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 القضات همدانیزمانه و احوال عین ی همدان  القضاتن ی نه و احوال عزما

 نگاهی به کتاب خاصیت آینگی
 ۶۳۰ -   ۶1۴، برگۀ  1۳۹ –  1۳۸، شمارۀ 1۳۷۶مجلۀ چیستا، اردیبهشت  

را به ایشان    خاصیت آینگیکتاب  پس از عرض تسلیت برای مرگ پدر دوست و دانشمند گرامی آقای مایل هروی، انتشار  

 افکنم. تبریک عرض کرده، نظری بدان می

ی، انتشارات نی، تهران، هرو  لیما   ب ی نجی،  همدان  القضاتنی ع  ی آثار فارس  دهی حال، گزاره آرا، و گز  نقد ،  ی نگیآ  ت ی خاص

 برگه.  ۴۶۸خ،  1۳۷۴

مردا! این شعر را چون آینه دان! آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود؟ اما  جوان  :گویدالقضات خود چنین میعین

 . 1ود هر که در او نگاه کند، صورت خود تواند دیدن که این نقد روزگار او ب

 . 2بر قدر فهم و عقل تو بود   من، آن چه تو فهم کنی از مکتوبات   جای دیگر نیز گوید:

 . 3دانی، آن تویی تا غلط نپنداری آن چه تو از من می 

روان عین مسألۀ  یک  خود  که  شعر  از  تفسیرنگری  در  می القضات  پیش  جا  بدان  تا  است  گوید:شناسانه  که   رود 

گذرانید که  برد، شعر رودکی را در ذهن می هنگامی که بوبکر، محمد )ص( را در خارستان بر دوش کشیده از مکه به مدینه می 

 ( ۷۷1، بند  1، ج هانامه )  4آن چنین است: بانگ جوی مولیان آید همی ... 

 
 .۳۵۰، بند  1، جهانامه  1
 . 1۸۶هروی، برگۀ ، نجیب مایل خاصیت آینگی 2
 همان جا. 3
 ی  هم دیآ انیمول  یجو  یبو  :121  شماره  ، و قطعات دی قصا ی،رودک 4
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آمیز اند، قدری مبالغهسی شهره داده نظیر در ادب فار القضات را دیدگاهی بی اما این که دکتر پورنامداریان این بینش عین  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 .1گوید: هر کس از ظن خود، شد یار من است، چه مولوی نیز می 

گویم که از انتشار این  دانم و می میبینم، امروز  القضات می گاه مشغول عینهای دهۀ چهل تا کنون خود را گه من که از سال 

اند، گویی  ت را به ترتیب موضوعی، هر چند ناکامل منتشر کرده القضااثر مفید دوست دانشمندم که پسندهای عرفانی عین 

ها که زیر چاپ  روحی تازه در کالبد پیر من دنیده و امیدها در من زنده شد که شاید من نیز موفق شوم و بتوانم جلد سوم نامه

دانم که با نشر این اثر  یل هروی می رو، خود را مدیون برادر عزیزم آقای نجیب مااست، با سرعت بیشتری به پایان برسانم. ازاین 

اند  رضا ذکاوتی که سنگ تمام برای این کتاب برداشتهخواندنی مرا تشویق به کار کرد، چون مقالت ُپربار برادر عزیزم آقای علی

قضات و  الخواندم، بر خود الزم دیدم که چند نکته دربارۀ تاریخ درست تولد عین   1۳۷۴آبان،    –را در نشر دانش، شمارۀ مهر  

 آمد، به عرض دوستان برسانم. آخرین اثر او که تا کنون به نادرست شکوی الغریب به شمار می

 القضات تا دورۀ جامی منابع شناخت عین
 ( پسر خالد کاشانی  ق۵۳۲  -  ۴۵۹نوشیروان ) .1

 .  که به وزارت محمود و مسعود سلجوقی نیز رسید ۀ عباسیخلیف  گارنوزیر فارسی 

  ؛ دست نیست  دراین کتاب  متن فارسی  .  کندمی القضات یاد  دم سینۀ دردناک نامید از عین  /   المصدور  ةث نف  در کتاب  وی

ه، که از وی یاد خواهد شد. این کتاب را به تازی برگردانید  (  ق۵۹۷  –   ۵1۹لیکن عماد کاتب اصفهانی ) 
ُ
ل
َ
فتح بن  و  از خاندان ا

  – 12۹۸را حسین جلیلی ) بنداری اصفهانی   عماد را کوتاه کرده است. خالصۀق( ترجمۀ  ۶۴۳  – ۵۸۶)   ی اصفهان یبندار   یعل

چاپ کرد. در این  برگه    ۳۸۶در  خ  1۳۵۶خ( به فارسی ترجمه و به نام تاریخ سلسلۀ سلجوقی در تهران، بنیاد فرهنگ،  1۳۵۸

 
 یهم د یمهربان آ  اری  ادی   ی  هم دیآ انیمول یجو  یبو 

 ی هم دیآ انیپرن میپا ریز      راه او یو درشت یآمو  گیر
شرکت انتشارات ،  انی پورنامدار  یتق،  یو سهرورد   نایابن س   یفلسف  -  یعرفان  یهااز داستان  یلیتحل:  یدر ادب فارس   ی رمز  یهارمز و داستان  1

 .۶۳برگه، برگۀ  ۶2۴خ، 1۳۶۴چ.  ، تهران،یو فرهنگ یعلم
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.  شودیم   دهید   یو قتل و  ین یدرگز  ریبا وز  اوروابط  القضات و  ی( چند سطری دربارۀ عینفارس  1۷۸عربی و برگۀ    1۳۷کتاب )برگۀ   ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 . م( افست شده است1۹۷۴بنیاد فرهنگ ایران از روی چاپ قاهره )  پ چا

 عماد کاتب   .۲
ژوئن    – 112۵/ ژوالی  ۵۹۷رمضان  -  ۵1۹  دوم ی )جماد یکاتِب اصفهان ن یعمادالد  با آوازۀحامد    فرزندمحمد   فرزندمحمد  

   . که هنوز چاپ نشده است القضات دارد ی راجع به عینحث ب 1ر القص خریدة   کتاب خود یاد شده نیز در  ( 12۰1

 (  ق۵۶۵ – ۴۹۹ظهیرالدین بیهقی ) .۳
نُدقابن   با آوارۀ (  م11۶۹  –  1۰۹۷)   یهقی ب  د یالقاسم ز واب   فرزند  یابوالحسن عل  نیرالدی ظه

ُ
  چ. دمشق   صوان الحکمة  ةتتمدر    ف

چند سطری دربارۀ    ۶۵  ش  ، ۷۳  برگۀ  ،خ 1۳1۸  ،تهران   ،یزدی  یمنش  خبارال   درةو ترجمۀ فارسی آن    ۶۷، ش  12۳  برگۀم،  1۹۷۶

  .القضات داردعین

  پسر منصور ( پسر محمد ق۵۶۲ –  ۵۰۶، عبدالکریم )خراسانی  سمعانی .۴
  القضات به میان آورده است.سخنی از عین  در واژۀ »میانه«  انساب خود به نام  کتاب  دراست که از مردم مرو خراسان او 

 ق( ۶۷8)ز: شهرزوری  .۵
   .۳۹۷2برگۀ  وه، پژ ، ترجمۀ تبریزی، چ. دانش رواح ال   نزهةدر  ی محمود شهرزور فرزند محمد  نی الدشمس 

 
العصر  1 القصر و جریدة  قزوینی،  خریدة  العراقي(، تحقیق جمیل سعید،  ق ۵۹۷    -  ۵1۹)  عمادالدین کاتب  العلمي  ،  عراق   –بغداد  ،  المجمع 

 .ق 1۳۷۵
ق(، پژوهش ابو 687الدین محمد فرزند محمود )ز: [، شهرزوری، شمسنزهة الرواح و روضة الفراح] تاریخ الحکماء قبل ظهور االسالم و بعده 2

 . م2007شویرب، عبدالکریم، داربیبلیون، پاریس، فرانسه، 
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 ( ق۶۳۰ –  ۵۵۵اثیر )ابن  .۶ ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع
از مردم کرد  شیبانی جزری  فرزند محمد فرزند عبدالکریم فرزند عبدالواحد  محمد  ابوالکرم  عزالدین ابوالحسن علی فرزند  

  .1سمعانی است  انساب  کتاب  که خالصۀ النساب  لباب کتاب  در است. او جزیره 

 (  ق۶۲۶ –  ۵۷۴یاقوت حموی )   .۷
     . القضات همدانی داده استهایی از عین گزارش  معجم البلدانکتاب   از  «میانه»و  «ماوشان » ،« اروند» های در واژه 

َوطی عبدالرزاق ) .8
ُ
 (  ق۷۲۳ –  ۶۴۲ف

َوطی و ابن صابون  فرزندعبدالرزاق    ن یالد کمال 
ُ
  تبارکرد(  1۳2۳  ه  یژانو  12  – 12۴۴ژوئن    2۵)   ی احمد بن محمد معروف به ابن ف

با    11۳۰  برگۀ،  1۹۶۳. دمشق،  چتصحیح و تحقیق دکتر مصطفی جواد،  ،  لقابال معجم    ي اآلداب فوالء در مجمع  یبانی ش

 های مصحح. یادداشت 

 ق(  ۷۷1 - ۷۲۷)  ی عبدالوهاب بن عل ن ی الدتاج ، یبکُس   .۹
   آورده است.   2۳۶، ۴ج ، طبقات الشافعیة در  القضات همدانیبود که گزارشی از عین  مردم قاهره  ازاو 

س  1۰
َ
وی، عبدالرحیم بن حسن ). ا

َ
 ق(  ۷۷۲ –  ۷۰۴ن
 
َ
 م. 1۹۷1چ. جبوری، بغداد،  ،ةی طبقات الشافعدر بود. وی  نا ْس او از مردم ا

 (  ق8۹8 –  81۷جامی، عبدالرحمان ) .11
 . ۳۷1  -  ۳۷۳برگۀ م،  1۹1۵هند،  . ، چنسنفحات الدر جامی 

 
، دارصادر، بیروت، (ق ۶۳۰  –  ۵۵۵)ی  جزر  یبانیفرزند محمد ش   یابوالحسن عل  نیعزالدالسمعاني،    أنساب، تلخیص  اللباب في تهذیب النساب  1

 م، سه جلد. 1۹۹۴ق /  1۴1۴
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  القضاتخاندان عین ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

دارد، بوالحسن علی پسر حسن میانجی قاضی   بدین شهر نسبت  گوید:  معجم البلدانیاقوت دربارۀ واژۀ »میانه« از کتاب  

 همدان که در همان شهر شهید شد.  

 القضات عبدالله است که ظالمانه شهید شد.  او پدر بوبکر محمد است که او پدر عین 

القضات دربارۀ این شهر نگاشته و به یک بیت شعر  با از رساله ای که عیندربارۀ »ماوشان« پس از آوردن قطعۀ نثری زی  همو

می چنین  است،  یافته  پایان  ماوشان  قطعه دربارۀ  نیز  میانجی  علی  پسر  حسن  پسر  علی  بوالحسن  قاضی  دربارۀ  گوید:  ای 

 ماوشان دارد که من )یاقوت( آن را در واژۀ »درب زعفران« یاد نمودم.  

بوده  در درس ابوطبیب طبری    1درس بواسحاق شیرازیاین بوالحسن هم   گوید:  ، رب زعفران آوردهیاقوت آن شعر را در د

  ی روزآبادی فشیرازی  (  ۴۷۶  -   ۳۹۳)   یپسر علاز سویی در تاریخ مدرسۀ نظامیۀ بغداد گفته شده است که بواسحاق ابراهیم  است.  

 . بوده استدانشگاه آن   سیی ر

 از سوی دیگر  
َ
 س  ا

َ
این بوالحسن علی بن حسن بن علی میانجی قاضی همدان بود و به هنگام نماز    گوید:(  ق۷۷۲:  وی )دن

توان چنین نشان  نامۀ او را می القضات شهید دوم خانوادۀ خود است و نسب عین   ، بنابراین؛  2کشته شد   ۴۴1در شوال    بامداد 

  داد:

 علی میانجی 

 حسن 

 ( ق۴۴1 :بوالحسن علی قاضی همدان )شهید

 القضات( محمد )پدر عین بوبکر 

 ق( ۵2۵  –  ۴۹۰)  عبدالله القضات نی ع

 
 ( ۴۴  ،1ج ،یکلزر اعالم ) 1
 .۴۰۴  – ۴۰۳، 2م، ج1۹۷1بغداد  ،یچ. جبور ،هیطبقات شافع 2
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  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 القضاتتولد عین

 4سطر   5برگۀ 

دکتر فرمنش  اند و این برابر گفتۀ  نوشته  492استاد نجیب مایل هروی به پیروی از شهرت چهل سالۀ اخیر، تولد قاضی را به  

 درست است.  ۸ برگۀ  ،خ1۳۳۸سال   ، چ. تهران،القضاتاحوال و آثار عین کتاب  در 

کالکتاب الذي لیقته زبدة   کند:نقل میاین تاریخ تولد، عبارت قاضی در کتاب شکوی الغریب را چنین   او برای اثبات

من أبناء اربع و عشرین سنة. في الهذه السنة التي التباني فیها التقدیر    ك الحقائق و هذا آخر ما صّنفته من الکتب و کنت اذا ذا

 و ثالثین
ً
 . 1بهذه الفتنة بلغت ثالثا

ل دکتر رحیم فرمنش در کتاب یادشدۀ در باال  م با نق1962این عبارت شکوی الغریب در چ. عفیف عسیران، تهران، اوگست  

ای از کتاب مجمع اآلداب  خدشه است، اما فرمنش و عفیف پس از آن عبارت ژورنال آسیاتیک به نقل از نسخه یکسان و بی 

ساله    33آورند، پس قاضی در سال تألیف شکوی الغریب در زندان بغداد  ق می 492ِفَوطی، تولد قاضی را مانند همگان سال  

به شهادت رسیده باشد؛ لیکن به    525سالگی به سال    33کنند که قاضی در همان سن  وده است. آن گاه چنین فرض می ب

کتاب    1963سال   اللقابمتن  المعجم  في  اآلداب  مجمع  کمال تلخیص  عبدالرزاق  فوطی،  تألیف  فرزند  ،  ابوالفضل  الدین 

نویس به تصحیح و با تعلیقات عالمانۀ دکتر مصطفی جواد استاد  علیق نگار نست والء فارسی الدین دانشمند کردتبار شیبانیتاج 

درست   490ق است؛ بلکه در  492القضات نه در دانشگاه بغداد در دمشق چاپ و پخش گردید، روشن شد که تاریخ تولد عین 

سال و    33است و نه  سال عمر کرده    35مائة؛ بنابراین، قاضی  است و عبارت فوطی چنین است: و مولده سنة تسعین و رابع 

رود و دو سال پس از آن زنده  به زندان می  523داند، پس او در سال سال می   33عمر خود را  40چون در شکوی الغریب، برگۀ  

 
؛  1۹۳۰، چ. پاریس،  (ق ۵2۵  –  ۴۹2)  یانج یم  یعبدالله بن محمد بن عل،  یهمدان  القضاتنیع،  شکوی الغریب عن الوطان إلی علماء البلدان  1

تهران،   /  1۳۴1تحقیق عفیف عسیران، دانشگاه  فارس م؛ دیگر:  1۹۶1خ  به  انصار  یترجمه   انتشارات    ،یهمدان  القضاتنیع  اتیدفاع  ،یقاسم 

  برگه. ۹۸ ، 1۳۶۰ ،تهران ،یمنوچهر
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بوده است. باید رّد پای قاضی را در آن دو سال جستجو کرد و از آن جا که تاریخ برخی حوادث و تألیفات خود را با سن خودش   ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 ها تجدید نظر کرد. ایستی با دقت در آن کند، بمعین می

  یا آخرین نام؛ واپسین اثر

آورد؛ لیکن چنان که خواهیم دید  را آخرین نگاشتۀ قاضی به شمار می   شکوی الغریب  ، کتاب  60آقای مایل هروی در برگۀ  

ایم، پس از آزادی از زندان بغداد و یا شاید بعد از  چاپ کرده   363 –  355ها، برگۀ را که ما در جلد دوم نامه 98القضات نامۀ  عین

پی نبردم و از پیوند تنگاتنگ آن با رسالۀ   بازگشت به ایران نگاشته است. من هنگام چاپ آن در بیروت به درستی به اهمیت آن 

این نامه    دریافتم سال به تهران انجام دادم،    9هایی که بعد از بازگشت از غربت  شکوی الغریب آگاه نشده بودم، پس از بررسی 

 ای روشن سازد.  تواند برخی از مسائل مبهم چند سال اخیر عمر قاضی را تا اندازه می

ها که با خروش  ام. قاضی بر خالف دیگر نامه القضات که پس از این پدید آورده باشد، دست نیافتهین من تا کنون به اثری از ع

کند، این نامه را  نویسد و آنان را برای همکاری با ترکان سلجوقی سرزنش و پرخاش می مرد خود میای به مریدان دولت عارفانه 

پایۀ خود نگاشته است که سخنان اندرزگرانۀ او را با  تر و هم فکر و گویا مسن آمیز اندرزگرانۀ یک عارف هم در پاسخ یک نامۀ گالیه 

 ( 55فروتنی به دل پذیرفته و سطرهایش را بوسیده است. )بند  

را به رخ قاضی کشیده، آن را با    زبدة الحقائقیض و طویل در  رهایی داشته و دعاوی ع آن اندرزگر در نامۀ خویش پرخاش 

آمیز گوید: اشعار اشتیاقشاید مندرجات شکوی الغریب را خواسته باشد، ناسازگار دانسته و می   جزع و شکوای پسین او که 

 قاضی به وطن شیوۀ مترسل )منفعل( نه متصّرف )فّعال( داشته است. 

بودن  گوید. قاضی در پایان باز هم مترسل های مکه، پاسخ می آوردن اشتیاق بالل و جزع او برای کوه قاضی این را با به گواهی 

دهد که از این گونه سرودن دست بردارد؛ زیرا )اجود الشعر اکذبه و المترسل أخ الشاعرین( و  خود را پذیرفته است و قول می

 چون سالک دروغ را بداند، از آن دست بدارد. 

 داند.  تابی و ناشکیبایی قاضی را ناستوده می نگارندۀ آن نامه بی 
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راست است که صبر کار مردان است؛ لیکن علم به زهد و شکیبایی در من حاصل    د:گویقاضی با فروتنی تمام در پاسخ می  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 ( 552ها به غایت دورم. )بند  است، اما از حقایق آن 

 ( 559، بند  2، ج هانامه)  .عریض راست نیاید طویل و با همت مریض، دعاوی  :گویا معترض گفته بود:

ام، از ده سال باز بوده؛ یا کاذب بوده؛ یا به اضافت  کرده   ض یو عر  ل یطو  ی دعاواگر در )زبده(    گوید:قاضی در پاسخ می 

 ( 554، بند 2، جهانامه بدان روزگار درست بوده نه به اضافت در حال حاضر و الصوفي ابن وقته. ) 

  1، ج۹۸، پس نامۀ  ( ۴۰  برگۀ،  الغریب  شکوی) نوشتم.    را در سن بیست و چهار سالگی   الحقائق   زبدة  گفته:  چون قاضیو  

 شد. سال فرض می ۳۳او در سی و چهار سالگی نوشته است.، در حالی که تا کنون عمر قاضی 

بسطام، اشتیاق به  مادی نبوده، چنان که اشتیاق بایزید به  وشان  االوند و م  اشتیاق به  از من  مقصود    گوید:سپس قاضی می

   ( 556کعبه بوده است. )بند 

 ( 557. )بند زندان فراق معشوق است نیز زندان،   ، شکوی و رنجوری نه با همدان است ۀهم

 .  صبر در همه جا نکو نبود سپس گوید:

ر علی    ( 558الله. )بند  پیری بزرگ بر حالج اعتراض نمود که جوان احمق درد را تحمل کند تا به خدا شکیبانمایی کند. َیَتَصبَّ

 ( 560دهد. )بند سپس مانند این شکیبانمایی به شافعی نسبت می 

 آن را که باشد، خوش باد.   معترفم که رضا به بالی دوست مقامی عالی است، اّما چون مرا نیست، چه کنم؟  گوید:سپس می

 ( 562)بند   .کند که جزع و شکوی را محمل بسیار است در راه خدا اعتراض را رّد می  سپس

اند و ما صاحب درد. و جنگ برای  خردی هست که به کرم خویش عذر باز خواهد، ما معذوریم که دیگران نظارهاگر این جا بی 

 ( 563نماید. )بند نظارگان بسیار آسان می

ۀ او؛ یا شرایط  تواند آخرین اثر قاضی باشد، سخن را اندکی به درازا کشاندم تا شاید به روحی چون از نظر من این نامه می

سنگ؛ یا بزرگتری از  حاکم بر او در واپسین روزهایش نزدیک شوم و این که این نامه در پاسخ به چه کسی است؟ آیا پیری هم 

ماند و شاید در آینده نیز روشن نشود، ولی این که  پاسخ می او؛ یا کسی در پشت پرده، یکی از مستنطقان او است؟ هنوز بی 
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آمدن شده است و با وجود این کارکشیدن، باز به کیفر سخنان پیشین خود به مرگ  گرفتن؛ یا نرم گزیر به پس قاضی در برابر او نا ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 محکوم شده، عبرت تاریخ است. 

 نسبت میانجی برای قاضی
: قاضی  فرمایددهد، می بدین دلیل که قاضی مرشدی را در شهر میانه نشان می   10سطر    5آقای نجیب مایل هروی در برگۀ  

 به این شهر آمد و شد داشته است، ولی باید عرض کنم که قاضی در بسیاری از جاها به سبب خفقان مذهبی  در ج 
ً
وانی قطعا

کاری، آگاهانه خودداری  اند، برای پنهان حاکم در آن روزگار از آوردن نام شاعرانی که معروف به گنوسیزم و عرفان حاّد بوده 

،  2، اما نام سنایی در ج5، سطر  29و نام سنایی در جلد اول، برگۀ   165و  10، بند کند، مانند شعر ناصرخسرو در جلد دوممی

« نام سنایی وجود داشت  Nتنها در یک نسخه »  ۶۵نوشته است. در جلد دوم، بند    الذکر، چنان که در پانوشت برگۀ فوق 65بند  

 ی نسبت مطئمن شدیم آن را در متن نهادیم.که گویا آن نیز افزودۀ کاتب آن نسخه باشد و چون ما به هنگام چاپ از درست 

القضات بدون ذکر نام آمده است  های عینآقای رحیم فرمنش نیز در کتاب خود اشعاری از سنایی بیرون کشیده که در نامه

همین  ها نیز  آورم که گویا دلیل حذف نام سنایی از آن ها در زیر می های آن مجلد نامه ها را به ترتیب صفحهو من فهرست آن 

 کاری باشد که در باال دربارۀ حذف نام ناصرخسرو و دیگران یاد شد. پنهان 

 القضات های عین شعرهای سنایی در جلد اول نامه
 ۵  –  ۴، سطر 2۹، برگۀ 1ج

 ۵ -  ۴، سطر ۳۳۳، برگۀ 1ج

 2 -  1، سطر ۴۳۸، برگۀ 1ج

 ۸ -  ۷، سطر ۴۴۹، برگۀ 1ج

 القضاتعین های شعرهای آو در جلد دوم نامه 
 1۰ -   ۹، سطر ۵۹، برگۀ 2ج

 ۷، سطر ۸۴، برگۀ 2ج
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 ۸ –  ۵، سطر 21۵، برگۀ 2ج ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 ۴، سطر 2۳۷، برگۀ 2ج

 11 -  ۸، سطر 2۴۳، برگۀ 2ج

 1۶ -  1۳، سطر ۳۰۶، برگۀ 2ج

 ۴ -  1، سطر 2۳2، برگۀ 2ج

نام شاعر را حذف    جای گفتگوی آقای نجیب مایل هروی، شعری است که نسبت آن به حالج آشکار است، قاضی نه تنها 

 کردن در میانه آورده است و این گواهی بر آمد و شد قاضی بدان شهر نیست. کرده؛ بلکه گورگاه او را نیز برای رّد گم 

 اوضاع همدان هنگام شهادت قاضی 
هایی در اوضاع سیاسی همدان اتفاق افتاد. درگزینی به وزارت  ق دگرگونی۵2۵فرماید: در سال  می   2۷استاد نجیب در برگۀ  

م( رسید. او با عزیزالدین بر  11۳1  –  111۸ق /  ۵2۵ –   ۵11)فرمانروایی:    محمد   محمود سلجوقی فرزند ابوالقاسم    ن ی الدثی مغ

 .  1سر مسائل دیوانی اختالف پیدا کرد و او را به زندان انداخت 

های ملی، سیاسی و مذهبی ایران آن روزگار را  رسد: برای توضیح بیانات آقای نجیب که مسائل بزرگ و کشاکش به نظر می 

القضات با آن  اند، موضوع باید اندکی شکافته شود. عین یده که به شهادت قاضی انجامید، زیر دو کلمۀ مسائل دیوانی گنجان

روتر  ای از جامعۀ خود پیشور داشت و تا اندازه بار داشته به سبب نبوغ خدادادی، مغزی اندیشه که عمری کوتاه و پایانی اندوه 

 آوردند.  ای به حساب می گزاران آن روز او را وزنه بود. سیاست 

ییان در سال  خواهیم دید: پس از آن که سلجوقیان بنا به دعوت خلیفگان عرب و ناتوانی بویه   اگر اندکی به عقب برگردیم، 

با دو دشمن چیره در  ۴۴۷ و  زیر فشار مضاعف دو نیروی ستمگر عرب و ترک قرارگرفته  ایران  بر بغداد چیره شدند، مردم  ق 

 کشاکش بودند. 

 
 .2۷، برگۀ آینگیخاصیت  1
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گام آنان  زده کردند تا در ستیز با ترکان هم روهی از ایرانیان را عرب ها در کنار خشونت پنج قرنی، از راه نفوذ مذهبی، گ عرب  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 شوند. 

از سوی دیگر سلجوقیان نیز، هر چند با دعوت خلیفگان برای سرکوب گنوسیزم اسالمی ایرانیان از آسیای میانه به این کشور  

عرب  از  زودتر  ایشان  از  برخی  لیکن  بودند؛  شده  ایرانیز کشانیده  با  هها  و  فارسی  شده  ادب  و  شعر  و  ایران  گنوسزم اسالمی 

خواه را  رو، در سراسر دو سدۀ پنجم و ششم، ایرانیان آزادی کردند. ازاین ها همکاری می خوگرفته و با ایرانیان در مبارزه با عرب 

  – های ملی  کش بینیم و هر یک بنا به مقتضای آن روزگار، جنبش خود را زیر پوشش مذهبی آن کشادر دو گروه در برابر هم می 

 . سیاسی بود

رو و از زخم شمشیر خلفای  گرا روبه زیستند با حاکمان ایرانی عرب زده که بیشتر در شهرهای داخلی ایران می ایرانیان عرب 

عرب بغداد و شکنجۀ مستقیم آنان دور بودند و با تحقیر روانی حاکمان محلی خو کرده بودند و دشمن اصلی را در وجود ترکان  

دادند و آن را بر حنفی  دیدند. اینان مذهب شافعی؛ یا شیعۀ دوازده امامی را پوشش مذهبی خود قرار می د سلجوقی می وار تازه 

 گری حنفی بپرهیزند.شدن تبار زرتشتی خود به سبب ُمرجئی دادند تا از ُپررنگ ترجیح می 

با عرب  کردند و لبۀ تیز تبلیغات  ز همکاری می ها نی اینان ستیز با ترکان سلجوقی که مذهب حنفی داشتند، حتی گاهی 

 بردند. قلمی خود را ضّد ترکان به کار می

ها از الموت تا قاینات پناه برده و در آن جا آشکارا  گروه سوم ایرانیان تندرو که از ستم پنج قرنی غرب به جان آمده، به قلۀ کوه 

های گذشته به نام ملت، چون سندباد، مقنع، از قیام   شوند. اینان چون سنگربندی کرده، آمادۀ براندازی حکومت بغداد می 

ها آشکارا و  بابک و جز ایشان، پیروزی ندیده بودند، این بار به نام اسالم رفرم شده )شیعۀ اسماعیلی( برخاسته، در کوهستان 

گاه تا  بسیار داشته، گهکردند و در همه جا حتی در ادارات دولتی سلجوقی نفوذ  در شهرها پنهانی و به حال تقیه آمد و شد می 

 شدند. رسیدند و سپس کشته می می  ق ۵2۷شدۀ ق و درگزینی کشته۵۰۰شدۀ مقام وزارت، مانند سعدالدوله کشته

گامی  کردند که نمونۀ آن در صلح پنهانی و هم اینان از نظر تاکتیکی گاهی با برخی از سلجوقیان نیز ضّد عرب بند و بست می 

 شود. م( دیده می ۵۵2ق( و جانشینانش با سنجر )د: ۵1۸درازمدت حسن صباح )د: 
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ها  های ملی ایرانیان عایه عربهایی که از سدۀ چهارم تا ششم کشاکشاینک با نگاهی دوباره به راه و روش هر یک از مذهب  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 انجامید. القضات افکند که به شهادت این عارف بزرگ  دادند، شاید بتوان پرتوی بر وضعیت یاران عینها پوشش می و ترک 

 ق بغداد را گشوده، خلیفه را برکنار و پسرش را به جای او گماردند. ۳۳۴بویه در سال  آل 

 کرد. )تجارب األمم( و با خلیفۀ اسیرشده، به وسیلۀ مترجم گفتگو می دانست له فاتح بغداد، عربی نمیومعزالد

[ این خانواده  نرمشبویهآل مذهب  از  و معتزله  مانند دیگر شیعیان  زیدیان،  بود.  زیدی  از  [  و  بودند  برخوردار  های مرجئه 

های نوروز، مهرگان و غدیر را در کنار  کردند و پس از چیرگی بر بغداد، جشن هندی و نوافالطونی دفاع می   –های ایرانی  دانش 

 داشتند. هم برپا می

دوازده امامی را پذیرفتند و احکام اربعه را که شیعه متوقف بر حضور معصوم  پس از ماندگارشدن در بغداد، ایشان مذهب  

دادند؛ لیکن با گذشت روزگار زیر  االجرا نموده، نماز را مانند شیعیان در سه وقت به جای پنج وقت انجام میداند، متوقف می

َه ال  فریحات مردم به استناد »زده شده و دستورات خشن فقیهان سنی دربار عباسی را در منع تتأثیر محیط سنی 
َّ
  ِحب یِإنَّ الل

َفِرِح 
ْ
 .2های پیرامون آن، مانند: اونا، گلوادی و طیرناباد تبعید کردند های بغداد را به شهرک گاه گردن نهاده، تفریح 1«  َن ی ال

ا نیز در سه وقت شیعی کوبی نمازها ر الدوله دستور داد نقاره ق سلطان ۴۰۸ییان بدان جا رسید که در سال  زدگی بویه سنی

 . 3به پنج وقت سنی گردانیدند 

 
عُ ِإَنّ    :۷۶، آیت 2۸، سورۀ قصص، شمارۀ قرآن کریم  1

ْ
َتُنوُء ِبال

َ
ُنوِز َما ِإَنّ َمَفاِتَحُه ل

ُ
ک

ْ
ْیِهْم ۖ َوآَتْیَناُه ِمَن ال

َ
َبَغٰی َعل

َ
ْوِم ُموَسٰی ف

َ
اُروَن َکاَن ِمْن ق

َ
وِلي  ق

ُ
ْصَبِة أ

َفِرِحیَن 
ْ
 ُیِحُبّ ال

َ
َه ال

َّ
 َتْفَرْح ۖ ِإَنّ الل

َ
ْوُمُه ال

َ
ُه ق

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
ِة ِإذ ُقَوّ

ْ
گرفت و ما آن قدر   شیپ انیظلم و طغ قیها طربود که بر آن  یس از قوم مو  یکی همانا قارون /  ال

که قومش به او گفتند: آن قدر مغرور و شادمان    یهنگام  ،یها صاحبان قّوت را خسته کردآن گنج  دیکه بر دوش بردن کل  میگنج و مال به او داد

 .داردیغرور و نشاط را دوست نم پر مباش که خدا هرگز مردم 
 ها.، یاقوت، در ذیل شناسۀ هر یک از آن واژه معجم البلدان 2
 . ۳۰۵، ۹اثیر، ج، ابن الکامل في التاریخ 3
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 اعتقادنامۀ قادری  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع
پی ایده   هاینشینیق عقب ۴۰۸به سال   بویهئولوژیک  ) درپی  قادربالله  به خلیفه  تا ضمن  ۴22  –   ۳۸1ییان  ق( جرأت داد 

ن مجاز شناخته شده بود، به چهار  فرمانی اعتقادنامه صادر کند و حق اجتهاد در احکام  اسالمی را که تا آن روز برای هر مسلما

تن از مجتهدان درگذشتۀ سنی منحصر کند. از آن تاریخ این چهار تن پیشوای چهار مذهب رسمی اسالم شناخته شدند، حتی  

ق به فرمان راضی عباسی در اصول عقاید به رسمیت شناخته شده بود ، مجبور شدند در  ۳2۳سران مذهب شیعه که از سال  

 .1آوریم، اعالم کنند م خود را پیرو یکی از چهار تن امام که در زیر می فروع احکام اسال 

  ق( بود و 12۸  –   11۸)   ایرانی  یان ئ ُمرج ایران خاوری و متأثر از نهضت  ( از مردم  ق1۵۰  –  ۸۰)   پسر ثابت   بوحنیفه نعمان ا  -1

األمر را بر مجتهد واجب  انست و اطاعت از اولی دمی ن   شرط را    عربی در نماز و عبادات کاربرد زبان  . وی  در احکام نرمش داشت 

 .  تر شدها در عراق، ایران و آسیای میانه پذیرفتنی رو، مذهب او برای غیرعرب شمرد. ازاین نمی 

ایزدی ایرانی، خاندان پیامبر را   ۀفر  ۀشی دن اثیر أ ولی زیر ت  ، ( از عرب قریش بودق2۰۴ –   1۵۰)   س یمحمد پسر ادر  شافعی   - 2

ترجیح می  از اجباری ازاین داد.بر دیگران  ایرانی و عراق رو، پس  اعتقادنامۀ قادری، بسیاری از شیعیان  نشین، مذهب  شدن 

ایشان ُپررنگ  دادند تا از ارجاء مذهب حنفی رنگ تبار زرتشتی را در  شافعی را از راه تقیه پذیرفتند و آن را بر حنفی ترجیح می 

 نسازد. 

است و در ایران پیروان    تر از دیگران خشن او  . احکام  آمدبه شمار می   ( از تبار عرب حمیر یمنق1۷۹  –  ۹۳پسر انس )   مالک   –۳

 .  کمتری یافت

است و در ایران  بسیار خشک و قشری    مآبانه و شاهجان بود. احکام او مقدس ( او از مردم مرو  ق2۴1  –   1۶۴احمد حنبل )   - ۴

 .  تر رواج داردکم

 
 . 2۳۸، 1وی، چ. دوم، ج ق؛ معجم األدباء، یاقوت حم۳2۳تجارب األمم، مسکویه رازی، سال   1
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 آمدن سلجوقیان  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع
خلیفگان عرب که برای براندازی گنوسیزم اسالمی سامانیان، ترکان غزنوی را در سدۀ چهارم به خراسان کشاندند. اینک در  

 نمود. ییان نیز برای ایشان سنگین می زدۀ بویه سدۀ پنجم گنوسیزم سنی

ق( را با این پیغام به نزد طغرل ۴۵۰  –  ۳۶۴القضات بغداد علی بن محمد ماوردی ) القادربالله خلیفۀ یادشدۀ عباسی، قاضی 

 . 1اب یدر  ان ی رّب األرباب! اسالم را از تسلط قرمط ۀفرستاد ی اسلجوقی فرستاد: 

پیروی می  از مذهبی  روزگار  آن  در  ب ترکان سلجوقی  از  مرکب  بود  که معجونی  تسنن  ت کردند  میانه،  آسیای  ترکی  پرستی 

ترین چهار مذهب سّنی بود، پوشش آن را تشکیل  ایرانی و مذهب حنفی که گنوسیست   –خلیفگان بغداد و گنوسیسم اسالمی 

 داد.می

آل  به  ایرانی عشق  از شعار  برای حلب اطمینان خلیفگان  را پذیرفتند، ولی  ایرانی  محمد به  سلجوقیان در آغاز کار عرفان 

شد تا آن جا که  محمد کاسته می ها با آل کم بر اثر ناسازگاری منافعشان با عربان از دشمنی آن کردند و کم ی پرهیز می سخت 

 آمدند. خواهیم دید، گاه با الموتیان نیز کنار می 

عباسی را که  با همین دعوت خلیفۀ عرب، بغداد را گرفت و آخرین امیر بویه را به زندان انداخت و خلیفۀ    ۴۴۷طغرل در سال  

به دست بساسیری نمایندۀ حکومت فاطمی در مصر، در موصل تبعید بود، به تاج و تخت بغداد بازگردانید، اما خلیفه با اجرای  

 ای او به سلجوقی تبدیل شد. این نقشه به آرزوی استقالل در حکومت نرسید، تنها ارباب بویه 

و   را غارت کردند  )   کتابخانۀ مدرسۀ شاپور پیروان سّنی خلیفه، شیعیان بغداد  را سوزاندند و شیخ طوسی    –   ۳۸۵در بغداد 

ازسالن با تکیه بر اندیشۀ عرفانی گنوسیسم اسالمی که در میان سلجوقیان جاافتاده  ق( در سی سال وزارت طغرل و آل ۴۶۰

جای مدرسۀ شاپور شیعی  های فقیهان و خلیفه به  ق با همه مخالفت ۴۵۹پسند به سال  بود، مدرسۀ نظامیه را با ظاهری سّنی 

 
ابوالمنظر عطاملک   نیعالءالد،  گشای جوینیتاریخ جهان (؛  خ۶۹۶  -  ۶2۹ق /  ۷1۸  –  ۶۴۸)  الله همدانی، رشیدالدین فضل جامع التواریخ  1

طاهر و محمد اب فرزند یعل فرزندابوالقاسم عبدالله  نیالدجمال ای نیالدشمس، زبدة التواریخو نیز ق( ۶2۳ - ۶۸1) ینیمحمد جو  نیبهاءالد فرزند

 .۴۷، چاپ افست، برگۀ 1۰۸پژوه، برگۀ ق(، تصحیح محمدتقی دانش۷۳۶کاشانی )د: 
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نمای آن مورد پذیرش خالفت عرب  سّنی   البته گنوسیسم اسالمی به صورت برپاداشت و خلیفه را مجبور به پذیرش آن کرد؛   ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 قرارگرفت و رو به رشد نهاد. 

 خواهان ایراندو دستگی در میان آزادی
 و دشمن عرب و ترک، دو دستگی پدید آمد: خواهان ایران به جای اتحاد بر علیه داز این تاریخ به بعد میان آزادی

دانستند، به همکاری با سلجوقیان کشیده شدند  شده می الف( ایرانیانی که خطر عرب را بیش از خطر ترکان سلجوقی ایرانی 

نیروی نظامی  و در پوشش مذهب حنفی درمی از پشتیبانب  ارجاء آن مذهب سود جویند و هم  و  از گنوسیسم  تا هم  آمدند 

 که تمایل ایشان را بدان مذهب دیدیم، بهره ببرند؛سلجوقی 

می  زندگی  شهرها  در  که  ایرانیانی  عین ب(  شافعی  یاران  مانند  هم کردند،  و  شکنجۀ القضات  از  که  امامیان  دوازده  چنین 

 ها بیشتر ضّد ترک بود. مستقیم عرب بغداد دور بودند، دشمن اصلی را ترکان تشخیص داده و تبلیغات آن 

 هاالقضات و این گروهعین
ئولوژیک در  های حاکم بر بغداد، از نظر ایده به صورت نظامی بر ایران حکومت داشتند و عرب   ه ۶ترکان سلجوقی در سدۀ  

تئوری  بودند.  ایران مسلط  بر مغز  و اشراقی حاّد عینحدود عقاید سّنی شافعی و شیعی معتدل  القضات،  های گنوسیستی 

 االمر و وابستگان شافعی ایشان را در ایران متزلزل کرد.  وحید عددی عرب بغداد و اطاعت اولی های معتقدات تپایه 

پذیر نشان  بودن نبوت عقلی، پیشگویی را برای هر آدم معمولی امکان القضات از طرفی با تکیه بر نبوت عامه، همگانی عین

 داد.  می

.  1داند الملک می الملک وزیر محمود سلجوقی پسر خواجه نظام تل شمس اثیر او را محرک قگرا  که ابن او به عزیز شافعی عرب 

الملک یازده ماه و سیزده روز خواهد  وقتی وی مدعی شد که در بیداری از هاتف غیب شنیده است که مدت حکومت شمس 

 
 . ۶1۴، برگۀ ۵1۷اثیر، سال  ، ابن الکامل في التاریخ 1
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پیش  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع که  کند  اعتراض  منکری  اگر  گفت:  شد،  نیز  چنان  که  تو بود  واقعۀ  این  نیست،  ممکن  ظالمان  از  که    گویی  داد  نشان 

 .1بینی از ظالمی از تو بهتر نیز روا بود پیش

 .2ام هم تواند بود تو را اگر چه ظالمی هم تواند بود و مرا اگر چه به طعام حرام که در قضا به رشوت بستدند، پرورده

خواری  گذاشته، ایشان را هم به رشوت شود، از آبروی قضایی خانوادۀ خود نیز مایه  قاضی در این داستان چنان که دیده می 

 کند تا بتواند عزیز کارگزار سلجوقیان را ظالم بخواند. متهم می

، یعنی در کشاکش سلجوقیان 3دهد القضات از طرفی مذهب خود را مذهب خدا در برابر مذهب حنفی و شافعی قرارمی عین

ید: اگر دو امام بوحنیفه و شافعی زنده بودند، بایستی از  گودهد و می طرفی نشان می حنفی و شافعیان وابسته به خلیفه بی

 .4آموختند القضات( می علوم امروز )گنوسیسم عین 

 ترکان سلجوقی  بینیم او در تبلیغات محلی، در مّد جریان مذهب عرب از سوی دیگر می 
ّ

ه مردم را ضذ
ُ
ل
َ
گرای شافعی خاندان ا

 . 5داردبا ترکان باز می شوراند، یاران خود را از همکاری  مذهب می حنفی

 . 6خواند گرفته از نطفۀ قذره می ق( شکل ۵2۵  –  ۵11ق( )فرمانروایی:  ۵2۵  –  ۴۹۷او سلطان محمود سلجوقی ) 

القضات با گنوسیسم الموتیان در تضاد بود. اتهام بزرگ او نیز در دادگاه بغداد، اعتقاد به مغلم معصوم  گنوسیسم حادۀ عین 

هْ زدگی یارا، اما عرب 7بود 
ُ
ل
َ
در کشاکش صد سالۀ حنفیان وابسته به دولت ترک سلجوقی و شافعیان وابسته    ن او به ویژه خاندان ا

های پنهان ایشان در دستگاه  رو، با رافضیان ضّد عرب و دست داد. ازاین به خلیفه، وی را ناخواسته در کنار شافعیان قرارمی 

 
 . ۶2۳، بند 1، ج القضات همدانیهای عیننامه  1
 . ۶2۶، بند 1همان جا، ج 2
 . 1۶۳، بند تمهیدات 3
 . 2۵۷همان جا، بند  4
 .۴۳۰، ۴2۷،  1۶۶، برگۀ 2، جهانامه  5
 . ۵1۹، بند 2همان جا، ج 6
 . 1، سطر 11برگۀ  ،یهمدان القضاتنیع، شکوی الغریب 7
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شمرند  القضات را باطنی، ملحد و حلولی مین وابسته به خلیفه نیز عینبود، اما شافعیاسلجوقی، مانند درگزینی در تضاد می  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

ق(  ۵۳2  ۰  ۴۵2و هنگامی که سلجوقیان او را دست بسته به بغداد فرستادند، از او حمایتی نکردند، حتی نوشیروان کاشانی ) 

 ه از او دفاع کند. ، نتوانست؛ یا نخواست ک1شمردالقضات را از اولیاء می وزیر دوازده امامی خلیفه که عین

 را بنویسد.  ۹۸مذهبانش به او کردند، آن بود که او را به ظاهر آزاد به همدان بازگردانند تا او توانست نامۀ  کمکی که هم  تنها

بدبختانه این بازگشت به ایران، هنگامی رخ داد که شافعیان به تحریک خلیفه برای جلوگیری از آشتی و همکاری سلجوقیان 

 دست به خشونت زدند. و الموتیان 

را که از سوی    ی شهرستان  یالموت به نام خواجه محمد ناصح   ۀ ندینما   القضات، ق دو سال پیش از شهادت عین ۵2۳در سال  

 .2کیا امید برای بستن قرارداد صلح با سلطان محمد سلجوقی به اصفهان آمده بود، کشتند 

هْ 
ُ
ل
َ
الموتی دیدند، درگزینی به دستور محمود، عزیز    –را سنگ راه صلح سلجوقی    در چنین شرایطی که سلجوقیان خاندان ا

هْ مستوفی بزرگ خاندان  
ُ
ل
َ
 بازداشت کرد.   ۵2۵عمر را در جمادی دوم  با شیرگیر انوشتکین و پسر او  ا

 .3عزیز را شاید از ترس نفوذ خاندانش، زنده به زندان تکریت فرستاد و شیرگیر و پسرش عمر را در همین ماه بکشت 

ق الموت را در محاصره داشتند، کشتار  ۵1۳  – ۵۰۵های به یادآوریم که شیرگیر و پسرش دو سردار خلیفه بودند که در سال 

؛ زبدة التواریخ، برگۀ  1۳2و  12۶پژوه، برگۀ ها که در جامع التواریخ، چ. مدرس و دانش گناه آن دره و غارت دارایی آن ی مردم ب

 شود، هیچ گاه فراموش نشده بود. دیده می  1۷۳  –  1۶۷

القضات در  همراه شهادت عین   ۵2۵که آیا قتل شیرگیر و پسرش عمر دو جالد الموتیان در جمادی دوم    گویداثیر نمی ابن 

 روز ششم همان ماه رخ داده است؛ یا نه؟ 

 
 . 1۷۸؛ جلیلی، برگۀ 1۳۸ق(، ُبنداری، برگۀ ۶2۳عماد اصفهانی )نگارش:  ُزبَدة الُنصَره و ُنخَبة الُعصر   صیتلخ 1
گانۀ این صلح، نک: جامع  ؛ برای بررسی شرایط سه12۳پژوه، برگۀ  ؛ جامع التواریخ، چ. مدرس، دانش1۷۴فست، برگۀ  ازبدة التواریخ، چ.    2

 .۶۸؛ و چ. افست، برگۀ 1۵۹؛ و زبدة التواریخ، برگۀ 12۳التواریخ، برگۀ 
 . ۶۶۹، 1۰ج ر،یاثابن  ،خیالکامل في التار 3
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و بازگشت به ایران و    القضات، پس از آزادشدن از بغداد توان با کمال دردمندی گمان برد که دومین گرفتاری عین پس می  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 .1آمد رخ داده باشد در همین پیش  ۹۸پس از نوشتن نامۀ 

قاضی گنوسیست حاّد و صوفی وارسته که از سیاست حکام عرب و ترک متنفر بود، گرفتار بدبینی سلجوقیان و متهم به  

هْ زدگی شدید خاندان  عرب 
ُ
ل
َ
 گردید.   ا

 کشته شد.  ۵2۷آری عزیز در زندان تکریت زیر نظر زندانبانش ایوب پدر خاندان ایوبی در سال 

ایرانی خلیفه مسترشد که به سال     – به جنگ سلجوقیان فرستاده بود، به امید سازش سلجوقی    ۵2۹پس از آن که سپاه 

الموتی به سپاه ایرانی سلجوقیان پیوست و خلیفه مغلوب و به دست الموتیان کشته و یک سال بعد پسر او راشد خلیفه نیز در  

هْ ادۀ  جنگ دیگری به دست ایرانیان کشته شد. دو خانو
ُ
ل
َ
ئولوژی گنوسیستی  و ایوبی به بغداد پناه بردند و بنا بر نیاز زندگی، ایده   ا

 کم به ضّد گنوسیستی تغییر کرده و از سوی خلیفه مأمور براندازی حکومت گنوسیستی اسماعیلی مصر شدند. ایشان کم 

برادرزادۀ عزیز دبیر فارسی و عربی صالح  ایوبی شد و در کتاب عماد کاتب  به گنوسیست الدین  را  های  هایش هر جنایتی 

 دهد. القضات و عمویش عزیز را بر خالف واقع سّنی قشرگرا جلوه می دهد. او عینالموت نسبت می 

ه  خاندان 
ُ
ل

َ
 القضاتو عین ا

برادرزاده خلکان در گزارش زندگی عزیز مستوفی ابن  و  بزرگان خاندان  الله  از   های وی عماد کاتب اصفهانی که هر دو 
ُ
ل
َ
  هْ ا

هْ گوید:  بودند، می 
ُ
ل
َ
به فتح همزه و ضّم الم و سکون هاء در فارسی به معنای عقاب است و آن نام جّد عزیز آن چنان که در    ا

 .2نامه آمده و لقب هر یک از افراد آن خاندان است نسب 

هْ خاندان  
ُ
ل
َ
القضات به عنوان  دند و از عین زدۀ شافعی بودر اصفهان زیر تأثیر تلقینات ضّد ایرانی غزالی پیرو مذهب عرب   ا

کومت سلجوقی  ح گاه سیاسی او در  کردند و تکیهجانشین غزالی )بدون تعیین نام احمد صوفی؛ یا محمد سّنی( پیروی می 

این خاندان )شمارۀ   بزرگ  نام عزیز،  نامه نسب   ۷بودند.  در  نام پدرش حامد )شمارۀ  های عیننامه(  و  آمده    ۶القضات مکرر 

 
 .۳۵۵،  2ها، جنامه  1
 . 1۶۹،  1خلکان، ج، ابنوفیات العیان 2
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نامه( در نسب  12نامه( برادر عزیز و پدر عماد کاتب )شمارۀ نسب  ۸الدین محمد )شمارۀ  و نام صفی  2۹، بند 2ج نامه( درنسب  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 شود. دوبار دیده می  ۳۰، بند  1ها، جهمین نامه

 نامه( نسب   11و نام بهاءالدین ابوطالب )شمارۀ    ۷۳1و    ۳۰، بند  1نامه( در جنسب   ۹نام برادر دیگرشان ضیاءالدین )شمارۀ  

 .1دهد در دیوان استیفای داود سلجوقی نشان می 

 القضات در اصفهان، همدان و بغداد پیروان عین   نامۀ خاندان اَلُهْنسب 

 ( 1) اَلُهْ

 هبۀالل 

 ( 2محمود )

 ( 3علی )

 ( 4عبدالل )

 ( 5محمد )
 2۹، بند 2، ج هانامه ( نک: ۶الدین ) حامد ابورجاء نفیس

( عزالدین مستوفی  ۷) 

ق(  ۵2۷  –  ۴۷2) 

رئیس   احمد  ابونصر 

 ( وفیات  خاندان 

جالعیان  ،1  ،1۶۹  ،

صفی۸)  الدین  ( 

)د:   محمد  ابوالفرج 

،  1ها، جق(، نامه۵۵۷

وزارت  ۳۰بند   نامزد   .

)سال   خلیفه  راشد 

( ضیاءالدین، نک:  ۹) 

جهاهنام بند  1،   ،

بند  2؛ ج۷۳1 و    ۴۷، 

۴2۵ 

نک:  1۰)  مقدم،   )

و   ۳۰، بند 1، ح هانامه

۷۳1 

ابوطالب  11)   )

نک:   بهاءالدین، 

برگۀ   ،  1۵۰ُبنداری، 

برگۀ  1۶۵ جلیلی،  ؛ 

21۵ ،1۹۵ 

 
 . 21۵، 1۹۵؛ جلیلی، برگۀ 1۶۵، 1۵۰ُبنداری، برگۀ  1
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خریدة  ؛  ۷۶ش   ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 ( القصر

نک:  ۵2۹ ق(، 

برگۀ   ؛  1۶۵ُبنداری، 

 21۵جلیلی، برگۀ  

کاتب  12)   عماد   )

 (   –   ۵1۹اصفهانی 

فرزند  ۵۹۷ ق( 

 الدین صفی

فرزند  1۳)  ابوبکر   )

برادر  صفی الدین 

نک:   کاتب،  عماد 

برگۀ  ُبن  ؛  1۶۵داری، 

 21۶جلیلی، برگۀ  

  

 
 

از آن جا که سران این خاندان شافعی در دولت سلجوقی مقاماتی بلند را در دست داشتند، اختالفات خود را با حنفیان که  

حنفی  سران  حمایت  پنهان میمورد  بودند،  اختالف  مذهب سلجوقی  هجرت  سوم سدۀ ششم  و  دوم  در دهۀ  لیکن  کردند؛ 

نامه در  گانۀ این صلح سر و صدا و پنهانی سنجر با حسن صباح که مواد سه ها باال گرفت و با صلح بی سلجوقیان با خلیفه و عرب 

ثبت شده است، به جنگ خلیفه با سلجوقیان در    1۵۹؛ و زبدة التواریخ، کاشانی، برگۀ  21۳،  ۳گشای جوینی، ج تاریخ جهان 

 ا آشکار کرد. شدن دو خلیفۀ عباسی منجر شد و همکاری علنی الموت با سلجوقیان ر ق و کشته۵۳۰ –  ۵2۹سال 

هْ به دنبال این رخداد، سران خانوادۀ  
ُ
ل
َ
القضات بودند، از دستگاه دولت سلجوقی رانده و به زندان  گاه سیاسی عینکه تکیه  ا

 افکنده و کشته شدند. 

ه  خاندان 
ُ
ل

َ
 القضات پس از شهادت عین ا

ق( مرد ۵۹۷  –   ۵1۹های عماد کاتب اصفهانی ) آگاهی ما از این خاندان پس از فاجعۀ شهادت دلخراش قاضی، از راه نگارش 

نویس است  نامه است که بزرگترین شخصیت آن خاندان و از نظر تاریخ ادبیات یکی از بزرگترین ایرانیان عربی نسب  12شمارۀ  

 شمردند. نگارش او را افتخار می تا چند قرن پیروی از شیوۀ   که مؤلفان عرب
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نامه هستند که به روزگار کشاکش سلجوقیان با  نسب   ۸ق( شمارۀ  ۵۵۷الدین محمد )د:  او و برادرش ابوبکر فرزندان صفی ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

؛ لیکن او از بیم  1گرایی این خاندان داشت، وی را نامزد وزارت خود کرد عربان بغداد، خلیفه راشد از راه اعتمادی که به عرب 

 نهادند، این پیشنهاد را رّد کرد. خواهانی که فرقی میان ترک و عرب نمی ی آزاد

شان در بغداد، دچار همان  اگر پذیرفته بود، خاندان ما در تبعیدگاه  گزارانه گوید:عماد از این خودداری پدرش سپاس

 شدند. شان اصفهان میسرنوشت میهن 

حال از اصفهان به بغئائ  او به همراه حانواده، چنان آشفته  ۵2۵پس از گرفتارشدن عموهایش در جمادی دوم   عماد گوید:

 . 2آمد که دیوان شعر عمویش عزیز را از دست بداد

چون عزیز احمد فرزند حامد  آبادی )درگزینی( چند تن از مقامات دولتی سلجوقی را هم ق انس ۵2۵در سال   اثیر گوید:ابن 

نامه( و انوشتکین شیرگیر و پسرش عمر و جز ایشان را دستگیر کرده، عزیز را به دژ تکریت فرستاد و زندانی کرد  نسب   ۷ۀ  )شمار 

 .3و شیرگیر و پسرش را در جمادی دوم همان سال بکشت و سلطان محمود نیز در شوال همان سال درگذشت 

القضات کشته شدند؛ یا روزی  ز ششم جمادی دوم همراه عینگوید که آیا انوشتکین و پسرش عمر در همان رواثیر نمی ابن 

انوشتکین در سال دیگر؟ ولی ما می  را در محاصره داشت و خون ۵11  –   ۵۰۳های  دلنیم که  الموت  از  ق  ناگزیر  تا  ها ریخت 

 .4نشینی شد عقب

کاتب، حیلت  انوشتکین  این جا عماد  بر  الموتیان  پیروزی  را عامل  او پسرش عمر  می های درگزینی  قاتل  پایان  در  و  داند 

 . 5شمردمی

 
 . 21۵؛ جلیلی، برگۀ 1۶۵ُبنداری، برگۀ  1
 . 2۶، برگۀ البرق الشامي 2
 . ۶۷۰ -  ۶۶۹، 1۰اثیر، جابن 3
 . ۵2۷، 1۰جهمان جا،  4
 . 1۷2 - 1۷1 ۀبرگ ،یلی؛ جل1۳۳ ۀبرگ ،یُبندار 5
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)  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع پایان زندگی پدرش  تا  بغداد می ۵۷۷عماد کاتب  از طرف ابن ق( در  و  )زادۀ  هبیرة وزیر نیمهزیست  گنوسیست ُمستنجد 

ه  ق ب۵۶2( به فرمانداری بصره و واسط منصوب شد و پس از مرگ وزیر زندانی شد و به به سال  ۵۶۰؛ د:  ۵۴۴؛ وزارت:  ۴۹۹

مذهب از پیروان نسل  فعی ا گرای شق( کرد غزالی۵۸۹  –   ۵۳2الدین ایوبی ) ق( و پسرش صالح ۵۶۸دمشق نزد ایوب شادی )د:  

 القضات پناه گرفت و دبیر فارسی و عربی آن خاندان شد. دوم عین 

زندانی بود و در شبی از  زمانی ایوب فرمانده دژ تکریت و عزیز عموی  عماد در آن جا    شناخت کهایوب عماد را از آن جا می 

 که دستور درگزینی به قتل عزیز فرارسید.  ۵2۷ماه شوال 

الدین ایوبی را که فرمانروای او بودند، از خون عموی گنوسیست خود، عزیز  کوشد تا دست خاندان صالح عماد آگاهانه می 

لیکن تشدید قشرگرایی همگانی و به به ویژه    گوید: او بسیار کوشید که جلو قتل عزیز را بگیرد و موفق نشد؛ پاک جلوه دهد، می 

هْ خاندان  
ُ
ل
َ
شدن به خون  الدین ایوبی در سوریه و آلوده القضات و درآمدن ایشان به خدمت خاندان صالح پس از شهادت عین  ا

نیمه اسماعیلی  حکومت  براندازی  و  مصر  فتح  به  کمک  و  سهروردی  بزرگ  عارف  و  کاتب  فیلسوف  عماد  ادعای  این  ایرانی، 

 کند.  شده را تأیید نمی زده و ضّد گنوسیست اصفهانی عرب 

القضات و  گیرد و عین دهد، همواره طرف خلیفه را می شده و خلیفۀ عرب ُرخ می عماد کاتب پس از دورشدن از ایران، سّنی 

 دهد. القضات را یک قشری جلوه می فکر عین چنین عموی خود عزیز هم هم 

و    1زریباخ  دمیة الخرزو آن خود دنبالۀ    زینة الدهرکه دنبالۀ    خریدة القصرو ده مجلد    يبرق الشاماو با نگارش هفت مجلد  

 تمام تاریخ ادبیات عرب را تا قرن ششم تدوین کرد. بیشتر مجلدات  ثعالبی است. می   یتیمة الدهرآن دنبالۀ  
ً
توان گفت تقریبا

 به جز آن چه دربارۀ ایران است، منتشر شده است.  خریدة القصر 

 
العصر  ةیدم  1 اهل  و عصرة  الط  القصر  ابو  راغب طباخ    خیش   تصحیح  (،ه۵  )سدۀ  یباخرز  بینوشته  دیگر:  1۳۴۸  حلب،محمد   تصحیح   ق؛ 

)  ،یعان  یمک   یسام  تصحیح  ؛مجلد(  2م،  1۹۷1  - 1۹۶۸)  ،قاهره،  عبدالفتاح تصحیح(دمجل  2م،  1۹۷۳  -  1۹۷1بغداد  مجلد(.    ۳)  یتونج  ؛ 

 .م1۹۹۳ق / 1۴1۴ ،روتیب ،لیدارالج
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نگار مسترشد خلیفۀ عباسی را از  ق( وزیر فارسی۵۳2  –  ۴۵۹تألیف انوشیروان )   تاریخ سلجوقی اد کاتب اصفهانی کتاب  عم ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

خ( آن را به فارسی  1۳۵۸  –  12۹۸ق( آن را کوتاه کرد. حسین جلیلی ) ۶۴۳  –  ۵۸۶فارسی به عربی برگردانید و ابوالفتح ُبنداری ) 

 .1گردانیده است 

 القضاتعین دیوان شعر عربی 

القضات است، شناخته  که دیوان شعر تازی عین   نزهة العشاقای از  اند: نسخهفرموده   ۸، سطر  ۵آقای مایل هروی در برگۀ  

برگ در    1۵۴بند در    1۶۴بیت شعر عربی در    ۹۳۳ای از این دیوان شامل  نیست. من خرسندم که به ایشان مژده دهم که نسخه 

ها در شرح  ناچیز ضمن مکاتباتی که با آن شادروان داشتم و برخی از آن و    2یافت شد در قم  مرعشی  مرحوم آیةالله  کتابخانۀ  

ایشان شهاب شریعت چاپ شده است، یک  با کمال  آن  از  فتوکیی    حال  مانند همیشه  نیز  ایشان  نمودم،  نسخه درخواست 

 .  یک فتوکپی از آن به من لطف فرمودند   1365آذر  25سماحت و بزرگواری در  

پ( در فهرست آن کتابخانه تألیف آقای سید  155رونویسی شده است )برگ    641سخۀ خطی که در هشتم شعبان سال  این ن

معرفی شده است و در اختیار همگان قراردارد؛ البته باید به خاطر داشت که شعر    6، شمارۀ  49، برگۀ  11احمد اشکوری، ج

شیرینی زبان مادری را نیز ندارد، برای نمونه چند سطر آغاز دیوان  این دیوان عربی، هر چند از غلط دستوری خالی باشد، اما  

 آورم: را در این جا می 

الناس و علی آِلِه و اصحاِبِه    الحمُدللِه علی ما آتانا من فضله العظیم و طوِلِه العمیم و صلواُتُه علی رسوِلِه محمد خیرِ   بسمله، 

 ...  3سماعنا تسترقصأُد فنون الشعر و  مدان نتناَش به  ي فقد کنُت و اخوان  و بعد،س. أالب   اهِل الجوِد و

 دوستان از من خواستند تا شعر خود را ِگردآورم.  قاضی در دیباچه گوید:

 
 برگه. ۴1۰خ،  1۳۵۶، تهران، رانیفرهنگ ا ادیبن، خ(1۳۵۸  – 12۹۸)ی لیجل نیمحمدحسی، ابوالفتح ُبنداری، ترجمۀ  سلسله سلجوق خیتار 1
 . ۶ مارۀ ش  ، ۴۹  ،11.جهرست مرعشیف 2
 متن مقاله: تستبرقص  3
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بود و من هنوز بیست ساله هستم و چون اصرار کردند، این    من گفتم: ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع شعر شاعر پس از چهل سالگی پسندیده، تواند 

 مجموعۀ هزار بیتی را ساخته نزهة العشاق و نهزة المشتاق نامیدم ... 

اللطیف، بعد    المنعم   الرّب   ة لی رحمإالعبد المذنب الضعیف المحتاج    یات، علی ید بالوجّد   ةلفیات الموسومت األ تّم   انجام:  

ریده  قل )بُ کتبه األ  ة و ئاحدی و اربعین و ستما  ةت میامنه لسن شعبان عّم   1ّي ربعاء الثامن من شهر النب صالة الظهر من یوم األ 

 شده است(.  

هْ   شدگان خاندان ضیاءالدین را در شمار کشته  14، سطر  115آقای نجیب مایل هروی در برگۀ  
ُ
ل
َ
اند و هیچ مدرک  برشمرده   ا

 ام.  اند و من نیز نیافتهین سخن نیاورده برای ا

اثبات سّنی و الموتیان نسبت میعماد کاتب که برای  را به درگزینی  اوایل سال  دهد، می بودن خود، هر زشتی  گوید: در 

بازداشت کردند و دارایی ما را به تاراج بردند و سخنی از  ق پدرم صفی 525 کشتن  الدین و عمویم ضیاءالدین را در اصفهان 

 . 2گوید نمی 

  

 
 مقاله: النبر.متن  1
 .  1۸1؛ جلیلی، برگۀ 1۴۰ُبنداری، برگۀ  2
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 نامه کتاب  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 نمایۀ کتاب و مقاله 
 

ب  م، ی التقاس  أحسن  سد  اریی مقدسی  ترجمه ۴  ۀ )  تهران،    ، یمنزو  ینقی عل  ۀ(،  مترجمان،  و  مؤلفان  دو  1۳۶1شرکت  خ، 

 مجلد. 

 . خ 1۳۳۸چ. تهران، سال  ،فرمنش م ی ح ر  ،القضاتنی احوال و آثار ع

  ی ق؛ إخبار العلماء بأخبار الحکماء، قفط1۳2۶چاپخانه سعاده، قاهره،    ، یالقفط  نی الد، جمال العلماء بأخبار الحکماء   إخبار 

آن    یق(، برگردان پارس ۶۴۶-۵۶۳)   ی بانی فرزند عبدالواحد ش  م ی فرزند ابراه   وسفی  یقاض  فرزند   یابوالحسن عل  نی الدجمال 

 خ. 1۳۴۷تهران،   ،یی دارا نی پژوهش به رد،ی گی انجام م  یصفو مان ی شاه سل تور ق به دس1۰۹۹در سال   یقفط  الحکماء  خی تار

الد  ب ی الر  إرشاد  معرفة  عبدالله،    اقوت ی ابوعبدالله    ن ی الدشهاب   ، بی إلی  /  ۶2۶  –   ۵۷۴)   ی حمو  اقوت یبن    –  11۷۹ق 

 مصصحان چ. مأمون.   أت ی م(، ه122۹

عباس حمدانی؛    ان ی دولت قرامطه لوئی ماسینیون؛ دولت فاطم  س؛ی برنارد لوئ  ،هی لی اسماع  شی دای پ  ،خ یدر تار  انی لی اسماع

ناصر    ؛ی ضی ( م. گ. س. هاجسن؛ اسماعیلیان سوریه برنارد لویس؛ اسماعیلیان هند آصف فران یدولت اسماعیلیه )نزاریان ا

 خ. 1۳۶۳تهران،  ،ی آژند، انتشارات مول  عقوبی  ۀ ترجم ، ایوانف چ یوی  ی آلکس  ری میخسرو و اسماعیلیان والد

م(،  1964-1893خیرالدین زرکلی ) أعالم قاموس الرجال الشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المسشرقین،  

 م. 1954ق/1373چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا، 

النحاة   إنباه  أنباه  علی  جمال الرواة  عل   نی الد،  تصح۶۴۶)د:    یقفط   وسفیفرزند    یأبوالحسن  أبوالفضل    حی ق(،  محمد 

 م. 1۹۸2ق / 1۴۰۶چاپ نخست،    روت،ی ب ة،ی : مؤسسة الکتب الثقافگریقاهره؛ د ، یدارالفکر العرب م،ی ابراه

عبدالکر للسمعاني  النساب ابوسعد،  سمعان  م ی،  محمد  /  11۶۶  -   111۳)   یمروز  یفرزند  تصح ۵۶2  -  ۵۰۶م   حی ق(، 

 م. 1۹۶2ق /  1۳۸2مجلس دائرةالمعارف عثمانیة، حیدرآباد، دکن، هند، ،  ،ی مانی یمعلم یی حیان بن عبدالرحم



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

26 

 . ( ق۵۹۷ –  ۵1۹)  ی اصفهان  بت ا ک حامد   دن ز ر فمحمد   دن ز ر ف محمد  ن یالد دعما ،برق الشامي  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

محمد فرزند محمود )ز:    ن یالد سشم   ،ی [، شهرزورنزهة الرواح و روضة الفراح]   الحکماء قبل ظهور االسالم و بعده  خی تار

 م. 2۰۰۷فرانسه،    س،ی پار  ون،ی بلی دارب م، یعبدالکر  رب، ی ق(، پژوهش ابو شو۶۸۷

ق  ۶۴۶  – ۵۶۸)  یبانی ش م ی فرزند ابراه وسفیفرزند   یعل نی الدجمال  ،ی الحکماء، إخبار العلماء به أخبار الحکماء قفط خی تار

فرزند عل12۴۸  –   11۷2  / برگردان محمد  شاه سل1۰۹۹)   ی روزن  یب ی فرزند محمد خط  ی م(،  به دستور  به    ،یصفو  مان ی ق( 

 خ. 1۳۴۷تهران،   ، ییدارا  نی کوشش به

و ُمَجلدات،    نی سبکتگ  خ یتار   یجامع ف   خ، یالتوارجامع   ن،ی سبکتگآل   خ یناصر، تارآل   خ یتار   ،یمسعود   خ یتار   ای   ؛یَهقی بِ   خی تار

  ب ی اد  داحمدی س  ح ی : تصحگریم؛ د1۸۶2کلکته،    ز،ی و به اهتمام ناسو ل  یمورل  حی تصح  ،یهقی ب   ن ی ابوالفضل محمد بن حس

 ق. 1۳۰۷ –  1۳۰۵ ،یتهران، چاپ سنگ  ، یشاوری پ

عطاملک    ن یعالءالد   ،( ق۶۵۸  :شراگن )   ین یجو   یگشاجهان   خی تار جو   نی بهاءالد  د نز ر فابوالمنظر    -   ۶۸1)   ین یمحمد 

 . خ1۳۷۸  ،ن ار هت  ،م لق  ش قن ، ین یوز ق ب اه ولاد ب ع دن ز ر ف  دم حم حی حصت  ، ق( ۶2۳

آل   خی تار بُ   د نز ر ف  یعل   د نز ر ففتح    ن یالدقوام   م ی ابوابراه،  سلجوقدولة    ،دن ی ل  ، هوتسما  ش شوک   هب  ،  یناه فصا  ی ندارمحمد 

 . م1۹۷۴ ،قاهره   ،ران یفرهنگ ا  ادی بن   ،یمحمد عزاو  ش شوک  هب  :رگ ید ؛م1۹1۸ /  ق1۳۳۶ ،ه ر هاق  .چ  :رگ ید ؛م1۸۸۹

 ق(  ۵۳2 –  ۴۵۹)  روان ی انوش  فی تأل ی سلجوق خی تار

 برگه.   ۴1۰خ، 1۳۵۶تهران،  ران، یفرهنگ ا   ادی ، بن خ( 1۳۵۸ –  12۹۸)  یل ی جل ن ی حس  نای قوج لس خی رات

ترجمۀ  یسلسله سلجوق  خی تار ُبنداری،  ابوالفتح  ا  ادی بن ،  خ( 1۳۵۸  –   12۹۸) ی  لی جل  نی محمدحس،  تهران،  ران یفرهنگ   ،

 برگه.  ۴1۰خ،  1۳۵۶

نُدقابن   ، یهقی ب  دی فرزند ابوالقاسم ز  یابوالحسن عل  نیرالد ی ظه  ،تتمة صوان الحکمة
ُ
م(  11۶۹  –   1۰۹۷  /   ق۵۶۵  –  ۴۹۹)   ف

   . خ1۳1۸تهران،   ،یزدی  ی منش ،آن درة األخبار یفارس  ۀو ترجمم1۹۷۶چ. دمشق  

مشکو  تجارب  الهمم،  تعاقب  و  آمدرز ۴21)د:    ی راز   ه یاألمم  کوشش  به  قاهره،  ق(،  عل1۹1۴،  برگردان    ، یمنزو  ینقی ؛ 

 خ. 1۳۷۹تهران، سروش،  ،ی ابوالقاسم امام  قی خ؛ تجارب األمم، تحق1۳۷۶انتشارات توس، تهران،  
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 . ق( ۶۴۳  –  ۵۸۶)  ی ابوالفتح ُبندارق(، ۶2۳عماد اصفهانی )نگارش:  ُزبَدة الُنصَره و نُخَبة الُعصر صی تلخ ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

تألمجمع اآلداب في المعجم اللقاب  صی تلخ و با    ح ی تصح  ، نیالد فرزند تاج   والفضلاب   نی الدعبدالرزاق کمال   ،یفوط   فی ، 

     1۹۶۳  ،جواد استاد دانشگاه بغداد در دمشق ی دکتر مصطف قاتی تعل

عین  )ک:  تمهیدات،  محمد  فرزند  عبدالله  همدانی،  مقدمه525القضات  و  تصحیح  تهران،  ق(،  عسیران،  عفیف  نگاری 

 خ.  1341

التواریخ رشیدی ) ، خواجه رشیدالدین فضل جامع  اقبال، ق(، تصحیح ب718  –   645الله همدانی  انتشارات  همن کریمی، 

 خ. 1373خ؛ چاپ دیگر: انتشارات البرز،  1338تهران،  

، بخش اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان و داعیان و رفیقان، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، ترجمۀ  جامع التواریخ

 خ. 1338پژوه و محمد مدرسی زنجانی، نشر علمی و فرهنگی، محمدتقی دانش 

ق(، نسخۀ خطی کتابخانۀ  ۷1۸  -   ۶۴۸الله همدانی ) ق(، رشیدالدین فضل ۷1۶:  شراگن)   تاریخ رشیدی ،  جامع التواریخ

 نیویورک. ،  pierpont morgan libraryپیرپونت مورگان  

تهران،   ، یانتشارات ن  ، یهرو  لیما   ب ی نج  ،ی همدان  القضاتنی ع  ی آثار فارس  دهی نقد حال، گزاره آرا، و گز  ،ی نگیآ  ت ی خاص

 برگه.  ۴۶۸خ،  1۳۷۴

العصر جریدة  و  القصر  عمادالد ،  خریدة  حامد،  فرزند  محمد  فرزند  اصفهان  ن یمحمد  /  ۵۹۷  -   ۵1۹)   یکاتِب    –   112۵ق 

 ق. 1۳۷۵عراق،  –المجمع العلمي العراقي، بغداد    د،ی سع لی جم  قی ، تحقم( 12۰1

  ق ی لعت  و   شه وژ پ  :رگ ید  ؛ خ1۳1۸تهران،    ، یزدی  ی منش  نی الدمنتخب   ( ةمکحل ا  ن اوص   ةمت ت  ۀمجر ت)   ، نوارال   ة خبار و لمعال   ةدر 

 .هگ ر ب 2۰1 ،خ 1۳۸۹ ، ن ار هت  ،انتشارات حکمت ، یب جوا یلع

ق؛  1۳۴۸  حلب،محمد راغب طباخ    خی ش  تصحیح   (،ه ۵  )سدۀ   ی باخرز  بی نوشته ابو الط  القصر و عصرة اهل العصر  ةی دم

)   ،ی عان  ی مک  یسام  تصحیح  ؛مجلد(   2م،  1۹۷1  -1۹۶۸)   ،قاهره،  عبدالفتاح   تصحیح  دیگر:     2م،  1۹۷۳  -  1۹۷1بغداد 

 . م 1۹۹۳ق / 1۴1۴ ، روتی ب  ،لی مجلد(. دارالج ۳)  ی تونج ؛ تصحیح ( دمجل

 :  121و قطعات، شماره    دی قصا ،ی رودک ن اوید
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و نه مجلد    ستی ب  ایو شش جلد و    ست ی خ در ب1۳۴۸- 12۵۵)   ی آقابزرگ تهران  خی ش  ةاللهیآ   عة،ی الش  فی التصان  یإل   عةیالذر  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

  ی هاسال   ان ی جلد در م  2۹.  به خط آقابزرگ است[   عهیو ششم مستدرکات ذر   ستی ( چهار مجلد است و جلد بهاوان ی]جلد نهم )د

  د، ی در نجف و تهران به چاپ رس  عهیبه کوشش فرزندان صاحب الذر  ،ق 1۴۰۶  - 1۳۵۵م /  1۹۸۶  –  1۹۳۶خ /  1۳۶۴  – 1۳1۵

جلد    ؛یمنزو  ینقی جلد چهارم تا دوازدهم در تهران و به کوشش فرزندشان عل  سنده؛ی نظر نو  ری تا سوم در نجف و ز   کم یجلد  

و سوم    ست ی تا ب  نزدهم جلد شا  ؛یمنزو  ی نقی نظر نگارنده، جلد پانزدهم تهران به کوشش عل  ر یو چهاردهم در نجف ز  زدهم ی س

برادر کوچکشان احمد    روت،ی ه بب  زیو گر  ینقی و اطالعات کشور( قرارگرفتن عل  تی ساواک )سازمان امن   گردی به جهت تحت پ

ب  تی مسئول  یمنزو به عهده گرفتند؛ جلد  را  ب  ست ی چاپ  و  رفتن استاد احمد منزو  ست ی و چهار  به جهت  پنج  کار    یبرا   یو 

و    ست ی افتاد. جلد ب   ی منزو  ینقی آباد پاکستان، دوبار بر دوش علقاره، به اسالمشبه   ی فارس  و   یخط   ی هانسخه   ی نگارفهرست 

 .د ی به چاپ رس ی در آستان قدس مشهد و به کوشش احمد اشکور عةیششم مستدرك الذر 

  ان، ی پورنامدار   یتق  ،ی و سهرورد  نای ابن س  یفلسف  -  یعرفان   یهااز داستان   یلی : تحلیدر ادب فارس  ی رمز  ی هارمز و داستان 

 . ۶۳ ۀبرگه، برگ ۶2۴خ، 1۳۶۴تهران، چ.   ،یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم 

ق(، تصحیح  ۷۳۶کاشانی )د:  طاهر  ومحمد اب  فرزند   ی عل  فرزندابوالقاسم عبدالله    نی الدجمال   ا ی  نیالد شمس ،  زبدة التواریخ

 . پژوهمحمدتقی دانش 

خ؛ دیگر: متن همراه ترجمۀ  1341ق(، تصحیح عفیف عسیران، تهران،  525  –   490القضات همدانی ) ، عین زبدة الحقایق

خ؛ متن همراه ترجمۀ غالمرضا جمشیدنژاداول، انتشارات اساطیر،  1379مهدی تدین، نشر  مرکز نشر دانشگاهی، تهران،  

 خ. 1392تهران،  

  ، یبه کوشش محمد عزاو  ،( ق۶2۴  :ز)   ی فرزند محمد ُبندار  یفتح فرزند عل  ن یالدقوام   م ی ابوابراه  ، ةزبدة النصرة و نخبة العصر 

 م. 1۹۷۴قاهره،  ران،یفرهنگ ا ادی بن 

احوال ع و   ۀ مجل  ،( خ1۳۸۹  –   1۳۰2)   یوز ن م  یقنی لع  ر ت کد   ،ی نگیآ  تی به کتاب خاص  ینگاه  ،یهمدان  القضاتن ی زمانه 

 ۶۳۰ -  ۶1۴  ۀ، برگ1۳۹  –  1۳۸ ۀ، شمار 1۳۷۶ بهشتیارد  ستا،ی چ

 . م( 12۰1 –  112۵ق / ۵۹۷ -  ۵1۹)  ی کاتِب اصفهان  نی محمد فرزند محمد فرزند حامد، عمادالد ، الدهر نةیز
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،  ( ق۵2۵  –  ۴۹2)  ی انجی م ی عبدالله بن محمد بن عل، ی همدان القضاتن ی ع، شکوی الغریب عن الوطان إلی علماء البلدان ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

پاریس،   تهران،  1۹۳۰چ.  دانشگاه  عسیران،  عفیف  تحقیق  /  1۳۴1؛  دیگر:  1۹۶1خ  فارسم؛  به  انصار  ی ترجمه     ، یقاسم 

 برگه.  ۹۸ ، 1۳۶۰ ،تهران   ،ی انتشارات منوچهر ،یهمدان  القضات ن ی ع اتی دفاع

الش  طبقات نام   عةی أعالم  نوشت   ۀ ژ یو   یها با  در هفده مجلد،  تهران  خی ش  ةاللهیآ  ۀ هر سده  در  1۳۴۸- 12۵۵)   ی آقابزرگ  خ( 

.  دی به چاپ رس  ی منزو  ینقی خ، به کوشش فرزندش عل1۳۷2  –  1۳۳۵م /  1۹۹۳-  1۹۵۴  یهاسال   ان ی تهران و قم در م  روت، ی ب

  روت ی چهارم تا هشتم در ب  ۀ پنج جلد سد.  دی به چاپ رس  خ ی نظر خود ش  ر یزدر نجف و    1۳  ۀ و دو جلد از سد  1۴  ۀ چهار جلد از سد

کرارم البررة    عة،ی . جلد سوم طبقات أعالم الشد ی در تهران به چاپ رس  ی منزو  ینقی و چهار جلد نهم تا دوازدهم به کوشش عل

به چاپ رساند.   کاگوی در ش  لهی به صورت فسم ی دی هشتاد خورش  ۀدر ده   یجالل  نی في القرن الثالث بعد العشرة، را محمدحس

به همراه چاپ جلد پنجم حرف »ف«   1۴ ۀچاپ چهار جلد سد د یعشر تجدنقباء البشر في القرن الرابع  عة،ی ت أعالم الشطبقا

 . دی خ به انجام رس1۳۹۵مجلس شورا در تهران به سال  ۀ در انتشارات کتابخان ی بهبهان ییبه کوشش محمد طباطبا « یتا » 

م(، تحقیق عبدالفتاح محمد حلو و  1370ق /  771)د:    ی عبدالوهاب بن عل  ن یالد تاج   ،یُسبکطبقات الشافعیة الکبری،  

 احیاء الکتب العربیة، قاهره، مصر. محمود محمد طناحی، دار 

ْسَنو ،ةی طبقات الشافع
َ
   م.1۹۷1بغداد،   ،ی چ. جبور ،ق( ۷۷2 –  ۷۰۴بن حسن )  م ی عبدالرح ، یا

 . ۴۰۴  –  ۴۰۳، 2م، ج1۹۷1بغداد   ، یچ. جبور  ،هی طبقات شافع

 . 1۳۷۴آبان،   –مهر  ۀ نشر دانش، شمار  ،یذکاوت  رضای عل ، تاضقلانی ع

خ،  1۳۶۴جلد یازدهم: همان، قم،  ،  ینجف  یمرعش   یالله العظمت ی حضرت آ  یعموم  ۀکتابخان  یخط  یهافهرست نسخه 

 ها.  ص و عکس ۴2۰

جلد، دار الصاد،    زدهی ق(، س۶۳۰  -  ۵۵۵)   ری اثابن   ، یجزر  یبانی فرزند محمد ش  یابوالحسن عل  نی عزالد  خ، یفي التار   الکامل

 م. 1۹۶۵ق / 1۳۸۵  روت،ی ب

فرزند عبدالواحد    م یفرزند ابوالکرم محمد فرزند محمد فرزند عبدالکر   یابوالحسن عل  ن یعزالد ق(  ۶۳۰  –   ۵۵۵)   ، لباب النساب

   ی جزر  یبانی ش



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

30 

  ۵۵۵) ی  جزر   ی بانی فرزند محمد ش یابوالحسن عل نی عزالد  ری اثابن السمعاني،   أنساب، تلخیص  اللباب في تهذیب النساب ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 م، سه جلد. 1۹۹۴ق /  1۴1۴، دارصادر، بیروت،  ( ق۶۳۰ –

به    ینگاه   ،یهمدان   القضاتنی زمانه و احوال ع  ،۶۳۰  –  ۶1۴  ۀ، برگ 1۳۹  –  1۳۸  ۀ، شمار 1۳۷۶  بهشتیارد  ستا،ی چ  ۀمجل

 ( خ1۳۸۹  – 1۳۰2)  یوز ن م یقنیلع  رت کد  ، ینگیآ  تی کتاب خاص

َوط ،  مجمع اآلداب في معجم اللقاب
ُ
َوط   نیالد کمال   یف

ُ
  ی و ابن صابون  یعبدالرزاق فرزند احمد بن محمد معروف به ابن ف

 . م 1۹۶۳جواد، چ. دمشق،   یدکتر مصطف  قی و تحق ح ی تصح  ،( م1۳2۳ –  12۴۴ /  ق۷2۳ –  ۶۴2) 

ق /  ۶2۶  –  ۵۷۴)   یحمو  اقوتیبن عبدالله،    اقوت یابوعبدالله    نی الد شهاب   ،بی إلی معرفة الد  بی إرشاد الر،  الدباء   معجم 

  ح ی : تصحگری م، هفت جلد؛ د1۹1۶تا    1۹۰۹قاهره،    پ، ی م(، اوقاف گ1۹۴۰  -   1۸۵۸)   وث ی مارگل  ح ی م(، تصح122۹  –   11۷۹

 جلد.   ستی م، ب1۹2۶قاهره،  ن، مصصحان چاپ انتشارات مأمو أت ی ه ، یرفاع د ی احمد فر

م؛  1۹۰۹م؛ قاهره  1۹۰۷  دن، ی ل  وتی سموئل مارگل  د ی وی د  ، یحمو  اقوت ی،  معرفة الدیب  ی إرشاد الریب إل  ای ؛  الدباء   معجم 

 م. 2۰12خ /  1۳۹1تهران،  ، یت یآ  دی برگردان عبدالحم

اإلسالمي   معجم  التاریخ  في  الحاکمة  السرات  و  برگالنساب  نوشت 1۵2  ،ۀ،  زامباور    ۀ،  زکZambaur, Edwardادوارد    ی ، 

فؤاد االول، قاهره،  محمدحسن بک و حسن احمد محمود، جا بگری م؛ د1۹۵1معة  العربي،  معجم األدباء،    روت؛ی : دارالرائد 

 . 22۶، 1۶ج

شهاب   معجم  عبدالله،    اقوت ی ابوعبدالله    ن ی الدالبلدان،  /  ۶2۶  –   ۵۷۴)   ی حمو  اقوتیبن  تصح 122۹  –   11۷۹ق   حی م(، 

 م، شش جلد. 1۸۷۰تا   1۸۶۶های در سال  گی پزیم(، چاپ ال 1۸۹۹ -  1۸۰۸وستنفلد خاورشناس ) 

محمد    حی م(، تصح122۹  –  11۷۹ق /  ۶2۶  –  ۵۷۴)   یحمو   اقوتی بن عبدالله،    اقوتیابوعبدالله    نیالدالبلدان، شهاب   معجم 

 م. 1۹۰۹خانجی، همراه با منجم العمران که دنباله کتاب معجم البلدان، مصر،  نی ام

م(، چاپ دارصادر  122۹  –   11۷۹ق /  ۶2۶  –  ۵۷۴)   ی حمو  اقوت یبن عبدالله،    اقوت یابوعبدالله    نی الدالبلدان، شهاب   معجم 

 جلد.  ست ی م، ب1۹۵۷  -  1۹۵۵  روت،ی ب
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جندی    حی م(، تصح122۹  –  11۷۹ق /  ۶2۶  –  ۵۷۴)   یحمو  اقوتیبن عبدالله،    اقوتی ابوعبدالله    نی الدالبلدان، شهاب   معجم  ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

 م، هفت جلد. 1۹۹۰ روت، ی ب هی دارالکتب علم ز، ی عبدالعز دی فر

شهاب   معجم  عبدالله،    اقوت ی ابوعبدالله    ن ی الدالبلدان،  /  ۶2۶  –   ۵۷۴)   ی حمو  اقوتیبن  تصح 122۹  –   11۷۹ق   حی م(، 

: افست  گریم، شش جلد؛ د1۸۷۰تا    1۸۶۶های  در سال   Leipzig   گ یپزیم(، چاپ ال 1۸۹۹  -  1۸۰۸وستنفلد خاورشناس ) 

 م. 1۹۶۵تهران،  

م(  1۸۶۶-1۸۷۳)  ک یپز یچاپ ال  ، یابوعبدالله فرزند عبدالله روم ن یالد ( شهاب ۶2۶ -  ۵۷۴)   ی حمو اقوت یالبلدان،   معجم 

  ی و گردشگر  ی دست   ع یو صنا  ی فرهنگ  راث ی پژوهشگاه سازمان م  ، یمنزو  ینقی دکتر عل  ی م، برگردان به پارس1۹۶۵افست تهران،  

حرف    ان ی خ و جلد دوم آن را تا پا 1۳۸۰حرف الف در سال    ان یرا تا پا  یپارس   به جلد اول برگردان    یوابسته به وزارت ارشاد اسالم

 آن.   ۀترجمه شد ی جلدها گر یبه چاپ د دی و ام د ی خ به چاپ رسان1۳۸۳"ز" در سال 

عیننامه بیروت،  القضاتهای  عسیران،  عفیف  دوم،  جلد  منزوی،  علینقی  اساطیر، 1972،  انتشارات  تهران،  سپس  م، 

 خ. 1377

 خ. 1377تهران، انتشارات اساطیر، ، علینقی منزوی، جلد سوم، القضاتهای عین نامه

عین نامه بیروت،  القضاتهای  عسیران،  عفیف  یکم،  جلد  منزوی،  علینقی  اساطیر، 1969،  انتشارات  تهران،  سپس  م، 

 خ. 1377

و   ق(،  ۸1۳ -  ۸۷۴اتابکی )   وسفی  ن یالد جمال   ، یبرد ی تغرالزاهرة في ملوك مصر و القاهرة، ابن  النجوم  الثقافة  وزارة 

 ق.  1۳۹2العامة، قاهره،   ةیالمؤسسة المصر  ،یاإلرشاد القوم

   . پژوهچ. دانش  ، یزیتبر  ۀ ترجم ، ق( ۶۷۸)ز:  یمحمد فرزند محمود شهرزور  ن یالد شمس ،  نزهة الرواح

 . قم   ، یمرعش  ةاللهیمرحوم آ  ۀکتابخان  ۶۴1که در هشتم شعبان سال    ی خط  ۀنسخ  القضات نی عنزهة العشاق و نهزة المشتاق  

 . ق( ۵۹۷ –  ۵1۹)   یمحمد فرزند محمد فرزند حامد کاتب اصفهان ن یعمادالد   ، نصرة الفترة و عصرة الفطرة

اداره  کل نگارش وزارت آموزش   ،یزدگرد ی  رحسنی ام  حی تصح ،یمحمد نسو  ْن یالد شهاب ، ( ق۶2۹ : شراگن)  نفثة المصدور

 . خ1۳۴۳ ،ن ار هت ،  و پرورش 
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 ،یکاشان  د محم د ن ز ر ف  خالد د نز ر ف ق( ۵۳2  -  ۴۵۹)  روان ی نوش ،سالجقه  خ یتار ، نفثة المصدور ی همدان  القضاتن ی زمانه و احوال ع

القدس حضرات  من  النس  ) نفحات  جامی  احمد  فرزند  عبدالرحمان  نورالدین  تحقیق  898  –  817،  و  تصحیح  ق(، 

ناسولیس و مولوی غالم عیسی، مطبعة لیسی، چاپ کلکته، هند ؛ دیگر: کتابفروشی  م1915،  عبدالحمید مولوی، ولیام 

 پور چاپ مهدی توحیدی خ؛ دیگر:  1336محمودی، تهران، 

أبناِء الزمان مّما  و أنباِء    ان ی األع  اَت ی : وف گریق؛ د1۹۴۹قاهره،    د، ی عبدالحم  ن یالدو أنباء أبناء الزمان، چ. محی   ان ی األع  اتی وف

َبت بالَنقِل و الَسماع و أثَبَتُه الِع 
َ
  خ ی محمدحسن خان ش  رزای ق(، م۶۸1  –  ۶۰۸)   یاربل  یخلکان احمد فرزند محمد برمکابن   ان،ی ث

همراه    رزای ق توسط معتمدالدوله فرهاد م12۸۴در سال    ان ی االع  اتی برگرداند. وف   ی السلطان به فارسظل  ستور د  یانصار   ی جابر

 لبنان.   روت،ی به کوشش احسان عباس، دارالفکر، ب  گریچاپ شد؛ چاپ د یبه عرب   ییهاو افزوده  شی رایبا و 

یا  یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر بومنصور عبدالملک نیشابوری )د: ا، ثعالبی،  في شعراء أهل العصریتیمة الدهر  ؛ 

 م. 1934ق /  1352ق(، به کوشش علی محمد عبداللطیف، مطبعة المصاري، قاهره، مصر، 429
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