق الممالکص دیوانص  احبص جهان،ص ص

ِ
وم مخد

ص
ّ

ادال دیگآص نوبِتص چونص شد...ص حا لص نصآهص ص
ّ
هز ینص

ّ
الد

وص وصحسابص نجومص وص هیمص داهل،ص وصشغِلص کارص بگذشت،ص

ملصوصکهانتصبودصوصدرینصمیانعصبعص
ّ
کتابتصوصملبّآ صوصملز

وص پیوستص بزرگانص وص نامصبآدارانص وص هصآص ص
ِ
مشایخ خدمِتص

بلا بتصبعصگوشۀصهزلتصنشستصوصزهدصوصتقو صوصاجتنابص

قا اتصوصممازجاتص
ّ
ازصخیقصاختیارصکآد.صوصاینصهمعصازصات

وصشهاداِتصاینصکواکبصبود.

ازصاینصهباراتصملصتوانصدانستصکعصاوصدرصسالص659ف،صیلنلص

ینص
ّ
اکآمصالد پدرشص پایمآدِ ص بعص سالگل،ص 28ص ودص حد درص

سو ص ازص راص خوزستانص وص بصآهص احتساِبص همِلص نخجوانل،ص

ینص احبصدیوانص
ّ
هوالگوص)حک.ص654-663ف(صوصشمسصالد

بعصدستصروردهصاست.صنیزصملصتوانصدانستصکعصپدرشصدرصکاِرص

بازرگانلص)خآیدصوصفآوخت(صبوده،صهآچندصملصتوانصگمانصبآدص

کعصشایدصپدرشصازصپیوستگاِنصدستگاهصحکومتلصبودهصوصدرص

کنارصرن،صبعصبازرگانلصنیزصاشتغالصداشتعصاست.صازصدهایلصکعص

صصملصشودصکعصدرص
ّ
ینصاکآمصبآا صپدرشصرورده،صمشخ

ّ
تاجصالد

زمانصنگارشصکتاب،صهنوزصزندهصبودهصاست.

یعلاکتململنبدامّسالملکارنیا
ّ
ااجلامد

ینصاکآمصازصاستاداِنص
ّ
تاصجایلصکعصجستصوجوصکآدیم،صتاجصالد

خودصدرصدانشصها صگوناگونصنامصنبآده،صاماصدرصهمانصجدولص

ص
ِ
بعصهنوانصشیخ ازصهبدالّسالمصکامویلص پایانصمتنص)گ217پ(ص

خودصیادصکآدهصاست:ص

ینص
ّ
الد وص ةص

ّ
المی زینص الو تص المشایخص طبص سیطانص وفاِتص

فصبود،ص
ّ
صمصن

ِ
سصهللاصروحعصکلصشیخ

ّ
هبدالّسالمصالکامویلص د

مایع.
ّ
در:صهشِآصاّوِلصشّواِلصسنۀصسبلینصوصست

کامویلصازصمشایخصتأثیآگذارصفآ ۀصسهآوردیعصدرصسدۀصهقتمص

درص اوص درگذشتص نملصدانیم.ص اوص ازص هیچص ص
ً
تقآیبا اّماص بوده5ص

بآا صشآحصاحوالصوصتحیییلصدربارۀصرثارصریاضلصاوصنک.ص آبانل،ص1370.  .4

المعارفص عوارف  کتابص ماشاده،ص ابومنصورص بنص هبدالمؤمنص بنص اسماهیلص  .5
سهآورد صراصبعصسقارشصهمینصهبدالّسالمصکامویلصدرصسالص665فصبعصفارسلص

تآجمعصکآدهصاست.صهمادصفقیعصکآمانلصوصپیآصجمالصاردستانلصدرص آونصبلد ص

ازصپیآوانصطآیقۀصکامویلصوصاهقابصاوصبودهصاند.



59

جستار

نم
ق
ملو

یا
 
رلا

لچ
ا
ار
للو
لۀ
ا
ظ
ار
لی
ع
رر
رل
لچ
ا
 
تم
لن
ا
ار
س
گلو

نام
رر
 ا
د
 ل
الا

ما
نن
رج

لع
 ی
فص
 صر

قآ
 

لص
هی

دورۀ سوم، سال پنجم
شامرۀ یکم و دوم )91-90(

بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

اماص شده؛6ص ثبتص 696فص سالص درص فصیحی  مجمل  کتابص

ـصکعصمآیدصکامویلصبودهصصـصنشانصملصدهدصکعص فصماص
ّ
تصآیحصمؤل

سالص670فصدرستصاست.صیلنلصحتلصسالصدرگذشتلصهمص

کعصازصکامویلصدرصمنابعصثبتصشده،صنادرستصاست.

یعلاکتم
ّ
د اررنامهلملکرابلااجلامد

ازص منقوالتلص اکآمص ینص
ّ
تاجصالد کتابص درص شدص اشارهص چنانصکعص

چهارمقاله درجصشدهصاست.صاینصمنقوالتصشاملصسعصحکایتص

وجعص است.ص چهارمقالهص منّجماِنص بعص مآبوطص مقالۀص ازص کاملص

اینص اکآمص ینص
ّ
تاجصالد کعص استص رنص حکایاتص اینص اهمیّتص

ـصیاصباصتصّآفصبسیارصاندکصصـصنقلص حکایاتصراصبدونصتصّآفص

صچونصیکلصازصنسخعصها صاثِآصاوص)نسخۀصپاریس(ص
ً
کآدهصوصضمنا

ازصسدۀصهقتمصیاصهشتمصاست،صازصدیدگاهِص دمتصاهمیّتصبسیارص

دارد.صبعصویژهصکعصکهنصتآینصنسخۀصموجودصازصچهارمقاله موّرخص

ۀص استقاد موردص ص
ً
مستقیما همص نسخعص همینص وص است7ص 835فص

صازصیکصرونویِسصواسطعص
ً
 زوینلصوصملینص آارصنگآفتعصوصهمال

بهآهصبآدهصاندص)ملین،ص1381:صهقتادصوصهقت(.

درص منقولص حکایتص سعص بازخوانلصشدۀص متِنص اینصجاص درص

ینصاکآمصراصدرجصملصکنیم.صمبنا صضبِطصمتنصوص
ّ
نوشتۀصتاجصالد

لصفآانسعص)باصنشانۀصپ(صاستص
ّ
رسمصالخط،صنسخۀصکتابخانۀصمی

دانشگاهص الهیاتص ۀص دانشکد کتابخانۀص نسخۀص اختالفاتص وص

تهآانص)باصنشانۀصل(صدرصپاور لصهاصثبتصشدهصاست؛صمگآصموارد ص

ۀصالهیاتصبآتآصبودهصوصدرصمتنصروردهص کعصضبطصنسخۀصدانشکد

ۀصالهیّات،صتاص شدهصاست.صناگقتعصنگذاریمصکعصنسخۀصدانشکد

بدونص متنص تصحیحص وص استص مضبوطص توّجهلص ص ابلص
ّ
حد

نسخعص اینص اینصکعص ضمنص نیست؛ص ممکنص رنص ازص استقادهص

پاریسص نسخۀص ازص ص
ً
ا وال کعص داردص راص متنص ازص بخشصهایلص

افتادهصاست.

پژوهشگآانص دستآسص درص چهارمقاله  چاپلص متنص چونص

یادکآدص ازص مقالعص حجمص افزایشص ازص پآهیزص بآا ص هست،ص

اشارهص اینصجاص درص فقطص کآدیم.ص چشمصپوشلص رنص اختالفاتص

نشانص اکآمص ینص
ّ
تاجصالد متنص ازصضبطصها ص بآخلص کعص ملصکنیمص

صشمار صازصاشتباهاتصتاریخلصچهارمقاله،ص
ً
ملصدهدصکعصظاهآا

ماحصلصنقصصنسخعصها صموجودصبودهصاست.صبآا صنمونعصدرص

منتظآص راص کارص »وص رمده:ص نظامصالمیکص مآگص دربارۀص چهارمقالهص

بنشستصتاصکعصرمضانصاندرصرمدصوصببغدادصبآصدسِتصرنصجماهتص

متنص تلییقاتص درص 99(.ص 1381:ص هآوضل،ص )نظاملص شد«ص شهیدص

چاپلصاشارهصشدهصکعصکشتعصشدنصنظامصالمیکص»ببغداد«صسهوص

استص) زوینل،ص1381:ص283(صوصدرصپاور لصافزودهصاندصکع:صمآادص

ازص»رنصجماهت«صفدائیانصاسملیییعصاست.صدرحاللصکعصضبطص

منتظآص راص کارص »وص است:ص چنینص ماص متنص درص هباراتص همینص

بنشستصتاصکعصماهِصرمضانصدررمدصوصمالحدهصدرصراهِصبغدادصاوصراص

صمشکیلصنداردصوصلقِظص
ً
شهیدصکآدند«.صباصاینصضبط،صمتنصهمال

»وصمالحده«صکعصدرصمتِنصماصرمده،صبآصمتِنصچاپلصبآتآ صدارد،ص

اسماهیییانص بآا ص درصسدۀصششمص لقظصمالحدهص کاربآدص زیآاص

رواجصکاملصداشتعصاست.

همص اکآمص ینص
ّ
تاجصالد کتابص ضبطصها ص ازص دیگآص بآخلص

ا یلصتآصملصنمایدصچنانکعصدرصاینصدوصهبارت:

یعلاکتم
ّ
داپاررعلااجلامد د اررنامگل

وصتسییِتصخواجعصهمصدرصدامِنص

بود.ص زندگانلص بقایاءص وص همآص

گقت:صتسییِتلرعلراودهلایلمل

ل مایدلملوناقصل
ِ
ا لقناطع

کلص بجگتظتهص مل بترظیدهل

کلص منص طبیلِتص انحالِلص

خواهدصبودصوصرنص ضاِءصربتمصوص

صناگزیآصدرصکدامصتاریخص
ِ
حکم

نزولص کلص مص ۀذرچل رعل بتل

کجد؟

وص همآص دامِنص درص خواجعص وص

بقایا صزندگانلصبود،صگقت:ص

کعص بنگآص وص بآانص تسییآص

کلص منص طبیلِتص انحالِلص

ص
ّ
خواهدصبودصوصرنص ضاِءصالبد

صناگزیآصدرصکدامص
ِ
وصرنصحکم

تاریخصنزولصخواهدصکآد؟

بآصضبطص اکآمص ینص
ّ
تاجصالد متِنص صضبطصها ص

ً
لزوما اینصحالص باص

نسخعصها صچهارمقاله بآتآ صنداردصوصبعصهآصحالصالزمصاستص

تصبآرسلصشوند.صدرص
ّ
تاصدرصتصحیحصاینصبخشصها،صهآصدوصبعصد 

دنبالعصبعصیادکآدصسعصحکایتصملصپآدازیم.

***

شدهصاستص نقلص آص
ّ
متأخ منابعص درص فصیحی  مجمل  درص یادشدهص 696فص تاریخص  .6

)مشهد صنوشصرباد ،ص1398:ص120،ص130(.صبآخلصشواهدصاینصگمانصراصبعصذهنص

فصیحی،ص مجمل  درص یادشدهص تاریخصها ص ازص شمار ص کعص ملصکندص متبادرص

بآساختۀصنویسندۀصرنصاست.

اسالملص وص تآکلص هنآص موزۀص درص 1954ص بعصشمارۀص اکنونص نسخعص اینص ص
ً
7.صظاهآا

نسخعص تصاویآص ازص یکلص وص صاتص
ّ
مشخ )بآا ص ملصشودص نگهدار ص )استانبول(ص

.)ROXBURGH, 2005: 70-71.نک
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 یایتلوخستل

گ232پ؛ص الهیاتص دانشکدۀص نسخۀص گ184پ؛ص پاریس،ص صنسخۀص

نظاملصهآوضل،ص1381:ص100-98

نظامِلص رنص راوِ ص کعص کآدص حکایتلص بعص اینص ابتدا ص وص ...ص

هآوضلصاست...صحکایت:صچنینصروایت8صکندصکل:صحکیمص

خواجۀص خدمِتص وص بودص نیشابورص منّجماِنص طبقۀص ازص مو یلص

ـصرحمعصهللاصصـصوصدرصمهّمات،صخواجعص بزرگصنظامصالمیکصکآد ص

مشورتصباصاوصکآد صوصرا صوصتدبیآصازوصخواستل.

چونصمو یلصراصسالصبآخآصرمدصوصفتوِرص و صظاهآصشدنص

ص
ّ
شاف سقآهاءص رنص نیزص وص رمد،ص بادیدص بدنص استآخاءص وص گآفتص

بجانِبصهآافصنتوانستصکآدن،صازصخواجعصاجازتصطیبیدصتاصبعص

نشابورصرودصوصبنشیندصوصهآصسالصتقویمصوصتحویلصملصفآستد.

وصتسییِآ9صخواجعصهمصدرصدامِنصهمآصوصبقایاءصزندگانلصبود.ص

نوا صص وص زوایدص ص
ِ
ازص واطع وص راندهصا ص منص تسییِآص گقت:ص

بآرسیدهصوصبنگآستعصکلصانحالِلصطبیلِتصمنصکلصخواهدصبودص

صناگزیآصدرصکدامصتاریخصبآصمنصگذردص
ِ
وصرنص ضاِءصمبآمصوصحکم

وصکلصنزولصکند؟صحکیمصمو یلصدرصجوابصگقت:صبلدصازص

وص بقآمودص اوص تآفیعِص اسباِبص ماه.صخواجعص بعصششص منص وفاِتص

عصوصرسودهصبنشستصوصصهآصسالص
ّ
مو یلصبعصنشابورصشدصوصمآف

تقویمصوصتحویلصبعصحضآِتصخواجعصفآستاد .صاّماصهآصگاهصکلص

کسلصازصنیشابور10صدررسید ،صخواجعصنخستصازصحکیم11ص

اوصشنید ،ص تاصخبِآصسالمتِلص پآسید صکلصچگونعصاست،صوص

خوشصطبعصوصگشادهصرو صبود .صتاصدرصسنۀصخمسصوصثمانینص

وصاربعصمایع،ص ا د صازصنیشابورصدررسیدصوصخواجعصازصمو یلص

وارِثص اسالمص  دِرص گقت:ص وص کآدص خدمتص درحالص پآسید.ص

کل؟ص فآمود:ص خواجعص کآد.ص خاللص کالبدص مو یلص باد!ص اهمارص

گقت:صدرصنیمۀصماهصجماد صاالّولصجانصبعص درصاسالمصداد.

خواجعصهظیمصرنجوردلصگشتصوصدرصکاِرصخودصنگآیست.ص

وص فآمودص تو یعص راص ادراراتص وص کآدص مسّجلص راص او اف12ص

و یّتصنامعصنبشتصوصبندگانلصراصکلصدلصفارغصکآدهصبود،صرزادص

رسیدص دستص کعص رنجاص وص بگزاردص داشتص کلص کآد13.ص آضلص

منتظآص راص کارص وص خواستص بحیلص راص خصمانص کآد.ص خشنودص

بنشستصتاصکعصماهِصرمضانصدررمدصوصمالحده14صدرصراهِصبغدادص

ـصانارصهللاصبآهانعصوصوسعصهییعصرضوانعص. اوصرا15صشهیدصکآدند؛ص

نهاونِدص درص ملصگویندص چشیدنص ضآبعص رنص حالِتص درص ]وص

دارالمیِکص حضآِتص بعص وص بقآمودص ابیاتص اینص بود؛ص همدانص

سیطانصفآستادصوصسپارِشصفآزنِدصخویشصکآد؛صبیت16:

ــآم ِتصهم
ّ
ــد ــودصوصشــشصزص ضــاصم ــدصن رم

بمآدم کاردص یکص ضآبِتص ازص سقآص وانــدرص

جهاندار شاهِص ا ص توص ا باِلص بعص هآچندص

ستآدم ایّـــامص چــهــآۀص ازص ستمص ــآدِص گـ

سـلادت طغـآا ص وص نکونامـلص منشـوِرص

صتـوصبـآدم
ِ
پیـِشصمیکصاللـآشصبـعصتو یـع

فآزند بعص دیآینعص خدمِتص اینص بگذاشتمص
سپآدم[17 خداوندص بعص وص خداص بعص راص اوص

 یایتلچمم

نسخۀصپاریس،صگص186ر؛صنسخۀصدانشکدۀصالهیّات،صگ233پ-234ر؛ص

نظاملصهآوضل،ص1381:ص98-96

کع18ص حکایت:ص است؛ص روردهص هآوضلص نظاملص چنانکص ...ص

محمودصداود صپسِآصابوالقسمصداود صهظیمصملتوهصبود،صبیکص

لصنداشت.صوصازصاهماِلص
ّ
صنجوم،صزیادهصحظ

ِ
مجنون.صوصازصهیم

وص بود.ص شکص مقّومیشص درص وص دانستلص مولودگآ ص نجوم،ص

صاو،ص
ِ
خدمِتصامیآدادصابوبکآصمسلودِصتاجآصکآد ؛صاّماصاحکام

بیشصتآص آیِنص وابصبود .ص

میکصالجبال،ص خداوندص کلص بودص  ص
ّ
حد تاص اوص دیوانگِلص وص

امیآدادصراصجقتلصسگصدادهصبودصازصفآستادۀصغور؛صسختصبزرگص

وصمهیبصبودند.صبعصاختیاِرصخویشصباصرنصهآصدوصسگصدرصجنگص

ل:صحکایت.  .8
پ:صتسیزص]باصسیِنصکشیدۀصبلصدندانع[؛صل:صنیآ. 9.ص

پ:صنیسابورص]دوصحآفصنخستصبلصنقطع[؛صل:صنشابور. 10.ص

ل:ص+صمو یل. 11.ص

پ:صاو ات. 12.ص

ل:ص+صو.  .13
ل:ص+صاوصرا. 14.ص

ل:ص-صاوصرا. 15.ص

ل:صشلآ. 16.ص

بخشصمیانصدوصچنگکصدرصچهارمقالۀصچاپلصنیستصوصشایدصمآتبطصباصاینص 17.ص

اینص رخآص نخستینصمصآاع،ص درص تغییآ ص باص اینصشلآص رخآص بیتص باشد.ص متنص

شلآصدرصجا صدیگآ صازصچهارمقالهصیادصشدهص)نظاملصهآوضل،ص1381:ص66(ص

 صاست.
ّ
کعصمآبوطصبعصابیاتصبآهانلصدرصسقارشصفآزندشصامیآملز

ل:ص-صکع. 18.ص
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رفتلصوصازصایشانصبعصسالمتصخالصصیافتل.

 ص
ّ
اِنصملز

ّ
دک بآص ارانص

ّ
بازاِرصهط درص درصشهِآصهآاتص و تلص

ادِصطبیب،صجماهتلصازصاهِلصفضلصنشستعصبودندصوصازصهآص
ّ
حد

جنسصسخنصملصگقتند؛صمگآصبآصلقِظصیکلصبآفتصکلصبزرگاص

مآداصکعصبوهیلصسیناصبودهصاست.صاوصراصدیدمصکلصدرصخشمص

شدصوصرگصهاِءصگآدنصبآخاستصوصستبآصشدصوصهمعصاماراِتص

کعص بوهیلص فالن!ص ا ص گقت:ص وص رمدص پدیدص بآو 19ص غضبص

باص بوهیلص هآگزص چع،ص بوهیلصام؛ص هزارچنِدص منص بودست؟ص

گآبعصا صجنگصنکآدهصاستصوصمنصدرصپیِشصامیآدادصباصدوصسِگص

غور صجنگصکآدهصام.صپسصمآاصرنصروزصحقیقتصشدصکلصاوص

دیوانعصاست.

اّماصباصرنصدیوانگلصگویدصدیدمصدرصسنۀصثمانصوصخمسصمایع20ص

کعصسیطانصسنجآصبعصدشِتصخوزان21صفآورمدهصبودصوصرو صبعص

هآ22صداشتصبعصحآِبصمحّمدصخان23،صامیآدادصسیطانص
ّ
ماورالن

راصمیزبانل24صکآدصبغایتصنیکوصو25صروِزصسیمصبعصکناِرصرودصرمدص

وصدرصکشتلصنشستصوصنشاِطصشکارصهملصکآدصازصرِنصماهل.

درصکشتلصداود صراصپیشصخواندصتاصازصرنصجنسصدیوانعصوارص

چیزهاصملصگقتصوصسیطانصملصخندیدصوصمیآدادص آیحصدشنامص

داد .صبیکبار 26صسیطان27صفآمود:صداود صحکمصکنصتاصاینص

ماهلصکلصاینصبارصگیآمصچندصمنصبَُود؟صداود صگقت:صشصتص

وص گآفتص ارتقاعص اوص وص بآکشید،ص شصتص سیطانص بآکش.ص

درانداخت.ص سیطانص درانداز.ص اکنونص گقت:ص ببود.ص ساهتلص

پسصحکمصکآدصکعصاینصماهلصکلصدرافتد،صزیادتصازصپنجصمنص

باشد.صمیآدادصگقت:صا صناجوامآد28!صدرینصرودصماهلصپنجص

دانل؟ص چعص توص خمش،ص گقت:ص داود ص باشد؟ص کجاص ازص منص

ص
ِ
میآدادصخاموشصگشت؛صتآسیدصکعصاگآصاستقصاصکند،صدشنام

دگآصشنود29.صچونصساهتلصبآرمد،صشصتصگآانصشدصوصاماراِتص

رمد.صسیطانصچونصشصتص پدیدص درافتادهصاستص انکص یدص

بآکشیدند،ص چنانکص بود،ص درافتادهص بزرگص ماهِلص بآکشید،ص

ششصمنصبود.

همعصحآیقانصبعصتلّجبصبماندندصوصسیطاِنصهالمصشگقتلصهاص

نمودصوصالحقصجاِ صشگقتصبود.صفآمود:صداود صچعصخواهل؟ص

خدمتصکآدصوصگقت:صا صخداونِدصهالم!صجوشنلصخواهمصوص

سپآ صوصنیزهصا صتاصباصباورد صجنگصکنم.صوصاینصباورد ،ص

سآهنِگصامیآدادصبود؛صداود صراصباصاوصتلّصبصبودصبعصسبِبص

راص داود ص وص نوشتند ص شجاعصالمیکص راص اوص کلص لقبص

راص اوص کلص هملصکآد30ص مضایقتص داود ص وص شجاعصالحکما،ص

پیوستعص وص بودص بدانستعص امیآدادص راص رنص وص منویسید.ص شجاعص

داود صراصباصاوصدرانداختل.

لصنبودهص
ّ
فلصالجمیعصدرصدیوانگِلصمحمودِصداود صهیچصشک

ومصراصملیومصشودص استصوصاینصحکایتصبدانصروردمصتاصمخد

صنجوم،صهتعصوصجنونصازصشآایِطصرنصبابصاستص
ِ
کلصدرصاحکام

بَُود،صگویدصاحکامصبآصکارص صهیئةصداناص
ِ
وصرنصکسصکلصدرصهیم

نیست،صپس31صدرصدانستِنصهیئةصچعصفایدهصباشد؟صبیکصاینص

صتجاربصاست.صوصدرینصطلنصنتوانص
ِ
هیم،صوهمیّاتصازص سم

زدن.صوصهللاصاهیم.

 یایتلظنم

نسخۀصپاریس،صگ205ر-205پ؛صنسخۀصدانشکدۀصالهیّات،صگص257پ؛ص

نظاملصهآوضل،ص1381:ص91-90

کند ص اسحقص یلقوبص کل:ص گویدص چنینص هآوضلص نظاملص

صروزگاِرص
ِ
یهود صبودصاّماصفییسوِفصزمانۀصخویشصبودصوصحکیم

بص
ّ
خودصوصبعصخدمِتصامیآالمؤمنینصمأمونصرضلصهللاصهنعصمآت

ازص َبِآصدسِت32صیکلص
َ
ز بآص وص دررمدص مأمونص پیِشص بود.صروز ص

امامصطیآهصشدصوصگقت:صتوصمآد ص ایّمۀصاسالمصبنشست.صرنص

ذّملصباشل،صچآاصبآصزبِآصدسِتصمنصنشینل؟صیلقوبصگقت:صازص

توص دانمص منص انچص وص دانمص همعص منص دانلص توص انچص انکص بآا ص

ل:ص»درصو «؛ص»بآو «صراصملصتوانص»بآصو «صوص»بعصرو «صخواندصوصلذاصهمانص  .19
راصدرصمتنصروردیم.

جنگلص اماص بوده،ص 507فص سالص درص رویدادص اینص تلییقاتص زوینل،ص مطابقص 20.ص

درنگآفتعصوصبعص یحصانجامیدهصاستص) زوینل،ص1381:ص283(.

پ،صل:صخوران. 21.ل

بمآوراءالنهآ. پ:ص 22.ص

درصلص»محمدصخازن«صنیزصخواندهصملصشود. 23.ص

پ:صملصزبانلص]حآِفص»ب«صبلصنقطع[. 24.ص

ل:ص-صو. 25.ص

ل:صبیکبار. 26.ص

پ:صسیطا. 27.ص

ل:صناجوانمآد. 28.ص

پ:صدشنامصدشنود.صمتنصازصلصاست.  .29
ل:صملصکآد. 30.ص

ل:صبآ. 31.ص

واژۀص»دست«صبعصملنِلصنوهلصکآسلصهمصبودهصاست. 32.ص
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ندانل.صرنصامام،صاوصراصبعصنجومصملصشناختصوصازصدیگآصهیومص

باخبآصنبود.صامامصگقت:صمنصبآصپارۀصکاغذصچیز صنویسم،صاگآص

مصدارم.ص
ّ
توصبیآونصرر صکلصچعصنبشتعصاستصبآصرن،صتوصراصمسی

باص استآص یلقوب،ص ازص وص رداص امام،ص ازص ببستند33؛ص گآوص پسص

درص بآص وص ارزیدص دینارص هزارص کلص زر34ص سآافساِرص ساخِتص

استاده35صبود.

پسصدواتصخواستصوصبآصپارۀصکاغذصچیز صنبشت36صوصدرص

زیِآصنهالِلصخییقعصنهاد.صپسصیلقوبصبآخاستصوصارتقاعصگآفتص

وصطالعصدرستصکآدصوصبآصتختعصوصریگ،صزایجۀصطالعصراستص

کآدصوصکواکبصراصمقّومصکآدصوصدرجاِتصبآوجصدرستصکآدصوص

مآاکزصبعصدستصروردصوصانچصشآایِطصضمیآصبیآونصروردنصبودص

کاغذصچیز ص رنص بآص امیآالمؤمنین!ص یاص وصگقت:ص روردص بجاء37ص

نبشتع38صاستصکعصاّولصرنصنباتصبودهصاستصوصرخآصحیوانصشده.ص

مأمونصدستصدرصزیِآصنهالیجعصکآدصوصکاغذصپارهصبآداشت،صبآص

انجاصنبشتع39صبودصکل:صهصاءصموسل.صمأمونصهظیمصتلّجبصکآدص

وصامامصشگقتلصهاصنمود.صپسصرداصازصو صدرربودصوصدوصپارهصکآدص

پیِشصمأمونصوصگقت:صدوصبافتابع40صکنم.

ازصبغدادصبعصخآاسانص اینصسخنصدرصبغدادصفاشصشدصوص

ازانجاص ازصفقهاءصبیخ،ص سآایتصکآدصوصمنتشآصگشت.صفقیهلص

بَُود،صکتابلصدرصنجومصبدستصکآدصوص کعصتلّصِبصدانشمندانص

صبغدادصروانعصشدص
ِ
کارد صدرصمیاِنصکتابصتلبیعصکآدصوصبآصهزم

تاصبعصدرِسصیلقوبصحاضآصشودصوصرغاِزصنجومصکندصوصفآ تص

نگاهصداردصوصناگاهصاوصراصهالکصکند.

بدینصداهیع،صمنزلصبعصمنزلصوصشهآصبعصشهآصهملصرمدصتاصبعص

بغدادصرسید.صبعصگآمابعصرفتصوصبآرمدصوصجامۀصپاکیزهصدرپوشیدص

وصرنصکتابصدرصرستینصنهادصوصرو صبعصسوِ 41صخانۀصیلقوبص

باص مآکبص بسیارص رسید،ص یلقوبص سآاِ ص دِرص بعص چونص کآد.ص

ساخِتصزرصدیدصایستاده؛صچعصازصبنلصهاشمصوص]چع[صازصملارفص

33. ل:صبستند.

پ:صوصزر. 34.ص

ل:صایستاده. 35.ص

ل:صنوشت. 36.ص

ل:صبجا . 37.ص

ل:صنوشتع. 38.ص

ل:صنوشتع. 39.ص

درصپصوصلصچنینصاست.صچ:صپایتابع. 40.ص

پ:ص+صرو صبسو . 41.ص

وصمشاهیِآصبغداد.صراهصخواستصوصدررفتصوصبآصیلقوبصسالمص

ص
ِ
کآدصوصثناصگستآید.صگقتصبدانصرمدهصامصکعصبآصموالناصازصهیم

نجومصچیز صخوانمصوصفایدهصا صحا لصکنم.صیلقوبصتقویمص

وصتحویِلصخویشتنصخواستصازصغالمصوصدرصرنصنگآیستصوص

گقت:صتوصازصجانِبصمشآفصبعصکشتِنصمنصهزمصکآدهصا صنعصبعص

صنجومصخواندن؛صلیکنصازصرنصبازگآد صوصپشیمانصشو صوص
ِ
هیم

 صرسلصکلصدرصاّمِتصمحّمدصهییعصالّصیوةص
ّ
صنجومصبعصحد

ِ
درصهیم

وصالّسالمصازصتوصملتبآتآصمنّجملصنباشد.

ماندند.ص هجبص همعص حاضآانص وص رمدص مقّآص حالص درص

ابوملشآصبیخلصکاردصازصمیاِنصکتابصبیآونصگآفتصوصبشکستص

ص
ِ
وصاحوالصبگقتصوصزانوصخمصکآدصوصپانزدهصسالصبآصو صهیم

صنجومصرسیدصبدانجاصکعصرسید.
ِ
نجومصخواندصتاصدرصهیم
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ّ
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فـی تعییـن المراتـب.صبعصکوشـشصهیلصاکبآصاحمـد صدارانل.ص
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ص بازنامـه.صـ )1354(.ص احمـدص بـنص هیـلص ابوالحسـنص نسـو ،ص

بعصکوشـشصهیلصغآو .صتهآان:صمآکزصمآدمصشناسلصایآان.

ص نظامـلصهآوضـل،صصاحمـدصبـنصهمـآصبـنصهیـلصسـمآ ند صـ

محّمـدص بعصتصحیـحص تلییقـات[.ص ]وص چهارمقالـه  )1381(.ص
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