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چکیده

رسالۀ نفایس الکالم و عرایس االقالم از آثار منثور قرن هفتم است که به دست رضی الدّین خشّاب -احمدد بدن مومدود
سمرقندی -در سال  346ق تألیف و تدوین شد .به شهادت دیباچۀ این رسالۀ منشآت گونه ،رضی الددّین کده در همدان
سال صدرنشین مسند انشا بود؛ به فرمان افتخار جهان -از سدران آل برهدان -بدرای جودوگیری از تیدیی و انهدداما آثدار
باقیماندۀ این سوسوه ،نفایس را تدوین کرد .این رساله مجموعهای از مفاوضات و امثوۀ مربوط به آل برهان و مهر تأییدی
بر ابقای حکومت آنها تا حداقل همین سال است.
در متن نفایس الکالم –آنچنان که از ویژگیهای سبک نثر اواسط قرن هفتم نیز هست -به جز شیوههای نثر فنّی ،گداه
میتوان نمونههایی از گونههای دیگر نثر یافت که در مجموع رساله را در میدان متدون «فنّدی بدین بدین» ایدن قدرن قدرار
میدهد.
این پژوهش ضمن معرّفی مؤلّف نفایس ،به تبیین انطباق ویژگیهایا سبکیا نثر فنّی قرن هفتم بدر ایدن رسداله و بیدان
جایگاه آن در میان آثار هم تراز ،بیان و اثبات اهمیّت تاریخی نفایس برای معرّفی سوسوۀ آل برهان و رسدالههدایی کده از
نفایس الکالم و نویسندۀ توانایش یاد کردهاند اختصاص دارد.
واژههای کلیدی
نفایس الکالم و عرایس االقالم ،رضی الدّین احمد بن مومود سمرقندیا خشّاب ،نثر فنّی ،آل برهان
مقدّمه
با وجود آنکه برخی از موقّقان برآنند که در قدیم«مقامات و منشآت مینوشتند تا نثر ابزار بیان مقصود و ما فدی الیّدمیر
باشد بوکه هنر برای نثر و هنر برای هنر و به قصد هنرنمایی بود و آنچه کمتر از همه اهمیّت داشدت ،موتدوای موضدوع

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان ،ایران masjedi.hosein@yahoo.com
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،ایران (نویسنده مسئول) mahdiye.asadi1363@yahoo.com
تاريخ وصول42/2/42 :

تاريخ پذيرش42/01/4 :

 / 47متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و یکم ،دورۀ جدید ،سال هفتم ،شمارۀ ( ،6پیاپی  )72پاییز 4634

نثر بود»(خرّمشاهی )754 :4622 ،امّا بدون کوّی گویی«منشورها و فرمانها و رسائل سوطانی که در مجموعۀ منشآت گدرد
آمده است ،منب بسیار مهم و ارزشمند و اسناد معتبری است که در کشف حقدایق تداریخی و ریشدۀ بسدیاری از وقدای ،
راهگشای مورّخان و اهل توقیق تواند بود»(مردانی.)62 :4622 ،
«منشآتنویسی» از گذشتۀ دور یکی از مهمترین انواع راههای ارتباطی مکتوب میان انسانها بدوده و بده دلیدل همدین
اهمیّت ،مشمول قوانین و آدابی خاص شده است .تا جایی که در باب شیوههای تنظیم آن ،کتابهای بسیاری نگاشته شد
و افراد فرهیخته و بعیاً متمایز در دربارها و مناصب دولتی ،عهدهدار تهیّه و تنظیم و کتابت نامهها شدند.
 -1پیشینۀ منشآت
در میان آثار در دسترس قدیمیترین اثر رسالهای کوچک در چهل و پنج بند به نام«آیین نامهنویسی» است کده بخشدی از
کتاب «متنهای پهووی» ،تألیف «جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب» است (نک :تفیّوی742 :4623 ،؛ جاماسب
جی4627 ،؛ صاحبی 56 :4622 ،؛ رمیانی .)446 :4637 ،از مجموعۀ نامههای رد و بددل شددۀ ایدران باسدتان نیدز «نامدۀ
تنسر» پرآوازهتر است که بازماندۀ دوران اردشیر ساسانی است و آن را تنسر – موبد موبدان اردشیر -در پاسخ بده پادشداه
طبرستان نوشته است(تفیّوی .)772 :4623 ،البتّه شادروان تفیّوی قدیمیترین نمونههای نامهنگاری ایرانی را سده قطعده
پوستِ نوشته از زمانا شاپور اوّل ساسانی میداند(تفیّوی .)22-23 :4623 ،امّا متن نامهای از هارپاک بده کدورو  ،بدرای
تشویق جنگ با آستیاک -جد مادری او -در دست است(نک .هرودوت ،بی تا.)26 :
از آغاز تشکیل دولت های ایرانی تا اوایل قرن پنجم هجری ،دیوان در دربار سالطین بده زبدان عربدی بدود و مکاتیدب
رسمی و دیوانی بدین زبان نوشته میشد تا اینکه« ابوالعبّاس فیل بن احمد اسفراینی» صاحب دیدوان «سدوطان مومدود
غزنوی» دیوان رسایل را از عربی به پارسی برگرداند و قواعدی بر نگار

نامه های فارسی وضد نمدود« .از زمدانی کده

دیوان از عربی به فارسی برگردانده شد یکی از کارهایی که دبیران را به خدود مشدلول مدیکدرد تدألیف و تددوین و یدا
جم آوری رسایل خود و دیگران بود»(المیهنی : 4625 ،دوازده) .گردآوری و تدوین منشآت و مکاتیب فارسدی بده زبدان
فارسی به دست کاتبان با «ابوالفیل بیهقی» در قرن پنجم آغاز شد .همچنین«افیل الدّین بددیل بدن عودی نجّدار خاقدانی
شروانی» که عالوه بر شاعری در نویسندگی نیز هنرنمایی کرده است؛ سی و یک نامه با نثری متکوّف نوشته است کده از
متون درخور توجّه همین قرن است(صالوی.)32 :4626 ،
« قدیمیترین دیوان رسایل فارسی که اکنون در دست است ،مجموعههایی است که دو دبیر عدالیمقدام اواسدط قدرن
ششم هجری از منشآت خویش ،جم و تألیف نمودهاندد؛ «رشدید الددّین وطدواط» دبیدر مشدهور خوارزمشداهیان  ...در
مجموعۀ «عرایس الخواطر و نفایس النّوادر و ابکار االفکار ،و دیگری همکار معاصرا رشید الدّین« ،منتجدب الددّین بددی
اتابک جدوینی»  ،منشدی و صداحب دیدوان سدوطان سدنجر بدا مجموعدۀ عتبدۀ الکتبده (»4وطدواط23-26 :4662 ،؛ ندک.
صالوی 4457-455 :4626،و رمیانی.)446 :4637 ،
قرن هفتم نیز به دلیل اشتمال نثر فنّدی و وجدود ترسّدالت و منشدآت دیدوانی و اخدوانی خاسدتگاه ادیبدان و منشدیان
بی شماری است که گرانبهاترین آثار ادبی را پدید آوردند .اغوب این متون اهمیّت تاریخی فدراوان دارد« .در اواخدر قدرن
ششم و قرن هفتم منشیانی مانند «جرفادقانی» معاصر طلرل و مؤلّف «تاریخ یمینی» و «مومّد نسوی» کاتب سوطان جالل
الدّین خوارزمشاه و دیگدران رسدائل و نامده هدای خدود را بده همدان سدبک مصدنوع و متکوّفاندۀ رایدج در قدرن ششدم
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مینگاشتند»(مردانی .)63 :4622 ،از آثار منشآت مهم و شناخته شدۀ این دوره نیز میتدوان بده «مکتوبدات جدالل الددّین
رومی» اشاره کرد که اغوب سفار

نامه هایی است که به خاطر مریدان و نیازمندان خود بده اشدخاص ی نفدو نوشدته

است« .دیگر از منشآت این عهد ،نامههای رشید الدّین فیل اهلل همدانی ،مدورّ و ادیدب و طبیدب مخصدوص و وزیدر
عازان خان و برادر

شاه مومّد خدابنده است» (مردانی.)63 :4622 ،

بعد از حموه و استیالی ملول در سدال  343هدد  .ق .بده دلیدل عالقدۀ ملدوالن بده سداده نویسدی کدم کدم نموندههدایی از
مرسلنویسی در نثر این دوره رواج یافت .هرچند که آثاری مانند «جهانگشای جوینی و تاریخ وصّدا » بده سدبک نثدر فنّدی و
متکوّف قرن هفتم نوشته شد امّا به اعتقاد برخی نمونههایی از مرسل نویسی را در همین آثدار تدوان یافدت .بعیدی آثدار مانندد
مرصاد العباد و گوستان نیز امتزاجی از نثر فنّی و مرسل هستند( .نک .شمیسا425 -763 :4636 ،؛ مردانی)62-46 :4622 ،
«از میان این کتب «نفثه المصدور» بىشبهه یکى از شاهکارهاى بدی نثر فنّى و از نمونههاى عالى نثر مصنوع و مدزیّن
و منشیانه نیمه اوّل قرن هفتم است که جاى به جاى نشانههایى از نثر مرسل و ساده دوره سامانى و غزنوى و چاشنیى از
للات و ترکیبات دلانگیز فارسى قدیم نیز در آن مشهود مىافتد و همه مشخّصات و امتیازاتى [است] که کمدابیش در آن
مراعات گشته است(».نسوى.)5 :4626 ،
ویژگی های سبک نثر فنّی قرون ششم و هفتم که عوی العموم در آثار یاد شده قابل مشداهده اسدت عبارتندد از :آوردن
عناوین و نعوت ،ادعیه ،آیات ،امثال و اشعار تازی ،استفاده از صنای بدیعی مثل اطناب ،سج  ،اقتباس از آیات و روایات
و غیره(.نک .مردانی)46 :4622 ،
گو اینکه ملوق نویسی تا جایی رسو و سوطه دارد که مخاطبا این متون تاریخی ،ناگهان خود را در میدان انبدوهی از
درازگوییها و صنای ادبی می یابد و دربند لفّاظی میشود.
«نفایس الکالم و عرایس االقالم» تألیف شده به سال  346ق و بعد از استیالی ملدول ،از متدونی اسدت کده تدا کندون
ملفول و مهجور مانده است و جز بیان نامش –آنچنان که در ادامه خواهدد آمدد -در برخدی آثدار و مقداالت آن هدم بده
فراخور موضوع ،مورد عنایت نبوده است.7
 -2طرح مسأله
در این پژوهش ضمن معرّفیا «رضی الدّین خشّاب» -احمد بدن مومدود سدمرقندی -مؤلّدف رسدالۀ «نفدایس الکدالم و
عرایس االقالم» به بیان ویژگیهای سبکی ،ادبی و تاریخی این رساله و معرّفی نسخههای باقیماندده از آن پرداختده شدده
است و در نهایت جایگاه آن در میان آثار هم تراز بررسی شده است.
 -3معرّفی مؤلّف رسالۀ نفایس الکالم و عرایس االقالم
 -1-3دربارۀ نویسنده و آثارش
نام او در فهرست کتابخانۀ موک« ،رضی الدّین احمد بن مومدود بدن احمدد سدمرقندی» (افشدار و داندش پدژوه:4634،
272/4؛ نک .حاجی خویفه )4333/7 :4333 ،و در فهرست دانش پژوه« ،رضی الدّین احمد بن مومّد (مومود) بن احمد
سمرقندی» (دانش پژوه )56 :4656،کر شده است .او را نیشابوری یدا کاشدانی هدم خوانددهاند(اوحددی بویدانی:4623 ،
4437/6؛ افشار و دانش پژوه .)273 :4634 :نوشتهاند که همروزگار و ارادتمند سدیف الددّین بداخرزی و مددّاا خواجده
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صاحب دیوان و شاه غیاث الدّین بوده است(والۀ داغسدتانی 242 :4624 ،؛ آقدا بدزرت تهراندی735/3 :4466 ،؛ افشدار و
دانش پژوه .) 273 :4634 :گویند از اجداد وی کسی هیزم فرو

بوده است و عوّت لقب خشّاب دربارۀ او همدین اسدت

(اوحدی بویانی 4437/6 :4623 ،و دهخدا :4626 ،یل رضی الدّین خشّاب) .در بسیاری از کتب و تذکرهها که بخشی را
به او اختصاص دادهاند ،وی را با همین نام توان یافت امّا در هیچ یک به ایدن اثدرا او«نفدایس الکدالم و عدرایس االقدالم»
اشاره نشده است.
نویسندۀ نفایس الکالم بی شک از پیروان مذهب حنفی است .البتّه در آن روزگدار در سدمرقند و بخدارا و ندواحی آن
سامان ،شیعیان نیز به دلیل دوری از مرکدز خالفدت ،بدا آرامدش زنددگی مدیکردندد و قراخانیدان بدا آنهدا بده مسدالمت
بودند(غفرانی .) 2 :4625 ،امّا شواهدی مانند القاب به کار رفته در این رساله برای امام ابوحنیفه ،مهر تأییدی بر این گفتار
است ...«.بر مذهب امام معظّم و مقتدای مقدّم ،سراج امّت ،منهاج شریعت ،ابوحنیفه النّعمان بن ثابت الکدوفی و اصدواب
او -رضوان اهلل عویهم اجمعین(»-نسخۀ موک )446:به ویژه که «آل برهان پیشوایان مذهب حنفی بودند که مدذهب عامدۀ
مردم ماوراءالنّهر به حساب میآمد»(فروزانی.)27 : 4634،
وی از بولا و صاحب نامان عصر خود و به خشّاب نیشابوری معرو

بوده و عالوه بر کتاب نفایس الکالم و عدرایس

االقالم ،صاحب دیوان اشعاری مشتمل بر هزار بیت بوده که متأسّفانه از آن تنها یک قصدیدۀ دوبرگدی بداقی ماندده اسدت
(نک .درایتی .)456/5 :4623 ،تذکرۀ هفت اقویم دربارۀ او مینویسد« :افیل الشّعرا رضی الدّین الخشّاب ،شاعری رفعدت
نصاب بوده به عوم ،معمارا مبانیا معانی و به فطنت ،آیۀ لطف یزدانی ،و اشعار

جموده مقبدول و مطبدوع اسدت»(رازی،

.)4643-4642/7 :4622
سخن اوحدی بویانی دربارۀ او ،مهر تأییدی بر جزالت و صالبت کالم اوست« :چمنی از رشوات فیض شاداب ،عمّانا
آللی چون چشم گهربار یتیمانا پرآب ،معدن جواهری چون لعل جانپدرور دلبدرانا خوشداب ،رضدی الددّین خشّداب ،از
فیالی مقرّرا مشهّرا معرو ِ مذکور است و احوالش بر صفایح السنه و افواه مسطور .گویند از آبای ایشدان ،کسدی هیدزم
فروشی کرده بوده ،بدین لقب عَوَم شده و او را نیز نیشابوری دانند وبعیی از کاشان نشان دهند و به غایت کامدل عدالم،
دانای توانا شمرند .چه در زمان خود در جمی عووم ،منفدرد بدوده و در اکثدر صدفات و اسدم و اصدل بده رضدی الددّین
نیشابوریا [مشهور] ،مشترک .لهذا بعیی وی را با او اشتباه نموده ،هر دو را یکی دانند و غالباً خطاست .از رضدی الددّین
خشّاب نیز قریب به هزار بیت به نظر قایل رسیده .وی به رو
و تتبّ طرز ایشان نیکو نموده .شعر

خاقانی سخن میگوید و با کمال اسماعیل معاصدر بدوده

اکثر در مدا شاه غیاث الدّین [است] و سخنانش همه یکدست و مرصّ  ،خدو

ی قدادر بیدان اسدت و از جمودۀ جدواهر زواهدر درج فکدرت
لفظ و پدر معندی[ اسدت .شداعری] مدنقّح کامدل ،بونددگو ا
اوست»(اوحدی بویانی )4437/6 :4623 ،و قریب صد بیت از او نقل میکند .بعیی نیز تک بیتیا لطیفِ مشهوری را به او
نسبت میدهند:
چو رسی به کوه سینا ارنی مگوو و بگو ر

که نیرزد این تمنّا بوه وووال لون ترانوی
(والۀ داغستانی 313 :1331 ،؛ آقا بزرگ تهرانی)292/9 :1143 ،

صاحب سفینۀ خوشگو یل معرفی«سیّد شریف» که او هم از مشاهیر و شعرای کاشان بوده دو بیدت از رضدی الددّین
احمد خشّاب آورده است و آن را به اشتباه به سیّد شریف نسبت داده است .مصوّح این سفینه توضیح داده کده«ایدن دو
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شعر را که فقیر خوشگو نیز به نام سیّد شریف نوشته ،حقیر درّی در قصیدۀ رضی الدّین کساب کاشدانی دیددهام و یقدین
که خوشگو سهو کرده
والن1
یوو

بر زمین ریزد چو از نور تجلّوی کوهسوار

یعنووی آفتووال

از گشوواد تیوور بربنوودد گو رهای ح ووار»

قبّوووه هوووا از عکوووس مشووویر
کوتوووال قلووۀ افووال

(خو گو)23/2 :1339 ،

این مطوب صویح است و در کتاب «عرفات العاشقین» این ابیات-همانطور که پیشتر آمد -یل توضیح دربدارۀ رضدی
الدّین خشّاب آمده است(اوحدی بویانی4437-4433/6 :4623 ،و امین احمد رازی .)4643-4642/7 :4622 ،تنهدا اشدتباه
مصوّح موترم در خواندن لقب رضی الدّین-خشّاب -است که در متن نسخۀ اساس  -چنانکه آمد« -کساب» و در کدر
اختال

نسخ در پاورقی «حساب» نوشته است.

 -2-3در برخی کتب و ت کرهها ،رضی الدّین نیشابوری و رضی الدّین خشّال نویسندۀ نفایس الکالم و عورایس
االقالم خلط دهاند .صاحب عرفات العاشقین یل رضی نیشابوری مینویسد«:دیوانش قریب چهار هزار بیدت معدرو
و مشهور است و رسالۀ اخالق رضی به نظر مخوص رسید و از مصنّفات اوست و در مدا طملاج خان غدزل و قصداید
غرّا گفته .بعیی رضی الدّین خشّاب را به وی اشتباه کرده اند»(اوحدی بویانی .)632 :4623 ،تقی الدّین مومّد برای رف
این شبهه ،تفاوت سال این دو را چنین بیان میکند « :طرزشان به یک رو

نیسدت و ممددوا ایشدان مختودف اسدت و

اشعارشان جدا .از جموه دیوان رضی الدّین چنانچه گفته شد سه هزار و کسری متعار

است و مشهور»( اوحدی بویانی،

632 :4623و نک .هدایت )325-323 :4663 ،همچنین «وی مدّتها بعد از رضی الدّین اوّل به عرصه آمده اسدت»(والدۀ
داغستانی( .)242 :4624 ،برای مشاهدۀ مواردی از این خوط تاریخی نک .بیگدلی شاموو 323/7 :4663 ،؛ تهراندی:4466 ،
 626/3/7؛ خیّامپور.)623 :4646،
 -3-3نام این اثر و مولّفش در برخی آثار مهم قرون هفتم به بعد آمده که نشانگر اهمیّت آن است.
شمس منشی در مقدّمۀ دستور الکاتب ،از رضی الدّین خشّاب در کنار رشید الدّین وطواط و بهاء الدّین بلدادی و نور
الدّین منشی نام برده است و آنها را از استادان انشا دانسته(هندوشاه نخجوانی3 :4334 ،و )2و «این یادکرد بده گونده ای
است که نشان میدهد سبک و شیوۀ نویسندگی او دیگر مورد استفادۀ ابنای روزگار ،نبدوده اسدت»(بشدری 74 :4636 ،و
زیدری نسوی .)24 :4626 ،احتماالً نسبت لقب «استاد» از سوی شمس منشی با مالحظۀ رسالۀ نفایس الکدالم و عدرایس
االقالما خشّاب است.
معارج النّبوه و مدارج الفتوّه رسالهای از معینبن حاجی مومّد فراهی در قرن نهم است که تاکنون چاپ نشده است و
نسخ خطّی و چاپ سنگی از آن در دسترس است .فراهی از نفایس الکالم بده عندوان کتدابی کده پدیش از تدألیف ،آن را
مطالعه مینموده ،یاد کرده است.
نویسنده میگوید در حدود سی سال در سیر و احادیث نبوی نمودم و به حدیث گفتن در مقصورۀ مس ج د ه رات و
بوث در باب حدیث و سیر با دوستان وقت صر کردمم به وقت فراغ کتابها نیز درین زمینه پرداخ ت م چ ون " :ن ف ای س ال ک الم و
عرائس االقالم" و اربعین مسمّی به "روضه الواعظین" و تفسیر "بورالدّرر" مشتمل بر چند دفتر ،تا آنک ه ب زرگ ی از ب زرگ ان
زمان مرا بر آن داشت که در مجالسی چند سیره حیرت مومدیّه را به مجوس گویم من چون چنین کردم قولم مقب ول اف ت اد.
لذا بر آن شدم آن را در یک مقدّمه و چهار رکن و یک خاتمه به کتابت در آوردم(فراهی ،بی تا )2 :
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رضی الدّین در مقدّمه ای که بر نفایس نوشته بعد از ستایش پروردگار با کومات و عباراتی فاخر به نعدت پیدامبر(ص)
پرداخته که البّته از مذهب اعتقادی او – مذهب حنفی -سرچشمه گرفته است .نعت پیامبر (ص) در بخدش امثوده از ایدن
کتاب نیز فراوان به چشم میخورد.
از مناب امروزی نیز نعمت اهلل کایی بییایی در مقاله ای در باب کنگرۀ کاشان نوشته است :برادرزادهام مرحدوم پرتدو
بییایی در زمان تألیف کتاب«کاشانۀ دانش»که در باب سخنوران کاشان اسدت؛ بده مطوبدی در بداب پددر تقدی بهدار بدر
می خورد که همان کاشانیا موک الشّعراست .در این باب نگران بی اطّالعی مردم ،از کاشانی االصل بودن تقی بهار شده و
با ارسال نامه ای منظوم به موک الشّعرا نگرانی خود را ابراز میکند .به گفتۀ نویسنده هد

پرتو بییدایی آگداهی از نظدر

بهار است برای اینکه آیا نام او را در کتاب خود که منسوب به کاشانیان است بنویسد یا اینکه ایشدان چدون در خراسدان
نشو و نما یافته مایل به کر نام خود در تذکره های خراسانی است( کایی بییایی.)4634 :4654 ،
وی برای تبیین موضوعا مورد اعتراضش ،مثالی از رضی الدّین خشّاب آورده که در فهم اهمیّت ایدن نویسدنده ،کمدک
رسان است.
«هال که میبرد از مون خبور بودان اسوتاد

کووه موویکنوود بووه وهووان ادل وهانبووانی

مگر نوه غفلوت کا وانیان رضوی الودّین

ن یب خلق نشوابور کورد و خوود دانوی

کنون که دست به دامان حضرت تو رسود

چوورا دهوویم ز کووف دامنووت بووه آسووانی»
(ذکایی بیضایی)1402 :1321 ،

نویسندۀ مقاله ،یلا «رضی الدّین» مینویسد« :بنا به مندرجات تذکرۀ مجم الفصوا ،رضی الدّین خشّاب کاشی بدود و
چون نیشابور هم رضی الدّین نام شاعری داشته ،این اشتباه ر داده است» ( کایی بییایی.)4634 :4654 ،
 -1معرّفی مخت ر سلسلۀ آل برهان و ارتباط مؤلّف با آن
احوال کوّی این سوسوه و نام پیشوایان فقیه و فاضل آن در برخی از مناب

کر شده است .به عنوان نمونه:

«آل برهان ،یا بنیمازه ،خاندانی روحانی و سیاسی در ماوراءالنّهر و بخارا در سده  3و 2ق 47/و 46م[است] از ایدنرو
اینان را «آل برهان» خواندهاند که نزدیک به همه پیشوایانشان عنوان «برهانالددین» یدا «برهدانالموّدۀ والددّین» داشدتهاندد.
شهرت «بنی مازه» را از نیای بزرت خود عُمَربنمازه گرفتهاند .اینان ،هم ریاست دینی منطقدۀ خدود را داشدتند و هدم بده
عوّت داشتن ثروت و مکنت فراوان ،از ریاست دنیوی برخوردار بودند .آل برهان از مدرو برخاسدته بودندد ولدی از ندژاد
عربهای مهاجر بودند و نسبت خود را به خویفۀ دوم عمربنالخطّاب میرساندند .شخصیتهای شناخته شدۀ آل برهان،
امامت مسومانان حنفی مذهب ماوراءالنّهر را که در آن سامان اکثریّت و قدرت قابل تدوجهی بودندد ،بدا امدارت سیاسدی
بخارا توأماً داشتند و بدین لواظ بود که از اینان گاه با عنوان «امام» و گاه «سوطان» یاد میشدد ،ولدی عندوان «صددر» بدر
دیگر عناوین ایشان غوبه داشت .گاه نیز در بخارا به عناوینی چون «صدر جهدان» و «صددر شدریعت» برمدیخدوریم .آل
برهان به دنبال چند سوسوه از صدور وابسته به خاندانهای صفّاری و اسماعیوی در بخارا ،به منصدب صددارت رسدیدند.
نویسندگان به همۀ افراد برهان ،جز عبدالعزیز اوّل ،عنوان شهید دادهاند .دلیل این اطالق ظاهراً این است که برجستهترین
چهرۀ آل برهان ،حسامالدّین عمر و شماری بسیار از افراد آن بدست قراخانان و قراختاییان کشته شدند .گرچه اطّالعداتی
از برهانیان حنفی بخارا در گزار های تاریخی و ادبی آمده است اما نمیتوان چهرۀ روشنی از همۀ اعیای آن به دسدت
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داد یا سوسوه نسب قابل اعتمادی برای ایشان تهیه کرد[ .از]چهرههای مشهور آل برهان ،که بیش و کم شناخته شددهاندد،
برهانالدّین ،صدرکبیر ،امام عبدالعزیز بن عمر بن مازۀ بخاری ،فقیه و عالم .او نخستین فدرد شدناخته شدده ایدن خانددان
است .عبدالعزیز مردی دانشمند ،فقیه و مرج دینی مردم بود .در فقه چنان تسوّطی داشدت کده او را «ابوحنیفدۀ ثدانی» و
«بورالعووم» لقب دادند .لقب «صدر» را ،سنجربنموکشاه سوجوقی که در 435ق4467/م برای تومیل سیطرۀ خدویش بدر
قراخانان به ماوراءالنّهر و بخارا آمده بود ،به عبدالعزیز داد و او را به جای یکی از پیشدوایان مدذهبی صدفّاری بده عندوان
حاکم بخارا برگماشت؛ وی همچنین ،خواهر خود را به عقد عبدالعزیز درآورد (انوشه.)623/4 :4626 ،
در تاریخ موّازاده در کر سران این سوسوه آمده است «:فاخر زمین و زمان بودهاند ،و آثار مآثر و اخبدار مفداخر ایشدان
در ارباع رب مسکون نه چنان شای و الیح است ،که به تعریف این فقیر ،حاجتمند بدود ،از تعریدف احدوال ایشدان بودر
مویط که به جهت موتاجان طوبه عوم خیره کردهاند ملنى است.
عوووزوا فنوووادت بخوووارا مووون اموووامتهم

عوووز االموووارۀ مووون ابنوووا سوووامان

اهوووووم العمووووواام اال ان بوووووابهم

بوووال یلووووذ بوووه اربوووال تیجوووان»
(معین الفقرا )12 :1339 ،

در مدا سرکردۀ آل برهان-عمر بن عبدالعزیز بنی مازه -اشعاری یافت میشود که از آن میان میتوان به دیوان اندوری
یل قصیده با عنوان«از زبان اهل خراسان به خاقان سمرقند رکن الدّین قوج طملاج خدان پسدر خوانددۀ سدوطان سدنجر»
اشاره کرد که با بیت
پاد اه علما ،صودروهان ،خواووۀ ور

مایۀ فخور و ور  ،قااودۀ فضوم و هنور

به مدا صدر جهان گریز میزند و چند بیتی ادامه میدهد( انوری)764/4 :4634،
سوزنی سمرقندی ،قصیده ای به نام «در مدا برهان الدّین» دارد با مطو
«دارم هوووای آنکووه پوور از درکوونم وهووان

تووا از ثنووای صوودر وهووان بوورکنم وهووان
(سوزنی سمرقندی)292-293 :1333،

که نعت صدر جهان ،مومد بن عمر بن عبدالعزیز بن مازه است.
همچنین حسینی نسفی نیز در مدا صدر جهان مومّد بن احمد -فقیه حنفی و از پیشوایان ماوراءالنّهر -اشدعاری دارد
که در بخش ارجاعات مولّف به اشعار شاعران آورده شده است« .آل برهان عالوه بدر قددرت سیاسدی و مدذهبی کده در
ماوراءالنّهر و بخارا داشتند در زمینۀ عومی و ادبی و ادب پروری نیز دستی توانا داشتند .به گوندهای کده اکثریّدت عالمدان
این خاندان عالوه بر تخصّص های ویژه در زمینۀ دینی و مذهبی ،در ادبیات و به ویژه در ادبیات فارسی دست داشتند و
عدّهای از آنان نیز به فارسی شعر میسرودند .در دوران فرمانروایی این خاندان به دلیل توجّه خاص آنان بده عودم و ادب
ماوراءالنّهر و بخارا مرکز نشر عووم رایج آن روزگدار شدد .از ایدن رو دو سددۀ  3و  2ق 47-46 /م عالمدان و فقیهدان و
ادیبانی بس نامور در این سامان پرورده شدند»(راهپیما سروستانی.)427 :4636 ،
سران آل برهان خود آثار و تألیفاتی دارند که در برخی مناب تاریخی به آن اشاره شده است .برای مثال :صدر جهدان-
عمر بن عبدالعزیز بنی مازه« ،الفتاوی الصّلری و الفتاوی الکبری و الجام الصّلیر المطوّل» را تصنیف کرده و «المبسدوط
فی الخوقیات» از نوشته های اوست«.نگ؛ ابن قطووبلا ،بی تا » 454/4 :و برهان الدّین مومدود بدن مومّدد -از سدران آل
برهان – به دلیل مقام باالی عومی به«دریای متالطم دانش» معرو

بود و  .4مودیط برهدانی ،در فقده؛  .7خیرۀالفتداوی
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مشهور به الذخیرۀالبرهانیۀ ،مجموعهای است از فتاوای حسدامالددین عمدر و خدود وی؛  .6التجریدد؛  .4تتمدۀالفتاوی؛ .5
شددراالجددام الصددلیر؛  .3شددراالزیددادات؛  .2شددرا ادبالقیددا؛  .2الفتدداوی؛  .3الواقعددات؛  .46الطریقۀالبرهانیدده از آثددار
اوست(.نک .نظامی عروضی442 :4672 ،؛ حاجی خویفه 23-36/7 :4247 ،و )672
رضی الدّین به شهادت متن رسالۀ مورد بوث ،در سال  346ق به فرمان «افتخار جهان» صدر نشین مسدند انشدا شدده
است(رضی الدّین خشّاب ،بی تا .)3 :وی از ارادتمندان این خاندان ،متّصف به افیل الشّعرا و بده ندوعی دسدت پدروردۀ
این خاندان ادب پرور است .ارادت و تربیت یافتگی او در مذهب حنفی و برهانی را در بخش مقدّمه و امثوه به سدهولت
میتوان درک کرد .واضح به نظر می رسد که تربیت در مویدر بزرگدان ایدن خانددان از احمدد سدمرقندی نویسدنده ای
شایسته ساخته باشد .میسزد که دبیر چنین سوسوۀ فرهیخته ای درخور ادب و کمال آن خاندان باشدد .نگداهی بده شدیوۀ
نویسندگی خشّاب در نفایس الکالم – همچنان که بعد از این خواهد آمد -سند این گفتار است .به قول خود او «هر کده
شاگردی کند استاد گردد عاقبت»(رضی الدّین خشّاب ،بی تا .)76 :
 -2معرّفی محتوایی رسالۀ نفایس الکالم و عرایس االقالم
این رساله ،مجموعهای از منشآت و تراوشات قومی گردآوری شدۀ «رضی الدّین احمد بن مومود بن احمدد سدمرقندی»
به نثر مصنوع است .او نمونههایی از مفاوضات کتبی و نمونه نامههای فیالی حوزه و عصر خدویش را در آن تبویدب و
تدوین کرده است .وی کتاب نفایس الکالم و عرایس االقالم را در سال  346ق ،در حالی کده صددر نشدین مسدند انشدا
بوده ،تألیف کرده است.
این کتاب در دو بخشا مفاوضات و امثوه نوشته شده است .قبل از ورود به متن اصوی ،رضی الدّین خشّاب مقدّمدهای،
حاوی آیات و روایات و اشعار عربی و فارسی ،به زبانی فصیح و منشیانه نوشته و بده بیدان فصدیح مصدوّح المعجدم«در
بعیى از عبارات این کتاب رشته کالم بهگونهاى ترتیب داده شده که بیان قسمتى از معناى نثر به آیهاى از قدرآن واگدذار
شده و آیه طورى در عبارت بکار رفته که اگر آن را از متن برداریم؛ معنى ناقص و ناتمام مىشدود»(شدمس قدیس رازی،
)43 :4646و در آن عوّت تألیف کتاب را درخواست «افتخار جهان» برای گردآوری نامه ها و فرامین« آل برهدان» جهدت
جووگیری از پراکندگی و زوال آن به دست ابنای زمانه ،بیان کرده است .در این مقدّمه که با تومدیّده و یدادکرد رسدول
اکرم(ص) شروع می شود ،خشّاب ،به زمان تألیف – سال  346ق – و احراز منصب صددر دیدوان انشدا در همدان سدال
اشاره می کند.
 -1-2مفاوضات :بخش اوّل که بیش از دو سوم نسخه را تشکیل میدهد؛ شامل فرمانهای صدور آل برهدان و نامده
هایی به صاحب نامان همعصر است .رضی الدّین از کومۀ «مفاوضات» برای دسدته بنددی ایدن نامدههدای منشدآت گونده
استفاده کرده است.
اغوب نامههای این بخش را میتوان از «نامههای اخوانی» دانست« .از لواظ ویژگیهای معنایی ،نثر منشآت اخوانی ...
در بیشتر موارد از بهترین نمونههای شعر منثور موسوب میگردد .به خصوص رکن شرا اشتیاق در اخوانیات کده دارای
میامین شعری است»(مردانی)46 :4622 ،
از نمونۀ این اخوانیات در نفایس الکالم میتوان به :نامه به سیف الدّین باخرزی ،امیربهاءالدّین ،به دوستی در بخدارا و
به جمعی از دوستان در کیش اشاره کرد.
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این افراد نیز عموماً از دودمانهای کهن و اصیل بخارا بودهاند و مذهب حنفی داشتهاند .اسامی صدر جهدان و افتخدار
جهان برادر او ،سیف الدّین باخرزی و پسر

جالل الدّین ،صدر الدین تاج الشّریعه ،بهاء الددّین مرغیندانی ،ناصدرالدّین

امامزاده ،حبش عمید و غیره ،در میان نامه ها دیده می شود.
 -2-2امثله :در این بخش ،به مناشیر و فرمانهای آیینی مرسوم در مذهب حنفی اشاره میگردد کده بده نظدر مدیرسدد،
نمونۀ احکام و مناشیری که برای روزگار نویسنده قالب ویژهای داشته است .در میان این بخش ،به فرمدانهدایی در بداب
احراز منصب قاضی القیاتی و چگونگی وقف و شرایط آن اشاره شده است.
 -0سبک نگارش نفایس الکالم و عرایس االقالم
رضیالدّین در نفایس الکالم به شیوۀ نویسندگان چیره دست قرن هفتم قودم میزندد و کالمدی نسدبتاً متکوّدف دارد[ «.در]
نثرهای فنّی متکوّف از قرن ششم قمری به بعد ،به خوبی پیداست که الفاظ و ترکیبدات و معدانی وصدفی ،رو

سداده و

موجز دوره های قبل را رها ساخته و راه خود را در مسیر تکاموی که آن را به سوی سبک فنّدی  ...پدیش مدیبدرد ،ادامده
میدهد .به خصوص در آن قسمت که رشتۀ کالم به بیان توصیفات شعری میرسد که در آن نثدر بده وضدوا بدا سدبکی
زیباتر و فنّیتر انشا میشود» (خطیبی ) 757 :4633،و این سیر تووّل در اواخر قرن هفتم ق به پایه ای میرسد که وصف
در نثر با فنّیترین نظایر خود در شعر برابر میشود و گاه از آن نیز در میگذرد .زیرا که«نثدر در پدذیر

و بده کدارگیری

مختصّات لفظی و صنعتی بر شعر پیشی گرفت و للتپردازی و عبارتسازی در نثر به غایدت تکوّدف رسدید و رواجدی
تمام یافت و آن را از رو

طبیعی خود در بیان معنا دور و منور

ساخت»( خطیبی.)463-446 :4633،

این کتاب از متون نثر فنّی قرن هفتم و مجموعه ای گرانبها از صنای شعری موسوب میشود .مقدّمۀ آن از این لوداظ
در اوج تفاخر ،و نماد تسوّط نویسنده بر نظم و نثر فارسی و تازی است.
رضی الدّین خود در مقدّمه مینویسد « :این ضعیف در بوار زخّار انواع فیایل دینی و دیار قِفار اصنا

عووم شرعی

چندان سباحت و سیاحت نموده است که نظم و نثر پارسی در نسبت آن خال رخسار موامد ات و خار گوزار مواسدن
صفات اوست.
بنده را رنجی است در هر فن که عر پارسی

چشم زخم آن چو خار گلستانی آمده سوت»
(رضی الدّین خشّال ،بی تا .)2 :

همچنین استفادۀ فراوان از تراکیب عربی و آیات قرآن و احادیث و اشعار عربی از شاعران مختوف و همچندین اشدعارا
خودِ مؤلّف ،نمایانگر تسوّط او بر زبان عربی است.
همان طور که گفته شد از این شاعر قصیدهای به زبان عربی و اشعاری به فارسی باقیمانده(همچنین نک .لرضی الدّین
خشّاب ) 623-626 :4644 ،که بالطّب افیل الشّعرای آل برهان را در راه انتخاب اشعار ،از خود و دیگدران راهنمدا بدوده
است.
متن زیر که از مقدّمۀ کتاب او انتخاب شده در پوششی از لفاظّی و عبارت پردازی های شداعرانه قدرار دارد و حداوی
چندین آرایۀ ادبی و اشتمال همه جانبه بر سبک فنّی قرن هفتم است.
« اگر چه فاتوه الکتاب خطاب ،جز الومد حمد حیرت ربوبیّت نتواند بُوَد و القوۀ اشجار گفتار جدز نسدیم صدبای
ثنای بارگاه صمدیّت صورت نبندد و سر دفتر فهرست کتابخانۀ نطق جز حصر نعمای نامتناهی الهی زیبدا نیایدد و طویعدۀ
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تباشیر صبح ،تقریر جز پرتو انوار کر آالی ربّانی سزاوار نباشد امّا چون صدمت زخم ال تُوصوها عقده بدر زبدان بودبالن
فصاحت چنان افکنده است که نوای طوطی شکرخای اَنا اَفصَحُ العرب و العجم که در پیش آیینۀ وَ عوّمَدک مدا لدم تَکُدن
تَعوَم سخن سرای شده بود و صوت عندلیب خو

نلمت اوتیت جوام الکَوِم که در ریاضا قدسا فسدباّح بومددِ ربّدک،

دستان تسبیح تقدیس میزد از آشیان و هو بااالفقا االعوی بر اغصان عِندَ سَددرَۀَ المُنتَهدی ،برتدرنّم ال اُحصدی ثَنداءک عویدکَ
مقصور بود و سوار میدان بالغت که در فیای صورای حَوَبات یا ایُّهَا الرّسولُ بَوِّغ ،جوالن مینمود با سدابقۀ فرمدان اَثدن
عَوی از سر حدّ منزل عجز اَنتَ کما اَثنَیتَ عوی نَفسِک در نگذشت؛ یعنی نمیسزد که نعت جالل صمدیّت ظر
و حر

صدوت

بشر شود و هودج وصف کبریای احدیّت در عمارت عبارت خوق گنجد»(رضی الدّین خشّاب ،بی تا )3-46 :

البتّه نشانه هایی از نثر ساده و مرسل نیز در انشای مؤلّف دیده میشود .گویی رضی الدّین به فراخور زمان خدود تداب
نفو ساده نویسی است که کم کم از سالهای میانی قرن هفتم شروع شده و در قرون بعد به اوج میرسد.
 -2برخی ویژگی های ادبی نفایس الکالم
 -1-2تشبیه
سیالب انقالب زمان و تندباد فساد حدثان و نکبای نکبات دوران را ،استیصال آن در حیّز توان و امکان نیاید (.)47
طاووس آتشین پر و سیمرغ زرّین بال سور در قفس آبگون گدردون و آشدیان پیدروزۀ آسدمان بدال مندوّر ضیاگسدتر
میگشاید و طاق مقوّس و رواق مقرنس آفاق را از حوّۀ نور ،کوّه میبندد(.)46-44
 -2-2وناس
و هر یک از خیار صنادید آن قبوۀ اقبال در صدر عزّ و جالل و  ...فیل و افیال و متکای عوم و نوال(.)44
 -3-2اقتباس از آیات و روایات
امّا چون با آنکه  ...داروخانۀ و شِفاءٌ لِما فِی الصُّدور ،عقاقیر برّ و بور بیان را جام است که وَ ال رَطبٍ وَ ال یداباسٍ الّدا
فی کِتابٍ مُبینٍ ،راه نشینان سر بازارچۀ لَئِن اِجتَمَعتَ الجانُّ وَ االِنسُ ،دست تشدّق از هنگامهداری لَو نَشاءُ لَقُونا مِثلَ هدذا،
باز نداشتند(.)77-76
 -1-2تلمیح به سرودههای اعران فارسی زبان
 -1-1-2فردوسی
امّا چون با آنکه  ...داروخانۀ و شِفاءٌ لِما فِی الصُّدور ،عقاقیر برّ و بور بیان را جام است که...
سووخن هرچووه گووویم همووه گفتووهانوود

بووور بوووا دانوووش هموووه رفتوووهانووود
(فردوسی ()1/2 :1393،رضی الدّین خشّال ،بی تا )22 :

 -2-1-2عراقی
هم باید که پرتو نور تجوّی از کنگرۀ مقاصر جبروت به منظرۀ مناظر ایشان درتابدد تدا موجدب مزیدد توسّدر گدردد و
حسرت بر حسرت بیفزاید.
بردا ت نقال از رخ و میگفوت بوه نواز

بوواری بنگوور کووه از کووه موویمووانی بوواز
(عراقی( )312 :1322،رضی الدّین خشّال ،بی تا )112 :
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 -3-1-2حسینی نسفی
و قوم دُربار و خامۀ گوهرا نثار ایشان دررف بیان شریعت و قم بنیان بدعت ،آن اثرها نموده است کده شمشدیر آبددار
مووک کامکار دو اسپه در گرد آن نرسیده است و در عهد میمون ایشان که موسم خیدر و میقدات برکدات بدود بدا صددق
لهجت
نووووو

قلووووم کمینووووه وووواگردانت

فرموووان ده تیوووا وووهریاران وهوووان
(عوفی( )123 :1301،رضی الدّین خشّال ،بی تا )11 :

 -2-2تمثّم به ا عار عربی
رضی الدّین به دیوانهای سرایندگانی چون بوتری ،متنبّی ،ابوالعالی معرّی،ابن زیددون ،عبددالّوطیف صدیرفی و آثدار
یاقوت حموی بیش از دیگران نظر داشته است و یک نمونه از دیوان منسوب به امیرالمؤمنین(ع) .نمونههایی از آن:
 -1-2-2منسول به امیرالمؤمنین علی( )
...و هم در قدم اوّل بار اضطرار به دست العَجزُ عَن دَرکَ الِادراکَ ادراک (امیرالمؤمنین(ع) )664 :4444 ،بر سر دوراهۀ
حیرت به منزل بیچارگی فرو گرفته شود( .رضی الدّین خشّاب ،بی تا )46 :
 -2-2-2متنبّی
بوکه صیت کمال آن معالی همم و آوازۀ جالل آن موالی نعم طَرَفِی الشَّرقا و اللَرب رسدیده اسدت و حاشِدیَتَی البدرِّ و
البَور گرفته
فَسَوووارَ بوووهال مَووون ال یَسووویر مشووومرا

و غَنووویه بوووهال مووون ال یرندوووی مرَوووردا
(متنبّی ()132-1 :1331،رضی الدّین خشّال ،بی تا )12 :

 -0-2استفاده از ضرل المثم
و در عهد مبارک و ایّام میمون او جریدۀ مکارم حاتم طی شده و کر معن زایده چون الف زایدده بدیمعندی نمدوده و زمانده
خط نسیان الماضی ال ی کر 3در صفوۀ بذل و فیل و صویفۀ نوال آل برمک کشیده(رضی الدّین خشّاب ،بی تا )67 :
 -2-2طوالنی بودن ومالت
و صدای کوس حشمت و جالل آن کعبۀ آمال در ادوار گنبد دوّار چنان افتداده کده طندین اندین آن از کدوس روشدن
چشمان شب تاریک جز به صو ت مِقرَعۀ صور و بانگ شمامۀ َف ِا ا نُقد َار فدی النّداقُور بیدرون نخواهدد رفت(رضدی الددّین
خشّاب ،بی تا )62 :
 -3-2واجآرایی
مثال  :واج آرایی س
صنوبر سایهگستر بساتین یقین است(رضی الدّین خشّاب ،بی تا )47 :
شر

و خوف صدق آن اصل صمیم و وارث بوقّ آن نسل کریم است(رضی الدّین خشّاب ،بی تا )45 :

 -9-2ترصیع و موازنه
آثار مآثر و اخبار مفاخر اشرا

اسال

خاندان معظّم و دودمان مکرّم آل برهان  -که صدور جهان و مقتدایان زمدین و

زمان بودهاند جَعَل اهلل ثراهم اطیبَ مِن نسیم االشجار و روایح الرّیاض غدبّ القطدار -در اعدالی معدالم دیدن و موّدت و
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احیای مراسم شرع و سنّت در اصقاع و ارباع رب مسکون ،نه چنان شای شده است و در عقاید طبقۀ سکّان طبقات دیدار
اسالم و ضمایر قطّان اقطار شش جهت هفت اقویم نه چنان رسو یافته است که صورت 44انکار آن در آینۀ تصوّر توان
دید و صبح سعادت آن ارباب سیادت نه چنان جهانگیر شده است که حجاب ظومت شبهت اضدائت و اشدراق آن را از
نظر اهل بصر موجوب تواند کرد(رضی الدّین خشّاب ،بی تا .)44 :
خود این ضعیف در بوار زخّار انواع فیایل دینی و دیار قِفار اصنا

عووم شرعی چندان سباحت و سدیاحت نمدوده

است(.)75
 -14-2اغراق اعرانه:
غوبات تعطّش بر سفِّ اقدااا رااا وصالا آن منب ا زالل فصاحت و حصافت و مطو ا هاللا براعدت و لطافدت نده چندان
است که به رشا

مواورۀ این و آن تسکین پذیرد و انس شوق نه چنان شعوه میزند که به رضابا هویا آبا دهان فدرو

نشیند.
هجران تو ای دوست نه آن هجران اسوت

کو را بوه وصوال دیگوری درموان اسوت
(رضی الدّین خشّال ،بی تا )13 :

 -11-2مراعات النّظیر و تناسب

مسام انجمن انجم رسیده و صدای کوس حشمت و جالل آن کعبۀ آمال در ادوار گنبد دوّار چندان افتداده کده طندین
انین آن از کوس روشن چشمان شب تاریک جز به صوت مِقرَعۀ صور و بانگ شدمامۀ //فَداِ ا نُقدراَ فدی النّداقُور بیدرون
نخواهد رفت(رضی الدّین خشّاب ،بی تا ()62 :زیرخط ها باهم و ایتالیک ها باهم)
 -12-2قرینه سازی با الفاظ و عبارات :معقول و منقول( -)26جمال جالل( -)43مطرّز و مفرّز()42
 -13-2استفاده از کلمات متضاد و متراد  :طریف و تالد( -)43مقرّط و موشّح( -)76زیب و زینت( -)63فیدل و
افیال( -)22-74-47موامد و مواسن()22-32
 -11-2اطنال و اسهال
« اگرچه طرفه العینی باشد سوسوۀ عشق ازلی حرکت پذیرد و دست سعادت حوقۀ ارادت بر در دل کوبد و اگر اشدباا
بُعد المشرقین اتّفاق افتد ارواا در عالم به حقیقت مستلرق مشاهده باشند و در عقد مواصدوت هدواداری کفائَدت شدرط
صوّت نیست عاشق نه همه شاه و موکزاده بود ،چه رّۀ تهی دو نوخاسته که ال

عشقبازی سوطان ممالدک دور یعندی

خورشید جهانافروز میزند خرد بر او خرده نمیگیرد امّا مفتی عقل به اظهدار مُعاشدقت رخصدت ندهدد .چده صداحب
شریعت  -عویه افیل التّوایا و الصّووات -مرتبت کتمان هواداری را با درجۀ شهادت در کفۀ مساوات نهداده اسدت .کمدا
قال عویهالسّالم مَن عَشَقَ وَ عَفَّ وَ کَتمَ و ماتَ ماتَ شَهیداً و نیز باریافتگدان درگداه صدمدیّت داغ اختصداص بده مسدتور
داشتن سرّ مواالت یافتهاند که اولیائی توتَ قبایی ال یعرّفُهم غیری»(رضی الدّین خشّاب ،بی تا .)464-465:
 -3بدعت و بدایع نفایس در منشآت نویسی
 -1-3نامه های نمونه مانند(فرم) :خشّاب در بخش مفاوضات ،نامه ها را در قالب نمونه و در اصطالا امدروز «فرمدت»
نوشته است .در برخی نامه ها کومۀ فالن نوشته شده که به نظر میرسد متن این نامه ها از قبل نوشته شدده تدا در مواقد
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احتیاج اسم مخاطب مورد نظر به جای "فالن" نوشته شود .شاید این نخستین نمونۀ به دست آمده در تداریخ مراسدالت
رسمی است و به این ترتیب متن نفایس منبعی کهن برای چنین پژوهشهایی تواند بود.
 -2-3نقم حکایت ،داستان و واهد تاریخی و روایی :در بخش امثوه گاه از حکایاتی بدرای تبیدین موضدوع بهدره
گرفته شده است.
مثال:
ناقالن اخبار نبوی و راویان آثار مصطفوی چنین روایت کردهاند که عجوزی عاجز بود امّ فدروه بندت عمدروا لکندیّده
وقتی او را بر در حجرهای که مهبط وحی و مسقط امر و نهی بود گذر افتاد از حیرت رسالت و صدر نبوّت به اعدزاز و
اهتزازی که نه حدّ او بود مخصوص شد و در اکرا[م] و احترام او مباللتی عظیم رفت چون از آن حال سؤال کردند سدیّد
عالم -عویه افیل التّوایا و الصّووات  -فرمود که انّها کانت تأتینا فی زمن خدیجه و انّ احسن العهدد مدن االیمان(رضدی
الدّین خشّاب ،بی تا )43:
 -3-3استفادۀ فراوان از القال و افعال دعایی
یعنی صدر عالی مَولی االنعام و االکرام سوطان العوما العالم شرقاً و غرباً صدرا صددورا العدالم وراثدهک و کسدباً اوّلُ عَقددِ
بُدُور العِظاما و واسطۀُ عقد صدور الکرام کهف العُصبۀ النّعمانیّده عُمددۀ العتدرۀ البرهانیّده ،مویدی السّدنّه و الفدرض ،ناشدرُ
االحسان فی االرض ،الکریمُ فی اصوه و سوفهِ التّمیمُ فی فیوهِ و شرفه ،موالنا افتخار جهان -الزال ولیّهُ مسروراً فی ظِالل
نعمته و عدوّه ماسوراً فی عقال نِقمته -ایزد تعالی مجوس رفی را الزال رفیعاً سالهای بیشمار بداقی داراد و مخوصدان را
توفیق شکر مکارم و عواطف کرامت کناد بمنّه و طوله(رضی الدّین خشّاب ،بی تا )464 :
 -1-3لرات و اصطالحات دیوانی :منصدب شدیخ االسدالمی( -)426توقید ( -)775 -433 -434 -64مناشدیر(-42
 -)436امثوه( -)436 -73 -43دیوان( 433 -447 -76 -42و غیره) -انشاء()43
 -9اهمیّت تاریخی نفایس الکالم و عرایس االقالم
نفایس الکالم و عرایس االقالم از متون دست نخورده و اصیوی است که در نوع خدود و بده شدهادت متدنش حوقدهای از
حوقه های مفقود تاریخ است .آل برهان همان طور که گفته شد از سوسوههای مهم بخارا در زمان خوارمشاهیان بدود کده
«عالوه بر ریاست جلرافیایی فرارود ،مدیریّت مذهبی فراگیری در این منطقه داشت»(راهپیما سروستانی .)23 :4622 ،اگر
اینکه گفتهاند که«یکی از عوّت های تکوین نثر فنّی ،سروکار یافتن آن با موضوع سیاست بوده اسدت»(شدیری)26 :4623،
مقرون به صوّت باشد ،نمونۀ بیّن و مصداق اتمّ و اکمل آن ،همین رساله است .همچنین این نثر نشان از معوومات وسی
و جامعیّت نویسنده دارد.
نفایس الکالم ،مجموعۀ منشآت ،مفاوضات مکتوب و امثوۀ این سوسوه است که به قریندۀ مدتن ،برخدی منشدآت آن از
زمان صدر جهان است .همانطور که متن شامل مفاوضاتی از دیگران سران این خاندان مانند افتخار جهان ،تاج الشّریعه و
دیگران است.
 -4-3ادّعای رضی الدّین مبنی بر فرمان «افتخار جهان» برای جم آوری نامهها و امثوۀ این خاندان برای جودوگیری از
تییی و انهدام ،احتماالً نشانگر از میان رفتن بخشی از این مکتوبات قبل از جم آوری نویسدنده اسدت و اشدارۀ رضدی
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الدّین در مقدّمۀ این کتاب ،مؤیّد این برداشت است«:نشو و نمای آن شجرۀ طیّبه که سر جویبدار میدادین دیدن و صدنوبر
سایهگستر بساتین یقین است نمودار اصلها ثابتٌ و فرعها فی السّما است چه ثبات و نبات آن نهال مجد چندان مؤثّدل
افتاده است که سیالب انقالب زمان و تندباد فساد حدثان و نکبای نکبات دوران را استیصال آن در حیّدز تدوان و امکدان
نیاید»( رضی الدّین خشّاب ،بی تا  ) 47-46:یا « اگرچه خورشید دولت خفّتخیز آن سپهر معالی بر مقتیای و الشّمس
تخطُّ فی البَحری و ترتَفع گاه گاه در حییض کسو

صرو

دهر میافتاده است امّا به حکم متانت قاعددۀ و للشّومس

من بعدال الررول طلو زود به اوج رفعت خود بازرفته است و صوایف لطایف و عواطف و عوار

ایشدان بدا تصدرّ

اقوام و تصرّم اعوام بر صفوات ایّام و الواا اجرام ،کما ضمن الوحی سوالمها مرسدوم و مرقدوم اسدت»( رضدی الددّین
خشّاب ،بی تا .)45-43 :
« و استوکام اساس آن بیت الشّر

 ...بدان مثابت است که به صدمت زلزال حوادث ایّام ،کاهی به عمر از سدر دیدوار

او نریخت»(رضی الدّین خشّاب ،بی تا )47:
به شهادت برخی مناب تاریخی صدر جهان-مومّد بن احمد -به همراه برادر ودو فرزند

در سال 343ق بده دسدتور

ترکان خاتون-که از قدرت و نفو این خاندان بیم داشت -به دریا ریخته شدند(بارتولد )236 :4633 ،طبیعی است کده از
آثار ،دستنوشته ها و مفاوضاتِ مکتوب ایشان نیز آنچه در دسترس مخالفان بوده معدوم شده باشد.
تاریخ تألیف کتاب  346-ق -است و مصدّق جم آوری بقایای مکتوبات این خاندان است .واضدح اسدت کده همدین
مقدار باقیمانده نیز ،غنیمتی در راه شناخت این خاندان موسوب میشود.
 -7-3اسامی خاص مثل داد موکشاه ،صدر الدّین تاج الشّریعه ،افتخار جهدان ،سدیف الددّین بداخرزی ،جعفدر بوخدی،
ناصرالدّین امامزاده و غیره در برخی از نامه ها یاد شده که بعیی از این اسامی مثل ناصر الدّین امامزاده ،جعفر بوخدی در
تاریخ کمتر دیده شده اند و افرادی مثل سیف الدّین باخرزی و پسر

جالل الدّین از حرمت و جایگداهی برخوردارندد

که ارتباط آنها با این خاندان به نوعی اعتبار و اقتدار سران مذهبی این سوسوه را تصدیق میکند .نامۀ ارسال شدده بده سدیف
الدّین باخرزی از معدود نامه های مبسوط در متن نفایس الکالم است که از این فقیه برای دیدار با سران و مردم مداوراءالنّهر
دعوت کرده و از متنی فاخر و عارفانه برخوردار است که سعی شده در شأن شیخ و شاعر باخرز پرداخته شود.
 -6-3اغوب متون تاریخی از انقراض آل برهان در سال  363ق حکایت دارد و تنها عوّامۀ قزوینی است که در حاشدیۀ
لباب االلباب تاریخ  264را برای انقراض آنها درج نموده است(عوفی .)663/4 :4634 ،این متن نیدز بدا توجّده بده تداریخ
 346ق به عنوان تنفیذ صدارت دیوان انشا و نوشتن این مجموعه به دست خشّاب و البتّده ا عدان مؤلّدف در مقدّمده بده
صورت زیر
«و امروز حمداً اهلل تعالی که تسنیم نفخات ریاض عووم از ریاض شریعت به مشام خاص و عام اهل ایّام مدیرسدد ،از
اثر نسیم انوار و تفنّن ازهار شاخسار آن شجرۀ طیّبه است و حدایق و جنّات جنّۀ الدّنیا که به شدمیم لخوخدۀ عرّفهدا لَهُدم
معطّر و مطیّب است کان نسیمَها شر

براا از میامن روایح اخالق عطرپا

شدکوفۀ آن دوحدۀ طداهره و فدوایح اعدراق

زاکیۀ شعبۀ آن عترت نامیه و گوهر ثمین آن درج لطف و اختر منیر آن بدرج شدر

و خودف صددق آن اصدل صدمیم و

وارث بوقّ آن نسل کریم است»(رضی الدّین خشّاب ،بی تا  )3 :مؤیّد برجا بودن آنها تا حداقل همین تاریخ است.
 -14نسخههای رسالۀ نفایس الکالم و عرایس االقالم
از این کتاب ،نسخهای در کتابخانۀ موک ،به شمارۀ  256موجود است .دو نسخۀ دیگدر در کتابخاندههدای "ایاصدوفیا" و
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"کتابخانۀ دانشگاه استانبول" کشور ترکیه ،نگهداری میشود(.نک .دانش پژوه 56 :4656 ،؛ درایتی )256 /46 :4623 ،کده
به همّت مجتبی مینوی برای دانشگاه تهران عکسبدرداری شدده و بده شدماره فدیومهدای  472و  ،756در کتابخاندۀ ایدن
دانشگاه نگهداری میشود .ویژگیهای این سه نسخه عبارت است از:
 -1-14نسخۀ ملک :در  473برت  42سطری و اندازۀ  ،43 ×3/6به خط نسخ ،بدا ویژگدیهدای ظداهریا کاغدذ ترمدۀ
حنایی و جود رویۀ پارچۀ ملزی کاغذ ،در دو بخش امثوه و مفاوضات نوشدته شدده اسدت (افشدار و داندش پدژوه4634،
 .)272/4:مؤلّفان فهرست دنا و فهرست نسخ خطّی کتابخانۀ موک ،تاریخ کتابت را سدۀ  3نوشدتهاندد(درایتی/46 :4623 ،
 .)256امّا شواهد و قراین نشان میدهد که به احتمال زیاد ،باید در حدود سدۀ  2یا پیش از آن ،کتابت شده باشد .امّا ندام
کاتب نامعووم است .این نسخه شامل  73مفاوضه و  77امثوه و به خط نسخ است .عناوین نامهها در این نسخه نسبت بده
دو نسخۀ دیگر کاملتر است .در مواردی پاک شدگی و سیاه شدگی دارد .امّا اغوب روشن و خواناست .همدۀ ارجاعدات
مربوط به متن نفایس الکالم در مقاله ،از این نسخه است.
 -2-14نسخۀ ایاصوفیا :این نسخه با  473برت در  44سطر ،وقف سوطان مومود خان شده اسدت .سدال کتابدت در
ترقیمۀ نسخه  224ق کر شده و مهر همین سوطان و شیخ احمدزاده مفتّش اوقا

حرمین (حسدینی )524 :4636 ،یدل

آن وجود دارد .نام کاتب این نسخه نیز نامعووم است ( دانش پژوه 732/4 : 4642 ،و دانش پژوه  .) 56 :4656،نکتۀ قابدل
کر این که در ابتدای نسخه ،صفوۀ سوم ،نام کتاب "نفایس الکالم فی التّرسّل" نوشته شده است .نسخه به خط دیدوانی
ا ست که در اکثر موارد سیاه شده و این تاریکیا سرتاسری ،اوتار کومات و حرو

را گسسدته و خدوانش را پدر زحمدت

ساخته است .تعداد مفاوضات و امثوه به ترتیب 75و  42است.
 -3-14نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه استانبول(انیورسیته) :در این کتابخانه به شمارۀ  ،4767میبوط است کده بده همّدت
مجتبی مینوی پس از تصویربرداری در کتابخانۀ دانشگاه تهران به شدمارۀ  756نگدهداری مدیشدود( داندش پدژوه:4642 ،
 732/4و دانش پژوه .) 56 :4656،در این نسخه نیز نام کاتب نیامده امّا ششن ضمن معرّفی نسخه با ویژگیهای یاد شدده
در باال ،مطوبی را اضافه میکند« :این کتاب به خط مومّد ولوسی و عیسی ،در سال  236به پایان رسیده و کتاب التّرسّدل
خوانده شده است»(ششن .)423 :4633 ،خط این نسخه نسخ و بسدیار روشدن و زیباسدت .بده نظدر مدیرسدد اسدتادی
خوشنویس آن را نگاشته و فنون خوشنویسی را در آن به کار گرفته است .این نسخه به جز چند مورد فاقد عنوان اسدت.
و شامل تعداد 66و  77از مفاوضات و امثوه است.
 -1-14ویژگی خاص نو تاری کاتبان در نسخ نفایس االکالم و عرایس االقالم
 -1-1-14نسخۀ ملک :در مواردی نفو رطوبت موجب سیاه شدگی و تخریب صفوات است .امّدا اغودب روشدن و
خواناست.
الف :عالمات مربوط به گویشی خاص در آن فراوان است.
مثال
در گو

هو

مخوصان فرو خواند که چرا قدر این موهبت نمی ناسیت(نمی ناسوید) و حدقّ شدکر ایدن نعمدت

نمیگزاریت(نمیگزارید) و به چنین دولتی قناعت نمیکنید که پیکر جالل و قالدب اقبدال و جدوهر فیدل و افیدال و
عنصر براعت و کمال(رضی الدّین خشّاب ،بی تا )74 :
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از بیاعت مزجاه تو استطاعت(کاتب زیر این کومه نقطه گذاشته که از اشارات گویشی به حساب میآید ) .احدرام آن
میقات نیاید (.رضی الدّین خشّاب ،بی تا )65:
ب :ابیات و مصاری فارسی و عناوین نامه ها با شنگر

نگاشته شده است .در مواردی نیز اشدعار تدازی و آیدات بدا

رنگ سیاه و درشتتر از کومات همردیف است.
ج :گاه برای مشخّص نمودن مصاری فارسی و عربی از عالمتی شبیه« ه »با شنگر

استفاده شده است.

مثال :زلزال حوادث ایّام ه کاهی به عمر از سر دیوار او نریخت ه 44
د :عناوین نامه ها به خط کوفی است.
ه :کاتب متن را تصویح نموده ،مواردی را د ر حاشیه افزوده است .برخی کومات تراشیده شده و اصالا شده اند.
 -2-1-14نسخۀ ایاصوفیا :سیاه شدگی بیش از حد صفوات که نتیجۀ پخش جوهر است کومات را درهم و ناخواندا
نموده است.
الف :مواردی از نوشتار گویشی در آن نمایان است« .مردوم» به جای «مردم» ،و نگار

«ی» به جای «کسره» از جمودۀ

این موارد است.
ب :کل نسخه با جوهر سیاه نوشته شده و فاقد عنوان است.
د :حرو

کنار صفوه در اغوب صفوات پاک شده است.

 -3-1-14نسخۀ دانشگاه استانبول :تا زمان عکس برداری خط نسخه سالم مانده و روشن است.
الف :اغوب کومات اعراب گذاری شده اند .کوماتی روشن گاه بی دلیل معرّب شدده اسدت کده یدادآور شدیوۀ اعدراب
گذاری عربی است.
ب :از اشارات گویشی کاتب میتوان به فتوه روی ص در کومۀ «مصاقل» و فتوۀ س در «فرقدسدای» ،شدیوۀ اعدراب
گذاری کومۀ «سپرده» به شکل «سُپُردَه» ،الف کوتاه زیر کومات مختوم به ی و غیره اشاره کرد.
ج :تشدید برای کومات مشدّد در اغوب کومات آمده است.
د :کاتب از « »،برای جداسازی عبارات و جمالت بهره برده است .این عالمت بعد از ابیات و عبارات عربی و قبدل از
ادامۀ متن با عبارات فارسی ،دیده میشود که بدی است.
ه :کاتب متن را بازخوانی کرده و افتادگیها را اصالا کرده است .کومات و حرو
ی :ابتدای مصاری و ابیات عربی حر

اضافه خط خورده اند.

«ع» آمده و ابیات فارسی با «شعر پارسی» یا «شعر فارسی» مشخّص شده اند.

 -1-1-14رسم الخط کاتبان نسخ نفایس الکالم ،منطبق بر یوۀ نو تاری قرون هشتم و نهم ،و پیرو الگوی زیور
است:
الف :نقطه گذاری به شیوۀ امروز رعایت نشده و اغوب کومات بدون نقطه یا با تعداد کمتر نقاط دیده میشوند.
ب :ت بدون سرکش نگاشته شده است.
ج :آ را به صورت "ا" نوشته اند.
د :ب به اغوب کومات چسبیده است .مانند بهم ،بذکر و غیره.
ه :جدایی ن از افعال در مواردی دیده میشود .مانند نه ایستاد
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نتیجه
نفایس الکالم و عرایس االقالم نمودار نثر فنّی قرن هفتم است که نمونههایی از ساده نویسی را در آن تدوان یافدت .ایدن اثدر تدا
امروز ملفول و مهجور مانده و حاوی اطّالعاتی در باب سوسوۀ آل برهان است .مؤلّف دستورالکاتب از رضی الدّین خشّاب بده
لفظ «استاد» نام برده و حسینی فراهی قبل از تألیف کتاب خود« ،نفایس الکالم و عرایس االقالم» را خوانده است.
از این اثر سه نسخۀ خّطی در دسترس است .که در کتابخانۀ موک و کتابخانههای ترکیه نگه داری میشدود .موتویدات
این اثر که عوی رغم فرمان ترکان خاتون بر فروپاشی سوسوۀ آل برهان و حموۀ ملول ،از خطر انهددام و تیدیی در امدان
مانده و پس از آن در سال  346ق گردآوری شده ،چراغ راهی برای شناخت سوسوۀ آل برهان است.
استفاده از «نامههای نمونه مانند» با توجّه به زمان تألیف ،از ویژگیهای خاص موتوایی این اثر است .کاتبان نسخههدا
با استفاده از جداسازی با« ،»،استفاده از «ه» برای جداسازی مصاری و غیره به نوشتار آن نیز نوعی بدداعت بخشدیدهاندد.
همچنین در نسخه های این اثر برخی ویژگیهدای گویشدی منطقدۀ فدرارود در سددههدای گذشدته مانندد نمدیشناسدیت
(نمیشناسید) ،سُپُردَه(سپرده) ،کسره به جای (ی) و غیره مشهود است.

شکل :4صفحۀ اوّل نسخۀ اونیورسیته

شکل:7صفحۀ اوّل نسخۀ ملک

کم:3

صفحۀ اوّل نسخۀ ایاصوفیا

 -4البتّه پر واضح است ،مقصود نشان دادن یک یا چند نامۀ افاضل نیست و گرنه مکاتیب فارسی غزّالی با عنوان «فیایل
االنام من رسائل حجّه االسالم» یک سده بر این مقدّم است(نک .غزّالی 4637 ،و  )4636و مکاتبدات بدرادر

احمدد بدا

عین القیات و همچنین منشآت خاقانی نیز مربوط به سدۀ ششم یعنی همین دوره است.
 -7شاید دلیل مهجوریّت این رساله ،نا آگاهی عموم از سوسوۀ آل برهان و نویسندۀ اثر ،نگهداری دو نسخه از نسدخ ایدن
اثر در کتابخانه های ترکیه و نام بردن از افرادی مانند شمس الدّین جعفر بوخی و ناصرالدّین امامزاده است که نام آنهدا را
در مناب کمتر توان یافت .به جز تذکرهها ،مهمترین منبعی که از رضی الدّین نام برده«دستور الکاتبا شمس منشی» اسدت
که آن هم به جز نسخۀ آ ربایجانی (نک .هندوشاه نخجوانی )4334 ،در حال حاضر چاپ دیگری ندارد.
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 -6ضرب المثل :الماضی ال یذکر و المستقبل ال ینظر ما فی الوقت یعتبر و هذا صفۀ العبودیّۀ .گذشته یاد کردنی نیسدت و
آینده چشم داشتنی نیست .آنچه در اکنون است اعتبار دارد و این صفت عبودیت است.
 -4در سفینۀ خوشگو این مصرع به همین صورت آمده است.
منابع
 -4آقا بزرت تهرانی .)4466(.الذّریعه الی تصانیف الشّیعه .بیروت :داراالضواء.
 -7ابن قطووبلا4632( .ق) .تاج التّراجم فی طبقات الونفیاّه .بلداد :مکتبه المثنی.
 -6افشار ،ایرج و دانش پژوه ،مومّدتقی .)4634(.فهرست نسخه های خطّی کتابخانۀ موّی موک .تهران :هنر.
 -4اقبال آشتیانی ،عبّاس .)4663(.شرا حال رشید الدّین وطواط .نشریۀ ارملان .دی ماه.

 .476ص.ص.275-247 .

 -5امیرالمؤمنین(ع) .)4444( .دیوان .گردآوری حسین بن معین الدّین میبددی .ترجمدۀ مصدطفی زمدانی .قدم :دار ندداء
االسالم لونشر.
 -3امین احمد رازی .)4622(.تذکرۀ هفت اقویم .تصویح سیّد مومّد رضا طاهری  .تهران :سرو .
 -2انوری ،مومّد بن مومّد( )4634دیوان انوری .تصویح مدرّس رضوی .تهران :عومی و فرهنگی .دوم.
 -2انوشه ،حسن .)4626(.دانشنامۀ ادب فارسی .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -3اوحدی بویانی ،تقی الدّین مومّد .)4623(.عرفات العاشقین و عرصات العارفین .تصویح بیح اهلل صداحبکاری -آمنده
فخر احمد .تهران :میراث مکتوب و مجوس شورای اسالمی.
 -46بارتولد ،و.و .)4633(.ترکستان نامه(ترکستان در عهد هجوم ملول) .ترجمۀ کریم کشاورز .تهران :آگاه.
 -44بایمت ا  ،لقمان .)4626(.بررسی دو تمایل سیاسی اجتماعی در دولت ملدول .کیهدان فرهنگدی .خدرداد.

.423

ص.ص.34-33 .

 -47بشری ،جواد .)4636(.متون ایرانی مجموعه رسائل فارسی و عربی دانشوران ایرانی(از آغاز دورۀ اسدالمی تدا پایدان
عصر تیموری) .تهران :مجوس شورای اسالمی.
 -46بیگدلی شاموو ،لطفعوی بیگ بن آقاخدان(آ ر) .)4663(.آتشدکدۀ آ ر .بده کوشدش حسدن سدادات ناصدری .تهدران:
امیرکبیر.
 -44لرضی الدّین خشّاب .)4644(.مجوۀ ارملان .مردادماه.

 .433ص.ص.623-626 .

 -45تفیّوی ،احمد.)4623(.تاریخ ادبیات پیش از اسالم .به کوشش ژالۀ آموزگار .تهران :سخن.
 -43جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا .)4627(.متنهای پهووی .پژوهش سدعید عریدان .تهدران :میدراث
فرهنگی.
 -42جوینی ،عطاموک بن مومّد .)4362(.تاریخ جهانگشا .تصویح عبدالوهّاب قزوینی .لیدن :بریل.
 -42حاجی خویفه ،مصطفی بن عبداهلل(.بی تا) .کشف الظّنّون عن اسامی الکتب و الفنون .بلداد :مکتبه المثنّی.
 -43حسینی ،مومّدتقی .)4636(.فهرست دستنویسهای فارسی کتابخاندۀ ایاصوفیا(اسدتانبول) .تهدران :مجودس شدورای
اسالمی.
 -76خرّمشاهی ،بهاءالدّین .)4622(.فرار از فوسفه .تهران :جامی.
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 -74خطیبی ،حسین .)4633(.فن نثر در قرن هفتم .تهران :زوّار.
 -77خویوی جهان تیغ ،مریم ،بارانی ،مومّد و دهرامی ،مهدی )4623(.ارتباط برون متندی و درون متندی سدعدی و عمداد
فقیه کرمانی .مجوّۀ بوستان ادب شیراز .زمستان .سال دوم.

 .4ص.ص.23-32 .

 -76خوشگو ،بندر ابن داس .)4623(.سفینۀ خوشگو .تصویح سیّد کویم اصلر .تهران :مجوس شورای اسالمی.
 -74عوفی ،مومّد .)4634(.تذکرۀ لباب االلباب  .از روی چاپ پرفسور براون .مقدّمه و تعویقات مومّد قزویندی و سدعید
نفیسی .تهران :فخر رازی.
 -75خیّامپور ،عبدالرّسول .)4646(.فرهنگ سخنوران .تبریز :بی جا.
 -73دانش پژوه ،مومّدتقی .)4642(.فهرست میکروفیومهای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران .تهران :دانشگاه تهران.
 .)4656(.--------------- -72دبیری و نویسندگی .مجوّۀ هنر و مردم .دی ماه.

 .444ص.ص.42-53 .

 -72درایتی ،مصطفی .)4623(.فهرستوارۀ دستنوشته های ایران(دنا) .تهران :موزه و مرکز اسناد مجوس شورای اسالمی.
 -73دهخدا ،عوی اکبر .)4626(.للتنامه دهخدا .تهران :دانشگاه تهران.
 -66کایی بییایی ،نعمت اهلل.)4654(.کنگره(شب شعر) در کاشان .مجوّۀ وحیدد .بهمدن مداه.

 .422ص.ص-4634 .

.4634
 -64راهپیما سروستانی ،راضیه .)4636(.آل برهان و روابط آن با دول همجوار .تاریخ پژوهی .بهدار و تابسدتان.

 43و

 .42ص.ص.432-437 .

 -67رمیانی ،عوی .)4637(.پیشینۀ ترسّل و نامه نگاری در ایران از آغاز تدا قدرن ششدم هجدری .فصدونامۀ زبدان و ادب
فارسی دانشکدۀ ادبیات و زبانهای سنندج .سال پنجم .بهار.

 .44ص.ص.462 -466 .

 -66زرّینکوب ،عبدالوسین.)4626(.آشنایی با نقد ادبی .تهران :سخن.
 -64زیدری نسوی ،شهاب الدّین مومّد .)4626(.نفثه المصدور .تصویح و توقیق امیرحسین یزدگردی .تهران :فرهنگ.
 -65سویمانی ،قهرمان .)4622(.نیشابوری در سمرقند .مجوّۀ ایران شناخت .پاییز.

 .46ص.ص.67-52 .

 -63سمرقندی ،رضی الدّین احمد 236(.ق) .نفایس الکالم و عرایس االقالم .دانشگاه تهران .میکروفیومها

.472

 224( .------------------- -62ق) .نفایس الکالم و عرایس االقالم .دانشگاه تهران .میکروفیومها

.756

( .------------------- -62بی تا) .نسخۀ خطّی نفایس الکالم و عرایس االقالم .کتابخانۀ موک.

.256

 -63سوزنی سمرقندی،مومّد بن عوی )4662(.دیوان .تصویح ناصر الدّین شاه حسینی .تهران :امیرکبیر.
 -46ششن ،رمیان .)4633(.برخی از نسخ خطّی ناشناختۀ فارسی در کتابخانههای ترکیه .قسدمت سدوم .ترجمدۀ توفیدق
سبوانی .مجوّۀ توقیقات اسالمی .بهار و تابستان.

4و  .7ص.ص.437-422 .

 -56شمیسا ،سیروس .)4636(.سبک شناسی نثر .تهران :میترا.
 -54شیری ،قهرمان .)4623(.نثر فنّی دالیل و زمینههای شکل گیری .مطالعدات زبدانی بالغدی .پداییز و زمسدتان .

.7

ص.ص.54-26 .
 -57صاحبی ،مومّد .) 4622(.نگاهی به نامه نگاری در ادبیات عربی و تأثیر آن بر فن ترسّل فارسی ،بررسی و نقدد عتبده
الکتبه .کتاب ماه ادبیات.

 .72ص.ص.57-52 .

 -56صالوی ،نصراهلل .)4626(.کتابشناسی توصیفی منشآت ،مکاتیب و نامهها .کتاب ماه تداریخ و جلرافیدا .دی و بهمدن.
 54و  .57ص.ص.55-457 .
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 -54عراقی ،فخر الدّین .)4627(.دیوان عراقی .تصویح سعید نفیسی .تهران :کتابخانۀ سنایی.
 -55غزّالی ،ابوحامد مومّد .)4637(.مکاتیب فارسی غزّالی .تصویح عبّاس اقبال .تهران :امیرکبیر.
 )4636(.--------------- -53مکاتیب فارسی غزّالی .تصویح عبّاس اقبال .تهران :سنایی و طهوری.
 -52غفرانی ،عوی .)4625(.تاریخ شیعه در ماوراءالنّهر از سقوط سامانیان تا حموۀ ملول .فصونامۀ شدیعه شناسدی.

.44

تابستان .ص.ص.2-74 .

 -52فاضل ،احمد .)4622(.درآمدی بر سخنآرایدی و ظرافدتهدای معندایی در نفثده المصددور زیددری نسدوی .مجودۀ
پژوهشنامۀ ادبیات تعویمی .پاییز.

 .6ص.ص.444-473 .

 -53فراهی ،معین الدّین حاج مومّد(.بی تا) .معارج النّبدوه و مددارج الفتدوّه .نسدخۀ خطّدی دانشدکدۀ الهیدات دانشدگاه
فردوسی مشهد.

.245

 -36فردوسی ،ابوالقاسم .)4636(.شاهنامه .پژوهش جالل خالقی مطوق .تهران :سخن.

 -34فروزانی ،سیّد ابوالقاسم .)4634(.عول بنیانگذاری سوسوۀ مووّی آل مدازه در بخدارا .پژوهشدنامۀ تداریخهدای موودی
ایران .پاییز و تابستان.

 .4ص.ص.33-25 .

 -37هندوشاه نخجوانی ،مومّد بن فخرالدّین .)4334( .دستور الکاتب فدی تعیدین المراتدب .تصدویح عبددالکریم عودی
اوغوی عوی زاده .مسکو :فرهنگستان عووم شوروی.
 -36متنبّی ،احمدبن حسین.)4624(.چکامه های متنبّی .مترجم آرتور جان آربدری .ترجمدۀ اشدعار از عربدی بده فارسدی
موسی اسوار .تهران :هرمس.

 -34مجد ،امید و آیین ،الهه .)4623(.شدگردهای اسدتفادۀ سدعدی از آیدات قدرآن .فصدونامۀ سدبکشناسدی نظدم و نثدر
فارسی(بهار ادب) .سال پنجم.

اوّل .بهار .ص.ص.32-22 .

 -35مردانی ،فیروز .)4622(.ترسّل و نامه نگاری در ادب فارسی.کیهان فرهنگی .آبان ماه.

 .442ص.ص .62-46

 -33مصاحبی نائینی ،مومّدعوی .)4623(.تذکرۀ مدینده االدب  .تهدران :کتابخاندۀ مدوزه و مرکدز اسدناد مجودس شدورای
اسالمی.
 -32معین الفقراء ،احمد بن مومود .)4663(.تاریخ موّازاده در کر مزارات بخارا .تصویح احمد گوچدین معدانی .تهدران:
کتابخانۀ ابن سینا.
 -32المیهنی ،مومّد بن عبدالخالق .)4625(.دستور دبیری .تصویح سیّد عوی رضوی بهابادی .یزد :بهاباد.
 -33نسوى ،شهاب الدین مومد .)4626(.نفثه المصدور .تصویح امیرحسین یزدگردی .تهران :توس.
 -26نظامی عروضی ،احمد بن عمر .)4672(.چهار مقاله .تصویح مومّد قزوینی .لیدن :بریل.
 -24نفیسی ،سعید .)4644(.تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قدرن دهدم هجدری .تهدران :کتابفروشدی
فروغی.
 -27والۀ داغستانی ،عویقوی .)4624(.ریاض الشّعرا .تصویح سیّد موسن ناجی نصرآبادی .تهران :اساطیر.
 -26وطواط ،رشید الدّین .)4662(.نامه های رشید الدّین وطواط .تصویح قاسم تویسرکانی .تهران :دانشگاه تهران.
 -24هدایت ،رضاقوی خان .)4663(.مجم الفصوا .تصویح مظاهر مصفّا .تهران :امیرکبیر.
 -25هرودوت(.بی تا) .تاریخ هرودوت .ترجمۀ وحید مازندرانی .تهران :فرهنگستان ادب و هنر.

