
  ين همگرمجدالد و اشعار احوال جو دروجست
  اهللا خادمي روح

  محمدحسين كرمي

  چكيده
تـرين   در يكـي از مهـم  ، هفـتم  ين همگر از شاعران برجستة ايران در سـدة خواجه مجدالد

 ــ  زيست؛ دورانـي كـه از لحـاظ تـاريخ سياسـي      مراحل تاريخ اجتماعي و ادبي ايران مي
از ديدگاه تاريخ ادبي، مصادف با ظهور سعدي  ،اجتماعي مصادف با حملة مغول به ايران و

هاي ادبـي قـرن هفـتم مفيـد و     ان او براي شناخت جرياناز اين جهت مطالعه در ديو. است
  .شناخت تازه از زندگي و دوران او نيازي اساسي است

ايم از شخصيت و اوضاع و احوال زندگي مجد همگر تصـويري   كوشيده نوشتاردر اين 
ـ    نام، پدر و ن. ارائه كنيم د و مـرگ، سـفرها، مقـام و    سب، فرزنـدان، زادگـاه و نسـبت، تول

. ث مهم مقالـه اسـت  شعر او از مباح ديوانهمگر و معرفي كوتاه  شخصيت و هنرهاي مجد
ها، تـواريخ ادبيـات و    تذكرهبه مجد همگر،  ديوانبراي دستيابي به اين اطالعات، عالوه بر 

 .گردآوري و نقد شده است موجود اطالعاتمنابع گوناگون مراجعه شده و 

  .مجد همگر، زندگي، شخصيت، شعر فارسي، قرن هفتم :ها كليدواژه
  

 

 يات فارسي دانشگاه يزددانشجوي دكتري زبان و ادب. نويسندة مسئول 
 استاد بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز 
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  مقدمه .1
/ همگر معروف به مجد همگر شيرازي ) ديا محم(بن احمد اهللا تهبين خواجه مجدالد

در خدمت پادشاهان سلغُري فارس  گويشاعر پارسي) ق686ـ 607(يزدي / پارسي 
تـن از  عراي چند الش او ملك. نان را مدح گفته استو خاندان جويني مقرّب بوده و آ

مجـد همگـر   . بوده اسـت  زمان خودهاي ادبي داوريبعضي از اتابكان فارس و مرجع 
رغم شهرت و نفوذي كه در دوران زندگي خود داشت، در قرون بعـد، بـا اقبـال     علي

كم در حافظة  همگان به شعر شاعران بزرگي چون سعدي و حافظ، به جبر تاريخ، كم
فته هواخواهـان خـود را از دسـت    ر رنگ شد و شعر او نيز رفته جمعي مردم ايران كم

شناخت مجد همگـر  . نيست  هاي اندكي باقي نسخه شعر او جز ديواناز كه چنان؛ داد
تواند ما را در شناخت بيشـتر شـعر فارسـي در قـرن      و جريانات زندگي وي، مي

هاي شـعر   هفتم ياري كند؛ قرني كه با ظهور سعدي و مولوي از آبرومندترين سده
  .فارسي است

  ص، نام خانوادگي، لقب و كنيه، تخلنام .2
از   االلقـاب  في معجـم  داباآل مجمع، آمدهمجد همگر  نامترين مأخذي كه در آن  قديم

در  ق670ابـن فُـوطي، مجـد همگـر را بـه سـال       . اسـت ) ق723ـ 642(ابن فُوطي 
او . كرده است گوو رصدخانة مراغه در محضر خواجه نصير طوسي ديده و با او گفت

د، يعـرف  مبن محاهللا هبةين ابوسعد مجدالد«: ر را چنين ضبط كرده استنام مجد همگ
). 547 ، ص4 ، جمجمـع اآلداب ، ابـن فـوطي  (» بابن همكر الشيرازي الـوزير بالشـيراز  

جد همگر، با نقل سه رباعي از م سفينة تبريزدبن مسعود تبريزي، كاتب ابوالمجد محم
يـاد كـرده   » بن همگـر اهللا هبةين مجدالد«و » همگر اهللا هبةين مجدالد«از او با عنوان 

: 1889(اثـر اتـه    بادليان ةفهرست كتابخاندر  .)164و  88 ، صخالصـه ، تبريزي(است 
تر اينكه خود مجد نيز  از همه مهم .ذكر شده است) Hibat-allah(نيز همين نام  )524
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  :اي به نام خود اشاره كرده است در قطعه
  خــالصاص و چـــاكرـي خـــداعــ

  

ـــهب  ـــة احب اهللاةــ ـــكمـيـنـ   ابــ

  

  ـد هــزار حمــد و ثنــاـفـرست مي

  

ـــي   ـــر ب ــمختص ــف اطنـتكلّ   ـابـ

  

  )111، گ 8582، ن ديوانهمگر، (
  :هرچند مبهم، اين نام را آورده است ،اي نيز در قصيده

  به عمر ديموهبت رس نيكس ا  ز بنده گر به
  ابــوه زدــياز ا اهللا هبـةود ــب يرـب

  )180 ص ،ديوانهمو ،(
اهللا  هيبـت «از شاعري به نـام   )ق1024تأليف ( العاشقين عرفاتين اوحدي در الد تقي

توصيفات كلي و شاعرانة او . غير از مجد همگر دانسته است او را نام برده و» همگر
گر آن اســت كـه اوحـدي صـاحب ترجمــه را    نشـان » اهللا همگـر  هيبـت «فـي  در معر
بـديع فاضـل   «و » نساج قمـاش بيـان  « وصفهايي چونشناخته و از آن جهت به  نمي

غزلـي كـه اوحـدي از     .)4120 ، ص6ج ، عرفات ،اوحدي( تبسنده كرده اس» سخنور
به مجد همگر نسـبت داده   سفينة شمس حاجيهمگر آورده، همان غزلي است كه در 

  :هاي خطي ديوان او نيست شده و در نسخه
  ر پديــد آمـدـو نـام سحـ ـشـب وداع چ

  

ـ ـج  ـ ن و او را اثــدايي م ـ  ـ   دـر پديـد آم

 

انـد،   اهللا صفا كه دربارة مجد همگـر تحقيـق كـرده    چون سعيد نفيسي و ذبيحي قانمحق
ديـوان  قلعه بر اسـاس دو بيـت در    علي صفري آق. اند سكوت كرده» هبةاهللا«دربارة نام 

  :به اين ابيات است ويدانسته و استناد » اسماعيل«نام مجد همگر را  ذوالفقار شرواني
  ط نقطة دانـش قـوام ملّــت و ديــنـمحي

  

ـ ـد صـ مـدار مـركـز تأييــ    يـورت و معن
 

ـ ـست ـ ـوده كعب  اسمــعيلاب دانــشـة ارب

  

  كه هست حشمت او را زمانه كبش فـدي  

  

  ود و كــرم فخــر دودة همگـرـان جـجه

  

  كسـري  سپهر قـدر و شـرف شـاه تخمـة 

  

  )90 ، صديوان، ذوالفقار(
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شـاه تخمـة   «و » فخر دودة همگـر «به عناويني چون  ،با توجه به تصريح ذوالفقار او
از آنجا كه ذوالفقار با مجد همگر معاصر بـوده، قاعـدتاً    كه است  استناد كرده» كسري

، تنها »دودة همگر«از سويي، در ميان افراد . بايد شخصي معاصر خود را ستوده باشد
كسي كه واقعاً مشهور بوده و شايستگي چنين مدحي را نيز داشته، همانا مجد همگـر  

بر خالف آنچه ذوالفقـار   ـت كه اصوالً اين خاندان  ضمن اينكه بايد توجه داش. است
  ).11: 1387 صفري( اند آور نبوده هاي نام و خانوادهجز ـ قلمداد كرده

عـالوة  هب ،اند؛ همين قول ذوالفقار بايد گفت كه اين خاندان چندان هم گمنام نبوده
ران و نيز گفتة ابن فوطي و ديگـ  ،گفتة خود مجد در باب پدر و اصل و نسب خويش

اآلداب  مجمـع با مراجعه بـه  . عاستهمگي دالّ بر اين مد ـ كه در ادامه خواهد آمد ـ
نام فرزند مجد همگر اسـت نـه   » اسماعيل«توان دريافت كه  مينيز   االلقاب في معجم

ابن فُوطي اين فرزند مجد را نيز در زمان افتتاح رصدخانه مراغه ديده و . نام خود او
بـن همگـر   اهللا هبـة بـن  ين ابوالكرم اسـماعيل الد قوام«: است نامش را چنين ذكر كرده
بنابراين از آنجا كه ابـن فـوطي، هـم مجـد همگـر، هـم       » .الشيرازي الكاتب الشاعر

كـه از پـدر    ـالدين محمد حسـني را    الدين اسماعيل و هم برادرخواندة او شرف قوام
قول او اصح اقـوال   مالقات كرده، ـ ديگري است و در آينده از او ذكري خواهد آمد

البته در مورد ممدوحان ذوالفقار شرواني بايد گفت كه او مجـد همگـر را نيـز    . است
 ديـوان  340قصيدة صـفحه   كهچنان. ستوده است و با او ارتباط شاعرانه داشته است

  :در مدح مجد و ستايش شعر اوست »سيد«
ـ  ـر قطـ ـاگ فرستــمان مـيـره بـه عم  

  

ـ ـوگ    فرستــم  مـي رمانـر زيـره به ك

  

ـــوگــ ــيـر كلپت   لـمعنـــي از جهــرة ب

  

  فرستــم  دان مـي  زديك سـخـنـبه ن 

  

ـ ـز خــواجه مجـ     م شــرم بـاداـد دين

  

ـ ـك  ـ ـه از جه   فرسـتم  راوان مـي ـل ف

  

  )340 ، صديوان، ذوالفقار(
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» سـيد «اي در سـتايش   محتواي اين قصيده، مجد همگـر را بـه سـرايش قصـيده    
  :برانگيخته است
ـ جوتت كه ضميرـاي بحـر براع   ارناـه

  

ـ ـدائـم به عط  ـ ور ـا لؤلؤ منث   ...رستدـف

 

  تفضّــلمي كـه فـرستــاديم از رويـنظ

  

  فرسـتد  هاست كه خورشيد به گنجورزان 

 

  )538 ، صديوان، همگر(
  :اي در نقد شعر ابن همگر گويد ذوالفقار شرواني همچنين در قصيده

  مجد معشوق كه فرزند و مرباي مـن اسـت

  

  شـم هنـر و زبــدة اقــران باشـد   نـور چ 

 

مشعوف ضميرش    ددر سخن خجلت ابنــاي خراسـان باشـ     گرچه بر طرز عراق است 

  

 تزين سخنها غرض بنـده شكسـت او نيسـ   
  

  كاو وحيـد است و به از بنـده فراوان  
ــد   ورنه اين نظم كه او دارد و طرزي كه وراست ــوان باش ــة دي ــه پيراي ــاعران را هم   ش

 

  اشســـته و معنـــي پيــــراستهلفــــظ آرا

  

  غيـرت نابغـه و خجلـت حسـان باشــد     

  

  )165ـ164 ، صديوان، ذوالفقار(
تعبيري است كه ذوالفقار دربارة مجد همگر به كار برده و ظـاهراً بـه    »مجد معشوق«

تـر   كند و او را در شعر عراقي قوي اي كه به او داشته، چنين از وي ياد مي دليل عالقه
شود كه مجد پـرورش   د در اين ابيات معلوم مياز سخن سي. داند ي ميشعر خراسان از

اينكه اين پرورش چگونه انجام گرفته است معلوم اما  يافته و در حكم فرزند اوست؛
بنـابر  . انـد  مجد همگر و ذوالفقار شرواني نكـرده  ةاي به رابط ديگران نيز اشاره. نيست

  .ام كوچك مجد همگر ذكر نشده استن ديوان ذوالفقار شروانيآنچه گفته شد، در 
فرهنـگ  و  برهـان قـاطع  و  آتشـكده است كـه مؤلـف   » همگر«نام خانوادگي او 

اينكه بعضي شـغل  اما  .اند معني كرده» جواله و بافنده« فرهنگ سروريو  جهانگيري
مجـد از   ،خواهيم ديـد  كهچنان. اند صحيح نيست او را رفوگري يا جوالهگي دانسته

سرايي را در دربار سلغريان فارس آغاز كرده و تا پايان عمر  ديحهجواني شاعري و م
اي از  تـوان در زنـدگي او بـه پيشـينه     به شاعري و مداحي اشتغال داشته است و نمي

دباشـ
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اند و قطعاً پـدرش بـه ايـن       ظاهراً پدر يا نياكانش اين پيشه را داشته. رفوگري رسيد
د را ابن همگر، پسر همگـر و  وي در شعرش، خو كهچنانشهرت معروف بوده است؛ 

، اضافه بنوت يا پـدر  »مجد همگر«و عنوان ر  ازين. گاهي نيز مجد همگر ناميده است
  . و فرزندي است

ـ    . فـاق دارنـد  ين است و همه بر اين اتلقب او مجدالد وطي كنيـه او را نيـز ابـن ف
  .)547، ص 4، ج مجمع، ابن فوطي(ذكر كرده است » ابوسعد«

در شـعرهايش  . ص خاصـي نـدارد  تخل ،ري از شعراي ديگريابر خالف بس ،مجد
» مجـد «و » پسر احمد همگـر «، »پسر همگر«، »مجد همگر«، »ابن همگر«خود را 

ر كند نه در ابيات آخ الي شعر عنوان ميهالبته اين اسامي را بيشتر در الب. ناميده است
اشعارش خـود   نكتة ديگر اينكه او در متن. ص استكه معموالً محل قرار گرفتن تخل

ا بعضـي  آيد عنوان شاعري او باشد؛ ام نيز ناميده است كه البته به نظر نمي» رهي«را 
بعضي از  .)395 ، ص9) 2( ، جالذريعهطهراني،  : نك(ص اوست اند كه اين تخل گمان برده

شـناخته شـده؛ مـثالً نسـخة موجـود در      » ديـوان رهـي  «او با نام  ديواننسخ خطي 
ديـوان  «، در فهرست سابق كتابخانه به عنوان 612قم با شمارة كتابخانه مسجد اعظم 

  .معرفي شده است» رهي

  پدر و نسب  .3
 االحـرار  مـونس در . دانسـته اسـت  » دمحمـ «م ابن فُوطي نام پدر او را كه ديديچنان

كتابـت شـده در   (مجلـس   13092و جنگ كهن شمارة ) نگاشته شده در قرن هشتم(
بندي از مجـد همگـر   تركيب ،شوند مي شعار مجد محسوب كه از منابع كهن ا) قرن نهم

  :نامد مي» پسر احمد همگر«نقل شده كه در آن خود را 
  هر كي عاشق بود و باده خورد در هر جام

  

  يـاد عشـق پسـر احمد همگر گيـرد  

 

  )1103، مونسجاجرمي، (
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هاي كهـن   رهاند؛ اما در تذك محققين معاصر بر همين اساس نام پدر او را احمد دانسته
بيـت قبـل در نسـخة چـاپي و     . ياد شـده اسـت  » ابن همگر«فارسي از او با عنوان 

ي معتبر ديوان به شكل زير ضبط شده كه اگر هاي خط همچنين با تفاوتهايي در نسخه
  :بايد تنها به قول ابن فوطي اعتماد كرد صورت صحيح بيت همين باشد، مي

  درير گـهمگيالـن عـم و سخـنظاديـ  هر جامهركه عاشق بود و باده خورد در
  )483، ص ديوانهمگر، (

ـ  يبنابر گفتة مجد، پدر او از شعرا، محتشمان و بزرگان فضال ه عصر خويش بوده و ب
واسطة فضل خود، نزد پادشاهان زمان محبوب بوده و از آنان پاداش فراواني از زر و 

  :داشته است مركوب دريافت مي
يافتبه فضل اگر پدرم حشمت و  گشت سالطين عصر را محبوبكهچنان  بزرگي 
مـركوبفزوده  ام كه شاهانشبه چشم خويش بسي ديده   اند به تشـريف بـر زر و 

  )527 ، صديوان، همگر(
ل احوال پدر مجد معلوم نيست و در منابع نيز مطلبي در اين مورد نيامـده  شرح مفص

ر شده كه در منابع معتبر قديم بـه  ذك» يوسف«در بعضي منابع جديد نام جد او . است
  . نام او اشاره نشده است

داند و نسب خود  دار مي مجد در اشعارش بارها خود را از خانداني اصيل و نسب
   :كند رساند و به اين نسب افتخار مي را به ساسانيان مي

  هستم ز نسل ساسان نز تخمـة تكـين

  

  هستم ز صلب كسري نـز دودة ينـال   

  

  )288 ، صهمان(
  ل رعونت بود اگـر گـويمز نسل و فض

  

  سخن ببين و نظر كن به گوهر ساسـان 

 

  )360 ، صهمان(
ــرّم بــ  ـــان از دو معــ ـمك   نيـدم نزدش

  

  روانيـرهنگ و از نســل نوشيــ ـز فــ 

 

  )632 ، صهمان(
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بـر  . ديـوان  389و  375، 344، 323 اتين دست است اشـارات او در صـفح  ا و از
» بـن قبـاد  انوشـيروان «نويسـان او را از نسـل    ههـاي مجـد، تـذكر    اساس همين گفته

  : نوشته است تاريخ يزدعبدالحسين آيتي در . اند دانسته
وجود آمد كه پسـر را  ه اند كه انوشيروان را از دختر خاقان ترك پسر و دختري ب نقل كرده

   .)56: 1317آيتي ( هرمز و دختر را مهرنگار ناميد و يزد را به مهرنگار بخشيد

به  ل او، مهرنگار در اطراف يزد با حفر كاريزهايي بناي سه روستا را گذاشتبنابر قو
آيتي سپس در معرفي مجد همگـر بـا يـادآوري    . جردمهرنامهاي مهريجرد، هرميز و 
   :نويسد انتساب او به انوشيروان مي

رسـد و بـه    خين نسب او به انوشيروان مـي ه قول مورمجد را حسب و نسبي عالي بوده و ب
دختـر  » مهرنگـار «اسـت كـه از   » مهريـزاد «اين انتسـاب همـان وجـود    مؤلف راه عقيدة 

و مقدماتي تحصيل   به يادگار مانده بود و احفاد او داراي هوش و فراست بوده» نوشيروان«
  .)327 :همان(! در ثاني» مجد همگر«از نخست و » االسالم اعظم شيخ«اند؛ مانند  نموده

محمدبن احمد مهريـزاد از فضـالي قـرون چهـارم و     االسالم اعظم، ابوسعيد  اين شيخ
كه يزديها به داليل مختلـف از جملـه انتسـاب او بـه انوشـيروان، ارادت       پنجم است

  .انداي نسبت به او داشته ويژه

  همسر و فرزندان .4
مجد همگر همسر زيبا و محبوبي داشته كه در جـواني درگذشـته و فقـدان او تـأثير     

شده كه همـة ابيـات آن    بند سوزناكي اعث سرايش تركيبعميقي بر مجد گذاشته و ب
  : ر استرقيق و مؤث

  و جـان پاك ز آسيب دل تيرة خاكـاي چ
  ون استـر از آب زاللت چـت آن تـن پاك

  اي سهي سـرو در آن تختة سـروين تابوت
  قامت چست چو نورسته نهالت چون است

  )516 ، صديوان ،همگر(
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  :همسر اوست» سروسهي«و » پاكتن«كند كه آن  اشاره ميبند صريحاً  مجد در اين تركيب
  چون يكي را ز جگرگوشة خود بينم زار

  رمـبر سـر خاك تو گـريان بگدازد جگ
  مـادري افكند بـدين خواريـشان درد بي

  ر اثرمـشان كه منـت بـپدري آوخ از بي
  )518 ، صهمان(

انگر عالقـة خالصـانة   دي سروده كه نشات متعدسوگ او قطعات و رباعيهمچنين در 
به احتمال زياد اين زن، مادر دو پسـري بـوده كـه    . اش است مجد به همسر درگذشته

  :كند مجد در قطعة سه بيتي زير از آنان ياد مي
ــ ـــبن ــ ـده ب ــد مق ــت بمان   مير درگه

  

ــا  ــبنيپ ــ دــ ــةـعالق ـــس   رـه پس

 

ــ دو ــو را بن ــده زادهـت   ـيكــيد وـان

  

ــمرتةزاد  ــمبـغيو پ يضــــ   رـــــ

  

  ريـــخــدا بپذكيـــدو از بهــر نيــا

  

ـــوان  ــ كي ـــاز به ــر نير دو به   بش

  

  )572 ، صهمان(
د و دو نفر از آنان فرزنـد مجـ  . اند بر اساس اين قطعه، سه پسر تحت تكفل مجد بوده

از فرزندان مجد فعالً . اوست) پسراندر، ربيب(ي مرگ او و ديگري ناپسر همسر جوان
ين الـد  اشناس مانده و ناپسـري او شـرف  يگري نعيل شناخته شده و داين اسمالد قوام
اآلداب فـي   مجمـع اين سـخن بـر اسـاس قـول ابـن فـوطي در       . د حسني استمحم
دور و هـ   من اعيان«: گويد ين اسماعيل ميالد او دربارة قوام. است  االلقاب معجم و الصـ

» سني و كان أخـاه ألمـه  بن عبدالعزيز العلوي الحالدين محمد ممن شارك أخاه شرف
كند، انسـاني   ابن فوطي نقل مي كهچنان ،ينالد قوام ).483 ، ص3، ج مجمع، ابن فوطي(

االخـالق   كان كريمـاً حسـن  «: بزرگ بوده و در شعر و شاعري نيز دست داشته است
كتبت عنه بمراغه و ببغداد من شعره و شعر والده و . االصحاب الحجاب يجب لقاء سهل

بالحسـاب و عنـده    معرفةٌ حسنةٌو له  "قصد الرصد ذكر من"و له ذكر في . شعر اخيه
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ممـدوح   ،ين هم گفته شـد ا پيش از كهچناناين اسماعيل،  ).جاهمان(» بالتصرف معرفةٌ
. مـدح او سـروده اسـت   د قصـايد متعـددي در   سيد ذوالفقار شرواني هم بوده و سـي 

مجـد  (خـود   اي از رباعيـات جـد   داشته كه نسخه »اسحاق«ين پسري به نام الد قوام
ابـوالفرج  (سـراي معـروف    نويس دواوين چهار قصيده را بر اوراق سفيد دست )همگر

يز بـر آن  اي ن خوش نوشته و انجامه به خط) و عثمان مختاري ،قي، انوريروني، ازر
  . جامانده از روزگاران كهن استهاي به فرد از گنجينهبهسروده و اين نسخة منحصر

عالوه بر داشتن طبـع شـعر و    ،فرزندزادگان او نكتة ديگر اينكه مجد و فرزندان و
 ، ابـن فـوطي  ديـديم  كـه چنـان انـد و   به استنساخ كتب نيز مشغول بـوده  ،خط خوش

ـ   ياد مي» كاتب«ين را با عنوان الد قوام ا صـناعت يـا منصـب    كند كه نمايانگر حرفـه ي
ربـارة  د. )337: 1387ـ1386همو ؛ 105: 1376 افضليمير؛ 167: 1339براون :  نك(اوست 
مجـد   ني هم بايد گفت كه او از سادات علـوي و فرزنـد همسـر   ين محمد حسالد شرف

ـ    است كه پس از ل مجـد درآمـده و مجـد او را    ازدواج مجد با مـادر او، تحـت تكف
، در شـعر دسـت   ابن فـوطي گفتـه   كهچنان ،او نيز. پرورش داده و بزرگ كرده است

وت كرده و در جوار حضرت امام در بغداد ف ق684ين در سال الد شرف. داشته است
تـاريخ وفـات او   اي در مـاده  به خاك سپرده شده و مجد همگر قطعه) ع( د تقيمحم

  : سروده است
ــرف ــد شـ ــدين محمـ ـــيالـ   حسنـ

  

  ارــول و تـــاج تبـــــفخـــر آل رس 

 

ـــد ن ــه ب ــآنك ـــور ديـ ـــ   راــدة زه

  

ـــد پشــ  ـــوآنكــه ب ــرّارـت حي   در ك

 

ــ ـــن جه ـــزي ـــان غ   اـرور و دار فن

  

  وي ســراي امـن و قـرار   ـرفـت سـ  

  

  دهـقعــخ ذيـنبـــه سلــ ـروز يكش

  

  سال بر ششصـد و دو چـل بـا چـار    

  

ــدر س ــــراي امــ ـــارت بغــ   دادــ

  

ــدر ج  ـــوار جـ ـــ ــــواد ام   ارـام كب

  

  )577 ، صديوان ،همگر(
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 .)642 ، صهمـان : نـك ( ز به داشتن فرزند اشاره كرده استمجد در جاهاي ديگر ني
  :گويد در شرح حال خود مي اي نيز در قصيده

  چندي همچو اشك گرچه گيرند آستينم طفل 
  ـانـخ زيـر ماكيجملـه زيـر دامنـم چون فَرْ

  )342 ، صهمان(
 سـعيد نفيسـي  . دهندة آن است كه فرزنداني تحت كفالت خود داشـته اسـت   كه نشان

ـ ( شارسالة دلگعبيد زاكاني در  .نيز به اين نكته اشاره كرده است )1220: 1314(  :كن
اش  حكايتي طنزآميز در باب مجد همگر و همسـر سـالخورده   )4. 2. 11 ،همين مقاله

اسـاس و   از مجد همگـر داريـم، ايـن حكايـت بـي     آورده كه با توجه به شناختي كه 
  . احتماالً ساختة خود عبيد است

اآلداب فـي   مجمـع و ديگـر مـداخل    ذكـر مـن قصـد الرصـد    ماً اگـر كتـاب   مسل
اطالعات مفيدي در باب فرزندان مجد همگـر از آنهـا    ،بين نرفته بود از  االلقاب معجم

  .شد استخراج مي

  زادگاه. 5
تاريخ ( نويسندگان چون حمداهللا مستوفيبرخي . او اختالف است محل والدت ةدربار
 ص ،مانند بي نگارستان( ميرحسيني ،)117 ، صالسير حبيب( خواندمير ،)749 ، صگزيده
 ،)714 ، صروز روشـن ( صـبا  ،)422 ص ،جامع مفيـدي (افقي مستوفي ب ،)360و  359

) 962 ، ص2 )9(، ج الذريعـه ( آقـابزرگ طهرانـي   و )562 ص ،تذكرة شبستان(مدرسي 
 ،)176، ص تذكرةالشـعراء ( دولتشـاه سـمرقندي  مولد او را يزد و بعضي ديگـر ماننـد   

ص  ،5 ج ،عرفـات العاشـقين  ( اوحدي بليـاني  ،)210، صهفت اقليم(احمدامين رازي 
، 2ج  ،سـفينة خوشـگو  (خوشـگو  ، )185 ص، الخيال لطايف( عارف اصطهباناتي، )3285
 ، صالفصـحا  مجمع(هدايت  ،)1992 ، ص4ج  ،الشعراء رياض(واله داغستاني ، )622 ص
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داوری و  ،(158: 1190ت آدمیه  ۀزاد رکهن : از نقهل  ،االشذعهرخالصذة) کاشاني و ،(1115
 . اند ، شیراز و فارس دانسته(599   ،هالفصاح مرآت)شیرازی 

معاصران خود  میان ، درفزون بر چهل سال در شیرازي امجد همگر به سبا اقامت
خ معاصر او ابن فوطي صریحاً نهام او  مور. بوده استهمگر شیرازی مشهور به مجد 

خود مجد نیز در چند جا خود را مجد پارسهي  . کند ذکر مي« ابن همگر شیرازی»را 
 (:نامه  قابوسیا ) نامه کاووستاریخ کتابت در ماده. نامیده است

 آن يههد پارسهمجر داعیهش هدام چاکهک
 بسي شاه را و خسرو و کي که دیده است

 (691 ،  دیوان، همگر)
 :کلیله و دمنهکتابت  تاریخهمادو در 
 د پارسهي آنهش مجهت چهاکر و داعیهنوش

 يادت کرده است بر درش خویشکه چون سع
 د کلیلهه را بهه خهطيهت و پنهاب حکمهکت

 شيهرد از لهؤلهؤ ثمهیهن بیههن بهکهه در ثم
 (699 ،  همان)

 :کرده استو در جایي خود را از مردم شیراز معرفي 
 ر اوهر بکهفک نینشههده گشت گوشهتا بن

 یگرفته است رهرو شهیهمچون سخات پ
 شیبه سمع لطف که در روزگار خو بشنو

 ینشنو رازههیان سخن ز مردم شهس نیز
 (195 ،  همان)

 :نامیده است« حسّان پارس»ای در مدح اتابک ابوبکر بن سعد، خود را  و در قصیده
 اعمهالش  که حسن يشاه تیمحمد آ

 

 يحسّهان  دیآور دهیز خاك پارس پد 
 

 (190 ،  همان)

شهود معاصهران او دربهارۀ شهعر سهعدی و امهامي        همچنین در سؤالي که گفتهه مهي  
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از ايـن  . انـد  خطاب كـرده  )ر179 گ ،رباعياتهمگر، (» شمع فارس«ا اند، او ر پرسيده
گردد كه خود در دوران حيات در بين بزرگـان و شـاهان بـه مجـد      شواهد معلوم مي

او ابياتي است كه موهم اصـالت  البته در ديوان . شيرازي يا پارسي معروف بوده است
  :شيرازي اوستغير

  ترسـم از كنجـي كــراني قلتبـاني گــويدم

  
  

   
  ه از شيرازي آخـر از كجـايي قلتبــان   ـتو ن   

  
 

  شـود ورنـه بـه نظــمر ميقافيـه آوخ مكر

  
  

   
  روان كردمـي و طعـن آذربايجـان   ـمـدح ش   

 

  )347 ، صهمان(
شود كه مجد به شيرازي مشهور بـوده و تـرس آن    حتي از اين ابيات هم مشخص مي

برد و اين نشانگر عالقة مجد به داشته است كه كسي نسبت شيرازي او را زير سؤال ب
اي نكرده و نامي  گاه به مولد خود اشاره همه مجد همگر هيچ با اين. اين نسبت است

  . از شهر يزد نيز نبرده است

  تولد و مرگ .6
ق 607، سال تولد او را مجد همگر ديوانقطعة موجود در اصغر حكمت بنابر سه  علي

باره  ترين و مستندترين قول در اين صحيحق نوشته است كه 686تاريخ مرگ او را و 
ي به ااو در رباعي. سال زيسته است 79بنابراين مجد  .)169: 1339براون  : كن(است 

  :هفتادسالگي خود اشاره كرده است
  ب اسـتري كـه از او تا به فنا يك وجـ عم

  

   
  ـب اسـت ـراسر عجـاد و سـبـرديم بـه هفت   

  
 

ـ تـربـش عجـر مهــهـر مـه ز دگ   دمـدي

  

   
  !چه جاي حديث وصل و عشق و طرب است   

 

  )708 ، صهمان(
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چهارسالگي خود اشاره كرده و از عوارض پيري ناله سر اي ديگر به هفتادودر رباعي
  :داده است

  چون تير بدي قدم و چون گل رخسـار

  

  چون قير سـر زلف چـو مشكـين زنّـار  

  

  شد هر سه بدل به سـال هفتـاد و چهـار

  

  رم به كمان، گلم به خس، قير به قـار تيـ 

  

  )ر171گ  ،رباعياتهمگر، (
  : گويد براون ميادوارد . اند ين دانستها قان عمر او را بيش ازبعضي از محق

بـه شـهادت بعضـي از     ،ين همگر به سن كهولـت و سـالخوردگي رسـيده   در اينكه مجدالد
گويد؛ ليكن  ش از هشتاد ميدر يكي از آنها عمر خود را بي. محل سخن نيست ،رباعيات او

: 1339 بـراون (را تحقيقاً به دسـت آورم  مرا ممكن نشد كه تاريخ قطعي والدت و وفات او 
   .)169ـ168

و  )164 ، صفهـرس ، هـدايت (رضاقلي خـان هـدايت    التواريخ فهرسدر منابعي مانند 
 .اسـت ذكر شـده   ق695وفات او به سال  نيز )291: 1354مدرس :  كن( شاهد صادق

ي موجود است كه بر اساس آن مـدت عمـر او بـه نـود هـم      امجد، رباعي ديوان در
دانشگاه تهران نيز موجـود   894از ميكروفيلم  147اين رباعي در برگ . رسيده است

  :است
  چـون رعـد اگر چـه زارم از نالـة خـويش

  

   
  وز آه چو بـرق و اشك چون ژالـة خـويش     

 

  مـرــ ادي بپـام كـه تـا ز شـ   دهـصد پـر شـ 

  

   
  ـويشـــالة خـر نـــود ســـاز خـــرّمي عمــ   

 

ز به اين ربـاعي اسـتناد   ين كاشاني نيالد و تقي) پ24 ، گهتذكر(الملك شيرازي شعاع
  .)329: 1340 هدزا ركن :  كن(اند   كرده

در اصفهان درگذشت و در همان شـهر   686مجد سالخورده در هفدهم صفر سال 
تـاريخ مـرگ او را چنـين    هستان مجد، مـاد از دو ،بدر جاجرمي. به خاك سپرده شد
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  :سرود
  سال هشتاد بـود و ششصـد و شـش

  

ـ   ـهف  د ز م اه صفــر ـده بگذشتــه بـ  

  

  اـهان بــه دار بقـــد از اصفـــكــه شــ

  

  ل، مجــد ديـن همــگر   ـع فضـ ـمنب 

  

  )837 ، صمونس، جاجرمي(
را  االول همان سال دار فاني خود بدر نيز پس از مجد دير نزيست و در سلخ جمادي
ت او و امامي هروي و مجد وداع گفت و اين بار موالنا فخري اصفهاني در تاريخ وفا

  :تاريخ را سرودهاين ماد
ــ ــيخ اصح ــاب امـش ــرويـ   ـامي ه

  

  مجد همگــر كـه بـود صـدر كفـات      

 

  ـوسيرتـــــاجرمي نكــــدر جـبـــ

  

  به صـفاهان چـو در رسـيد ممــات     

 

  ائهـت و ستّمــــدر ثمــــانين و ســـ

  

  ه وفـات ـتنـد هـر سـ   به دو مــه ياف  

 

 )837 ، صهمان(

مربوط به ) شعاع 955( 9004 ةمجلس به شمار ةدر جنگ خطي محفوظ در كتابخان
كـه در آن سـال در    آمـده يازدهم، علت مرگ اين سه شاعر، طـاعوني صـعب    ةسد

  .اصفهان شايع شده است

  آرامگاه .7
اي  تـرين نشـانه   ك، به كوچ»مزارات«كتابهاي موسوم به با مراجعه به چندين جلد از 
نويسان نيز به محل  نويسان و ترجمه كدام از تذكره هيچ. از محل دفن او برخورد نشد

ام پايان عمـر را در اصـفهان بـوده و در    اند، فقط گفته شده كه اي ه نكردهدفن او اشار
  .هاي ذكر شده در بخش پيشين، مؤيد آن استتاريخجا نيز درگذشته است و مادهآن

  اقرانشاگردان و  .8
هـا   مجد را از شعراي معاصر، همنشينان و دوستان نزديكي بوده است كه در تذكره
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در ذيل به نام سه تن از آنـان   است؛او ياد شده » اقران«و » شاگردان«از آنان به 
  : شود اشاره مي

: 1347قبـال  ا؛ 130 ، صتـذكره ، دولتشاه؛ 74 ، صآتشكده، آذر(ين جاجرمي بدرالد .1
ــفا ؛ 537 ــلطنه؛ 559 :1373ص ــع، اعتمادالس ــفي؛ 118 ، صمطل ــائف، ص ؛ 288 ، صلط

دربارة چگونگي شاگردي بدرالدين در محضر مجد همگـر  . )271 ، صسـلم ، كازروني
حضور ايـن دو در خـدمت خانـدان جـويني در     اما  اطالع مستندي در دست نيست؛

ز ين و عطاملـك جـويني حـاكي ا   الـد  ين، شمسالدسرايي براي بهاء اصفهان و مديحه
 بدر جاجرميسن و مرتبة شاعري مجد از از آنجا كه . همراهي و همنشيني آنان است

  .اند جاجرمي را شاگرد مجد همگر دانسته ،نويسان تذكره اغلبفراتر بود، 
: ويسـد ن در باب او مي )939، ص مجمع(هدايت  .)فريد اصفهاني(فريدالدين احول  .2
وي را فرزنـد  نمود كه بيشـتر مـردم    ميگويند چنان در تربيت و تعليم او بذل همت «

الملك شـيرازي   شعاع .)328: 1317 آيتي ؛271: 1341 خاضع : نيز، نك(» .مجد شمردند
در باب رابطة فريد احول و مجد همگر اعتقادي ديگر دارد و روايتي حاكي از توهين 

 : نـك (فريد احول به امامي و مجد همگر نقل كرده كـه در منـابع ديگـر نيامـده اسـت      
از اين دو شاعر، در اشعار خود  يك با اين حال هيچ. )پ102 ، گتذكره، الملك شعاع

صورت همزمان در دربار  سرايي آنان به حضور و مديحهاما  اند؛ نامي از يكديگر نبرده
  . اتابكان فارس مسجل است

 ، در شرح حال اثيرالدين عبـداهللا )712گ ( االشعار خالصةتقي كاشي در  .اثير اوماني .3
شـناخته   در ميـان منـابع   .اوماني، او را از اقران مجد همگر و امامي هروي دانسته است
. شـود مـي همگـر اشـاره    شده، اين تنها جايي است كه به نسـبت اثيـر اومـاني و مجـد    

 ايـن بـاب ننمـوده و از كنـار آن     حان ديـوان اثيـر اومـاني تحقيقـي در    االسف، مصح مع
  .اند گذشته
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  سيما .9
همگر  بنمجدالدين«: كند سيماي او را چنين وصف مي ابن فوطي ،ه شداشار كهچنان

را در محضر موالنا نصيرالدين طوسى ديدم، پيرى خوش سيما و با محاسـن بلنـد و   
  .)289: 1354س مدر: از نقل(» نيكو بودصورتى خوب و خلقى 

  سفرها .10
. سـياري اسـت  شاهد تالطمات ب ر، به سبب وابستگي او به دربارهازندگي مجد همگ

يافتن  وبا سقوط يكي و روي كار آمدن ديگري، شاعر مجبور بود براي امرار معاش 
قطعـاً ايـن   . سـفر كنـد   ديگـر  شـهري كسي روي بياورد و بـه   ممدوحي جديد به هر

ان بـر  محقق. او تأثير بسزايي داشته استها در زندگي مجد و روش شاعري جايي هجاب
لف در ديوان او موجود است، مسير زنـدگي او  اساس اشعاري كه در مدح امراي مخت

، زندگي و سفرهاي مجد همگـر را بـه   گنج سخناهللا صفا، در  ذبيح. اند را ترسيم كرده
باشيدنگاهش بيشتر شيراز بـود و در آنجـا در خـدمت اتابكـان     «: كند ايجاز بيان مي

ال حكومـت  برد و از جملة وزيران و عامالن آنان بود و بعـد از زو  سلغُري به سر مي
» برگشـت  آن خاندان به كرمان و اصفهان و بغداد و خراسان رفت و بـاز بـه شـيراز   

خود دربارة بازگشت نهايي به شيراز مطلبي  تاريخ ادبياتصفا در  ).466: 1374 صفا(
را اصـالح كـرده و صـحيح نيـز      گنجينة سخنننوشته و ظاهراً سخن پيشين خود در 

  .همين است

  سفر به شيراز .1 .10
ويسـي، از  همچـون شـاعري، دبيـري و خوشن    ،جد پس از كسب دانش و انواع هنرم

راهي شيراز شد تا در دربار سالطين سلغري، هنـر  ) يزد به گفتة بعضي،(موطن خود 
هـاي بعـد از   ارس در آن زمان از معـدود پناهگاه دربار اتابكان ف. خود را عرضه كند
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اي قـرون   ستي دربارهاي افسـانه دوحملة مغول بود كه هنوز رسم شاعرنوازي و ادب
طلب نام و نان به اين بارگاه گذشته را در خود حفظ كرده بود و شاعران بسياري در 

در  كردند و سرودند، آثار خود را به نام آن پادشاهان مي جستند، مديحه مي ب ميتقر
  .گرفتند ها و صالت ارزشمندي ميقبال مدايح استوار خود پاداش

ن زنگي رسـيد و بـه   ر آراسته بود به خدمت اتابك ابوبكر سعدبكه به چندين هن مجد
ي رسـيد و تـا پايـان عمـر     يعراالشـ  سرعت مدارج ترقي را طي كرد و به سمت ملك

كـه   667ت و بزرگي زيسـت و تـا سـال    تابكان فارس در دربار آنان به عزا ةسلسل
كوتـاه   پـس از  .)1215: 1314نفيسـي  (حكمران مغول به فارس رسيد در شيراز ماند 

شدن دست پادشاهان سلغري، مجد همگر به حكمرانان مغول فارس پيوسته اسـت و  
يكي از ايشان به ديدار او رفته و از وي در زادن خود شعر خواسته است كه مجـد از  

و او را بـه  ) 528: 1373 ؛ صـفا 1215: 1314نفيسـي  (كنـد   ستايش او شانه خالي مـي 
  :دهد سعدي حواله مي

   يوـن شعر روان جمشهور سخ يسعد از
  زمزم مةل است و دلش چشـفض ةكعب واك

  پس نيگرفته است كز شيپ يبنده ره نيا
  د ذمـكن هـنيدح و نه از كـر كند مـمه زـن

  )306 ، صديوان ،همگر(
فراز و  اين دوران، روزگاري پر. اقامت مجد در شيراز بيش از چهل سال طول كشيد

عهد و  ك خواجگان و نديمي سلطان و ولينشيب در زندگي او بود؛ از زندگي در سل
ديـوان  . …عهد و گرفتن صالت ارزشمند تا زندان و دوري و طـرد و  نردبازي با ولي

هاي مجد و تقاضاي بخشش، باريابي و حتي است از شرح اين وقايع و گرفتاري او پر
  با مطلع  قصيدة حبسيه. دانرهايي از زن

 زوالهـبـر من زمانـه كرد هنـرها همـ 

  

  ز غم بريخت خون جوانيم چرخ زالو 

 

  )284 ، صهمان(
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ترين قصايد اوست كه در زندان و زماني كه شش مـاه را در حـبس    يكي از سوزناك
مجد در اين قصيده به وضعيت حـبس و جفاهـايي كـه بـر او     . گذرانيده سروده است

ايان از كند و در پ هاي خود نيز در آن ياد ميپردازد و از محاسن و نيكي رفته است مي
  .كند شاه تقاضاي بخشش مي

  روز، شبنشنـاسم زشش ماه شد كه مي

  

  وبالرسـم كه اخترم به سـر آيد در اين ت 

 

  )287 ، صهمان(
سالگي او يا انـدكي بعـد از آن يعنـي در حـدود     اين واقعه در سياو  خودبنا بر گفتة 

ر تهمت حاسدان بن زنگي بر اثبن سعدو به فرمان اتابك ابوبكر ق638ـ637 هايسال
  :اتفاق افتاد

  عمرم ز سي گذشت و نگشتم به عمر شاد
  ان در فـراق رفت و نديدم رخ وصـالـج

  فصـل ربيع عمـر چو سي سـال بود رفت
  زان باقيم چه سود اگر هست شصت سال

  )288 ، صهمان(
ابـوبكر بـن سـعد يعنـي خواجـه      و عاقبت مجد با سرودن قصيده حبسيه بـه وزيـر   

شد و شفاعت او را درخواست و بعيد نيست كه از همين راه بعـد   اكر ملتجين ابوبفخرالد
ـ 527: 1373 صـفا (و زندان رهايي يافته باشد از حدود شش ماه بند  كاميابيهـا و   .)528ـ

ناخوشايند بود و بـدين   آورد، براي بسياري از اهل دربار اقبالي كه در شيراز به او روي 
. گرفـت  شمنان خـويش قـرار مـي   حاسدان و دهاي توزي سبب مجد هميشه آماج كينه

افتاد و مجد  شد و اتفاقاً بسياري از اين سعايتها كارگر مي هاي فراواني از او ميبدگويي
جالب اينجاست كه در هيچ كدام از اشعار او دقيقاً تهمتهـايي  . گرديد مغضوب شاه مي
كند چنان  دان بيان ميكند؛ مطالبي را هم كه از زبان حاس اند بازگو نمي را كه به او زده

ـ 346 ص ،ديـوان  : نـك ( بوده باشندت كه باعث گرفتاري و عذاب او نيس و ايـن   )347ـ



  55آينه ميراث / 132

كه مجـد از شـرح    بودهچنان زشت و دور از شأن شايد به خاطر آن است كه تهمتها 
بعد از طي شدن روزگار اقامت در پـارس و پيوسـتن بـه    . آنها اجتناب ورزيده است

  :كند خود ياد مي ةگذشت چنين از ،خاندان جويني
  ز مـن حكايت پارين مپـرس و آن اكرام

  ال بيـن و اين بيـدادـز مـن شكايت امس
دم ز توفُّر كه كس چو بنده نبود چنـان بـ  

  چنان شدم ز تحسر كه كس چو بنده مباد
  ز خـاك پارس زالل چنين سخن مطلب

  كه نـايد آب ز سنـدان و روغـن از پوالد
  )224 ، صديوان، همگر(

را بـراي   ــ  سـراب  ـ پارس ةبعدها در دوران دوري از شيراز، بارها مقلوب كلم ،او
: 1313نفيسـي   : نـك ( پارس را مانند سرابي دانسته اسـت  توصيف پارس به كار برده و

1057(:  
ـ      لبــمهـبه ديـار خــود ارچــه تشن

  

ــ    امـد مقـــرا اميـــست آنجـــا مـــني

 

  قلب نام خود اســت پـارس كنــون

  

ــ  ـــتشن ـــه را ك   ود در او آرام؟ـي ب

 

  )601 ، صديوانهمگر، (
  :دهد چنين شرح مي و سالها بعد نوميدي خود از فارس را اين

 ال شـد كه طــالع مــنـخدايگانا ده س

  

  ز دور چرخ بجز كوب و انقالب نيافت 
 وة سراب نيافتچو قلب نامش جز عش خاكشطمع ز پارس از آن برگرفت كز

  )529 ، صهمان(
مـارت  به ا ق667كه به سال (اي در مدح انكيانو نويين مغول  آنجا كه مجد قصيده از

يعنــي در ســن  ،م اســت كــه او تــا ايــن ســالســروده، مســل )شــيراز منصــوب شــد
  .زيسته است در شيراز مي ،سالگي شصت
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  سفر به كرمان .2 .10
شاهان مجد همگر پس از خروج از شيراز راه كرمان را در پيش گرفت و به دربار پاد

  .قراختايي كرمان پيوست و در اشعاري الغ تَركان را مدح كرد
  امـانزمين به امن شد آراسته زمان به

  

  به يمن دولـت فرماندة زمـين و زمـان   

 

  خالصة حركات سپهـر عصـمت ديـن

  

ـ اوة ملكـاـنق    تَركــان ان الُــغ  ـت جه

 

  )353 ، صهمان(
د و مـادر سـلطان   الـدين محمـ   قطـب  ين قتلغ تركان، همسرالد اين الغ تركان، عصمت

از فرزند خود حجاج در بـين   حجاج از پادشاهان قراختايي كرمان است كه به نيابت
مجـد را در مـدح او غزلـي    . بر كرمان حكمراني كرده اسـت  ق681تا  655هاي سال

  :است با مطلع
  اي به اصل پاك و گوهر بر شهانت برتري

  وي بـه رفعـت آستـانت آسمـان مشتـري
  )478 ، صهمان(

به نـام ظهيـر مسـتوفي هـم     » كريم كشور كرمان«در سفر به كرمان در پي جلب نظر 
سالگي در آن روزگار مجد در سن چهل. افتاده و يكي دو قطعه براي او سروده است

  :برد به سر مي
  تدم لذـالم كـه نستـت ز سـگذش لـچه

  و خورد و ز آسايش و ز آب و ز نان  ز خواب
  )360 ، صهمان(

ايـن  . به سر برده اسـت هايي است كه در خدمت شاهان سالگي نيز سالمنظور از چهل
صـورت گرفتـه    ق669تـا  ) انتصاب انكيانو به امارت فارس( 667هاي سفر بين سال

اي براي او سروده و چون  بوده كه مجد قصيده ظاهراً به خواهش همين انكيانو. تاس
ديده، مداحي او را به سعدي  ساعد نميپس از آن شرايط را جهت شغل ستايشگري م
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سپرده و راهي كرمان شده است و چون در كرمان مورد قبول اهل ديوان واقع نشـده  
تـاريخ  همجد در مـاد . راهي اصفهان شده استظهير مستوفي را هجو گفته و از آنجا 

را ذكر كـرده   669د جويني، صريحاً تاريخ براي بهاءالدين محم نامه سلجوقاستنساخ 
  .دهد ترين تاريخي است كه خبر از حضور او در اصفهان مي اين قديم و

  سفر به اصفهان .3 .10
و انـدكي قبـل از آن در   ) نامـه  سـلجوق سال كتابـت  ( ق669م است كه مجد در مسل

مجد . اي از بازگشت او به شيراز وجود ندارد اصفهان بوده و از آن تاريخ به بعد نشانه
ين محمـد قـرار   ر شمار نديمان و خاصـگان بهاءالـد  د همگر پس از سفر به اصفهان،

خـان و  و بـه حـدي بـاال گرفـت كـه اغلـب مور      گرفت و انس و الفـت بـين ايـن د   
 ، صتاريخ، مستوفي(اند  ان وي را از ندماي خواجه بهاءالدين محمد شمردهنويس تذكره
 سرانجام در ساية توجـه و  .)1335 ، صمجمع، هدايت؛ 68 ، صحبيب، خواندمير؛ 749

مجـد اشـعار   . ديوان جـويني قـرار گرفـت    د صاحبالدين محم خواجه شمسعنايت 
از اشـعار مجـد چنـين    . پرور سروده است متعددي در مدح اين وزير اليق و فرهنگ

اي  مجد در ضمن قطعـه . ديوان بدنام كرده بودند آيد كه زماني وي را نزد صاحب برمي
  : كند  به اين موضوع اشاره مي

  انـدساختهافترا كهحديث بنده و اين

  

  توانم باز ز بس خجـالت، گفتـن نمي 

  

  )583 ، صديوانهمگر، (
سفري به مراغه كرد و در رصدخانة مراغه حضور يافـت و بـا    ق670مجد همگر در 

  .بسياري از بزرگان عصر از جمله خواجه نصير طوسي ديدار كرد
كومـت  حان، مجد همچنين براي ديدن عطاملك جويني كه پـس از زوال عباسـي  

سفري به بغداد كرد و مـورد تكـريم او قـرار گفـت و در مـدح وي       ،بغداد را داشت
. او سفري نيز به خراسان داشته و مدتي نيز در آنجا مقيم بـوده اسـت  . اشعاري سرود
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او . ون، توس و مشـهد وجـود دارد  هايي از حضور در شهرهاي ت در ديوان وي نشانه
  :شده و ازو به بزرگي ياد كرده است ي بر سر مزار فردوسي نيز حاضرحت

  شـاددر توس شدم ز خاك فردوسي

  

  رديم بسي حـديث فـردوسي يـاد ـك 

 

ــ ـــــان نغـداد سـخن   دادردوسيــز ف

  

  صـد رحمـت بر روان فـردوسي باد 

  

  )پ124 گ ،رباعياتهمگر، (
مجد، در مدت اقامت در خراسان، اشعاري چند در مدح عزالدين طـاهر فريومـدي،   

  .ر خراسان سرودوزي

  مقام و شخصيت مجد همگر .11
و از   اند، شخصيت او را سـتوده  د كردهبيشتر كساني كه در آثار خود از مجد همگر يا

شـده بـر     تنها ايرادي كه بر او گرفته. اند منشي و استادي و فضل ياد كرده او به بزرگ
دي و امـامي  اي بين خـود و سـع   اساس داستاني است كه در آن، مجد همگر مقايسه

كـه  از اين. هايي پـس از او شـده اسـت   ضـ هروي انجام داده كه باعـث برآمـدن اعترا  
نويسان، و هم مواردي كـه در اشـعار او    بگذريم، هم يادكرد بزرگي او در كتب تذكره

   :به قول سعيد نفيسي. خورد مؤيد اين قول است، به وفور به چشم مي
و بزرگ بوده اسـت و گـرد خصـال ناپسـند      از سخنان وي كامالً هويداست كه مردي قانع

شـمرده و   گرديده و مردي و مروت و قناعت و سخا و گذشت را صفات پسنديده مـي  نمي
   .)1117: 1314نفيسي ( خود را بدان آراسته كرده بوده است

  .شود ش اشاره مياات شخصي وي در زندگياي از تجلي در زير به گوشه
  قضاوت ادبي .1 .11
  انورى و ظهير فاريابي  ةت مجد دربارقضاو .1 .1 .11

منازعه ميان ادباي كاشانى در باب شعر انورى و ظهير و سرانجام داوري خواستن از 
بـا  (موضوعاتى است كه در بسـياري از كتـب قـديم و جديـد      ةاز جمل ،مجد همگر



  55آينه ميراث / 136

مجد در اين داوري شعر انوري را دلپسندتر ديده و . نقل گرديده است) اختالف ضبط
، حبيب خواندمير، ؛752 ص ،تاريخمستوفي،  :نك( بر شعر ظهير ترجيح داده است آن را
  .)1118: 1314ـ1313نفيسي  ؛118 ص
  قضاوت مجد درباره سعدى و امامى هروى .2. 1 .11

، سعدي و امامي هـروي  )مجد همگر(كه دربارة شعر خود  ،مجد در يك داوري ديگر
در جـواب  ) به خـط نـوة او ثبـت شـده    و روايت آن در پايان نسخة رباعيات (كرده 

امـامي هـروي را در    ـاي از او احتجاج كـرده بودنـد     كه طي قطعه ـبعضي از فضال  
  : رسند نشاند كه خود و سعدي هرگز به آن نمي جايگاهي مي

ـ خوشما گرچه به نطق طوطي   مـنفسي

  

ـ  هـتگف ّرر شكـب   يمـمگسـ  ديـهاي سع

 

ـ ماُاعـمـ ـبه اج،ريـشاع بيعتدر    مــ

  

  مـنرسي دي به اماميـز من و سعـهرگ 
  )پ179 گ ،رباعياتهمگر، (

  :چون امامي هروي اين گفتة مجد همگر را شنيد، چنين پاسخ گفت
ــم ــه بادسترس   در صــدر بالغــت ارچ

  

ــ   ــه مسيحانفس ــم ارچ ــالم نظ   مـدر ع

  

ـ      انـدانم كه به خـاك در دسـتور جه

  

  ر نرسـم ـد همگـ ـسحبان زمانه، مجـ  

  

  )جاهمان(
  :بر به سعدي رسيد فرمودو چون خ

 دـنرسيامـسگاهيه به پاـس كـهر ك
  

  دـي نرسـ ـمـ گلي هيـد و سـت بـاز بخ 

  

  كه به عمر خود نكردست نمـاز همگر

  

  دـنرس ب گر به اماميـه عجـچيآر 

  

  )جاهمان(
برخي علت اين داوري . اند دوستان از اين معامله برآشفته قان و سعديبسياري از محق
:  نـك (امي يا تعريض بر سعدي مدگويي از اماعوامل نفساني مانند خوشمجد همگر را 

باسـتاني  :  نك(اند  دانستههاي مجد همگر طلبي و بعضي ديگر نيز جاه )164: 1339 براون
شدت از اين داوري برافروخته و طي نقدي آذر بيگدلي به .)289ـ288: 1361 پاريزي
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  :تند بر مجد همگر چنين سروده است
ـ تـيكي گف   هــري راامـامـامي ام

  

 مجـد همگـر دي فـزون يافتهـز سع 

 

  در اين ماجرا چيست راي تو؟ گفـتم

  

  گــر ر بود مجـد همگـر ستمـستمگ 

 

  )142 ، صآتشكده، آذر(
تنـد    گيـري  رسد اظهارنظر كساني كه در مقابل اين موازنة مجد همگرموضع به نظر مي

اند، مقداري عجوالنه و نامنصفانه است؛ چون نظر مجد دربـارة سـعدي تنهـا در     كرده
توانـد   او خطاب به سعدي رباعي ديگري سروده كه مـي . شود اين رباعي خالصه نمي

چاپي مجد نيامده  ديواناين رباعي در . آميز مجد به سعدي باشد اه تحسيننشانگر نگ
  :دانشگاه ضبط شده است 894او از جمله فيلم  ديوانو تنها در چند نسخة خطي 

ـ   يسعد ـ تانسـ ا هزاردـبـه ثن   ميواـت

  

ـ  ةوباوـن ةردـوكـخ    ميواـــ ان تـبست

 

  عاشقبلبل سرمست به صد دل چون

  

  ميواـت ناست كه عاشق گلستايعمر 

 

  )155دانشگاه، گ  894 ، فيلمديوانهمگر، (
ـ   داستان اين دو داوري، چه اصل روايـات حقيقـت داشـته ب    ات اشـد و چـه از جعلي

نويسان باشد نمايانگر اعتبار و مرجعيت ادبـي مجـد همگـر در دوران زنـدگي      تذكره
  . خود است

  هنرهاي مجد .2 .11
  خوشنويسي و تندنويسي .1 .2 .11

و  روز روشــن، هفــت اقلــيم، خزانــة عــامرهفــان نويســان از جملــه مؤل هاكثــر تــذكر
. نوشته اسـت  خوشنويس بوده و تمام خطوط را نيكو ميمجد اند كه  گفته تذكرةالشعرا

  :خود نيز در اين معني گفته است
  اي وز آن دارم به قـدر خويـش هنـرريـزه

  ـدالـدارد زمـانه با مـن مسكيـن سـر ج
  چون چاشني وصل مذاقي شعري به خوش

  ...كلـكي به نقشبندي چون صـورت خيال
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  جـز با هنر نبوده دلم را نشست و خاست
  جـز با كتـب نبوده مـرا هيـچ قيـل و قـال

  )288 ، صديوان، همگر(
  :نويسي او سه سند توسط خود وي نقل شده است نويسي و تنددر مورد كتابت، خوش

لخ رمضـان سـال    براي بهاءالدين  نامه ق سلجواستنساخ . 1 جويني در روز دوشنبه سـ
ر هجري، كه آن را يكباره و به تمامي استنساخ كرده و از آن وزيرزاده سه هـزا  669

 صـفا ( تاريخ اين واقعه به مطلع زيـر سـروده اسـت   هدر ماد. دينار جايزه گرفته است
  .)1059: 1313نفيسي ؛ 534: 1373

 اسـالمبه حكم قاطع دستور و خواجـة

  

 ...غـالم و دين خواجة سپهر  بهاء ملت 

 

  )593 ، صديوان، همگر(
ين محمـد  براي كتابخانه بهاءالـد  673ر سال د نامه قابوسيا  نامه كاووساستنساخ . 2

  :)169: 1339 براون؛ 534: 1373 صفا( ماده تاريخ آن سروده است در. جويني
 ديــوانبه امـر نافذ مخـدوم صـاحـب

  

  ...پـي  بهاء دولت و دين خواجة مبارك 

 

  )642 ، صديوان، همگر(
م (دبن احمـد كيشـي   الـدين محمـ   براي شـمس  بهرامشاهي ةكليله و دمناستنساخ . 3

صـفا  (اي با مطلـع زيـر سـروده اسـت      در اين باب نيز قطعه. ق673در سال ) ق694
1373 :535(:  

 لملهاالنام وابه حكم و خواهش شمس

  

  پيشـي كـه دارد امـرش بر سائق قـدر 

  )649 ، صديوان ،همگر(
  دبيري .2 .2. 11
كـه در رمضـان    االشـعار  االحرار في دقايق مونسدبن بدر جاجرمي در مجموعة محم
م نا آمده،ايي است كه نام مجد همگر در آن ترين كتابه تمام كرده و يكي از قديم 741

» ين همگـر الكالم خواجه مجدالـد  عراء منشيالش ملك«: است وي را چنين ثبت كرده
و از اينجا پيداست كه در آن زمانها گذشته از شـاعري   )1004 ، صمونس، يجاجرم(
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از اشعارش نيز دبيـر بـودن او   ). 1059: 1313 نفيسي(بيري نيز معروف بوده است به د
  :مشهود است

ـ شاها منم مبارز   نظــم و نثــردانمي

  

  استواينك سخن گواه به برهان نشسته  

  )205 ، صديوان، همگر(
  ديـار وليـكابي به هرچو من دبير بي

  

  به هيچ جاي نيابي چـو مـن ثنـاخواني    

  

  )397 ، صهمان(
  .از منشĤت مجد همگر به دست نيامده است ييبا اين حال تاكنون انشا

  تسلط بر بازي نرد .3 .2 .11
   :مناسب است تذكرةالشعرادر اين باره ذكر داستاني از 

بكر زنگي نـرد بـاختي و چنـان     ابي ين با اتابك سعدبنگويند كه همه روز خواجه مجدالد
خواجه مجدالدين اين قطعه . واقع شد كه اتابك ترك لعب نرد كرد و برين يك سال گذشت

  :به حضرت اتابك فرستاد
ـ  ك پار چنانكت سخاي تو مراروا داشخس  نان نيارست زدن الف ز هستـي بـا م

  

 آسمان با همه تعظيم و بلندي كاو راست
  

 ي بـا مــن  م پسـت ع دزد از روي تواضيم
 

 تا تو برداشتي اي شه ز سرم دست كرم
  

 زند از سـر كين تيغ دو دستي بـا مـن  مي
 

 ي را گفتـيدار از آن شب كه رهياد مي
  

  عمر باقي بنشين خوش چو نشستي با من
 آن شب آن بود كه در سر هوس نردت بود

  

 ي بـا مـن  نرد من بردم و عمدا تو شكسـت 
  

 نم تا چون پـاريـارب امسال چـه تدبير ك
 

  

 شـه ببـازد ندبي نرد بـه مسـتي بـا مـن؟   
  

  :اتابك سعد در جواب فرمايد
الـف دينـارهري يك صرّهاي مصاز صرّه

  

ـ  لعب نـرد كردم هبي   ادرارر تـو  ر ســال ب

  

، تـذكره ، دولتشاه( خواجه مجدالدين مجرا بوددر حق  هاي مديد اين سيورغالگويند مدت
   .)177 ص

س، مـدر ؛ 336: 1340 هزاد ركـن : نـك (ر منابع ديگر هم نقل شده اسـت  اين داستان د
  ).178 ، صريحانه
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  طبعيگويي و شوخ لطيفه .4 .2 .11
آمـده، حـاكي از ايـن ويژگـي      رسـالة دلگشـا  ها و كتبي چـون   لطايفي كه در تذكره

تذكر اين نكته ضروري است . شود براي نمونه چند حكايت نقل مي. شخصيتي اوست
در لطايف زير، شخصي غير از مجد همگـر از  » ينمجدالد«دارد منظور از كه احتمال 

ق بـه حكومـت   686 سـال  در باشد كـه ممدوح سعدى ، »مجدالدين سيواسي«جمله 
وزير معروف ارغـون  يهودي  ةسعدالدول دستوربه  688سال  و در شيراز منصوب شد

  .به قتل رسيد
اي چنـد بـه    وشتي و با تحفهخود مصحفي ن اتابك سلغُر شاه هر زمان به خط .1

مكرر چنين كـرد؛ و   چند سال. كعبه فرستادي و در باقي سال به شراب مشغول بودي
خـواهي بـه خانـه     كنـي چـون نمـي    نيكي مي«: ين حاضر بود گفتيك سال مجدالد
  .)94 ، صدلگشا، زاكاني(» فرستي خداوندش مي

. ه بـود روزي در مجلـس نشسـت  . رو در سـفر داشـت   مجد همگر زني زشـت . 2
ـ » .اي خواجه خاتون به خانه فرود آمـد «غالمش دوان دوان بيامد كه  كـاش  «: تگف
  .)143 ، صهمان(» خانه به خاتون فرود آمدي

: كـرد، زنـش بغايـت پيـر و بدشـكل بـود گفـت        مجدالدين با زنش ماجرا مي. 3
پيش از من و تو ليـل و نهـاري بـوده    : كني خواجه كدخدايي چنين نكنند كه تو مي«

پيش از تو نبـوده  خاتون زحمت خود مده پيش از من بوده باشد، اما «: گفت» .است
  .)94 ، صهمان(» باشد
» ال الـه اال اهللا «چنـد جـاي   . ين دادابك سلغر شاه قصب مصري به مجدالدات. 4

حاضرين پرسيد يكي از . مگر نيمداشت بود او را خوش نيامد. بدان نقش كرده بودند
اهللا  د رسـول اند؟ گفت اين را پيش از محم وشتهنن» اهللا لد رسومحم«كه چون است كه 

  .)274 ، صهمان(اند  بافته
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 سرایی بدیهه .5 .1 .00

  خها    تهأثیر رویهدادهای    و تحت  از سر شتاب  خود که  بنابر طبیعت» رایىس بدیهه
،  عهالوه   طلبد؛ بهه  مى  کوتاه  شود، معموالً قالبهایى مى  بیان  کوتاهى  گیرد و به مى  شکل

دایر المعهرف)« .یابد بلند مى  قوالا  انتخاب  دارد، کمتر مجال  که  شاعر با همۀ مهارتى

مجد همگر با دقت اندیشه و جودت طبهع خهود نشهان    اما  ،(11/601، بزرگاسالمي
بیهت   110توانهد ارتجهاالً    داده است که اگر شاعری ملکۀ ذهن کسي شده باشد مهي 

بیت  55ای که  قصیده. قصیده بسراید بدون اینکه گرفتار ابتذال و سستي اندیشه شود
او ارتجهالي   ،تغزل آن در لغز اشک است و به زیبایي اشک را توصیف کهرده اسهت  

 :کند بودن این قصیده را چنین بیان مي
 ر شاه از راستي تیهر است و بر وی مُه ن سخ  این

 تیهر و مهر این دو نشهان شهه بهود ای شه نشهان
 تس ای ا تحفه  را کمین  این   شاهوار است نظمي   نه این 

 ...کهز رهي دیهدی بدیهه پیهش تخهت اندر عیان
 نرّ مهدح شهاه بیههوز ف ند سخههان آمز آسمه

 ام بر آسمان ن را کهز زمیهن چهون بهردهاین سخ
 (196 ،  دیوان، همگر)

 فضای  دیگر .6 .1 .00

 : نویسد کر خصال مجد همگر ميسعید نفیسي در ذ
م است که در دربار اتابکان سلغری مقام رفیعي داشته و از عمّال نامي بوده است و در مسل

 :گویدکه چنانرکاب ایشان جن  کرده است؛ 
 بهه نهوا  مگیر از آنکه ز من بود کشوری 

 

 مگیر آنکه بهه مههن یافهت ملکتهي بنیهان      

 

 نشیههن  مگیر آنکه مههان را بُدم بسهاط 

 

 رنشانمگیههر آنکههه شههههان را بُههدم وزیههه 

 

 اههز جنبش قهدمم بههود رتبههت درگه    

 

 ت دیهههوانهز گههردش قلمههم بهههود زینهه  

 

 عهام  و ول خاصهه مگیر شهرت نام و قب

 

 حرمهان  و کربهت  رحقوق غربت مهن گیه   

 

 (160 ،  دیوان، همگر)
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  :نيز در همين باب جاي ديگر گفته است
  انـواع هنـرهيا براي آنكه در گيتي ب

  

  قرانصد دور و  ردون بهاورد گني را نچون م 

  

  يا براي آن كه رفتم بارها از بهر شـاه

  

  ...در دهان اژدها و ديـدة شيـر ژيـان  

  

  ]360 ، صديوان، همگر[
  : گيري كرده است نفيسي سپس چنين نتيجه
آيد كه براي پادشاهان فارس جنگ كـرده و در بنـد دشـمنان ايشـان      از اين سخنان بر مي

اني موصل داشته و در آن ديار با دشمنان جنگ كرده اسـت و  زماني حكمر …افتاده است
   .)1060: 1313نفيسي ( نيز در زماني حكمراني اربل را از خاندان جويني خواستار شده

كه مجد حكومت موصل را داشته و در پي كسب حكمراني اربل هم سخن نفيسي  اين
مقتـول بـه سـال    (نـي  الدين باباي قزوي بوده، ظاهراً بر اساس ورود قصايدي از رضي

 ديـوان مجد همگر پديد آمده كه در نسخه چـاپي   ديواني هاي خط در نسخه) ق676
  اي است با مطلع از آن جمله قصيده. شود هم اين امر مشاهده مي

  تو را چو در همه عالم به حسن يكتا نيست
  ستـونه پروا نيـگ ال منت هيچـاز آن به ح

  )211 ، صديوان، همگر(
  .48: 1387بشري  :رجوع شود به ،صيلي دربارة اين قصيدهبراي مطالعة تف

هاي متأخر، مجد همگر پس از تسلط مغول چنـدي از   بر اساس نقل برخي تذكره
و مدتي نيز به امر  )حاشيه 214 ، صهفت اقليم، رازي(طرف ابقاخان، والي شيراز شده 

قـول   .)299 ، صسـلّم ، كـازروني ؛ 549 ، صمرآت ،داوري(وزارت اشتغال داشته است 
، ابن فوطي( ه، مؤيد اين معني استدانست» الوزير بالشيراز«ابن فوطي كه منصب او را 

، نـامي از مجـد   تـاريخ وزرا مانند  ،آنه ب اما در منابع مربوط .)547 ، ص4 ، جمجمـع 
ت نـام  همگر به عنوان وزير عهد اتابكان فارس يا پس از آن برده نشده و شايد شباه
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را داشت، باعث اشتباه ق حكومت شيراز 686 سال در كه» واسيين سيمجدالد«او با 
  .نويسان شده است تذكره

  ديوان مجد همگر .12
ديـوان او  كـه  ابن فوطي . ش نيز مشهور بوده استاديوان مجد همگر در زمان زندگي

شـود   و از اين گفته معلوم مي» .الفنون و له ديوان حسن في جميع«: گويد مي ،را ديده
خود مجد نيز . سرودن انواع قوالب و موضوعات شعري معروف بوده استكه مجد به 

  :بودن خود اشاره كرده است» صاحب ديوان«در تجانس زيبايي به 
  از نسبت همنامي مـن عــار نگيــرد     من صاحب ديوان شوم ار صاحب ديوان

  

  )221 ، صديوان، همگر(
 ص ،مجمـع (هـدايت  . انـد  مجد همگر را بسـيار متفـاوت نوشـته    ديوانشمارة ابيات 

ـ  و» ديوان وي اندك اسـت «گفته است كه )1335  آورده )250: 1336(ت صـدريه  عف
ح مصـطفي منصـف   مصـح  ديـوان . هاي او بيش از دوهزار نيسـت شماره بيتكه است 
و عارف ) 211 ، صهفت اقليم(امين احمد رازي  .)ص: 1376منصف (بيت دارد  2645

: 1373( صفا .اند هزار بيت دانستهرا قريب سهديوان او  )185، ص لطايف(اصطهباناتي 
و نفيسـي  » بيت يا اندكي بيشـتر نـدارد   سه هزاربيشتر از «گفته است ديوان او  )535

ين اوحـدي  الـد  تقـي  .دانـد  بيت مـي  3192ديوان او را داراي  )1220: 1314ـ1313(
 ةزاد ركن، »ديوانش چهارهزار بيت متعارف است«: كه گفته )3285 ، ص5ج ، عرفات(

طبـع   ديـوان و  بيت فـرض كـرده   هزارششاو را قريب  ديوان )339: 1340( تآدمي
و  بيـت گفتـه   هـزار هفـت  )498: 1368(فيع حقيقـت  عبـدالر . بيت دارد 6201كرمي 
آوري اشـعار او برآمـده، از ديـواني     صدد جمـع الملك شيرازي كه روزگاري در شعاع

و نيـز بـه قـول     )پ24 ، گتذكره، لكالم شعاع(متجاوز از ده هزار بيت خبر داده است 
 »شـود  قريب به دوازده هـزار بيـت مـي   ديوانش «اي كه خود آن را ديده است  تذكره

  ).ر25، گ همان(
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در طـول تـاريخ ادب   . بيت است» هزارده« هااختالف بين كمترين و بيشترين قول
 انديوالملك شيرازي دشواري تصحيح  شعاع. فارسي چنين اختالفي بسيار نادر است
ــرده اســت  ــه يكــي از  . مجــد همگــر را گوشــزد ك ــدگي وي ك نابســاماني دورة زن

ر بوده ريشاني ديوان اشعار او بسيار مؤثترين دوران تاريخ جهان است؛ در پ پرآشوب
مجد و بالعكس، يكي ديگـر از داليـل ايـن     ديوانراه يافتن اشعار ديگران در . است

ار منتسب به مجد در آنها ثبت شـده،  ترين منابع كه اشع اين امر در كهن. مشكل است
  .خورد به چشم مي

  گيري نتيجه
ل بـه  ست كـه توانسـت بـا توسـ    ا ينعراايزدي يكي از ش/ ين همگر شيرازيمجدالد
هاي سلطنت و وزارت، خويش را از ورطة هالكي كه بـزرگ و كوچـك را در   خاندان

ها در توانسـت سـال  ريان فارس روي آورد و ابتدا به سلغُ. برد، حفظ كند خود فرو مي
پـس از آن  . ساية امنيتي كه پادشاهان بخرد فارس به وجود آورده بودند، زندگي كند

ن به خاندان جـويني، از  در دورة كوتاهي به قراختائيان كرمان متوسل شد و پس از آ
هاي انجامين عمر خود ، پناه آورد و سالتاريخ ايران هاي جليل وزارت در طولخاندان

  .آورد يت آنان به سررا در ساية حما
اصـالت  . خـورد  هاي آشكاري از زندگي شخصي او در شعرش به چشم مي نشانه

خانوادگي، روابط اجتماعي و سياسي او، وزارت و حكومت، همنشيني بـا شـاهان و   
امـان حسـودان و دشـمنان، حـبس و طـرد و آوارگـي،        هاي بـي  شاهزادگان، توطئه

  . گر، از جمله اين موارد استوفايي ممدوحان و بسياري از امور دي بي
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  منابع
اميركبيـر،  ، ث، تهـران ، نيمة دوم، تصحيح ميرهاشـم محـد  آتشكدة آذربيگ،  آذر بيگدلي، لطفعليـ 

  .ش1378
  .]تا بي[كشور، ، كانپور، مطبع منشي نولخزانة عامرهعلي، آزاد بلگرامي، غالمـ 
تحقيق محمد  ، االلقاب في معجم داباآل مجمع،  بن احمدزاقالدين ابوالفضل عبدالر كمال،  فوطى  ابن ـ

 .ش1374وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  ،الكاظم، تهران

كتابخانـه،  ، تهـران  ،جـاني  تحقيق و تصحيح اميد سروري و عباس بگ ،ديوان ،اثير اوماني، عبداهللا ـ
  .ش1390موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، 

  .ش1362پيشگام، ، ، تهرانمسالش مطلع بن علي،دحسنلطنه، محماعتمادالس ـ
از حمله چنگيز تا تشكيل دولت صفوي،  :1، ج تاريخ مفصل ايران، 1347اس، اقبال آشتياني، عب ـ

  .اميركبير، تهران
بـا   ج، 7 ،العـارفين  العاشـقين و عرصـات   تذكرة عرفاتد، بن محمدالدين محم اوحدي بلياني، تقي ـ

  .ش1388اساطير، ، اجي نصرآبادي، تهرانتصحيح و تحقيق سيد محسن ن و مقدمه
  .چاپخانة گلبهار يزد، ، يزد، تاريخ يزد1317آيتي، عبدالحسين،  ـ
  . اسپرك، ، تهرانگوشة نوشيروانكاله، 1361ابراهيم، د، محمباستاني پاريزي ـ
هـم  از سعدي تا جامي و تاريخ ادبي ايران از نيمه قرن هفتم تا آخر قـرن ن ، 1339براون، ادوارد،  ـ

  . ابن سينا، اصغر حكمت، تهران، ترجمه و حواشي عليهجري
اي منسـوب بـه    بررسـي قطعـه  (گناه بخت من است اين گناه دريا نيست «، 1387بشري، جواد،  ـ

  .68ـ48ص ، )39 پياپي( 3 ش، 10ورة ، دنامة فرهنگستان، »)فردوسي
د عمـادي  ، به كوشش سيد محمـ عياتفي الرّبااالشعار  خالصةتبريزي، ابوالمجد محمدبن مسعود،  ـ

  .ش1383كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، ، ، تهرانبهارستان ةگنجينحائري، 
، اهتمام ميرصالح طبيبي، تهرانه ، ب2، ج األحرار في دقائق األشعار مونسبن بدر، جاجرمي، محمد ـ

  .ش1350انجمن آثار ملي، 
  .مجلس شوراي اسالمي ةمحفوظ در كتابخان 9004، به شماره جنگ نظم و نثر

، منصـور رسـتگار فسـايي، تهـران     بـه كوشـش  ، ناصري ةفارسنامحسيني فسايي، ميرزا حسن،  ـ
  .ش1367اميركبير، 
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شركت مؤلفان ، ، از آغاز تا امروز، تهرانفرهنگ شاعران زبان پارسي، 1368فيع، حقيقت، عبدالر ـ
  . و مترجمان ايران

  . كتابفروشي خاضع، ، حيدرآباد دكن1 ج، سخنوران يزد ةتذكر، 1341خاضع، اردشير،  ـ
سـياقي،  د دبير، زيـر نظـر محمـ   يرالسـ  تاريخ حبيبين الحسيني، الد بن همامينالد مير، غياثخواند ـ

  .ش1362خيام، ، تهران
كتابخانه، موزه ، تصحيح سيد كليم اصغر، تهران دفتر دوم، ،سفينه خوشگوخوشگو، بندر ابن داس،  ـ

  .ش1389و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، 
هـاي محمـود    ، با تصحيح و تكميل و افـزوده الفصاحه مرآتد داور، شيرازي، مفيدبن محم داوري  ـ

  .ش1371نويد، ، طاووسي، شيراز
  . نامهمؤسسة لغت، ، تهراننامهلغت، 1373اكبر،  دهخدا، علي ـ
، كمبـريج ، تصـحيح ادوارد بـراون،   عراءتذكرةالشـ وله، بن عالءالددولتشاه سمرقندي، امير دولتشاه ـ

  .م1901دارالفنون كمبريج، 
ـ ديوانبن علي، ين حسينالد ذوالفقار شرواني، قوام ـ پـال كگـال،   ، ادوارد ادواردز، لنـدن  ة، با مقدم

  .م1934
 ،درضا طـاهري تصحيح و تعليقات و حواشي سيدمحم، ج 3، هفت اقليم ةتذكررازي، امين احمد،  ـ

  .ش1378روش، س، تهران
  . اماسالميه و خي، ، تهراندانشمندان و سخنسرايان فارس، 1340دحسين، آدميت، محم ةزاد ركن ـ
، اصـغر حلبـي، تهـران   ، تصحيح و ترجمه و توضـيح علـي  رسالة دلگشاالدين عبيد،  زاكاني، نظام ـ

  .ش1383اساطير، 
 .ق1421، المختصه ةاالدبي ةمكتب، ، قم5، ج هيـععراءالشّـاهير شـمش، عبدالحسين، شبستري ـ

ي محفوظ در كتابخانه و مركز خط ةنسخ، الشعراء شعاع ةتذكردحسين، الملك شيرازي، محم شعاع ـ
  .ق1351 ،7911 ةاسناد مجلس شوراي اسالمي به شمار

 ةزاد دحسـين ركـن  ، به تصحيح و تحشيه محمروز روشن ةتذكرد مظفر حسين، صبا، مولوي محم ـ
  .ش1343رازي،  ةانكتابخ، ت، تهرانآدمي
 . ار زو، ، تهران ان عر مختصر شا  شعر تاريخ  برگزيده، 1336، عفت ،  )افشار   شريف( صدريه ـ

  . فردوس، ، تهران3) 1(، ج تاريخ ادبيات در ايران، 1373اهللا،  صفا، ذبيح ـ
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  . ققنوس، ، تهرانگنج سخن، 1374اهللا،  صفا، ذبيح ـ
 ة، دورگزارش ميراث، »مجد همگر در ديوان ذوالفقار شرواني نام«، 1387، علي، قلعهآق صفري ـ
  .11، ص 22ـ21ش ، 2 س، 2
شركت نسبي ، احمد گلچين معاني، تهرانبه كوشش ، وائفالط فايلطين علي، صفي، موالنا فخرالد ـ

  .ش1336، اقبال و شركا
  .]تا بي[داراالضواء، ، ، بيروت9 )2(، جلد الشّيعه الذّريعه الي تصانيفطهراني، شيخ آقا بزرگ،  ـ
تصـحيح يوسـف    ،1ج ، الخيال لطايف ةتذكربن محمد، اصطهباناتي، مولي شاه محمد عارف دارابي ـ

  .ش1391مجمع ذخاير اسالمي، ، صادق حسيني اشكوري، قم سيد باباپور، با مقدمهبيگ
خر فرهنگـي،  انجمن آثـار و مفـا  ، ، به اهتمام و تصحيح محسن كياني، تهرانديوانفريد اصفهاني،  ـ

  .ش1381
ميـراث  ، ، تصـحيح عبـداهللا نـوراني، تهـران    السـماوات  سلّمبن ابي حامد، كازروني، شيخ ابوالقاسم ـ

  .ش1386مكتوب، 
 ة، نسخة خطي به خط مؤلف به شـمار االفكار االشعار و زبدة خالصةتذكرة . الدينتقيكاشاني، مير ـ

  .ق999در ت محفوظ در كتابخانه مجلس شوراي اسالمي، كتاب 16786
، 5 ج، في تراجم المعروفين بالكُنيه او اللّقب يـا كُنَـي و القـاب    االدب ريحانةدعلي، مدرس، محم ـ

  .]تا بي[خيام، ، تبريز
ـ مل  الطوسـي    الحسـن    ابوجعفر محمـدبن  آثار  و   ال احو ، 1354 ،، محمدتقي ي رضو  مدرس ـ   بـه   بق

   .ان اير   هنگ بنياد فر، ان تهر ، الدين نصير
  .ش1379گيتا، ، به كوشش اكبر قلمسياه، تهران شبستان، ةتذكرسي، محمدعلي، مدر ـ

كتابفروشـي  ، ، به كوشش ايرج افشار، تهران3) 1(، جلد جامع مفيديد مفيد، مستوفي بافقي، محمـ 
  .ش1340اسدي، 

  .ش1362اميركبير، ، ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيدهمستوفي، حمداهللا، ـ 
كارشناسي ارشد زبان و  ةنامپايان ،»تصحيح انتقادي ديوان مجد همگر«، 1376منصف، مصطفي، ـ 

  .ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت معلم تهران
 .147ـ90، ص 40 ش ،معارف، »)بخش اول( المجالس ةنزهبررسي «، 1376، مير افضلي، سيدعليـ 

، نامة بهارستان، »جد همگر به خط نوة اورباعيات م«، 1387ـ1386 ، مير افضلي، سيدعليـ 
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  .346ـ337ص ، 14ـ13، دفتر 9ـ8 س
 ،1 ج ،اثر ابن كمال پاشا ،»مانند نقد و تصحيح نگارستان بي«، 1385ميرحسيني، مژگان،  ــ 

  .دانشگاه يزد، يزد. زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد ةنام پايان
ـ  ،»ين همگـر مجدالـد «، 1314ــ 1313، عيدنفيسي، سـ  -1055، ص 10 ش، 2 س، مهـر  ةمجل

  .1220ـ1213، ص 12ش  ،1123ـ1117، ص 11ش ، 1060
 ج، تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايان قرن دهم هجـري  ،1344، عيدنفيسي، سـ 
  . كتابفروشي فروغي، ، تهران1
، ي، تهراننصرآباد يجنا محسن، تصحيح الشعرا اضيتذكره ري، بن محمدعليقليعلي، واله داغستانـ 

  . ش1384، رياساط
  .ش1340اميركبير، ، ا، تهرانكوشش مظاهر مصف  ، به3 ج، الفصحا مجمعخان،  هدايت، رضاقليـ 
به تصحيح و تحشية عبدالحسين نوايي و مير هاشم محدث، . التواريخ فهرسخان،  هدايت، رضاقليـ 

  .ش1373پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ، تهران
  .ش1375ما، ، احمد كرمي، تهران ، به تصحيح و تحقيقديوانهمگر، مجد، ـ 
محفوظ در كتابخانه مركزي و مركز اسـناد دانشـگاه    894، ميكروفيلم شماره ديوانهمگر، مجد، ـ 

  .]تا بي[تهران، 
مركزي و مركز اسناد دانشگاه  ةمحفوظ در كتابخان 8582، نسخه خطي شماره ديوانهمگر، مجد، ـ 
  . ]تا بي[هران، ت

  .ق697تابخانه مينوي، كتابت در ك 235و  234، ميكروفيلم شماره رباعياتهمگر، مجد، ـ 
، زير 11، ج )دبا(المعارف بزرگ اسالمي  دايرة، »سرايي بديهه و بديهه«، 1381ـ هيأت ويراستاران، 

  .يالمعارف بزرگ اسالم ةريمركز دا ،نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران
 Ethe, Herman, 1889, Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani, and ــ 

Pushtu Manuscripts in the Bodelian Library, Part I, London, Clarendon 
Press. 

 
  


