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 شرح حال 

دو شاعر گمنام شهر بسهام

ضیاءالدین بسهامی، ظهیرالدین بسهامی

 س د هادی میرآاایی

یک. ضیاءالدین بسهامی 

پنجم قرن در بسطام، مشاهیر از یکی بسطامی، ضیاالدین

زندگیمیکرد.ویازچشمتذکرهنویسانفارسیدورماندهو

ـنخستینتذکرهنویسی ــتاآنجاکهنویسندهجستوجوکردهـ

کهبهاوتوجهداشته،محمدعوفیاست.

لباب االلباب ،زیرعنوان»علماینیشابور«از عوفیدر

ضیاالدینبسطامینامبرده،ابیاتیازاونقلكرده،ونوشته

است:»االمامالعالمضیاالدینبسطامیكهبحرفضلاوبس

طامیبودودركشفمشكالتتفسیر،عالمینحریربودودر

رفعمعضالتبینظیرودركشفدقایقشریعتوبیانحقایق

طریقت،چندتألیفداردونظماوبرنظامحالطبیعتاو،

برهانیباهروحجتیظاهر،میگوید:

ـــود ـــودلصـــوابنب ـــرت ـــیمه ب

زیـــراكـــهبـــهجـــزخـــرابنبـــود

هــردلكــهبهدســتعشــقافتاد

جـــزســـوختهوكبـــابنبـــود

دلچــونســرزلفنیكواناســت

ـــود ـــابنب ـــهت ـــرب ـــداگ ـــدباش ب

مطــرب گوشــمال بیزخمــۀ

هیـــزمبـــودآن،ربـــابنبـــود

ــسرا ــچك ــقهی ــهعش ــردرگ ب

نبـــــــود آب درد، بیآتـــشِ

درعشــقبســیســؤالباشــد

كانراهرگـــزجـــوابنبـــود

لشــكرگهعشــقگمشــدنراســت

نبـــود بازیـــاب ره جـــا آن

)عوفی255:1389(

تذكرهنویسانفارسیزبان،بعدازمحمدعوفی،ازكتابوی

سودبردهوچندسطریازشرححالضیاالدینوچندبیتیاز

شعرویرادركتابخودآوردهاندازجمله:

اقلیم )ج2،ص336(نوشته هفت   امیناحمدرازیدر

است:»بابزرگیظاهر،بحرفضلاوبسطامیبودهوخال

حالیبنابرعالوۀفضلوكمال،گلنظمیدربوستانخاطر

میشكفانید.«

وچندبیتازابیاتفوقرادرپایانآوردهاست.رضاقلی

خانهدایت)ریاض،ص220(،شرححالویرادریكسطر،

نوشتهویكبیتازاشعارفوقرانادرستآوردهاست:وهو

محمدبنبسطامیازفضالیعهدخودبود.

ــد ــؤالباشـ ــیسـ ــقبسـ درعشـ

كـــورانبـــودجـــوابهرگـــز

نگارندهدرتذکرههایفارسی،غیرازمطالبمزبور،مطلب

دیگرینیافتامادرکتبتذکرۀعربیمطالبیرایافتکهدر

ادامهمیآورد:

عمربنمحمدبنعبدهللابنبسطامیباالقاب»ابوشجاع«و

»ضیاءالدین«درتذكرههایعربیآمدهاست.اجدادویاز

اهالیبسطامبودندكهبهبلخسفركردندودرآنجارحلاقامت

افكندندودربلخماندگارشدند.

ضیاءالدیندرماهذیالحجهسال475قمریدرشهربلخ

چشمبهجهانگشودودرهمانجانزدپدرشكهازعلمایبلخ

بود،حدیثشنیدودانشآموخت.سپسنزددانشمندانبلخ

چون:ابوالقاسماحمدبنمحمدخلیلی،عبدهللابنطاهرتمیمی،

برادرشعبدالقاهربنطاهرتمیمی،ابراهیمبنمحمداصفهانی،

اسماعیلبناحمدبیهقی،محمدبنحسینسمنجانیودیگران

حدیثشنیدودانشآموخت.ویمدتیدربلخامامجماعت

مسجدراعومبود.

دبیرزبانوادبیاتفارسیدبیرستانهایمشهد.محققوپژوهشگر
sh_miraghaee@yahoo.com
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وینزدابوالقاسمبنمحمدخلیلی،كتبمسندهیثمشاشی

ومسندابنكلیبوكتابغریب  الحدیث  ابنقتیبهوكتاب

الشمایلراخواندونكتههاآموخت.سپس،برایكسبعلوم

زمانبهشهرهایمرووسمرقندونیشابورمسافرتكرد.در

و ابابكرشیروی ابیصادق، اباسعدبن ازمحضر نیشابور

اسماعیلبنعبدالغفارافادۀفیضبرد.

ازنیشابوربهمرورفتودرمرو،نزدمحمدبنماهانی،

عبدالكریم موفقبن قاضی، عبدالرحیم عبدالرحمانبن

هروی،محمدبنمنصورسمعانی،یوسفبنایوبهمدانی،

علیبن محضر از نیز سمرقند در و كرد استماعحدیث

249؛ 7،ص ج طبقات، )سبکی، كرد استفاده حسن احمدبن

الجواهرالمضیه،1/664(.

تذكرهنویسانباعنوانهای»مفسر«،»واعظ«و»شاعر«به

شرححالویپرداختهاند.واعظبلخی)متولد513ق(نویسندۀ

كتابفضایل  بلخ كهباضیاالدینهمعصربودهوكتابخودرا

بهاینشیوه،نوشتهاستكهبعدازنوشتناحوالهرشیخ)70

تنازمشایخ(احادیثیراهمذكرمیكندكهروایتمیكردهو

اینروایتحدیث،درهمانعصر،یكیازفضایلدانشمندان

بودهدرشرححالضیاءالدین،نوشتهاست:

االجلاالفضل، االمام، شیخ نهم، و شصت شیخ
است. بسطامی نصر عبدهللابن محمدبن ضیاءالدین
بعضیازاجدادویبهبسطاماندوویرئیساصحاب
حدیثاستدرفضلوعلم،شیخالمحدثیناستو
مراورادراینعلمیدبیضابودهاست.ودرمعرفتفقه
وعلممعانیوتفسیروحقایقوعلمحسابودقایق
معحذقبالغوكرموافرمشهوربودهاست.وسفربسیار
كردهبودواقصایجهانرادرزیرقدمآوردهوحج
گزارده،فوایدبیشمارحاصلكردهومشایخرادریافته.
فتوی و درس و امال و وعظ مجلس بلخ، در را او

بودهاست)واعظبلخی363:1350(.

ودرادامۀشرححالوی،چندروایتیراكهضیاءالدین،نقل

كرده،آوردهونوشتهاست.»ازجمله،خصایصپسندیدهای

كهمورخانبهآناشارهكردهاند،ایناستكهویدربزرگسالی

نیزازطلبعلم،دستبرنداشتهبود.«)همان،35(

ابننجارکهباواسطهازبسطامیحدیثشنیدهاستدر

شرححالاونوشتهاست:»وی)بسطامی(درسنكهنسالی،

بهعزمسفرحج،واردبغدادشدودربغدادازعالمانیمثل

و سمرقندی ابوالقاسمبن و انصاری عبدالباقی محمدبن

دیگرانحدیثشنید«)ابننجار106/20:1417(.

ابنقفطیدرشرححال»ابنخشاب«نوشتهاست:»امام

ابوشجاععمربنمحمدبسطامیدربخاراگفت:وقتیمن،

واردبغدادشدم،ابومحمدخشاب،كتاب غریب  الحدیث ابی

و درستخوانی در كرد. قرائت من برای را قتیبه محمد

تندخوانیقبلازاوكسدیگریندیدهبودموگروهیاز

دانشمنداننیزدرآنجلسهحاضربودند)قفطی2/102:1371(.

شاگردان  معروف او 

1-سمعانی،مؤلفاالنساب ،یكیازبرجستهترینشاگردان

ویوازهمراهاناوبودهاستكهكتاباالنساب خودرابه

550 سال جمعه، روز در ضیاءالدین، استادش، تشویق

قمریدرسمرقندشروعبهتألیفكرد)ذکاییساوی28:1375(.

ویازاستادشباالقاب»امامنا«و»شیخنا«ویادكردهاست

ومقامویراستودهونوشته»امامناوشیخنا،ابوشجاععمربن

،
ً
،ادیبا

ً
،مفسرا

ً
،محدثا

ً
،حافظا

ً
،فقیها

ً
،متقنا

ً
محمد...كاناماما

،حسناالخالق،ظریفالجملهوالتفضیل...«
ً
ابا
ّ
،كت

ً
شاعرا

ودرادامه،تصریحکرده:»مندرمرووبلخوهراتوسمرقند

آموختن از نیزدست پیری در او اوحدیثشنیدمو از

برنداشتوبهآموختنعلموحدیثحریصبودوازهر

كسیدانشمیآموخت.«)سمعانی230/2:2007(.

2-ابنجوزی،مولفکتابگرانسنگالمنتظم،یكی

دیگرازشاگردانبرجستهویبود.وینوشتهاست:»وقتی

]ضیاءالدینبسطامی[واردبغدادشدوحدیثمیگفت،ما

نزداوحدیثمیشنیدیموكتابالشمایل  النبویةابیعیسی

ترمذیراخواندیم)ابنجوزی369/10:1405(.

ضیاالدین با که مشاهیری و شعرا برجستهترین از

بسطامی،معاشرتداشتهاندمیتوانبهعمادالدیناصفهانی

عمادالدین کرد. اشاره وطواط رشید و 597ق( )متوفی

اصفهانیکهمعاصربسطامیبودهودرشهرمروبااومالقات

داشته،شرححالبسطامیرانوشتهاستودرآنجاعالوهبر

ویژگیهاییکهسمعانیازبسطامی،ذکرکرده،نوشتهاست

حبةِ مر؛مأمونالصُّ
َ
»معهذهالفضائلَحسنُالسیرةِ:جمیلاال
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ِظیُفالظاهِروالباطن«)اصفهانی108/2:1378(.
َ
ن

ضیاءالدین بسهامی و رش دالدین وطواط

یكیدیگرازنكاتیكهبایددرزندگیضیاءالدیناشارهكنیم،

همعصربودناوبارشیدالدینوطواطشاعروصاحبكتاب

حدائق السحراست.رشیدوطواط،نامهایادیبانهدرشهربلخ

بهضیاالدیننوشتهواوراباالقاب»الشیخ«،»االمام«و»سیدنا«

موردخطابقراردادهاست.چندسطرازنامهدرپیمیآید:

واق:ونعمة الرَّ َممدودةِ ولة
َ
د َسیدنافی بقاَء هللا

َ
طال

َ
ا 
ُ
كتبت

طاق)وطواط۴8/۲:۱۳۱۵(.
ّ
مشدودةِالن

ضیاءالدینتألیفاتینیزازخودبرجایگذاشتكهعبارتنداز: 

ادب المریض  و العائد،لقاطات  العقول)المعقول(ومزالق  

العزلة .

سروده های بسهامی

تذكرهنویسان،اشعاریراازضیاءالدینبسطامینقلكردهاند.

ابنجوزیسهبیتزیرراازوینوشتهاست:

َعـــم
ْ
ةالَمط

ّ
ـــِتالدنیـــابلـــذ

َ
عّرض

َ
ت

ـــق ـــسرائ ـــناللب ـــیم
ّ
ـــقمَوش وَرون

قبَحهــا َمــّوه
ُ
ت ان ســفاها ارادت

بُحلـــوالدقائـــق
ْ
علـــیوكـــمخاضـــت

فاننــا بالســراب فالتخدعینــا

ـــق ـــالبالحقائ ـــیط ف
ً
ـــا ـــانهاب تلن

َ
ق

)ابنجوزی10/369:1405(

کهترجمهسادۀآنایناست:

»دنیاخودشراهمانندغذاییلذیذولباسیپرنقشونگار

نمایاند.دنیاسفیهانهبرآناستكهزشتیغمواندوهشرابه

دقایقیشیرینوشادمانبدلسازد.پسایدنیامارابانمایش

سرابگونهاتفریبمدهكهمابرایرسیدنبهحقایق،هر

غنیمتیرانابودساختیم«.

صاحبخریدة القصراشعاریراازاوشنیدهکهبرای

خودش،قرائتمیکرده:

ً
ـــَفَموِعـــدا

َ
خل

َ
ا
َ
یَقـــولَحبیبـــیِحیـــن

شـــفایی
ُ
هـــًرارجـــوت

َ
باِنجـــازهِد

فی
ُّ
ل
َ
خ
َ
َعنوعــدی؛ولکــنت

ُ
فــت

ّ
خل

َ
ت

ـــرِکوفـــاِء
َ
ـــرِطحیـــاءاللِت

َ
لِف

ــُه
ُ
حبــةِمثل

َ
اال

َ
لــُه:َبیــن

ُ
لــت

ُ
ق
َ
ف

حیـــاء 
ُ
الحیـــاة وفـــاء 

ُ
وفـــاة

ایجاز به او میکنم. وعده خلف محبوبم، به که هنگامی

تخلف وعدهام در دارم. شفا امید روزگار به من میگوید:

تحیایزیادبودنهبرایترکوفا.
ّ
فمنبهعل

ّ
ورزیدم،اماتخل

بهاوگفتمبینمحبتمثلاومرگوفااستنهزندگیحیاو

شرم.

اصفهانیدرادامهنوشتهاستمندرمجلسسخنرانیاو

اینابیاتراشنیدمکهبرایخودمیخواند:

ـــتُر ـــَعالسَّ
َ
ف
َ
فِســـیفمـــان

َ
ِمـــنن

ُ
رت

َّ
َســـت

َ
ت

ـــدُر َســـَعالصَّ
َّ
َمـــاات

َ
ِمـــنضیقـــیف

ُ
جـــت

َ
وَعال

کثیــرةٍ 
ٍ
ُهُمــوم مــن فســی

َ
ن 
ُ
غــت رَّ

َ
ف َو

ــُر بـ ــَعالصَّ ـ
َ
ت
َ
امت

َ
ــاِل؛ف البَـ ــیَّ ــیَرِضـ ـ

َ
بق
َ
ال

ســِرهم
َ
با مــاِن

َّ
الز بنــاَء

َ
ا 

ُ
بــت َوَجرَّ

ــُر ثـ
ُ
ــمک هِـ

ِّ
ــیَعد فـ

َّ
ــل القـ

َّ
ن
َ
ا
ُ
ــت نـ

َ
ایق

َ
ف
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ِفَعالِهــم لــوَم و غواُهــُم
َ
ط 

ُ
ـرت بَـّ

ُ
وخ

بـــُر
ُ
بـــَرالخ

َ
ـــرالخ

َّ
ـــاالتقینـــاَصغ

َّ
م
َ
ل
َ
ف

هــا
َ
ُعیُون 

ِ
الُعلــوم 

ّ
ل
ُ
ک ِمــن 

ُ
لــت َوَحصَّ

ـــُر ج
َ
ـــَعالف

َ
ل
َ
ـــاط ـــیفم یل

َ
ـــنل ـــَصِم

َ
خل

َ
ال

ــهلِها ــوِروَس ُم
ُ
ــِباال ــنَصع ِم

ُ
ــت َوَمارس

ـــُر م
َ
ـــیاال ـــاانته فیه

َ
ـــد ش الرُّ

ُ
ـــت ـــاَعَرف

َّ
م
َ
ل
َ
ف

)اصفهانی109/2:1378(

خودمرامخفیکردموپوشاندم،امامخفیکردنسودنداشت.

دلتنگیرامعالجهکردماماسینهامگشادهنگشت.ازغمهای

زیادیخودمرانجاتدادم.اماآسایشوفراغبالیبرایمنماند.

پسصبرسودمندبود.تماماهلروزگارراآزمودم.یقینكردم

زشتی و نافرمانی میآورند. حساب به زیاد را اندك آنها

كردارشانراآزمودموقتیبهیكدیگررسیدیماینخبرتأییدشد.

ازهمۀچشمههایدانشبهرهمندشدم.ازشبرهایینیافتمو

سپیدهندمید.امورسختوآسانراآزمودمورشدوتعالیرا

نهایتکارینیافتم.

ذهبیدرشذراتبیتهایسوموچهارمازشعرپیشگفته

راازوینقلکردهاست)ابنعماد6/341:1411(.

عماداصفهانیدرقسمتدیگریازشرححالبسطامی،

نوشتهاستلسانبلخینمونهایازشعرضیاالدینبسطامیرا

درمصربرایمنخواند:

ـــی ـــنبلدت ـــُحِم ی ـــِتالرَّ ـــدَهبَّ
َ
ق
َ
ل

ــد ـ
َ
البَل

َ
اک

َ
ذ
َ
ــاکن ــبسـ فیاحـ

اِلیهــــاوعانقتهــــا
ُ
مــت

ُ
ق
َ
ف

ـــد َح
َ
ـــیا بل

َ
ـــَحق الری

َ
ـــق

َ
ـــاَعان وم

)اصفهانی2/109:1378(

نسیمخوشیازسرزمینموزید.محبّتدرآنسرزمینابدی

باد.پسبرخاستموباآنروبوسیکردم.چنانکهآننسیم

خوش،تاکنونباکسیاینچنینروبوسینکردهبود.

به را زیر ابیات نیز 771ق( )متوفی ُسبكی الدین تاج

ضیاالدینبسطامینسبتدادهاست.

ـــم ضائِلك
َ
ـــنیف ـــاأْس م

َ
ـــمعان س

ُ
ـــاآل ی

ـــا ـــامعنوان ـــِفاالی فـــیُصُح
َ
ـــدِصـــرن ق

النازلــونبهــا الفتهــــــا 
ً
معاهــدا

فمـــاوهـــتبمـــرورالدهـــراركانـــا

فشــیدها ابوســعد اتاهــا حتــی

تبیانـــا الشـــأن بعلـــو زادهـــا و

ــوا ــالفانقرض ــیاآلم ــالذبن ــوام كان

كانـــا الـــذی بمثـــل فیـــن
ّ
مخل

ــدوا ــاوج ــعدلم ــیس ــكاناب ــوكام ل

علـــیمفاخرهـــمللنـــاسبرهانـــا

ــه ــنخالئق ــدوام فاه
ً
ــا ــواریاض كان

ً
وریحانـــا

ً
الـــیطبائعنـــاروحـــا

ــا ــالفم ــنالكم ــنعی ــیم ــاهرّب وق

العیـــننقصانـــا
َّ
ـــتعـــالهُلـــرد

َ
بق
َ
ا

)سبکی4/260:1964(

ایآلسمعان،فضایلشماچقدردرخشانندزیراآنفضائل،

سرلوحهصحیفهروزگارشدهاند.مدارسیکههرکسقصدآن

کردهوبدانمانوسگشتهاستپایههایآنمدارسباگذشت

روزگارازبیننرفتهاست.تاآنکهابوسعدبهآنمدارسوارد

شدوازاینروآنهارااستوارگردانیدوباشأنخودشبرمقام

رفتند. میان از که بودند آرزومندان پناهگاه افزود. مدارس

کسانیکهپشتیبانبودند.اگرابوسعدسمعانینبودمردمهیچ

مفاخرخویشنمییافتند.ایشانمانند بر برهانوحجتی

بوستانهاییبودندکهعطرخوشگلوریحانآنباغهارانثار

جانکردند.

ابننجارنیزدرکتابخود،شرححالبسطامیرانوشته

استودرآنجااشعاریراازوینقلکردهکهبرایخودش

انشادمیکرد.وینوشتهاست»محمدبنمحمودعدلدرهرات

برایمنقلکردکهبسطامیاشعارزیرراانشادمیکرد:

أودعكـــمســـادتیمـــنهـــراه

وأودعكـــمقلـــبموالكـــم

ــإنســرتمرتحــالعنكــم ف

فقلبـــیمقیـــمبمغناكـــم

ــنأبشــاركم ــورم ــنن فللعی

وللـــروحروحبمعناكـــم
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ــتروح ــیمس ــسلروح ولی

علـــیالبعـــدإالبرؤیاكـــم

ومــافــیطریقــیمــنراحــة

توقعتهـــاغیـــرذكراكـــم

ــیبكــم ــوقنزول ــمحق رعیت

یرعاكـــم ـــه
ّ
فالل ودی و

فــالتنســواالعهــدیاســادتی

ـــهأنســـاكم
ّ
فمـــاأنـــاوالل

)ابننجار20/105:1417(

ازجملهكسـانیكهازضیاالدین،حدیـث،روایتكردهاند،

میتـوانبهسـمعانیوپسـرش،ابوالمظفـروابوالفـرجابن

و كنـدی تـاج و عبدالمطلبهاشـمی افتخـار و جـوزی


ّ
ابواحمدبنسـكینهوابوالفتـحمندایـیوابوروحعبدالمعز

هـرویاشـارهكرد.

سرانجامضیاالدیندرربیعالثانیسال562هـدرشهربلخ

بدرودحیاتگفتودرمقبرهدروازهنوبهارمدفونگشت.

ضیاالدینبسطامی،برادریبهنامابوالفتحداشتهکهدردهم

آخررمضان478ه.قدرشهربلخ،متولدشد.سمعانی،شرح

حالمختصریازاورادردوکتابخودآوردهوویژگیهای

»شیخ القاب با االنساب در است. راستوده او اخالقی

)سمعانی1383: یادکرده «،ازاو العبادة كثیرة « سدیدالسیرة«،

2/231(،ودرالمنتحب من معجم شیوخنوشتهاست:»]ابوالفتح

[اخواالمامعمربسطامی،شیخمناهلالعلم،خیر،عفیف،

،2007 )سمعانی الجانب« سلیم متودد، متواضع کثیرالعبادة،

.)2/256

ابوالفتحازجمعزیادیازدانشمندانبلخ،مثلابوهریره

قالنسی،ابیقاسمخلیلیوابیاسحاقاصفهانیحدیثشنیده

ودرسال551هـدرخورنق،روستاییدربلخ،فوتكردهاست

)همو2/231:1383(.

ضیاءالدینفرزندینیزبهنامابوالقاسماحمد،داشتهكهاز

اباسعداسعدبنمحمدبنظهیربلخی،حدیثشنید.

  دو. ااضی ظهیرالدین  بسهامی  

ازسالوالدتویاطالعیبهدستنیامداماازفحواینامههای

ت
ّ
ویبهخانوادهخجندیاینگونهمستفادمیشودكهویمد

زیادیازعمرخویشرادردرگاهآلخجنددراصفهانسپری

كردهاستودرقرنششمودرشهراصفهان،زندگیمیکرده

است.

آگاهیمختصرمااززندگیظهیرالدینبسطامیمرهون

نسخهایاستبهنامالمختارات من الرسائلکهدرمجموعه

نسخههایخطیکتابخانهوزیرییزدوجودداردومجموعهای

ازمنشآتوفرمانهاواحکامدیوانیوشرعیقرونپنجمو

ششموهفتمهجریقمریاست.روانشادایرجافشاردرسال

1355هـ.شآنرابهصورتچاپنسخهبرگردانمنتشرکردو

درسال1379هـباهمکاریغالمرضاطاهرتصحیحکردوبه

از نامه فقره چند مجموعه، دراین شد. آراسته زیورچاپ

ظهیرالدینبسطامیمندرجاستکهویبهخانوادهخجندی

نوشتهاستوآنانجوابدادهاند.

نامكاتبایننسخه،محمودبنبختیاراتابكیاستودر

یادداشتخود،نوشتهاستكهروزچهارشنبه17محرمسال

693ازكتابتآنفراغتیافتهاست.

درموردپیشینۀتحقیقدربارۀظهیرالدینبسطامی،باید

متذکرشدنخستینبارآقایناجینصرآبادیدرسال1374به

نسخهایخطیدرکتابخانهملکدستیافتهبودکهاشعاریاز

ظهیرالدینبسطامیرانقلکردهبودوایشانزندگیوشرححال

سهدانشمندبسطامی)ضیاالدین،ظهیرالدین،عمربنمحمد(را

درهمآمیختهوهرسهرایکیپنداشتهبودوبااستنادبهکتب

تذکره،شرححالکوتاهیرادرصدرمقاله،آوردهوسپس

اشعاررانوشتهبود.)ناجینصرآبادی327/4:1374-328(.نگارنده

قبلازاینکهروانشادایرجافشارکتابراچاپکندمجموعه

نامههایبسطامیراازروینسخهعکسیخواندهوتصحیح

کردهبودوشرححالکوتاهیازسهشخصیتبسطامیرا

نوشتوبااستادمایلهروی،مسئولوسردبیرمجموعه رسائل 

مقاله قرارشد و کرد نویسندهصحبت اشتباه درباره فارسی

نگارندهرادرشماره6چاپکننداماچاپبهتأخیرافتادودر

سال1380باغلطهایزیادچاپشد)میرآقایی117/6:1380-

به ظهیرالدین زندگی از ما اطالع زمان آن متأسفانه .)142
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المختاراتمحدودمیشد.نگارندهتصمیمگرفتپژوهشیدر

زندگیشاعرانجامدهدکهنتیجهمقالهحاضراست.

درالمختارات...نامههاییازظهیرالدینبسطامیوجود

داردکهبهبرخیبزرگانآلخجند،نوشتهاست.وآنانبدوپاسخ

دادهاند.

اعتبار اقتدارو افرادخاندانخجندیدرزمانسالجقه

باایشانبهرفق
ً
بیپایان،حاصلكردندوسالجقهبهناچارغالبا

ومدارارفتارمیكردندوچونریاستبلدیومذهبیبهعهده

اینخاندانبودازآنانطرفداریمیكردند.

ازاعضایخانوادهخجندیعبداللطیف بنمحمد یكی

استكهدرماهرجبسال)535ق(بهدنیاآمدودراصفهان،

علمحدیثرانزدابوالوقتسنجریودیگرعلمایمقیمآن

شهر،فراگرفتودرفقهوادب،تبّحریبسزایافت.شعرعربی

وفارسیرانیكومیسرودودرهنگامبازگشتازحجدوم

دروازههمداندرسال580قفوتكرد)صدرهاشمی31:1325(.

بنداریمینویسد:وقتیبوزابهوالیفارسدرسال542قبر

محمدومحمود،پسرانملكشاهیاغیشد،بهاصفهانحملهكرد

دینخجندیدروازهرا
ّ
ووقتیبهنزدیكاصفهانرسیدصدرال

برایاوبازكردوشهربهتصرفاودرآمد.دراینوقتوالی

ینرشیدغیاثیكهاز
ّ
اصفهانازجانبسلطان،یعنینجمالد

محمدبن صدرالدین از خواست بودند، شافعیان دشمنان

آگاه ازقضیه ین
ّ
انتقامگیرد.صدرالد عبداللطیفخجندی

گردیدوازشهربیرونرفتوبهجمالالدینوزیرموصلپناه

برد)بنداری۲6۳:۱۳۵6(.

پیش ترذکرشدکهبسطامی،مدتیازعمرخودرادردرگاه

آلخجنددراصفهانسپریکردهاست.ویدرخاللنامه ای

درتقاضایمستمریخودبهصدرالدینعبداللطیفخجندی

بهاینموضوعاشارهکردهاست:

ینبهزبانیكهتاچشمخرد،روشندیدآفرین
ّ
خادم،ظهیرالد

آنخانداننقشآنزبانداشتدعامیگویدوبهلبیكهتااز

شیرمادربشستلوحثنایآنحضرتخواند)المختارات

.)88:۱۳7۹

یندرهماننامهبهخجندییادآوریمیکندکهدر
ّ
ظهیرالد

درگاهپدرشنیزخدمتکردهاست:»دوسهباریاددارمکه

صدرسعیدمرحوم–قدسهللاروحهوللمجلسالعالیطول

االعمار-پیادهازمدرسهمعموربهسرایکمالعمیدرفت

جهتادرارمنخادم«)همان89(.

نكتهدقیقوقابلتأملوتعمق،لقبقاضیاستكهكاتب

ینبسطامی
ّ
یندادهاست»چونقاضیظهیرالد

ّ
رسالهبهظهیرالد

كتابالحكایةفیالشكروالشكایهیكنیمهپرداخت...«

ینچهمدتیدرشغلقضاوتمشغول
ّ
)همان(.اینكهظهیرالد

بودهمشخصنیست،ولیاینمسلماستكهظهیرالدینقاضی

بودهاست.

است. متکلف و مصنوع نثری نامهها در بسطامی نثر

خوانندهبامتنیروبهرومیشودمشحونازآرایههایادبیو

اشعارعربیوفارسیکهویازشعرایدیگروگاهیسرودههای

خوداستفادکردهوتمثیالترایج،بهغنایادبینامههاافزوده

است.نثرنامههانشانمیدهدكهادیبیفرهیختهبودهاست.

ین
ّ
عالوهبرآن،اینامرمسلمراجوابنامههاییكهبهظهیرالد

در محمد عبداللطیفبن میكند. تثبیت است، نوشتهشده

ینمینویسد:
ّ
جوابنامهظهیرالد

دّریچندكهدرپایخاطرشریفمجلساسمی،منعمی،

و بود افكنده تحریر برساحل اسماهللا فخری ظهیرالدینی،

قطرهایچندكهابرطبعلطیفشبرریاضبیاضپراكندهبود،

ّرمنثوردرمقابلهآنبیآبوسردطبعیكه
ُ
نظمسخنیكهد

جگرآتشازرشكگرمرویآنكباب.انصافآناستكه

برخود دادنطغرا]ی[سودا آنعرض درمعارضۀ خودرا

كشیدنبود.خرلنگباسركشیرخشرستمچهپایدارد

)همان92(.

ازمتنرسالهمزبورچنینبرمیآیدکهقاضیظهیرالدینبسطامی

کایة رادردستتألیف
ّ
کروالش

ّ
کتابیموسومبهالحکایة فی الش

داشتهوهنوزکاملنکردهبودکهتصمیمگرفتآنرابهجمال

به را آن و نظرشعوضشد اما دهد الدینموصلیهدیه

صدرالدینخجندیهدیهداد.خجندینیزکهباجمالالدین

موصلیدوستبودبرایآنکهویازاینکارناراحتنشود

فصلیدرستایشخردبههمراهقصیدهاینوشتوبهآنافزود

وکتابرابهموصلیهدیهداد.

صدرالدینخجندیدرمقدمهقصیدهبهمدحوستایش

بسطامیپرداختهاستوازاوبهعنوان»امامبسطامی«یاد

میکند.
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بســـطامی امـــام بالغـــت 
ِّ
در چوُســـفت

ـــسطامـــی ـــهبحـــریشـــدهاســـتب ـــدک ـــانبرن گم

کجـــاگرفـــتدرانگشـــتنامـــهراخامـــه

نباشـــدآنجـــامانـــّینقشگـــر،نامـــی...

)همان142(

یکیازتذکرهنویسانیکهبهشرححالظهیرالدینبسطامی

پرداخته،عمادالدیناصفهانی)متوفای597(است.ویدر

معرفیبسطامینوشتهاست:بسطامی،شیخیازاهلعلمو

در اقامتوی بیشترین که داناوخردمند بسیار بود. ادب

لشکرگاههمدانبودومقبولبزرگانواندیشمندانبود.وی

گاهیبارایونظرخودمشاوروراهنمایآنانبود.وقتیدر

اصفهانبوددربارۀعمویمصدرشهیدعزیزالدیناینچنین

سرود:

ــم ــددقتكـ ــرةِقـ الحضـ
ُ
ــایخ مشـ

مـــادِر
ْ
ِمـــن

ُ
بخـــل

َ
ـــْمأ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
ف

ــدی
َّ
قالــواعزیزالدیــنتِــرُبالن

ــادِِر ــیالنـ ــمَعلـ ـ
ْ
:الُحك

ُ
ــت فقلـ

)اصفهانی128/2:1378(

حضراتمشایخوبزرگان،همگیشمابخیلترازمادِر)نمادِ

خسیسی(هستید.گفتندکهعزیزالدین،فقیراست.پسگفتم

کههیچحکمیدرموردنوادرنیست.

فخرالدین رسید اصفهان به همدان از بسطامی وقتی

ابوالمعالیبهاونامهنوشتوشعریستایشآمیزدرحقاو

سرود)همان(.

سپسدردنبالهبهنقلجواببسطامیپرداختهشدهاست

)همان،129/2(.


ً
بــدا

َ
فــِیُســؤالِهأ

ً
یــاســائال

تلفیـــِق 
َّ
ی
َ
أ  رَّ

ّ
الـــد ـــق

ّ
یلف

ــٍد ــیكب ــویعل ــٍقینط وام
ْ
ــن َع

ـــوِق...
ُ
َمْرش

ِ
ـــَرام

َ
الغ

ِ
یبســـهم ـــرَّ

َ
خ

ایدرخواستکنندهکهدرتمنایخود،برایهمیشهدّرراباهم

تلفیقمی کند.ازعالقهمفرطکهجگررابههممی دوزدبهطور

شایسته،باتیرعشق،تیربارانمی کند.

چندشعرفارسیبسطامیدرنسخهخطیکتابخانۀملک

ثبتشدهاستکهدرمقالهناجینصرآبادیدرجشدهاستو

بیتنخستشرادرزیرمیبینیم:

ــن ــارتمكـ ــاراعمـ ــرایفنـ سـ

ـــن ـــارتمك ـــیروتج ـــددل ـــرب وگ

)ناجینصرآبادی328-327/4:1374(.

***

ینبسطامی،سرودههایخودرادربرخینامههاآورده
ّ
ظهیرالد

عبداللطیف ین
ّ
صدرالد به که نامهای در جمله از است؛

الخجندینوشتهاست،قطعۀزیرراآورده:

بـــهخدایـــیكـــهحكـــموحكمـــتاو

ـــت ـــمبس ـــاددره ـــاكوب ـــنخ دام

پــای ز فتــاد در سرنگوســار

ـــدزدســـت هـــركـــهرافضـــلاوفكن

گـــــردون در گیتیفــروز مهــر

ــت ــراوسرمسـ ــدزمهـ میخرامـ

وفــاداری از دل در را كــه هــر

رســـت
َ
ُرســـت،ن

َ
شـــاخاخـــالصاون

وآنكــهراهنجــاتدردوجهــان

َجســـت
َ
ازدرفضـــلاونُجســـت،ن

دیــدارت آرزوی مــرا كــه

ـــت ـــودپیوس ـــانوروانب ـــشج نق

تــو مبــارك ازخدمــــت دوری

ـــت ـــت،شكس ـــدمندرس ـــتامی پش

)المختارات...88:1378(

صدرالدینخجندینیزدرجواببسطامینامهاینوشتهو

درصدرنامهبهاستقبالقطعهبسطامی،قطعهایسرودهاست

کهدوبیتآغازینشچنیناست:

بـــهخدایـــیكـــهوصـــفبـــیچونـــش

دســـتادراكوپـــایوهـــمببســـت
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آزادی ز شـــــــرف بســــــــاط در

ـــت ـــتنشس ـــشخواس ـــهدربندگی ـــرك ه

)همان،92(

كمالاالسالم،عبدهللاالخجندینیزبهبسطامی،نامهنوشتهو

درمدحوستایشوی،ابیاتیسرودهکهنخستینبیتآنهابدین

قراراست)همان،95(.

ایدســـتتـــوبنـــدغـــمگشـــاده

ویمهـــرتـــومهـــرجـــاننهـــاده

)همان،95(

ــی ــیوادب ــامعلم ــه،مق ــه،متواضعان ــۀنام ودرادام

بســطامیراســتودهونســبتبــهبســطامیابــراز

احساساتکردهاست)همانجا(.

ظهیرالدینبسطامی،جوابنامهویراادیبانهنوشتهودر

خاللنامهبهاستقبالقصیدۀویابیاتزیرراسروده:

ایدادهنــــــرتمـــامداده

ـــاده ـــانفت ـــودرجه ـــوبت آش

ــی ــوزغیب ــتازرم ــشدل پی

ـــاده ـــدهناگش ـــز،نمان ـــكرم ی

كابیــنعــروسلفــظومعنــی

ــارداده ــزاربـ ــوهـ ــعتـ طبـ

ــهجــادوینمــوده ــوب كلــكت

ـــاده ـــیمس ـــراز،س ـــكط ازمش

ــوان ــتآبحی ــشطبع ازآت

چـــوننـــورزآفتـــابزاده

ایشاهســوارعرصــۀفضــل

پیـــشتـــودوانبـــهجـــانپیـــاده

درلعــبســخنشطــرحكــرده

پیـــلوفـــرسورخوپیـــاده

ــی ــوكالهدارمعن ــشتـــ پی

پیشـــانیبـــرزمیـــننهـــاده

درجــامجهاننمــایزهــره

ـــاده ـــوشكـــردهب ـــون ـــادت ـــری ب

درگــردتــوكــسرســدمنــازع

ـــروپـــسشـــگالمـــاده شـــیرن

)همان،103(

ودرپایاننیزدرقصیدۀدیگرویراپاسخدادهاست:

چـــومـــننـــورزیمهـــررخشـــانفرســـتم

یقیـــندانكـــهازعقـــلپنهـــانفرســـتم

زبیدانشــــیعقـــلبـــرمــــنبخنــدد

ــتم ــتانفرسـ ــویگلسـ ــارسـ ــنخـ ــومـ چـ

چگونــه پرســـــم تــو از بارگــــی نــم

فرســـتم حیـــوان آب بـــر تحفـــه بـــه

باشــد تــو فكــر بكــر آن كــه عروســی

ــتم ــانفرسـ ــتپیمـ ــردسـ ــانمگـ ــدوجـ بـ

لكــن و پیشــت قطعــه ایــن فرســتادم

ــتم ــانفرسـ ــهعمـ ربـ
ُ
ــید ــدمهمـ ــودیـ چـ

مــن كــه ندانــم تــو خــور در تــو بــه

ـــتم ـــانفرس ـــرج ـــتممگ ـــهفرس ـــتچهتحف دوس

شــد تــو مهــر بســتۀ دل بــاز كــی ز

ــتم ــانفرسـ ــدهفرمـ ــیبنـ ــانخوهـ ــرجـ اگـ

اگــرچــهدرآنــمكــهتــاســویمخــدوم

ــتم ــاآنفرسـ ــهتـ ــركـ ــتبهتـ ــانچیسـ زجـ

را ملــخ پــای كــه دان تحفــهچنــان بــه

فرســـتم ســـلیمان بـــارگاه ســـوی

)همان،104(

ابنساعی)593-674(درشرححالابننجار،مؤلفذیل 

تاریخ بغدادپسازشرححالویوبرشمردنآثاراونوشته

استکهویقصایدیرابرایظهیرالدینبسطامیسرودهاست

امامتاسفانهقصایدمذکورراننوشتهاست)ابنساعی1430،

.)1/401



6۳

جستار

م 
ها

س
 ب

هر
ش

م 
منا

 گ
عر

شا
و 

ل د
حا

ح 
شر

ی
ای
رآق

می
ی

اد
ه
ید
س


دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

منابع

ابـنجـوزی،1415ق،المنتظـم فـی تواریـخ الملـوک و االمـم،

تحقیقدکترسهیلزکار،بیروت:دارالفکر.

ابـنسـاعی،علیبـنانجـب،۱۴۳0،الـدر الثمیـن فـی اسـماء 

المصنفین،تحقیقاحمدشوقی،تونس:دارالغرباالسالمی.

ابـننجـار،1417ق،ذیل تاریـخ بغداد،چاپمصطفـیعبدالقادر

عطا،بیروت.

ابومخرمـه،عبـدهللاطیببـنعبـدهللا،1428ق،قـادة النحرفـی 

وفیـات اعیـان الدهـر،تحقیـقابوجمعـهعبدالقـادرمکـریو

خالدزواری،بیروت:دارالمنهاج.

الشـافعیه، طبقـات  عبدالرحیمبـنحسـن،1407ق، اسـنوی،

تحقیقکمالیوسفحوت،بیروت.

اصفهانـی،عمادالدیـن،1378ش،خریـدة القصروجریدة العصر،

تحقیقعدنانمحمدآلطعمه،تهران:میراثمکتوب.

بغـدادی،اسـماعیل،1839م،هدیـة العارفیـن،اسـتانبول:مرکـز

اطالعاتومدارکاسالمی.

بنداریاصفهانی،تاریخ سلسـله سـلجوقی،ترجمهمحمدحسـین

جلیلی،بنیادفرهنگایران،1356ش.

حـاجسـیدجوادی،سـیدکمال،1378،اثـر آفرینـان،زیـرنظـر

انجمنآثارومفاخرفرهنگی.

حاجیخلیفه،1410ق،کشف الظنون،بیروت.

حـدادعـادل،غالمعلـی،1375،دانشـنامۀ جهان اسـام،تهران:

بنیاددایرةالمعارفاسالمی.

حنبلـی،شـهابالدیـنابـیفـالحبـنعمـاد،1411،شـذرات

الذهـبفـیاخبـارمـنذهـب،تحقیـقمحمـوداالرنـاووط،

بیروت:دارابنکثیر

داودی،محمدبـنعلیبـناحمـد،1403ق،طبقـات المفّسـرین،

بیروت:دارالکتبالعلمیة.

ذکایـی،سـاویمرتضـی،1375،»سـیریدراالنسـاب«،آینـۀ 

پژوهش،ش41،ص۳۳-26.

ذهبـی،محمدبناحمـد،1404ق،سـیراعام النبـا،ج20،چاپ

شعیبارنووطومحمدنعیمعرقسوسی،بیروت.

رازی،احمـد،هفـت  اقلیـم ،1340،تصحیـحجـوادفاضل،نشـر

ادبیه.

زرکلی،خیرالدین،1389ق،االعام،بیروت:دارالعلم.

زغلـول،سـعید،۱۹8۴م،العبـر فـی خبـر مـن غبـر،بیـروت:

دارالکتبالعلمیه.

ُسـبکی،عبدالوهاببنعلـی،1964-1976م،طبقات الشـافعیة 

الکبـری،چاپمحمـودمحمدطناحیوعبدالفتـاحمحمدحلو،

بیروت.

سـمعانی،عبدالکریـم،2007م،المنتخـب مـن معجـم شـیوخ،

تحقیقمحمدعثمان،قاهره:مکتبةالثقافةالدینیة.

تصحیـح االنسـاب، 1383ق، عبدالکریـم، سـمعانی،

عبدالرحمانبنیحییمعلمی،حیدرآباددكن.

صدرهاشـمی،محمـد،1325،»خانـدانخجنـدیدراصفهـان«

یادگار،س3،ش1،ص31-10.

عوفـیمحمـد،1389،لبـابااللبـاب،تصحیـحادواردبـراون،

تهران:هرمس.

فارسـی،حافـظعبدالغافـراسـماعیل،1362،تاریـخ نیشـابور،

تصحیحمحمدکاظممحمودی،قم:جامعهمدرسین.

قفطـی،علیبـنیوسـف،1952/1371م،انبـاه الـرواة علـی انباه 

النحاة،چاپمحمدابوالفضلابراهیم،قاهره.

میرآقایـی،سـیدهادی،1380،»المختـاراتمـنالرسـائل«،بنیاد 

پژوهش های آستان قدس رضوی،ش6.

ناجینصرآبادی،محسـن،1374،»ظهیرالدینبسـطامی،شاعری

گمنـام«،مجموعـه رسـائل فارسـی،بنیـادپژوهشهـایآسـتان

قدسرضوی،ش4.

واعظبلخـی،ابوبكرعبدهللابـنعمـر،1350،فضایل  بلخ ،

ترجمـۀعبدهللامحمدبـنمحمدحسـینیبلخی،تصحیح

عبدالحیحبیبی،تهران:بنیادفرهنگایران.

وطـواط،رشـیدالدین،1315ق،مجموعـه رسـائل،تحقیق

محمدافندیفهمی،قاهره:المعارف.

المختـارات من الرسـائل،1379،تصحیـحغالمرضاطاهر

وایرجافشار،تهران:بنیادموقوفاتمحمودافشار.

هدایـت،رضاقلـی،ریـاض  العارفین ،1344،کتابفروشـی

محمودی.


