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چکیده:
نفایس الکالم و عرایس االَقالم ،سندی از سلسلۀ آل برهان در بخاراست .سرران حنفر ذربه ا ایر
تبار ،ذناص شرع و حکوذت آن دیار را دارا بودند .ای کترا بره قلر نویسرندو و شراعر توانرا –
ذلقّ به افضل الشّعرا -رض الدّی احمد ب ذحمود ب احمرد سرمرقندی  ،ذعررو بره «خشّرا
نیشابوری» نگاشته شدو است .ظاهراً علّت ای شهرت ،پیشۀ هیزم فروش اجداد او و سب خلط برا
رض الدّی نیشابوری ذعرو است .به شهادت ای رساله ،خشّا در سال  346ق به صدارت دیوان
انشا ذنصو شد و نمونه ناذههای فضالی عصر را به همراو برخ ذفاوضات و ذناشریر و فرراذی آل
برهان تدوی کرد .از ای اثر نفیس که ذهر تأییدی بر جزالت و استواری بیان و قل اوست؛ تا کنرون
سه نسخۀ خطّ در دسترس قرار گرفته است .ای ذت  ،آراسرته بره شرواهدی از آیرات و روایرات و
اشعار تازی است .همچنی نام تعدادی از ب زرگان اد و سران سلسلۀ آل برهان را در خود دارد و به
سبک نثر فنّ و ذتکلّف رایج ذرسالت قرن هفت نگاشرته شردو اسرت .ترأثیر ایر نثررا ذصرنو ترا
آنجاست که حتّ «شمس ذنش »  -نویسندۀ رسالۀ پراهمیّت «دستور الکات ف تعیی المرات »-
در ذقدّذۀ کتابش از رض الدّی احمد به عنوان یک از استادان انشا یاد کردو است.
کلمات کلیدی :رض الدّی احمد ب ذحمود سمرقندی ،خشّا نیشابوری ،نفایس الکالم و عرایس
االقالم ،ذنشآت ،آل برهان ،سبک نثر فنّ قرن هفت
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مقدّمه
«ناذهنگاری و ذنشآتنویس » از گبشتۀ دور ،یک از ذهمتری انوا راههای ارتباط ذکترو ذیران
انسانها بودو است« .ذنشآت واژو ای است عرب به ذعن نوشرتجات ذنشریانه و ذترسّرالنه و نیرز بره
ذعنای صر ِ تصنیفات ،تحریرات ،ذراسالت ،ذکاتبات ،ذکتوبات و ناذههرا»(لغرتناذرۀ دهخرداذ لیرل
ذنشآت) که اذروزو به آن ناذهنگاری ذیگویند .ای ارتباط کالذر ذکترو  ،کر کر در درون خرود
ذشمول قوانی و آداب چندوجه شد .تا جای که در با شیووهای تنظی آن ،کتابهرای بسریاری
نگاشته شد و افراد فرهیخته و بعضاً ذتمایز در دربارها و ذناص دولتر  ،عهردودار تهیّره و تنظری و
کتابت ناذهها شدند .در ذیان آثار در دسترس ،قدیمیتری اثر رسالهای کوچک در چهل و پرنج بنرد
به نام«آیی ناذهنویس » است که بخش از کتا «ذتنهای پهلوی» ،تألیف «جاذاس جر دسرتور
ذنرروچهر جرر جاذاسرر » اسررت (نررکذ ترراریا ادبیررات پرریش از اسالم،تفضّررل ذ 842؛ ذتنهررای
پهلوی،جاذاس ج ؛ نگاه به ناذهنگاری در ادبیات عرب ،صاحب ذ  36؛ پیشینۀ ترسّل و ناذهنگاری
در ایران،رذضان ذ  .)111از ذجموعۀ ناذههای رد و بدل شدۀ ایران باستان نیز «ناذۀ تنسر» پرآوازوتر
است که بازذاندۀ از دوران اردشیر ساسان است و آن را تنسر – ذوبد ذوبدان اردشیر -در پاسرا بره
پادشاو طبرستان نوشته است(تاریا ادبیات پریش از اسالم،تفضّرل ذ  .)882البتّره شرادروان تفضّرل ،
قدیمیتری نمونههای ناذهنگاری ایران را سره قطعره پوسرتِ نوشرته از زذرانا شراپور اوّل ساسران
ذیداند(پیشی ذ  .)22-9اذّا ذت ناذه ای از هارپاک به کوروش ،برای تشویق جنگ با آسرتیاک -جرد
ذادری او -در دست است(نگ؛ تاریا هرودوت،هرودوتذ  .)71همچنی «در ایران پرس از اسرالم ،از
زذان که دیوان از عرب به فارس برگرداندو شد یک از کارهای کره دبیرران را بره خرود ذشرغول
ذیکرد تألیف و تدوی و یا جمعآوری رسایل خود و دیگران بود»(دسرتور دبیری،المیهنر ذ دوازدو)«
قدیمیتری دیوان رسایل فارس که اکنون در دست است ،ذجموعههای است که دو دبیر عال ذقام
اواسط قرن شش هجری از ذنشآت خویش ،جمع و ترألیف نمرودوانرد؛ رشرید الردّی وطرواط دبیرر
ذشهور خوارزذشاهیان  ...در ذجموعۀ «عرایس الخواطر و نفایس النّروادر و ابکرار االفکرار ،و دیگرری
همکار ذعاصرا رشید الدّی  ،ذنتج الدّی بدیع اتابک جوین  ،ذنش و صاح دیوان سلطان سرنجر
با ذجموعۀ عتبۀ الکتبه ( »1ناذههرای رشریدالدّی وطواط،وطرواطذ  21-79همچنری بررای آگراه
دقیق از پیشینۀ ذنشآت نویس در ایران پس از اسالم ،نگذ کتابشناس توصریف ذنشآت،صرالح ذ
 33-138و پیشینۀ ترسّل و ناذهنگاری در ایران،رذضان  ،پیشی ).
ّ -1
البته پر واضح است ،مقصود نشان دادن یک یا چند نامۀ افاضل نیست و گرنه مکاتیب فارسی ّ
غزالی با عنوان «فضایل
حجه االسالم» یک سده بر این ّ
االنام من رسائل ّ
مقدم است(نگ؛ مکاتیب فارسی ّ
غزالی) و مکاتبات برادرش احمد با عین
القضات و همچنین منشآت خاقانی نیز مربوط به سدۀ ششم یعنی همین دوره است.
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اذّا آنچه ذوضو پژوهش پیشا روست ،یک از ای آثرار نفریس گرردآوری شردۀ ذنشریانه« ،نفرایس
الکالم و عرایس االقالم» است که به نوع ذیراث نفیس سلسلۀ آل برهان در بخاراست و در اواسرط
قرن هفت ق تألیف شدو و تاکنون پژوهش واحد و گستردو در برا آن و ذللّرف فاضرلش« ،رضر
الدّی خشّا » صورت نگرفته است.
 -1سلسلۀ آل برهان :ورارود و نواح اطرا آن ،ذنطقهای وسیع برود کره در قرب

و بسرطهای

تاریا ،یا در تقابل با حکوذتهای ایران قرار ذیگرفت یا جزوی از تصرّفات آنهرا ذیشرد .در روزگرار
سالجقه که خود ،بخش از ای اقوام بودند ذانند قبل قبایل گوناگون در ایر پهنره ذیزیسرتند
که ترک زبان بودند و اختالفات ریشهای با ایران زبانان ذناطق همجوار داشرتند«.قبایرل ایرانر
زبان ،اساساً زندگ خَضَری داشتند .در صورت که قبایل ترک زبان ،اصوالً ذشرغول داذررروری و
شکار بودند که با طرز زندگ کوچنشین  ،رابطرۀ ناگسسرتن داشرت»(دسرتورالکات  ،تصرحی
علیزادوذ.) XI/8
نویسندو بعداً توضی ذیدهد که زندگ سفری و کوچنشین فاقد شررایط برود کره آبرادینشرینان
برای رشد و ترقّ فرهنگ داشتند که ای نیز ذربوط به نظام اقتصادی و طرز زندگ آنها بود .انتقال
دائم از ذحلّ به ذحلّ دیگر ،جنگ برسر تصرّ ذراترع و شرکارگاو و خصروذتهای قبیلرهای ذرانع
جدّی رشد فرهنگ بود.
اذّا رفته رفته – به دلیل ارتباطات وسیع و اختالط ای دو پیکرو -در ایر گسرترو خانردانهای اهرل
فرهنگ ظهور کردند «.در سدۀ  3و  7خاندان روحان  ،به نام آل برهران توانسرتند در کنرار قردرت
ذعنو ی ،قدرت سیاس زیادی نیز کس کنند و در جهت تحکری قردرت خرود قردم بردارنرد .ایر
خاندان با عناوی آل برهان ،بن ذازو و صدور بخارا ذعرو و ذشهورند» (آل برهران و روابرط آن برا
دول همجوار،راو پیما سروستان ذ  .)1وجه تسمیۀ ای خاندان به «آل برهان» ظاهراً ایر اسرت کره
بیشتر پیشوایان آن لق برهان الدّی یا برهان الملّه داشتهاند(نگ؛ دانشرناذۀ اد فارس ،انوشرهذ ج
1ذ  .)9سلطان سنجر(حکوذتذ  311-338ق) که همچون آبائش و نیز پادشاهان غزنوی ،خانردانهای
گوناگون ورارود را ذزاحم برای خود ذ دیدند ،از سیاست تفرقه بی آنها سرود جسرت .بررای ایر
ذنظور ،ذیان قراخانیان(آل افراسیا ) و آل ذازو(آل برهان) اخرتال افکنرد .هنگراذ کره او اذرارت
خراسان را بر عهدو داشت ،نخست حکوذت سمرقند را به خواهرزادو اش ذحمّد ارسالن خان واگربار
کرد و چندی بعد ذنص قاض القضات و عالیتری ذقام ذبهب را همرراو ریاسرت شرهر بره بررادر
همسر خود که روحان برجسته ای به نرام «عبرد العزیرز بر عمرر بر ذرازو» برود بخشرید (علرل
بنیانگباری سلسلۀ ذحلّ آل ذازو،فروزان ذ «.)1ای خاندان ترا زذران سرلطنت اولجایتو(سرنۀ -713
 ) 716برر جرای و بره ریاسرت حنف ّیرره براق برودو انرد و بعررد از آن از حرال ایشران چیرزی ذعلرروم
نیست»(لبا االلبا  ،یادداشتهای قزوین ذ ج 1ذ  .)663پس از زوال آنها ،فقیهان خاندان «ذحبوب »
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عهدودار ا ی کرس شدند .ای رساله همچنی  ،سهوهای برخ پژوهشگران را در تراریا ،ذبنر برر
سقوط آل برهان-در حدود سال - 317اصالح ذ کند( .به عنوان ذثال نگذ علل بنیانگباری سلسلۀ
ذحلّ آل ذازو ،فروزان ذ )33
 -3معرّفی محتوایی و ویژگیهای سبکی رسالۀ خطّی نفایس الکالم وعرایس االقالم
 -9-3مضمون رساله :ای رساله ،ذجموعهای از ذنشآت و تراوشات قلم گردآوری شردۀ «رضر
الدّی احمد ب ذحمود ب احمد سمرقندی» به نثر ذصنو است .او نمونههای از ذفاوضات
کتب و نمونه ناذههای فضالی حوزو و عصر خویش را در آن تبوی و تردوی کرردو اسرت.
وی کتا نفایس الکالم و عرایس االقالم را در سال  346ق ،در حالیکره صدرنشری ذسرند
انشا بودو ،تألیف کردو است.
ای کتا در دو بخشا ذفاوضات و اذثله(نمونۀ احکام و ذناشیری که بررای روزگرار نویسرندو قالر
ویژوای داشته) نوشته شدو است .قبل از ورود به ذت اصل  ،رض الدّی خشّرا ذقدّذرهای ،حراوی
آیات و روایات و اشعار عرب و فارس  ،به زبان فصی و ذنشیانه نوشته و در آن ،علّت ترألیف کترا
را درخواست «افتخار جهان» برای گرردآوری ناذره هرا و فرراذی « آل برهران» بررای جلروگیری از
پراکندگ و زوال آن به دست ابنای زذانه ،بیان کردو است.
در ای ذقدّذه که با تحمدیّه و یادکرد رسول اکرم(ص) شرو ذیشود ،خشّرا  ،بره زذران ترألیف –
سال  346ق – و احراز ذنص صدر دیوان انشا در همان سال اشارو ذیکند.
بخش اوّل که بیش از دو سوم نسخه را تشکیل ذیدهد؛ شاذل فرذانها و ذفاوضات صردور آل برهران
و ناذههای به صاح ناذان همعصر است .ای افراد نیز عموذاً از دودذانهرای کهر و اصریل بخرارا
بودواند و ذبه حنف داشتهاند .اساذ صدر جهان(عمر ب عبدالعزیز بنر ذرازو) و افتخرار جهران
برادر او ،سیف الدّی باخرزی و پسرش جالل الدّی  ،صدر الدّی تاج الشّریعه ،بهاء الردّی ذرغینران ،
ناصرالدّی اذاذزادو ،حبش عمید و غیرو ،در ذیان ناذهها دیدو ذیشود.
در بخش اذثله ،به ذناشیر و فراذی ذرسوم در ذبه حنف اشارو ذیگردد .در ذیان ای بخرش ،بره
فرذانهای در با احراز ذنص قاض القضات و چگونگ وقف و شرایط آن اشارو شدو است .احمرد
خشّا عالوو بر اینکه ذطالب در با نظام تولیّت ذدارس علمیّره -در قالر احکرام -ارائره ذیکنرد؛
اصطالحات ذرسوم رسم ذتولّیان و نظام علم -سیاسر آن روزگرار را عرضره ذیردارد و اطّالعرات
گرانبها و ذفیدی از ضوابط و روابط جاری آن روزگار به دست ذیدهد.
 -3-3سبک ترسّل رضی الدّین خشّاب نیشابوری
رض الدّی  ،در نفایس الکالم به شیوۀ نویسندگان چیرو دست قرن هفت قل ذیزند و کالذر نسربتاً
ذصنو و ذتکلّف دارد[ «.در] نثرهای فنّ ذتکلّف از قرن شش قمری به بعد ،به خوب پیداست که
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الفاظ و ترکیبات و ذعا ن وصف  ،روش سادو و ذوجز دورو های قبل را رها سراخته و راو خرود را در
ذسیر تکاذل که آن را به سوی سبک فنّ  ...پیش ذیبرد ،اداذه ذیدهد .به خصروص در آن قسرمت
که رشتۀ کالم به بیان توصیفات شعری ذیرسد که در آن نثر به وضوح با سبک زیباتر و فنّیتر انشرا
ذیشود» (ف نثر در قرن هفت ،خطیب ذ  )838و ای سیر تحوّل در اواخر قرن هفرت ق بره پایره ای
ذیرسد که وصف در نثر با فنّیتری نظایر خود در شعر برابر ذیشود و گاو از آن نیز در ذیگبرد .زیررا
که« نثر در پبیرش و به کارگیری ذختصّات لفظ و صنعت بر شعر پیش گرفرت و لغرتپرردازی و
عبارتسازی در نثر به غایت تکلّف رسید و رواج تمام یافت و آن را از روش طبیع خرود در بیران
ذعنا دور و ذنحر ساخت»(پیشی ذ.)169-141
اگر اینکه گفتهاند که«یک از علّتهای تکوی نثر فنّ  ،سروکار یرافت آن برا ذوضرو سیاسرت برودو
است»(نثر فنّ دالیل و زذینههای شکلگیری،شیریذ  )71ذقررون بره صرحّت باشرد ،نمونرۀ بریّ و
ذصداق ات ّ و اکمل آن ،همی رساله است .همچنی ای نثر نشران از ذعلوذرات وسریع و جاذعیّرت
نویسندو دارد.
 -1-8-8خشّا در ناذه نگاری همانند دیگر نویسندگان به نام ،به اقتضای ذوضو  ،به وفرور از آیرات
قرآن بهرو جسته زیرا «عالوو بر آنکه قرآن ذعیار فصاحت و بالغت است و شاعران و نویسرندگان برا
استفادو از آیات و احادیث توانای خود را در سخنوری به نمایش ذیگبارند ،با استشرهاد بره قررآن و
سخ ذعصوم تأثیر سخ خویش را افزون ذیکنند؛ زیرا استشرهاد بره قررآن دارای خاصریت قرانع-
کنندگ و پبیرش ذخاط است»(شگردهای استفادۀ سعدی از آیات قرآن ،ذجد و آیی ذ )39
ذثالذ اذّا چون با آنکه  ...داروخانۀ و شِفاءٌ لِما فِ الصُّدور ،عقاقیر برّ و بحر بیان را جاذع است که وَ ال
رَط ٍ وَ ال یاباسٍ الّا ف کِتا ٍ ذُبی ٍ ،راو نشینان سر بازارچۀ لَرِِ اِجتَمَعرتَ الجار َ وَ االِنرسُ ،دسرت
تشدّق از هنگاذهداری لَو نَشاءُ لَقُلنا ذِثلَ هبا ،باز نداشرتند(.نفایس الکرالم و عررایس االقرالم ،نسرخۀ
دانشگاو استانبولذ )88-86
 -8-8-8در ذواردی نیز از اشعار فارس ا شاعران ذثل فردوس  ،عراقر و حسرین نسرف اسرتفادو
کردو است:
فردوسی
اذّا چون با آنکه  ...داروخانۀ و شِفاءٌ لِما فِ الصُّدور ،عقاقیر برّ و بحر بیان را جاذع است که...
بررررر بررررام دانررررش همرررره رفتررررهانررررد
سرررخ هرچررره گررروی همررره گفترررهانرررد
(شاهناذۀ فردوس ذ )1/3
(نفایس الکالم و عرایس االقالم ،نسخۀ دانشگاو استانبول ذ )88
عراقی
ه باید که پرتو نور تجلّ از کنگرۀ ذقاصر جبروت به ذنظرۀ ذناظر ایشان درتابد تا ذوج ذزید
تحسّر گردد و حسرت بر حسرت بیفزاید.

بررراری بنگرررر کررره از کررره ذیمررران بررراز
برداشررت نقررا از رخ و ذیگفررت برره نرراز
(دیوان عراق ذ )613
(نفایس الکالم و عرایس االقالم ،نسخۀ دانشگاو استانبول ذ )118
حسینی نسفی
14و قل دُربار و خاذۀ گوهر نثار ایشان دررفع بیان شریعت و قمع بنیان بدعت آن اثرها نمودو است
که شمشیر آبدار ذلوک کاذکار دو اسره در گرد آن نرسیدو است و در عهد ذیمون ایشان که ذوس
خیر و ذیقات برکات بود با صدق لهجت
فرذرررران دو تیررررا شررررهریاران جهرررران
نررررروک قلررررر کمینررررره شررررراگردانت
(لبا االلبا ذ )132
(نفایس الکالم و عرایس االقالم ،نسخۀ دانشگاو استانبولذ )14
 -6-8-8تمثّل به اشعار عرب ذورد استفادۀ او نیز به بیش از صد ذورد ذیرسد .ذثالذ
منسوب به امیرالمؤمنین علی(ع)
...و ه در قدم اوّل بار اضطرار به دست العَجزُ عَ دَرکَ الِرادراکَ ادراک ( دیروان اذیرالمرلذنی ( )ذ
 )611بر سر دوراهۀ حیرت به ذنزل بیچارگ فرو گرفته شود.
متنبّی
بر زبان وارد و صادر و غای و حاضر ای ذثل سایر و طایر شدو .شعرذ
و العرررریش عرررریش الجاهررررل المجهررررول
و اخررو الدّرایرره و الکفایۀ(النّباهررۀ) ذتعرر ٌ
(ذتنبّ )184/4 .
(نفایس الکالم و عرایس االقالم ،نسخۀ دانشگاو استانبولذ )87
در ذیان ناذهها گاه ضر المثل و اشارات نوشتاری گویش آن ساذان را ه در هر سه نسخۀ اثرر،
توان یافت.
 -1-3-3استفاده از ضرب المثل
و در عهد ذبارک و ایّام ذیمون او جریدۀ ذکارم حات ط شدو و لکر ذع رایدو چون الف زایدو ب -
ذعن نمودو و زذانه خط نسیان الماضی ال یذکر 1در صفحۀ ببل و فضل و صحیفۀ نوال آل برذک
کشیدو(پیشی ذ )68
 -5-3-3نوشتار گویشی

ّ
العبودیة .گذشته یاد کردنی نیست و
 - 1ضرب المثل :الماضی ال یذکر و المستقبل ال ینظر ما فی الوقت یعتبر و هذا صفة
آینده چشم داشتنی نیست .آنچه در اکنون است اعتبار دارد و این صفت عبودیت است.
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 -1در گوش هوش ذخلصان فرو خواند که چرا قدر ای ذوهبت نمیشناسیت(نمیشناسید) و حقّ
شکر ای نعمت نمیگزاریت(نمیگزارید) و به چنی دولت قناعت نمیکنید که پیکرر جرالل و
قال اقبال و جوهر فضل و افضال و عنصر براعت و کمال(پیشی ذ )84
 -8از بضاعت ذزجاو تو استطاعت(کات زیر ای کلمه نقطه گباشته که از اشارات گویش به حسا
ذ آید ) .احرام آن ذیقات نیاید (.پیشی ذ )63
به طور کلّ از ویژگیهای نثر نفایس الکالم ذ تروان برهذ اطنرا  ،تناسر الفراظ ،سرجع و تروازن،
اقتباس از آیات و احادیث ،درج و تضمی اشعار و اذثلره اسرتفادو از صرنایع بردیع ذثرل جنراس و
طباق و ایهام و تنسیق الصّفات و غیرو اشارو کرد.
 -6دربارۀ نویسنده و آثارش
نام او در فهرست کتابخانۀ ذلک« ،رض الدّی احمد ب ذحمرود بر احمرد سرمرقندی» (فهرسرت
نسخههای خطّ کتابخانۀ ذلک،افشار و دانش پژووذ ج 4ذ 287؛ همچنی نگذ کشف الظّنّون ،حاج
خلیفه،ذ ج 8ذ  )1933و در فهرست دانش پژوو« ،رض الدّی احمد ب ذحمّرد (ذحمرود) بر احمرد
سمرقندی» (دبیری و نویسندگ ،دانش پژووذ  ) 31لکر شدو است .او را نیشرابوری یرا کاشران هر
خواندواند(عرفات العاشقی و عرصات العارفی ،اوحردی بلیران ذ ج 6ذ  1498؛ فهرسرت نسرخههرای
خطّ کتابخانۀ ذلک ،افشار و دانش پژووذ  .)283نوشتهاند کره همروزگرار و ارادتمنرد سریف الردّی
باخرزی ،و ذدّاح خواجه صاح دیوان و شاو غیاث الدّی بودو اسرت(ریرا الشّرعرا،والۀ داغسرتان ذ
 212؛ البّریعه،تهران ذ ج 9بخش دومذ  893؛ فهرست نسرخههرای خطّر کتابخانرۀ ذلرک ،افشرار و
دانش پژووذ  .)283گویند از اجداد وی کس هیزم فروش بودو و علّت لق خشّا دربرارۀ او همری
است (.عرفات العاشقی و عرصات العارفی ،اوحدی بلیان ذ ج 6ذ  1498و دهخدا لیل رضر الردّی
خشّا ) در بسیاری از کت و تبکروها که بخش را به او اختصاص دادواند ،وی را با همی نام تروان
یافت .اذّا در هیچیک به ای اثرا او«نفایس الکالم و عرایس االقالم» اشارو نشدو است.
نویسندۀ نفایس الکالم ب شک از پیروان ذبه حنف است .البتّه در آن روزگار در سمرقند و بخارا
نواح آن ساذان ،شیعیان به دلیل دوری از ذرکز خالفت ،با آراذش زندگ ذیکردند و قراخانیران برا
آنها به ذسالمت بودند(نگ؛ تارخ شیعه در ذاوراءالنّهر،غفران ذ  .)7-84اذّا القا به کار رفتره در ایر
رساله برای اذام ابوحنیفه ،ذهر تأییدی بر ای گفتار است ...«.بر ذبه اذام ذعظّ و ذقتدای ذقردّم،
سراج اذّت ،ذنهاج شریعت ،ابوحنیفره النّعمران بر ثابرت الکروف و اصرحا او رضروان ا علریه
اجمعی (»...نسخۀ ذلکذ )116به ویژو که «آل برهان پیشوایان ذبه حنف بودند که ذبه عاذرۀ
ذردم ذاوراءالنّهر به حسا ذیآذد»(علل بنیانگباری سلسلۀ ذحلّ آل ذازو،فروزان ذ .)78
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وی از بلغا و صاح ناذان عصر خود و به خشّا نیشابوری ذعرو برودو و عرالوو برر کترا نفرایس
الکالم و عرایس االقالم ،صاح "دیوان اشعار"ی ذشتمل بر هزار بیت بودو که ذتأسّرفانه از آن تنهرا
یک قصیدۀ دوبرگ براق ذانردو اسرت(نگ؛ دنرا،درایت ذ ج3ذ  .)131تربکرۀ هفرت اقلری دربرارۀ او
ذینویسدذ « افضل الشّعرا رض الدّی الخشّا  ،شاعری رفعت نصا بودو به عل ذعمار ذبان ذعان و
به فطنت آیۀ لطف یزدان و اشعارش جمله ذقبول و ذطبو است»(تربکرۀ هفرت اقلری ،رازیذ ج 8ذ
.)1113-1117
سخ اوحدی بلیان دربارۀ او ،ذهر تأییدی بر جزالت و صرالبت کرالم اوسرتذ «چمنر از رشرحات
فی شادا  ،عمّانا آلل چون چش گهربار یتیمانا پرآ  ،ذعدن جواهری چون لعل جانررور دلبرانا
خوشا  ،رض الدّی خشّا  ،از فضالی ذقرّرا ذشهّرا ذعرو ِ ذبکور است و احوالش بر صفای السرنه
و افواو ذسطور .گویند از آبای ایشان ،کس هیزم فروش کردو بودو ،بدی لق عَلَ شدو و او را نیرز
نیشابوری دانند وبعض از کاشان نشان دهند و به غایت کاذل عال  ،دانای توانا شمرند .چه در زذران
خود در جمیع علوم ،ذنفرد بودو و در اکثر صفات و اس و اصل به رض الدّی نیشابوریا [ذشرهور]،
ذشترک .ل هبا بعض وی را با او اشتباو نمودو ،هر دو را یک دانند و غالباً خطاسرت .از رضر الردی
خشّا نیز قری به هزار بیت به نظر قایل رسیدو .وی به روش خاقران سرخ ذیگویرد و برا کمرال
اسماعیل ذعاصر بودو و تتبّع طرز ایشان نیکو نمودو .شعرش اکثر در ذدح شاو غیاث الدّی [است] و
سخنانش همه یکدست و ذرصّع ،خوش لفر و پرذعنر [ اسرت .شراعری] ذرنقّ کاذرل ،بلنردگویا
قادربیرران اسررت و از جملررۀ جررواهر زواهررر درج فکرررت اوسررت»(عرفررات العاشررقی و عرصررات
العارفی ،اوحدی بلیان ذ ج6ذ  )1498و قری صد بیت از او نقل ذ کند .بعض نیز ،تک بیت ا لطیرفِ
ذشهوری را به او نسبت ذیدهندذ
که نیرزد ایر تمنّر بره جروا لر ترانر
چو رس بره کروو سرینا ارنر ذگرو و بگربر
(ریرررا الشّرررعرا ،والرررۀ داغسرررتان ذ  212؛
البّریعه،تهران ذ ج 9بخش 8ذ )893
شمس ذنش در ذقدّذۀ دستور الکات  ،از رض الدّی خشّا در کنار رشید الردّی وطرواط و بهراء
الدّی بغدادی و نور الدّی ذنش نام بردو است .و آنها را از استادان انشا دانسته(دسرتورالکات فر
تعیی المرات ،هندوشاو نخجوان ذ 9و )2و «ای یادکرد به گونه ای است که نشان ذیدهرد سربک و
شیوۀ نویسندگ او دیگر ذورد استفادۀ ابنای روزگار ،نبودو اسرت»(ذترون ایران ،بشرریذ  84و نفثره
المصدور،زیدری ذ  .)21احتماالً نسبت لق «استاد» از سوی شمس ذنش با ذالحظۀ رسالۀ نفرایس
الکالم و عرایس االقالما خشّا است.
 -1نسخههای رسالۀ نفایس الکالم و عرایس االقالم
از ای کتا  ،نسخهای در کتابخانۀ ذلک ،به شمارۀ  231ذوجود است .دو نسخۀ دیگر در کتابخانره-
های "ایاصوفیا" و "کتابخانۀ دانشگاو استانبول" کشرور ترکیره ،نگهرداری ذیشرود (.نرگ؛ دبیرری و
نویسندگ ،دانش پژووذ  31؛ دنا،درایت ذج 11ذ  )736که به همّت ذجتبر ذینروی بررای دانشرگاو
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تهران عکسبرداری شدو و به شرمارو فریل هرای  182و  ،836در کتابخانرۀ ایر دانشرگاو نگهرداری
ذیشود .ویژگیهای ای سه نسخه عبارت است ازذ
 -1-4نسخۀ ملک :در  189برگ  17سطری و اندازۀ  ،19 ×9/6به خط نسا ،با ویژگیهای ظراهریا
کاغب ترذۀ حنای و جلد رویۀ پارچۀ ذغزی کاغب ،در دو بخش اذثله و ذفاوضرات نوشرته شردو
است (فهرست نسخههای خطّ کتابخانۀ ذلک ،افشار و دانش پژووذج4ذ  .)287ذللّفان فهرست
دنا و فهرست نسا خطّ کتابخانۀ ذلرک ،تراریا کتابرت را سردۀ  9نوشرتهاند(پیشری و دنرا،
درایت ذ ج11ذ  .)736اذّا شواهد و قرای نشان ذیدهد که به احتمال زیاد ،باید در حردود سردۀ
 2یا پیش از آن ،کتابت شدو باشد .اذّا نام کات ناذعلوم است.
ای نسخه شاذل  89ذفاوضه و  88اذثله است .عناوی ناذهها در ای نسخه نسبت به دو نسخۀ دیگر
کاذلتر است .اشعار عرب و آیات اغل با شنگر نگاشته شدو و در ذرواردی برا سریاو و درشرتتر از
کلماتِ همردیف است .در ذواردی پاکشدگ و سیاو شدگ دارد .اذّا اغل روش و خواناست.
 -8-4نسخۀ ایاصوفیاذ ای نسخه با  183برگ در  11سطر ،وقف سلطان ذحمود خان شدو اسرت.
سال کتابت در ترقیمۀ نسخه  271ق لکر شدو و ذهر همی سلطان و شیا احمدزادو ذفرتّش
اوقا حرذی (فهرست دستنویسهای فارس کتابخانۀ ایاصوفیا،حسین ذ  )371لیل آن وجرود
دارد .نام کات ای نسخه نیز ناذعلوم است ( فهرست ذیکروفیلمهای کتابخانۀ ذرکزی دانشرگاو
تهران،دانش پژووذج  1ص 837و دبیری و نویسندگ ،دانش پژووذ  .) 31نکتۀ قابل لکر ای که
در ابتدای نسخه ،صفحۀ سوم ،نام کتا "نفایس الکالم ف التّرسّل" نوشته شدو است.
نسخه در اکثر ذوارد سیاو شدو و ای تاریک سرتاسری اوتار کلمات و حرو را گسسته و خوانش را
پر زحمت ساخته است .تعداد ذفاوضات و اذثله به ترتی 83و  12است.
 -6-4نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه استانبول(انیورسیته) :در ای کتابخانه به شمارۀ  ،1818ذضبوط
است که به همّت ذجتب ذینوی پس از تصویربرداری در کتابخانۀ دانشگاو تهرران بره شرمارۀ
 836نگهداری ذیشود(فهرست ذیکروفیلمهای کتابخانۀ ذرکزی دانشگاو تهرران ،دانرش پرژووذ
 837/1و دبیری و نویسندگ ،دانش پژووذ  .)31در ای نسخه نیز نام کات نیاذردو اذّرا ششر
ضم ذعرّف نسخه با ویژگیهای یاد شدو در باال ،ذطلب را اضافه ذیکندذ «ای کتا بره خرط
ذحمّررد ولوس ر و عیس ر  ،در سررال  296برره پایرران رسرریدو و کتررا التّرسّررل خوانرردو شرردو
است»(برخ از نسخههای فارس کتابخانۀ ترکیه،شش ذ .)123
خط ای نسخه بسیار روش و زیباست .به نظر ذیرسد استادی خوشرنویس آن را نگاشرته و تمراذ
فنون خوشنویس را در آن به کار گرفته است.
ای نسخه به جز چند ذورد فاقد عنوان است .و شاذل تعداد 61و  88از ذفاوضات و اذثله است.
 -3چند نکته

/11سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی  -23تابستان59

 -1-3خلط میان رضی الدّین نیشابوری ،شاعر معروف و خشّاب نیشابوری در کتب و تذذکرههذا:
صاح عرفات العاشقی لیل رض نیشابوری ذر نویسردذ«دیروانش قریر چهرار هرزار بیرت
ذعرو و ذشهور است و رسالۀ اخالق رض به نظر ذخلص رسرید و از ذصرنّفات اوسرت .و در
ذدح طمغاج خان غزل و قصاید غرّا گفته .بعض رض الدّی خشّرا را بره وی اشرتباو کرردو
اند»(عرفات العاشقی و عرصات العارفی ،اوحدی بلیان ذ  .)697تق الدّی ذحمّرد بررای رفرع
ای شبهه ،تفاوت سال ای دو را چنی بیان ذیکندذ « طرزشان به یک روش نیست و ذمردوح
ایشان ذختلف است و اشعارشان جدا .از جمله دیوان رض الدّی چنانچه گفته شد سه هزار و
کسری ذتعار است و ذشهور(».پیشی و نگ؛ ذجمع الفصرحا،هدایتذ  )373-373همچنری
«وی ذدّتها بعد از رض الدّی اوّل به عرصه آذدو است »(ریا الشّعرا،والۀ داغسرتان ذ .)212
(برای ذشاهدۀ ذواردی از ای خلط تراریخ نرگ؛ آتشرکدۀ آلر،بیگردل شراذلوذ ج8ص 329؛
البّریعه،تهران ذ  676/9/8؛ فرهنگ سخنوران،خیّاذرورذ  )623در ذیان پژوهندگان اذروز نیز ،از
خلط ای دو شخصیت سخ گفته و بر ضرورت جداسازی آنها تأکیرد کرردو انرد(نرگ؛ ذترون
ایران ،بشریذ  .)84به هر رو ،یک از آثاری که با قرای ذتعدّد چنی اشتباه را رفرع ذیکنرد؛
نفایس الکالم است که تصحی آن رساله بدی ذنظور سودذند است.
 -8-3بررسی تأثیرپذیری شمس منشی در دستور الکاتب از رضی الدّین خشّذاب :همرانطور
که گفته شد ،شمس ذنش در ذقدّذۀ کتا پر اهمیّت دستور الکات از رض الردّی خشّرا
به عنوان استاد انشا نام بردو است .اذّا تلویحاً ،خود را از تأثیرپبیری او ،ذبرّا ذ داند؛ «چره در
وقت انشای ای انوا  ،به تأذل هیچ کتا  ،جز کت لغت و تصحی لغرات احتیراج نیفتراد و از
ذضمونات ضمایر بلغا و ذخزونات خزای فصحا التقاط و اسرتنباط نکررد»( دسرتورالکات فر
تعیی المرات ،هندوشاو نخجوان ذ ج 8ص .)641همچنی کاتبان دسرتورالکات در دو نسرخۀ
خطّ از آن – در حاشیه -به عدم تأثیرپبیری صددرصد ذللّف از استادان ناذبردو اشارو کردو-
اند(نگ؛ پیشی  ،ج 8صص.)641-641
شمس ذنش در بیان شیوۀ ترسّل کات ذینویسدذ« و چون از جمع غای شرود بایرد کره ابتردای
ناذه به ذثل چنی بیت کندذ
الا ذررررا غررررا عنررررک اخرررروک یوذرررراً
و لرر ر یکترر ر الیررررک فقررررد جفاکررررا»
خشّا نیشابوری ای بیت را دقیقاً در همی ذوضع به کار گرفته است .وی در ناذهای با عنوان«ایر
رساله به نزدیک خواجه اذام شجا الدّی و خواجه اذام ذجرد الردّی و سریف الردّی تراج الشّرریعه
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فرستادو شد که در خدذت صدری به طر کیش به تماشا رفته بود»؛ دقیقراً از همری بیرت بررای
اظهار دلتنگ و شکایت از فراق استفادو ذیکند.
به بیان روش زرّی کو ذ «هیچ اثری از نظ و نثر نیست که به کلّ ابداع و بدون سرابقه و ذأخرب
باشد»(آشنای با نقد ادب ،زرّی کو ذ  .)131همچنی ویژگیهای را که شمس ذنش بررای کتابرت
عال و بینقص آوردو ،ذیتوان دقیقاً ذنطبق بر نرو نویسرندگ خشّرا در نفرائس الکرالم دانسرت.
بعض ازذحقّقان ،حتّ دستورالکات را اقتباس از اثر او ذیدانندذ«صاح کتا فارس دستورالکات
ف تعیی المراتر در دیباچره ذی گویرد کره ترتیر کترا را از ذنشرآت اسرتادان ایر فر ذثرل
رشیدالدّی وطواط و بهاءالدّی ذحمّد بغدادی و نورالدّی ذنش و رض الدّی خشّا اقتباس نمودو
است(».شرح حال رشیدالدّی وطواط،اقبال آشتیان ذ  766-4؛ نیشابوری در سمرقند،سرلیمان ذ )38
شاید چون «عالوو بر خصوصیات درون سبک و دوروای ،گاو تشرابه آشرکار ذعنرای  ،نشران دهنردۀ
ارتباط و تأثیر ذتون بر یکدیگر است»(ارتباط برون ذتن و درون ذتن ،...خلیل و دیگرانذ .)22
 -0معرّفی اجمالی بعضی از شخصیتهای نامبرده در نفایس الکالم و عرایس االقالم
 -1-3سیف الدّی باخرزی و پسرش جالل الدّی ذ «ذشرهور بره شریا العرال از عارفران و ذتصروّفان
بلندذرتبۀ نیمۀ اوّل قرن هفت هجری و از خلفای عار ذشهور ،شیا نجر الردّی کبرری اسرت .در
عال شعر فارس  ،رباعیات شورانگیز عارفانه و عاشرقانهاش ذوجر شرهرت اوسرت( ».سریف الردّی
باخرزی،افشارذ  )82بنابر تاریا ذلّازادو ذرقد او در بخاراست(.تاریا ذلّرازدو،ذعی الفقرراءذ  )41ایررج
افشار تاریا حیات او را بی سالهای  323-339ق ذیداند(سیف لردّی باخرزی،افشرارذ  .)68تراریا
دقیق وفات او از زبان ذولّف تاریا ذلّازادو «بیسرت و چهرارم لوالقعردو» اسرت(تراریا ذلّرازادو،ذعی
الفقراءذ  .)8به نقل نیز ذادو تاریا فوت او «ذقتدای زذانه» است(ذدینه االد ،ذصاحب نرایین ذ ج8
ص.)266
« جالل الدّی  ،پسر ارشد سیف الدّی است (» .سیف الدّی باخرزی،افشارذ  )43جالل الدّی ا شرهید
و ذطهّر الدّی (پسران شیا) در جهت قبلۀ تربت شیا سیف الدّی به خاک سرردو شردوانرد( تراریا
ذلّازادو،ذعی الفقراءذ .)46
 -6-3بهاء الدّی ذرغینان ذ شاعر و دولتمرد قرن هفت و اهل ذرغینان بود .از سوی پردر از خانردان
شیا االسالم فرغانه و از سوی ذادر از فرزندان طغان خان ،حکمران فرغانه ذحسرو ذیشرد(.تراریا
نظ و نثر در ایران،نفیس ذج 1صص )176-174او در عصر استیالی ذغول ذیزیست و به دادخواه
و راستگوی و پشتیبان از ذردم ب پناو شرهرت داشرت .بره سرب فضرل و دانشر کره داشرت در
حکوذت یَیسو( )343-331نوادۀ چنگیز به وزارت رسرید(.تاریا جهانگشرا،جوین ذ ج 1ص )889اذّرا
بعد به سعایت برخ از درباریان به دستور اذیر حبش عمید دربند شد و به فرذان او در ذیان نمدی
ییچیدو شد و آنقدر ذالیدند تا جان سررد( .هموذ ج 1صص)861-861
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 -4-3حبش عمیدذ وزیر جغتای ذغول است .بنابر قول رشیدالدّی فضل ا او از ذسلمانان اترار بودو
است .جمال الدّی قرش سقط الرأس حبش عمید وزیر را روستای کرذینۀ بخارا ذیداند و در اداذره
ذی نویسدذ وزیر ناذبردو ،پس از ذدّت اقاذت در دربار چغترای در ذوضرع االغروری بره حربش عمیرد
االغوی اشتهار یافت.وی از افراد غارتگر و بیرح ایشان بود(بایمت ا 1621 ،ذ  .)37تا جای که «در
عهد چغتای خان و وزیرش حبش عمید ذردم زحمتکش ذراوراءالنّهر و ترکسرتان کره از سیاسرت و
دولتداری آنان به جان آذدو بودند از روزگار طاقتفرسای خود به شیا ناذ و ذرورد احتررام ،سریف
الدّی باخرزی احوال خود را عرضه داشتند و او که ذردی عادل بود شرح ایر قصّرۀ جانسروز را بره
وزیر حبش عمید رسانید و وی را به باد انتقاد گرفت .ناذۀ شیا بره اذیرر ذنظروم برود» (ترکسرتان-
ناذه،بارتولدذ .)92
نتیجه گیریذ
«نفایس الکالم و عرایس االقالم» گنجینه ای ادب و نمودار نثر فنّر و ذتکلّرف از ذنشرآت نویسر ،
همچنی نمونه ای عال از ذغلق نویس قرن هفت است که ترا کنرون سره نسرخۀ خطّر از آن در
دسترس است .ای سندِ به جای ذاندو از «سلسلۀ آل برهران» ،دلیرل «شرمس ذنشر » ،نویسرندۀ
رسالۀ «دستور الکات ف تعیی المرات » برای اطالق عنوان «استاد » به رض الدّی خشّا است.
نویسندو در ای رساله نمونه ناذههای عصر خود ،به فضال و شخصیت های ادب و سران آل برهان به
همراو برخ ذفاوضات و ذناشیر و فراذی آل برهان را گردآوری و تدوی کردو است.
رض الدّی احمد که از فضالی عصر و زذان خود ،شاعری توانا و ذلقّ به «افضل الشّرعرا» برود ،در
برخ کت و تبکروها با رض الدّی نیشابوری اشتباو گرفته شدو و به همی دلیل به رضر الردّی
نیشابوری نیز ذعرو است.
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صفحۀ اوّل نسخۀ ایاصوفیا

صفحۀ اوّل نسخۀ ملک
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« .68نیشابوری در سمرقند»سلیمان  ،قهرذان( )1677ذجلّۀ ایرران شرناخت .پراییز .ش  .11صرصذ
.68-37
 .66تاریا ادبیات پیش از اسالم تفضّل  ،احمد( .)1673به کوشش ژالۀ آذوزار .تهرانذ سخ .
 .64تبکرۀ ذدینه االد ذصاحب نائین  ،ذحمّدعل ( .)1673تهرانذ کتابخانرۀ ذروزو و ذرکرز اسرناد
ذجلس شورای اسالذ  6.ج.
 .63دستور دبیری المیهن  ،ذحمّد ب عبدالخالق( )1673تصحی سیّد علر رضروی بهابرادی .یرزدذ
بهاباد.
 .63دیوان عراق  ،عراق  ،فخر الدّی ( )1678تصحی و ذقدّذۀ سعید نفیس  .تهرانذ کتابخانۀ سنای .
 .67ترکستان ناذه(ترکستان در عهد هجوم ذغول) بارتولد ،و.و( )1633ترجمۀ کری کشراورز .تهررانذ
آگاو .چ دوم.
 .62ف نثر در قرن هفت خطیب  ،حسی ( .)1633تهرانذ زوّار.
« .69دبیری و نویسندگ ».دانش پژوو ،ذحمّدتق ()1631ذجلّۀ هنر و ذردم .دی ذاو .ش  .111صص
.42-33
 .41فرهنگ سخنوران خیّاذرور ،عبدالرّسول( .)1641تبریزذ ب جا.
 .41ذجمع الفصحا هدایت ،رضاقل خان( .)1669به کوشش ذظاهر ذصفّا .تهرانذ اذیرکبیر 3 .ج.
 .48آتشکدۀ آلر بیگدل شاذلو ،لطفعل بیگ ب آقاخران(آلر)( .)1663بره کوشرش حسر سرادات
ناصری .تهرانذ اذیرکبیر .ج .8
 .46لبا االلبا  ،عوف  ،ذحمّد( )1663تصحی سعید نفیس  .تهرانذ کتابخانۀ اب سینا و حاج عل
علم .
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« .44شرح حال رشید الدّی وطواط» .اقبال آشرتیان  ،عبّراس( )1619نشرریۀ ارذغران .دی ذراو .ش
 .181صصذ .783-748
مقاالت:
 .1ذکاتی فارس غزّال (فضایل االنام ذ رسایل حجه االسالم) .غزّالر  ،ابوحاذرد ذحمّرد ()1638
تصحی عبّاس اقبال .تهرانذ اذیرکبیر .دوم.
 .8ناذه های رشید الدّی وطواط وطواط ،رشید الدّی ( )1662به کوشش قاس تویسرکان  .تهررانذ
دانشگاو تهران.

